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 ماظن يف ضوء أحكام الرتكز أسس النظر يف 
 املنافسة

 رثيغدلا دعس نب زيزعلادبع .د :هبتك

  :مدخل
املنافســة كــل مــا يقيــد املنافســة مــن اتفاقيــات أو غريهــا، ويشــمل ذلــك كـــل  أنظمــةمتنــع 

تنســيق يف الســلوك بــني املشــروعات أو أي عقــد أو اتفــاق ضــمين أو صــريح، كمــا يشــمل أيَّ 
ره متنع    .)١(أو تقيد أو حترف املنافسةشكل يتخذه هذا االتفاق إذا كان حمله أو كانت آ

لتنظــيم يف قــوانني املنافســة؛ ويشــمل  ويعــد االنــدماج أهــم التصــرفات القانونيــة املشــمولة 
ذلك االندماج بشىت أنواعه، والذي يكون بني منشـأتني أو أكثـر واملـؤدي إىل حالـة مـن الرتكـز 

القــوانني لتنظـــيم  االقتصــادي يف الســوق بتكــوين احتكــار مقيــد للمنافســة، ولــذا تســعى معظــم
وقـد أحســن املــنظم األردين حــني اســتعاض . )٢(أحكـام االنــدماج أو الرتكــز إلبقــاء روح املنافســة

عـن لفـظ االنــدماج إىل لفـظ أمشـل وهــو الرتكـز، إذ يـدخل ضــمنه االنـدماج والسـيطرة واملشــروع 
  .)٣(املشرتك الرتكزي

ت املتحـــدة األمريكيـــة حيظــ ر كـــل جتمـــع أو تكتـــل أو وقــد كـــان قـــانون شــريمان يف الـــوال
ملـــادة الســـابعة مـــن قـــانون كاليتـــون والـــيت  َل ذلـــك  ِ ـــّد تواطـــؤ بغيـــة تقييـــد حريـــة املنافســـة، مث عُ
حظرت أي استحواذ بطريق مباشر أو غـري مباشـر إذا كانـت هـذه السـيطرة تـؤدي إىل احتمـال 

ن مــؤدى التقييــد اجلــوهري للمنافســة بــني تلــك املنشــآت أو يف الســوق بصــفة عامــة أو كــان مــ
 .)٤(ذلك احتمال تكوين احتكار يف جمال السلعة ويف نطاق السوق اجلغرافية

  .٤١ص  –م ٢٠٠٦ –للدكتورة لينا حسن ذكي  –قانون محاية املنافسة ومنع االحتكار ) ١(
.١٩/٣/١٦ -جملة احلقوق  -مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية ألمحد امللحم) ٢(
  ).أ(الفقرة  ٩م املادة ٢٠٠٤لعام  ٣٣رقم  قانون املنافسة األردين) ٣(
 . ١٨٧االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة ص ) ٤(
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ً للســـيطرة أنـــه ال يـــدخل يف جمـــال احلظـــر، كمـــا يف  الرتكـــز وبـــدهي أن  إذا مل يكـــن مـــؤد
  :األحوال اآلتية

 .لغرض االستثمار البحت وليس السيطرة الرتكز إذا كان  - ١
ت  الرتكز إذا كان  - ٢ ماليـة أو إداريـة، ويطلـق علـى هـذه احلالـة مع شـركة تعـاين صـعو

 Failing Company(اســــتثناء الشــــركة املفلســــة أو اهلاويــــة : يف قــــوانني املنافســــة
Doctrine(.  

كما جيدر التنبيه إىل أن احتكـار السـوق يف منـتج معـني جديـد أمـر ال بـد منـه، كمـا أنـه 
  .)٥(قد يصبح ضرور يف ظروف اقتصادية معينة 

جلملـة، فـالنظ الـذي ) Ratio of Concentration(ر يكـون لدرجـة الرتكيـز و
ويـــتم تقيـــيم عمليـــة الرتكـــز عـــرب مـــا يعـــرف . حيدثـــه االنـــدماج يف الســـوق، كمـــا ســـيأيت إيضـــاحه

  .)٦()Merger Analysis(بتحليل االندماج 
ر    :، وميكن إرجاعها إىل ضابطنيالرتكز وختتلف التنظيمات يف حتليل آ

مـــن  الرتكــز ، وحيظــر )Dominance Test(الســيطرة  ضــابط اهليمنــة أو: األول
خـــذ بـــه  خـــالل هـــذا الضـــابط إذا أدى إىل تكـــوين مراكـــز مســـيطرة يف الســـوق، وهـــذا املعيـــار 

  .املنظم األملاين واإليطايل
 Substantive Lessening of(ضــابط اخلفـض اجلــوهري للمنافسـة : الثـاين

Competition Test( إذا ترتـب عليـه ختفـيض  لرتكـز ا، ومن خالل هذا الضابط حيظر
ت املتحــدة األمريكيــة واململكــة  خــذ بــه الــوال جــوهري يف حريــة املنافســة يف الســوق املعنيــة، و

  .املتحدة وفرنسا
ر مل ويــرى الباحــث أن يؤخــذ عيــارين كليهمــا، مــع األخــذ يف االعتبــار مــا حيصــل مــن آ

لكفـــاءات  ـــة إصـــالح ، وحماو )Efficiencies(إجيابيـــة وهـــو مـــا يعـــرف  بـــدالً مـــن  الرتكـــز ل
  .)٧(إلغائه وإبطاله

                                                             
  .١٢أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٥(
  .٢٦٩ي عبادة يوسف ص أسامة فتح -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٦(
  .٣٠٤-٣٠٣أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٧(
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يف ضوء أحكـام املنافسـة مـن خـالل  الرتكز ويف هذا الفصل سيتم تناول أسس النظر يف 
  :املباحث اآلتية

  ال يؤدي إىل الوضع املهيمن الرتكز يف حال كون : املبحث األول
  يؤدي إىل املركز املهيمن الرتكز يف حال كون : املبحث الثاين

عنـد وجـود حـد أدىن  الرتكـز أسس الرقابة علـى املنشـآت التجاريـة بعـد : بحث الثالثامل
  من التأثري على املنافسة 

 

 

 

ثــري الرتكــز علـــى املنافســة متفــاوت كمـــا هــو معلـــوم، حســب عــدة عوامـــل مــؤثرة، ومـــن 
فعلــى . ال ينظــر إىل عمليــات الرتكــز الــيت ال تتمتــع بثقــل اقتصــاديأمههــا الثقــل االقتصــادي، فــ

ت املتحدة األمريكية  إال إذا جتـاوزت  الرتكز سبيل املثال؛ ال تراقب اجلهات املختصة يف الوال
، ويف قانون املنافسة األورويب حددت حالـة الرتكـز )٨(الصفقة مخسة عشر مليون دوالر أمريكي

عمالـه مخسـة مليـارات يـورواليت تستحق أن تكـون حتـت  ، وهـذا )٩(املراقبـة إن تعـدى املشـروع 
  .فرق كبري وواضح بني املنظم األمريكي واملنظم األورويب

األوروبيــة أن الرتكيــز الــذي ال يشــكل عائقــًا هامــا للمنافســة  الرتكــز وقــد أكــدت الئحــة 
ـــ ـــة يف الســـوق األورويب أو يف جـــزء جـــوهري منـــه، وعلـــى وجـــه اخلصـــوص ذل ك الـــذي ال الفعال

  . )١٠(ينشئ وال يعزز مركزا مسيطراً يعد متوافقًا مع السوق املشرتك
  :ويف هذا املبحث سيتم بيان اآليت

لوضع املهيمن: املطلب األول   املقصود 

                                                             
، عـن االحتكـار واملمارسـات املقيـدة للمنافسـة للـدكتور معـني )Hart Scort Rodins(القـانون املـنظم للرتكـز ) ٨(

  .١٨٩الشناق ص 
  .٢٥٥لينا حسن ذكي ص  –منافسة والوسائل القانونية الالزمة ملواجهتها املمارسات املقيدة لل) ٩(
ن  –التنظيم القانوين للمنافسة ومنـع املمارسـات االحتكاريـة : ، وينظر كتاب٢-٢الئحة االندماج األوروبية ) ١٠( عـد

  .١هامش  ٣٦٦قي لطيف ص 
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  يف حال كونه ال يؤدي إىل الوضع املهيمن الرتكز إجراءات : املطلب الثاين
  

 

 

والقضــاء املقــارن، ويف هــذا  ملهــيمن لــه عــدة تعريفــات متقاربــة يف قــوانني املنافســةالوضــع ا
هليمنة أو الوضع املهيمن، واملعاين املتعلقة به    .املطلب سيتم بيان ما يتعلق 

 
  تعريف الوضع املهيمن يف قوانني املنافسة: املسألة األوىل

ـا وضـع تكـون مـن خاللـه نشـآت نامل عرف املنظم السعودي اهليمنـة  شـأة أو جمموعـة مُ
عينـــةٍ مـــن العـــرض الُكلـــي  لتـــأثري يف الســـعر الســـائد مـــن خـــالل الـــتحكم يف نســـبةٍ مُ قـــادرة علـــى ا

عينـــة التعريـــف معيـــب، لـــذكره طريقـــة الوصـــول  ويـــرى الباحـــث أن هـــذا. )١١(لســـلعةٍ أو خدمـــةٍ مُ
  .للوضع املهيمن، والتعريفات يفرتض أن ختلو مما يزيد على بيان املقصود

نـــه الوضـــع ون لحـــظ أن القـــانون األردين للمنافســـة تـــالىف ذلـــك فعـــرف الوضـــع املهـــيمن 
القــانون ومثلــه  .)١٢( الــذي تكــون فيــه املؤسســة قــادرة علــى الــتحكم والتــأثري يف نشــاط الســوق

  .)١٤(، وقانون املنافسة السوري )١٣(اإلمارايت االحتادي للمنافسة
ني املختصـــني يف املنافســـة للوضـــع وقريـــب مـــن التعريـــف الســـابق، تعريـــف بعـــض القـــانوني

ــا الســوقية  نــه الوضــعية الــيت تكــون فيهــا املنشــأة أو جمموعــة منشــآت قــادرة حبكــم قو املهــيمن 
  . )١٥(على التأثري يف السوق والتنصل من منافسيها لفرتة معقولة 

نــه الوضـع الـذي ختضـع عنــده عمليـة الرتكـز االقتصـادي للرقابــة  وعـرف الوضـع املهـيمن 
وص عليهـــا يف التشـــريع، حبيـــث ال تـــؤدي عمليـــة الرتكـــز إىل قيـــام احتكـــار يـــؤثر ســـلبا يف املنصـــ

                                                             
  .٢نظام املنافسة السعودي م) ١١(
  .٢م، م  ٢٠٠٤ة قانون املنافسة األردين لسن) ١٢(
أكتـــوبر  ١٠: املوافــق -هــــ ١٤٣٣ذي القعــدة  ٢٤بتــاريخ –م ٢٠١٢لســـنة ) ٤(القــانون اإلمــارايت االحتـــادي رقــم  )١٣(

  . ١م  –يف شأن تنظيم املنافسة  -م ٢٠١٢
  .٢م -قانون املنافسة ومنع االحتكار السوري) ١٤(
  .٣٥التقرير الوطين حول سياسة وقانون املنافسة يف تونس  ص ) ١٥(
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التعريــف معيـب، لكونــه عـرف اهليمنــة بنتيجتهـا، ومل مييزهــا  ويـرى الباحــث أن هـذا. )١٦(السـوق
  .عن غريها من األوضاع

أوضــــح تعريــــف للهيمنــــة، مــــع اختصــــاره مــــا ورد يف القــــانون والــــذي يظهــــر للباحــــث أن 
ن اهليمنـة هـي القطري  قـدرة الشـخص أو جمموعـة أشـخاص تعمـل معـًا يف الـتحكم للمنافسـة 

ـا دون أن تكـون  ثـري فعـال علـى األسـعار أو حجـم املعـروض  يف سوق املنتجـات، وإحـداث 
  .)١٧(ملنافسيهم القدرة على احلد من ذلك

ن  الل هـــذا قـــوانني املنافســـة، ال حتظـــر الوضـــع املهـــيمن ذاتـــه، وإمنـــا حيظـــر اســـتغعلمـــًا 
جتدر اإلشارة إىل أن الوضـع املهـيمن كمـا ميـارس مـن طـرف منشـأة واحـدة، ميكـن ، كما الوضع

أن ميـارس بشــكل مجــاعي مـن منشــآت عــدة، وذلـك عنــدما تســتخدم منشـآت بشــكل مجــاعي 
ا ملــا متارســـه املنشـــأة املهيمنــة حنـــو عمالئهــا ومنافســـيها، وحـــىت نكــون أمـــام وضـــع  ســلوكا مشـــا

  :اآليتي توافر مهيمن مجاعي ينبغ
 .نفسه أن متارس املنشآت نشاطها داخل السوق .١
غيــاب التنــافس مؤشــر علــى وجــود  إذبينهــا،  فيمــا تنــافس حــال يف املنشــآت أال تكــون .٢

 .روابط بينها
  مفهوم اهليمنة لدى القضاء املقارن: املسألة الثانية
اح إىل القضـاء ليتـ) اهليمنـة(من الدول إىل إغفـال تعريـف الوضـع املهـيمن  اجتهت العديد

والشراح تعريفه حسب التطور التجـاري، وهـو مـا اجتـه إليـه املـنظم الفرنسـي وتبعـه بعـض الـدول 
  .)١٨(العربية كتونس واجلزائر واملغرب 

وقـــــد انتهـــــى جملـــــس املنافســـــة الفرنســـــي مـــــن خـــــالل التقـــــارير الصـــــادرة عنـــــه إىل حتديـــــد 
  :أن التعسف ينحصر عادة فيما يلياملمارسات اليت متيز تعسف املنشأة املهيمنة فتوصل إىل 

                                                             
  .١٨٨االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة ص ) ١٦(
  .١م، م ٢٠٠٦لسنة ) ١٩(رقــم  -القانون القطري حلماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية ) ١٧(
جملة اإلدارة جبامعة مولود معمـري  –للدكتور دمحم الشريف كتو  –محاية املستهلك من املمارسات املنافية للمنافسة ) ١٨(
  .، وقد خلت قوانني املنافسة لتونس واجلزائر واملغرب من تعريف اهليمنة٦١ص  ٢٣ع  -إوزو تيزي –
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ملمارســـــات الـــــيت يكـــــون الغـــــرض منهـــــا أو ميكـــــن أن يرتتـــــب عنهـــــا إقصـــــاء  )١ القيــــام 
 .املنافسني أو منع منافسني جدد إىل السوق املهيمن عليها

ـــا دون أن تعــــرض  )٢ القيـــام مبمارســـات يصــــعب علـــى أي منشــــأة منافســـة أن تقــــوم 
  . )١٩(مصلحتها يف السوق للخطر

  
  مفهوم املركز املسيطر: ثالثةاملسألة ال

املركـــز االحتكـــاري واملركـــز املســـيطر : يوجـــد للوضـــع املهـــيمن عـــدة إطالقـــات أخـــرى مثـــل
ــــــى الســــــوق ، وهــــــذه )٢٠(واحلصــــــة الســــــوقية والقــــــوة الســــــوقية والرتكــــــز الســــــوقي، والســــــيطرة عل

  . املصطلحات متطابقة ال فرق بينها
هـو املسـتعمل يف  )Dominant Position(واصطالح املركز املهـيمن أو املسـيطر 

وهــو ، )٢٢("املركــز االحتكــاري"، ويقابلــه يف القــوانني األمريكيــة مصــطلح )٢١(القــوانني األوروبيــة
 –مفهوم املركز املسيطر ومفهـوم القـدرة علـى االحتكـار متفقـان ، فاملستخدم يف قانون شريمان

ـ –حسب توجه القضاء األمريكي  ا القـدرة علـى رفـع فقد مت حتديـد القـدرة علـى االحتكـار 
  .)٢٣(األسعار أو تفادي املنافسة 

مــن األحكــام القضــائية املقارنــة، ففــي املسـيطر ومـن املهــم جــدا اســتخالص مفهــوم املركــز 
هــو قــدرة املشــروع االقتصــادية الــيت متكنــه مــن املســيطر أحــد األحكــام الفرنســية ذكــر أن املركــز 

لتصـــرف حبريـــة ودون ضـــغط مـــن املنافســـني أو  منـــع املنافســـة احلقيقيـــة يف الســـوق وتســـمح لـــه 
يف مركـــز مســـيطر  يكـــون املشـــروعقـــررت احملكمــة أن  العمــالء أو املســـتهلكني، ويف حكـــم آخـــر

  .)٢٤("عندما حيوز حصة كبرية من السوق لفرتة من الزمن

                                                             
ألسعار ومحاية املنافسة ومنع االحتكار للدكتور أمحد دمحم حممود خلف ص ) ١٩(   .٨٤يف جمال عدم اإلخالل 
 .١٣٧املنافسة التجارية للدكتور عبدالعزيز الناصر ص ) ٢٠(
  .١٠٧منع اإلغراق واالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمل دمحم شليب، ص  –تكار احلد من آليات االح) ٢١(
قي لطيف ص  –التنظيم القانوين للمنافسة ومنع املمارسات االحتكارية ) ٢٢( ن    .١٢٩عد
  .٦٩جملة احلقوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ) ٢٣(
ألسعار ومحاية املنافسة ومنع االحتكار للدكتور أمحد دمحم حممود خلف ص ) ٢٤(   .٨٤يف جمال عدم اإلخالل 
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قوة اقتصادية حموزة مـن "نه املسيطر وعرفت السلطات القضائية لالحتاد األورويب املركز 
يت مبوجبهـــا تســتطيع إعاقــة املنافســة الفعليـــة يف الســوق وانتهــاج ســلوك يتســـم طــرف منشــأة والــ

   .)٢٥(بقدر كاف من االستغالل اجتاه منافسيها وعمالئها وأخرياً إزاء املستهلكني
 :ومن خالل التعريف يتضح أن االستغالل التعسفي يتطلب لقيامه توافر عنصرين مها

 .كنها من فرض شروطه يف السوقتوفر سلطة مطلقة للمنشأة مت :العنصر األول
  .إخضاع املنافسني لسلوك املنشأة املنفرد: العنصر الثاين

ـا كما  د ثـري معقـول يف حتديـد األسـعار أو ز نـه احلصـول علـى  عرف املركـز املسـيطر 
. )٢٦(فـــوق احلـــد التنافســـي مـــن غـــري فقـــدان احلصـــة الســـوقية أو املقـــدرة علـــى تفـــادي املنافســـة 

جمــة إن اســتطاعت أن ترفــع األســعار أو ممارسـة التمييــز غــري العــادل بــني التجــار فالشـركات املند
 . أو تقييد اإلنتاج، فقد وصلت للمركز املسيطر

نـه مركــز حيصــل مبوجبـه امللتــزم علــى  وقـد عرفــت حمكمـة العــدل األوروبيــة املركـز املســيطر 
ســوق مــن خــالل إعطــاء مقــدرة اقتصــادية يــتمكن بواســطتها مــن تفــادي املنافســة الفعالــة يف ال

الســـتقالل عــن منافســـيه وعمالئــه ، والتعريـــف ذاتـــه ورد يف )٢٧(التــاجر املقـــدرة علــى التصـــرف 
لس املنافسة الفرنسي   .)٢٨(قرار 

  :ويؤخذ من التعريف وجود أحد ضابطني للوصول للمركز املسيطر مها
ستقاللية عن كل من املنافسني والعمالء واملستهل .١   .كنيالقدرة على التصرف 
  .)٢٩(القدرة على منع املنافسة الفعالة يف السوق املعنية .٢

                                                             
تيـزي –جملـة اإلدارة جبامعـة مولـود معمـري  –دمحم الشـريف كتـو –محاية املستهلك من املمارسات املنافية للمنافسة ) ٢٥(

غــراق واالحتكـار مــن الوجهـة القانونيــة للـدكتورة أمــل دمحم منـع اإل –احلـد مــن آليـات االحتكــار . ٦١ص  ٢٣ع  -إوزو 
  .١٠٨شليب، ص 

  .٣٠٨أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٢٦(
تيـزي –معمـري جملـة اإلدارة جبامعـة مولـود  –دمحم الشـريف كتـو –محاية املستهلك من املمارسات املنافية للمنافسة ) ٢٧(

منـع اإلغــراق واالحتكـار مــن الوجهـة القانونيــة للـدكتورة أمــل دمحم  –احلـد مــن آليـات االحتكــار . ٦١ص  ٢٣ع  -إوزو 
  .١٠٨شليب، ص 

  . ١٨٠لينا حسن ذكي ص – ٢٠٠٦،  –قانون محاية املنافسة ومنع االحتكار، دراسة مقارنة ) ٢٨(
  . ١٧٩املرجع السابق ص) ٢٩(
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وحيصـل هــذا املركــز مــن خــالل كــرب حجـم احلصــة يف الســوق أو حتققهــا مــع وجــود مهــارة 
فنيـــة وســـهولة احلصـــول علـــى املـــواد األوليـــة، وتـــوافر رأس املـــال، وهـــذا مـــا ميكنـــه مـــن الـــتحكم 

  .)٣٠(السلعة ألسعار أو السيطرة على اإلنتاج والتوزيع لتلك
  

  مؤشرات املركز املسيطر: املسألة الرابعة
  : يوجد عدة مؤشرات لتحديد املركز املسيطر، وأمهها

  مقدار حصة املنشأة يف السوق : املؤشر األول
مقــــدار حصــــة املنشــــأة يف الســــوق هــــو أن كلمــــا زادت حصــــة الشــــركة يف  وبيــــان مؤشــــر

وقـد قـررت احملكمـة . كـز مسـيطر يف السـوقالسوق زادت القوة االحتكاريـة للشـركة وأوصـلها ملر 
ـا حمتكـرة% ٩٠العليا األمريكية أنه إذا كانت حصة املنشـأة  مل أمـا . وأكثـر فـإن هـذا يقطـع 

وتتجـه يف اآلونـة األخـرية معظـم . )٣١(فـإن هـذا يقطـع بعـدم وجـود أي احتكـار  %٣٣ تتجاوز
ة كافية الستخالص وجود قرين% ٩٠إىل % ٨٠أحكام القضاء األمريكي العتبار النسبة من 

فــإن ذلـك قرينــة كافيــة أيضـا علــى عــدم وجــود % ٥٠احتكـار، وأن النســبة إذا كانــت أقـل مــن 
 .)٣٢(احتكار

 :وميكن قياس هذا املقدار عرب منهجني
لنظر إىل عددها أو قيمتها: األول املنهج  .حساب حجم املبيعات 
 .لعةالنظر إىل مقدرة التاجر اإلنتاجية للس: الثاين املنهج

املـــــنهج األول أدق، ألنــــه يعـــــرب حقيقــــة عــــن كـــــون التــــاجر يف مركـــــز ويــــرى الباحــــث أن 
مســيطر، بينمــا املــنهج الثــاين ال يــدل علــى ســيطرة التــاجر، فقــد ينــتج التــاجر كميــات دون أن 

  .)٣٣(يستطيع تسويقها 

                                                             
  . ١٨٠فسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص االحتكار واملنا) ٣٠(
  .١١١منع اإلغراق واالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمل دمحم شليب، ص  –احلد من آليات االحتكار ) ٣١(
  ،٤٠حسني فتحي ص . د –املمارسات االحتكارية والتحالفات التجارية لتقويض حرييت التجارة واملنافسة ) ٣٢(
  .١٨٣حتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص اال) ٣٣(
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مـــن الســـوق % ٩٠وليســـت النســـبة كـــل شـــيء، فـــإن كانـــت الشـــركة وصـــلت إىل نســـبة 
ال إشـــكال فيــه، ويف املقابــل قــررت حمكمـــة  ــا، فـــإن ذلــك عمــل مشــروعبســبب جــودة منتجا

العـدل األوروبيـة أن منتجــي املـوز األمريكـي أســاؤوا اسـتعمال مركـزهم املســيطر، مـع أن نصــيبهم 
  . )٣٤(% ٤٥إىل  %٤٠من السوق بني 

  وجود عوائق حقيقية لدخول منافسني إىل السوق: املؤشر الثاين
 :إىل السوق يف األحوال اآلتية دخول منافسني تنشأ عوائق 
وجود مانع قانوين من وجـود منافسـني، ومـن أمثلـه ذلـك كـون السـلعة حمميـة بـرباءة    -  أ

اخرتاع أو حقوق ملكية فكرية، أو كـون الـدخول يف السـوق ال حيصـل إال برتخـيص حكـومي، 
َِح جلهة أو جهات دون اإلذن لغريهم من منافستهم ن كـن املنشـأة ، مما مي)٣٥(أو لكون االمتياز مُ

ســـتمرار دون جـــذب منافســـني جـــدد، أو حـــىت توســـع املنافســـني احلـــاليني  دة أســـعارها  مـــن ز
)٣٦(. 

وجود ندرة يف املواد األولية مما جيعـل التـاجر اجلديـد يتحمـل تكـاليف إضـافية تفـوق   - ب
 .التكاليف اليت يصرفها منافسوه املوجودون يف السوق

  طلب اخنفاض مرونة العرض وال: املؤشر الثالث
مرونــة العــرض والطلــب حبيــث ال يكـون للمنــتج بــدائل مالئمــة يف الســوق، إذا اخنفضـت 

 .)٣٧(مما ميكن الشركة من فرض احتكارها يف السوق 
الحتكار: املسألة اخلامسة   عالقة اهليمنة 

ت مـن املقـرر يف القــوانني املدنيـة أن  احتكــار التـاجر لســلعة أو خدمـة تعتــرب مـن الضــرور
االحتكـــار القــــانوين أو الفعلـــي كمــــا يف الســـيطرة ســــيطرة جتعــــل  هيـــدخل فيــــ ،مــــالءلنســـبة للع

نـــه هيمنـــة  .)٣٨(املنافســـة فيهـــا حمـــدودة النطـــاق ولتقـــارب املعنيـــني عـــرف ســـوليفان االحتكـــار 

                                                             
  .١١٢منع اإلغراق واالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمل دمحم شليب، ص  –احلد من آليات االحتكار ) ٣٤(
  .١٨٤االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص ) ٣٥(
  .١١٢منع اإلغراق واالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمل دمحم شليب، ص  –تكار احلد من آليات االح) ٣٦(
  .١١٤املرجع السابق، ص ) ٣٧(
  .٢٤٥عبد الرزاق السنهوري اجلزء األول ص .د. الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد) ٣٨(
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ا بشـكل فعـال علــى  منشـأة علـى حصـة ضـخمة مــن إنتـاج أي سـوق متكنهـا مـن فــرض سـيطر
لتايل إمكان حها بتخفيض ذلك اإلنتاج  جممل إنتاج ذلك السوق و دة أر   .)٣٩(ز

وقــد نــص القــانون التجــاري الكــوييت علــى ســبيل املثــال علــى أن التــاجر يكــون يف مركــز 
ومقصـود ،  )٤٠(احتكاري إذا أصبحت لديه القدرة على الـتحكم يف أسـعار السـلع واخلـدمات 

معيــــار املركــــز  ني أنبــــوبينــــت املــــذكرة اإليضــــاحية أن املــــنظم . )٤١(أو أحــــدمها: املــــنظم الكــــوييت
ـذا جتنـب اخلـالف ، مقدرة التاجر على التحكم يف أسعار السلع واخلـدمات هو االحتكاري و

وتفـادى التعريـف القــائم علـى بيـان احلصـص يف ظـل نظـام قــانوين ، الـدائر حـول تعريـف احملتكـر
  :ومن أمثلة احلاالت اليت يكون فيه التاجر حمتكرا، ال يفرض ضرائب على نشاط التجار

  إذا مل يكن له منافس،  .١
  ،أو كان يتعرض إىل منافسة غري جوهرية أو حمدودة النطاق .٢
أو إذا مل تكــــن بــــني جمموعــــة مــــن التجــــار منافســــة جوهريــــة يف ســــوق شــــراء أو بيــــع  .٣

  ، بضاعة أو خدمة
مـــا مل ، أو إذا أصـــبح لـــدى التـــاجر حصـــة يف الســـوق تفـــوق منافســـيه بدرجـــة كبـــرية .٤

ويـدخل يف تقـدير ذلـك مقدرتـه ،  األسـعار أو تفـادي املنافسـةيثبت أنه ال يستطيع التحكم يف
لشــركات األخــرى ومقدرتــه التفاوضــية، ووصــوله إىل أســواق البيــع أو الشــراء، املاليــة ، واتصــاله 

 .)٤٢(وعوائق دخول جتار آخرين منافسني يف السوق 
ألســـــعار فهـــــو يف مركـــــز  لـــــتحكم  ويـــــرى الباحـــــث أن التـــــاجر إذا حصـــــل لديـــــه قـــــدرة 

  .حتكاريا

                                                             
نقـال  ٢٦حسـني فتحـي ص . د –ملنافسـة املمارسات االحتكارية والتحالفـات التجاريـة لتقـويض حـرييت التجـارة وا) ٣٩(

  .٤٠٧ص  )Antitrust Law, Policy & Procedure(عن كتاب سوليفان و هوفنكاسب املعنون بـ 
  ).-ب-مكررا٦٠(املادة  -قانون التجارة الكوييت ) ٤٠(
ص . أمحـد امللحـم. د. االحتكار واألفعال االحتكارية دراسة حتليلية مقارنة يف القانون األمريكـي واألوريب والكـوييت )٤١(

   .١٧٢، االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص ٩٢
ضــافة مــواد جديــدة إىل املرســوم بقــانون رقــم ١٩٩٦لســنة١٣املــذكرة اإليضــاحية للقــانون رقــم ) ٤٢( م ١٩٨٠لســنة٦٨م 

م، عـن االحتكـار واملنافسـة غـري ١٩٩٦-٥-٥.السـنة الثانيـة واألربعـون.٢٥٥العدد .الكويت اليوم.صدار قانون التجارة
  .١٧٠املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص 
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أن اهليمنـــة هلـــا عـــدة تعريفـــات نتيجتهـــا واحـــدة، كمـــا مت تبيـــني املركـــز وخالصـــة مـــا ســـبق 
الحتكار، وبيان عدد من التصرفات املؤدية إىل اهليمنة   .املسيطر ومؤشراته، وعالقة اهليمنة 

. وقـــد اجتهـــت القـــوانني العامليـــة عـــدة اجتاهـــات يف حتديـــد التصـــرفات املؤديـــة إىل اهليمنـــة
  :يلي من هذا املطلب بيان هلا عرب الفروع اآلتيةوفيما 

  الرتكز االقتصادي عرب بلوغ النسبة احملددة نظاما: الفرع األول
  إمكانية التأثري على السعر السائد يف السوق ولو مل تبلغ النسبة النظامية: الفرع الثاين

يت ا يف ما   .وبيا
  احملددة نظاماالرتكز االقتصادي عرب بلوغ النسبة : الفرع األول

إذا وصلت حالة تركز املنشأة إىل حـد منصـوص عليـه يف النظـام فإنـه حيكـم علـى املنشـأة 
يت بيـان ألحكـام هـذه النسـبة يف  ـا، وفيمـا  ا وصلت للهيمنة، وتدخل يف أحكام خاصـة 

  .املسائل اآلتية
  مفهوم الرتكز االقتصادي: املسألة األوىل

 Economic Concentration(االقتصـادي عـرف املـنظمُ السـعودي الرتكـزَ 
in the Market (  كـل عمـل ينشـأ عنـه نقـل كلـي أو جزئـي مللكيـة أو حقـوق انتفـاع نـه

مـن ممتلكــات أو حقــوق أو أســهم أو حصــص أو التزامــات منشــأة إىل منشــأة أخــرى مــن شــأنه 
منشــأة  أن ميكـن منشــأة أو جمموعــة منشــآت مــن اهليمنــة، بصـورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، علــى

أو جمموعــــة منشــــآت أخــــرى، عــــن طريــــق االنــــدماج أو االســــتحواذ أو التملــــك أو اجلمــــع بــــني 
دارة مشرتكة أو أية وسيلة تؤدي إىل متلـك حصـة مـن السـوق تبلـغ  %) ٤٠(إدارتني أو أكثر 

يف قـــانون املنافســـة وعـــرف الرتكــز االقتصـــادي  .)٤٣(مــن املعـــروض الكلـــي لســلعة مـــا يف الســـوق
  .)٤٤(رايت بتعريفات مقاربة لتعريف املنظم السعودياإلماو  التونسي

                                                             
 .٢م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ٤٣(
، ٤٤، التقريــر الــوطين حــول سياســة وقــانون املنافســة يف تــونس  ص )جديــد( ٧الفصــل  –قــانون املنافســة التونســي )٤٤(

م ٢٠١٢أكتـوبر  ١٠: املوافـق -هــ ١٤٣٣ذي القعدة  ٢٤بتاريخ –م ٢٠١٢لسنة ) ٤(رقم  والقانون اإلمارايت االحتادي
  . ١م  –يف شأن تنظيم املنافسة  -

 



  رثيغدلا دعس نب زيزعلادبع .د :هبتك________ في ضوء أحكام المنافسة التركز أسس النظر في 
  

 

١٢ 
 

وجنــد أن القــانون التجــاري الفرنســي ذكــر مفهــوم الرتكــز االقتصــادي ببيــان وســائله، فقــد 
نـــص علـــى أن الرتكـــز االقتصـــادي يتكـــون عنـــدما حيـــدث انـــدماج بـــني مشـــروعني أو أكثـــر، أو 

تحوذ شــخص أو عنــدما يســتحوذ شــخص أو أكثــر ويســيطر علــى مشــروع مــا، أو عنــدما يســ
أكثــر بطريقــة مباشــرة أو غــري مباشــرة ســواء عــن طريــق املشــاركة يف رأس املــال، أو شــراء بعــض 
ي طريقــة أخـرى، ويصــبح قـادراً علــى الـتحكم أو الســيطرة جزئيــا أو   األصـول، أو عقــد مـا أو 
كليا، على مشروع أو عدة مشـروعات أخـرى، وأخـريا عنـدما يـتم إنشـاء مشـروع مشـرتك يتـوىل 

  .)٤٥(دائمة القيام مبهام وحدة اقتصادية مستقلة بصفة
وقــد اســتعمل مصــطلح الرتكــز االقتصــادي حــىت يشــمل منــاحي الســيطرة الــيت ال تــدخل 
ــــيت خيضــــع هلــــا االنــــدماج أو  ــــة ال ضــــمن االنــــدماج، ومــــن مث فــــال اخــــتالف يف املبــــادئ القانوني

تكـوين احتكـار أو بتقييـد السيطرة، وقوامها أال تؤدي إىل الرتكز االقتصـادي يف السـوق سـواء ب
  .)٤٦(املنافسة أو تفاديها

  اديتصوسائل الرتكز االق: املسألة الثانية
خــتالف ميكــن القــول  ن وســائل الرتكــز االقتصــادي كثــرية، وتتجــدد أســاليبه وختتلــف 

الزمان واملكان، فإذا ابتكر التجـار يف دولـة مـا وسـيلة للرتكـز سـرعان مـا تنتشـر يف بقيـة الـدول، 
ــال وأهــم ا لوســائل وأشــهرها االنــدماج واالســتحواذ، وقــد أحســن املــنظم األورويب حــني فــتح ا

لتحديد وسائل الرتكـز بـال حصـر هلـا، ليكـون تطبيـق املعيـار هـو الفـارق بـني الرتكـز وغـريه، فقـد 
م أن الســيطرة تكــون ١٩٨٩ورد يف الئحـة االنــدماج الصـادرة عــن جملـس الــوزراء األورويب سـنة 

و عقــــــود أو أي وســــــيلة أخــــــرى، تعطــــــي حــــــق ممارســــــة التــــــأثري القــــــاطع مــــــن خــــــالل حقــــــوق أ
)Decisive Influence (على امللتزم اخلاضع للسيطرة وعلى وجه اخلصوص بواسطة:  

 .ملكية أو حق استعمال كل أو بعض أصول امللتزم اخلاضع للسيطرة  -  أ
ثـريا قاطعـا يف جمـال الصـلح الـواقي مـن اإلفـالس أو التصـ  - ب ويت حقوق أو عقود تعطـي 

 .)٤٧(على القرارات الصادرة من امللتزم 

                                                             
  .٦٤أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٤٥(

  .١٤جملة احلقوق ص  –أمحد امللحم . د–ة مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجاري (٤٦)
  .٣-٣الئحة االندماج لالحتاد األورويب املادة ) ٤٧(
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وهـــذا يشـــمل االنـــدماج القـــانوين، ومـــا لـــه أثـــر االنـــدماج الـــذي ميكـــن تســـميته االنـــدماج 
  .)٤٨(احلكمي، أو االندماج االقتصادي الذي يشمل كل ما يؤدي للسيطرة 

جريهــا بــراءة اخــرتاع، فيتحقــق  ويــدخل يف ذلــك ســيطرة شــركة علــى أخــرى مــن خــالل 
أ مـن الئحـة االنـدماج األوروبيـة، إذ هـو داخـل يف -٣-٣ز املؤقت، فهو داخل يف املـادة الرتكي

 .حق االستعمال
الـــرهن احليـــازي، ألن التصـــويت ال ، و الـــرهن االمســـيو  عقـــد اإليـــداع وال يـــدخل يف ذلـــك

ن فـال حـق لـه يف التصـويت وال حضـور اجلمعيـة العموميـة  يزال من حق املالك، أما الدائن املر
)٤٩(. 

  :هي أهم وسائل الرتكزو 
  االندماج  :أوال
  االستحواذ : نيا
  الرتست -احتاد املنتجني االحتكاري : لثا
  جتمع الشركات: رابعا

  الكارتل  -احتاد املنتجني : خامسا
  الكونسورتيوم  -احتاد التجار : سادسا
  املشروع املشرتك الرتكزي: سابعا

يت بيان هلا ختصارمع بيان املقصود منه وفيما    .ا 
  

  )Merger(االندماج  :أوال
تقدم بيان مفهوم االندماج وأنواعـه، وأن التعريـف املختـار هـو أنـه انضـمام منشـأة جتاريـة 
أو أكثـــر إىل منشـــأة أخـــرى مبوجـــب عقـــد حبيـــث تـــزول الشخصـــية املعنويـــة للمنشـــأة املنضـــمة، 

                                                             
أ وأمــــا االنــــدماج االقتصــــادي /٣/١االنــــدماج القــــانوين منصــــوص عليــــه الئحــــة االنــــدماج لالحتــــاد األورويب املــــادة ) ٤٨(

  .ب/٣/١فمنصوص عليه يف املادة 
  .٣٢جملة احلقوق ص  –املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم  مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام) ٤٩(
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ا إىل املنشأة الضامة، أو امتزاج منشأتني جتـاريتني أو أكثـر بعقـد حبيـث  وتنقل حقوقها والتزاما
ا إىل منشأة جديدة   .تزول الشخصية املعنوية لكل منهما، وتنتقل حقوقها والتزاما

ويعد االندماج الوسيلة األكثر حتقيقا للرتكز االقتصادي، ألن الشركات املندجمة ال تفقد 
ا القانوين وتزول شخصيتها االعتب ائيا استقالهلا االقتصادي فحسب بل تفقد كيا   .)٥٠(ارية 

  
  ) Acquisition(االستحواذ : نيا

) ب(علــى شــراء املنشــأة الصــغرية ) أ(هــو إقــدام املنشــأة الكبــرية )٥١(تقــدم أن االســتحواذ
مقابل دفع قيمة صفقة الشراء إىل مسامهي املنشأة الثانية، إما نقداً أو بـثمن آجـل، مـا يسـتتبع 

دة حجم املنشأة  وتتم عمليـة االسـتحواذ عـن . )٥٢(مبسامهيها) ب(أة وتالشي املنش) أ(ذلك ز
مــن أســهم منشــأة أخــرى بغــرض % ٥٠حتصــل املنشــأة علــى أكثــر مــن  حبيــث طريــق الســيطرة،

  .السيطرة
ــا أحكــام  أنظمــةواالســتحواذ مــن طــرق الرتكــز الــيت نصــت عليهــا   املنافســة، وصــدرت 

  . قضائية يف العديد من الدول
مــن أســهمها، % ٣٩ي علــى شــركة وجنــز بشــرائها ففــي قضــية اســتحواذ شــركة أرجومــار 

لســيطرة األحاديــة علــى وجنــز  ويف قضــية . )٥٣(قـررت املفوضــية األوروبيــة أن أرجومــاري تتمتــع 
مــــن % ٤٠اســــتحواذ كــــل مــــن شــــركة أي يب يب وشــــركة ترافالقــــار علــــى شــــركة بريــــل بتملــــك 

وهو مؤدي للرتكيز طبقا  أسهمها، قررت املفوضية األوروبية أن هذا يعد من السيطرة املشرتكة،
  .)٥٤(للمادة الثالثة

ومل حيــدد القــانون األورويب نســبة معينــة مللكيــة األصــول أو األســهم الــيت ميكــن أن حيكــم 
ا تؤدي للرتكيز، بل وضعت للجهة القضائية سلطة تقديرية وفقًا ملعطيات كـل حالـة، بينمـا 

                                                             
  .٢١النظام القانوين الندماج الشركات حلسام الدين الصغري ص ) ٥٠(
  .ويطلق عليه التملك) ٥١(

  .٨٠أمحد سفر ص  -الدمج والتملك املصريف يف البلدان العربية  (٥٢)
  .٢٦جملة احلقوق ص  –تجارية للدكتور أمحد امللحم مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة ال) ٥٣(
  .٢٦املرجع السابق ص ) ٥٤(
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من أسهم الشـركة املسـيطر عليهـا % ١٠ يف القانون الربتغايل للمنافسة حدد نسبة مئوية قدرها
)٥٥( .  

  
  )Trust(الرتست  -احتاد املنتجني االحتكاري : لثا

يــداع املســامهني قــدرا كافيــا مــن  الرتســت هــو انضــمام عــدة شــركات حتــت إدارة واحــدة 
يـدير نيابـة عـنهم الشـركات املنضـمة ) Board of Trustees(األسـهم لـدى جملـس ثقـة 
وال يقوم الرتست بتصريف اإلنتاج فقط، بل بتوزيع املواد . )٥٦(السوقفيؤدي ذلك للتحكم يف 

اخلام والنصف مصنوعة بني املشروعات الداخلة حتت إدارته حسب االحتياج، ولذا فـأن هـذه 
  .)٥٧(التجمعات أكثر حتمال لألزمات من غريها 

 وأشـــهر مثـــال علـــى ذلـــك شـــركة البـــرتول األمريكيـــة الـــيت اشـــرتت أســـهم شـــركات البـــرتول
فكـــان ذلـــك مـــن أســـباب األمريكيـــة، وحتكمـــت يف األســـعار، فكثـــرت شـــكاوى املســـتهلكني، 

  .)٥٨(م ١٨٩٠املنظم األمريكي قانون شريمان سنة  إصدار
  

  جتمع الشركات: رابعا
يقصـد بتجمـع الشــركات أن ختضـع جمموعــة شـركات متـارس نشــاطا اقتصـاد متمــاثال أو 

يت  مكمالً إلدارة اقتصادية موحدة، ورقابة على ذممها املالية عـن طريـق إحـدى الشـركات الـيت 
ا علــى بقيــة الشــركات يف التجمــع "الشــركة األم"علــى رأس التجمــع وتســمى  ، وتباشــر ســيطر

  .لسيطرة على ملكية األسهم يف هذه الشركات
تقضــي بســهولة علــى املنافســة بــني املشــروعات  قابضــة شــركةوتتحــول الشــركة غالبــًا إىل 

  . )٥٩(مماثل  اليت تقوم بنشاط
                                                             

  .٣١املرجع السابق ص )٥٥(
، أثــــر املعــــامالت الربويــــة واالحتكاريــــة علــــى ١١النظــــام القــــانوين النــــدماج الشــــركات حلســــام الــــدين الصــــغري ص ) ٥٦(

  . ١٤٤أمحد دمحم أبو طه ص  -االستثمار 
  .٣١ص  –أمحد مصطفى عفيفي  –اإلسالمية منه  االحتكار وموقف الشريعة) ٥٧(
  . ١٦٢موسوعة االقتصاد اإلسالمي للدكتور اجلمال ص ) ٥٨(
  . ١٠النظام القانوين الندماج الشركات حلسام الدين الصغري ص ) ٥٩(
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ـــا شـــركة   ،)٦٠(وتـــدير مشـــاركات يف شـــركات أخـــرى  متلـــكوتعـــرف الشـــركة القابضـــة 
 ً ــا ماليــًا وإنتاجيــًا وجتــار  ،وتكــون حبيــازة أســهم هــذه املنشــآت مبــا يتــيح هلــا احلــق يف مراقبــة إدار

وهي أحد األشكال األكثر انتشاراً يف بلدان عديدة من أجل الوصـول إىل وضـع احتكـاري أو 
نيــة تتكــون أصــوهلا أو معظــم أصــوهلا مــن أســهم  الشــركة القابضــةو  ،شــبه احتكــاري مــن جهــة 

 ً   .شركات أخرى مستقلة صور
ت املتحـــــدة بعـــــد منـــــع  م ١٨٩٠قـــــانون شـــــريمان ســـــنة وقـــــد جلـــــأ هلـــــا التجـــــار يف الـــــوال

التفاقيــــات الرتســـــت، واســــتمر العمـــــل عــــرب الشـــــركات القابضــــة، حـــــىت مت منعــــه بقـــــانون ســـــنة 
م يف حـال كانـت الشـركة القابضـة تـؤدي إىل السـيطرة علـى ١٩١٤م، مث قيد املنع سنة ١٩٠٤

  .)٦١(الشركات املنافسة مث إىل االحتكار 
  

  )Cartel(الكارتل  -احتاد املنتجني : خامسا
تفــــاق عــــدة شــــركات تنتمــــي إىل نــــوع معــــني مــــن فــــروع اإلنتــــاج بقصــــد  ينشــــأ الكارتــــل 
احتكـــار الســــوق، أو لتنظــــيم املنافســــة يف حــــدود االتفــــاق مــــع بقــــاء شخصــــية كــــل شــــركة مــــن 

، واهلـــدف منــــه تثبيـــت األســــعار أو توزيـــع حصــــص )٦٢(الشـــركات الداخلــــة يف االتفـــاق قائمــــة 
ح احتكاريـــة ال يســـتطيع مـــن مل يـــدخل يف االتفاقيـــة الوصـــول إليهـــا  الســـوق بغيـــة الوصـــول ألر

)٦٣(.  

                                                             
  . ٢١٦االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة للدكتور معني الشناق ص ) ٦٠(
، موسـوعة االقتصـاد اإلسـالمي ١٤٦أمحـد دمحم أبـو طـه ص  -تكاريـة علـى االسـتثمار أثـر املعـامالت الربويـة واالح) ٦١(

  .١٦٣للدكتور اجلمال ص 
، أثــــر املعــــامالت الربويــــة واالحتكاريــــة علــــى ١١النظــــام القــــانوين النــــدماج الشــــركات حلســــام الــــدين الصــــغري ص ) ٦٢(

  .١٤٠رفيق يونس املصري ص  –، أصول االقتصاد اإلسالمي ١٥٠-١٤٩أمحد دمحم أبو طه ص  -االستثمار 
، ١٥٧منـع اإلغـراق واالحتكـار مـن الوجهـة القانونيـة للـدكتورة أمـل دمحم شــليب، ص  –احلـد مـن آليـات االحتكـار ) ٦٣(

االحتكــار . ٥٦حسـني فتحـي ص . د –املمارسـات االحتكاريـة والتحالفـات التجاريـة لتقـويض حــرييت التجـارة واملنافسـة 
  .٣٠ص  –أمحد مصطفى عفيفي  –ه وموقف الشريعة اإلسالمية من
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لسـرية الشـديدة، ولـذا فـال بـد مـن تفعيـل  وتكمن صعوبة إثبات هذا االتفاق أنه حيـاط 
  .)٦٤(القرائن ومجع األدلة إلثبات الكارتل 

واتفاقيات الكارتل ممنوعة يف القوانني األوروبية، وأشد الدول األوروبية حماربة هلا القوانني 
ت املتحــدة األمريكيــة، فــإن اتفاقيــات الكارتــل تــدخل صــراحة يف . )٦٥(األملانيــة  وأمــا يف الــوال

ومــع املنــع الصــريح يف قــوانني املنافســة إال أن الكــارتالت  )٦٦(املــادة األوىل مــن قــانون شــريمان 
  .)٦٧(موجودة عرب طريق حتايلية على القانون 

ت املتحد ة األمريكية وجوب التحري إلثبـات التواطـؤ وقد قررت احملكمة العليا يف الوال
لسـوق ذي الصـلة، مثـل رفـع  من خالل مالبسات كل واقعة واألخذ من مسات معينة مرتبطة 
املنتجــــني للســــعر يف وقــــت واحــــد مبقــــدار معــــني، أو اشــــرتاط املنتجــــني لشــــرط واحــــد يف وقــــت 

  .)٦٨(واحد
   

                                                             
، ١٦٠منـع اإلغـراق واالحتكـار مـن الوجهـة القانونيـة للـدكتورة أمـل دمحم شــليب، ص  –احلـد مـن آليـات االحتكـار ) ٦٤(

املمارسـات االحتكاريـة والتحالفــات : ، وينظـر أيضــا كتـاب١٧٤-١٧٢وتنظـر بعـض األمثلـة مــن القضـاء املقـارن يف ص 
  . ٥٧حسني فتحي ص . د –ارة واملنافسة التجارية لتقويض حرييت التج

  .٣١٤االحتكار واملنافسة غري املشروعة للغريب ص ) ٦٥(
  .٥٧حسني فتحي ص . د –املمارسات االحتكارية والتحالفات التجارية لتقويض حرييت التجارة واملنافسة ) ٦٦(
  . ٣٠ص  –أمحد مصطفى عفيفي  –االحتكار وموقف الشريعة اإلسالمية منه ) ٦٧(
وتنظـر بعـض السـوابق القضــائية  ١٦٩-١٦٨االحتكـار واملمارسـات املقيـدة للمنافسـة للـدكتور معــني الشـناق ص ) ٦٨(

  .فيه والتعليق عليها
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  Consortiumالكونسورتيوم  -احتاد التجار : سادسا
احتاد التجار من جمموعة أشخاص طبيعيني أو اعتباريني ميارسون عمـال اقتصـاد يتكون 

 ، ً أكـان العمــل الــذي يقومــون بــه مــدنيا أم جتــار سـواء أكــانوا جتــاراً أم أشخاصــا عــاديني وســواء
  . وقد يكون مناط العمل املشرتك بيع السلع أو تقدمي اخلدمات

، الــذي يفــوق قــدرة كــل شــركة علــى والغــرض مــن هــذا التجمــع مواجهــة الطلــب الكبــري
، وقــد . حــدة وقــد يكــون التجمــع ملنــتج حمــدد، أو لعــدة منتجــات، وقــد يكــون مؤقتــا أو دائمــًا

  . )٦٩(يكون ملواجهة طلب عميل واحد كمصلحة حكومية أو لعدة عمالء 
ويكـــون الكونســـورتيوم عـــرب شـــراء أســـهم جمموعـــات مـــن الشـــركات يف فـــروع خمتلفـــة مـــن 

ـيمن علـى أكثـر مـن " فيات"هذه التجمعات  االستثمار، وأشهر شـركة  ١٥٠اإليطالية، الـيت 
  .)٧٠(صناعية وغري صناعية 

ً للمنافســـة، ولـــذا نـُــصَّ عليهـــا يف املـــادة  وتشـــكل احتـــادات التجـــار تركيـــزا للقـــوى وإقصـــاء
  .)٧١(األوىل من قانون شريمان 

  
-Concentrative Joint(املشـــــــروع املشـــــــرتك الرتكـــــــزي : ســـــــابعا
Venture(  

املشروع املشرتك هو اتفاق بني منشأتني جتاريتني مضـمونه إسـهام كـل طـرف يف االتفـاق 
نشــطة تبادليـــة معينـــة إلنتـــاج منــتج معـــني ال تســـتطيع عـــادة كــل منشـــأة مـــن إنتاجـــه مبفردهـــا، 

ومــن أشـــهر األمثلــة قيـــام كــل مـــن بريطانيــا وفرنســـا وأملانيـــا . )٧٢(وذلــك يف إطـــار مشــروع مـــنظم
نتـــاج  ص عـــرب إنشـــاء مشـــروع مشــــرتك، لكســـر االحتكـــار األمريكــــي وأســـبانيا  طـــائرات آيــــر
  .)٧٣(لصناعة الطائرات

                                                             
ره يف الفقه اإلسالمي ) ٦٩(   .١٠٨ص –قحطان الدوري  –االحتكار وآ
  .٣٢ص  –أمحد مصطفى عفيفي  –االحتكار وموقف الشريعة اإلسالمية منه ) ٧٠(
، احتـاد التجـار وخمالفـة املنافسـة التجاريـة ٢١١واملمارسات املقيدة للمنافسة للـدكتور معـني الشـناق ص االحتكار ) ٧١(

  .١٠٣جملة القانون ص  –ضوء القانون، للدكتور أمحد امللحم  يف
  .٩٢حسني فتحي ص . د –املمارسات االحتكارية والتحالفات التجارية لتقويض حرييت التجارة واملنافسة ) ٧٢(
  .٩٠أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -ظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة الن) ٧٣(
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وقريــب منــه مــا يســمى  .  )٧٤( وســائل الرتكــزأشــهر املشــروع املشــرتك الرتكــزي مــن  ويعــد
الشــــركة الوليــــدة املشــــرتكة، وتســــمى أيضــــًا التجمــــع ذي الغايــــة االقتصــــادية، وهــــي شــــركة متثــــل 

يضــاف إىل قائمــة األشــخاص االعتباريــة الــيت يعرفهــا القــانون اخلــاص،  شخصــا قانونيــا جديــداً 
ــــرقم  ســــبتمرب ســــنة  ٢٣يف  ٨٢١وقــــد نظــــم مــــن خــــالل يف فرنســــا مــــن خــــالل املرســــوم ذي ال

م ليحمــــي الشــــركات الصــــغرية واملتوســــطة مــــن منافســــة الشــــركات الكــــربى يف الســــوق ١٩٦٧
  .)٧٥(األوروبية املشرتكة 

 
  يطرةمعيار الس: املسألة الثالثة

  :على توجهني دول االحتاد األورويب، داخلعيار السيطرة ختتلف القوانني يف األخذ مب
لسيطرة هو : األول أي تصرف يعطي إمكانية ممارسـة التـأثري القـاطع علـى أن املعيار للحكم 
لتــأثري القــاطع هــو قيــام الشــركة بتحديــد النشــاط التنافســي لشــركة أخـــرى، يقصــد و  .الشــركة

أو عوائـــق مـــن أحـــد، مبـــا حاصـــله فقـــدان الشـــركة اخلاضـــعة للســـيطرة الســـتقالهلا بـــدون تـــدخل 
   . )٧٦(وهو توجه أكثر الدول األوربية التجاري يف السوق 

وجـود مقـدرة علــى التـأثري يف سياسـة الشــركة املسـيطر عليهـا، وهــو أن املعيـار هــو : الثـاين
ن يكــــون توجـــه حمكمـــة العــــدل األوروبيـــة قبـــل صــــدور الئحـــة االنـــدماج، دون  تقييــــد التـــأثري 

  .)٧٧(الربيطاين، وهو توجه املنظم قاطعا
لنظـــر يف نظـــام املنافســـة الســـعودي والئحتـــه، يلحـــظ الباحـــث أن هـــذا املعيـــار مل يـــرد  و
لنص، وإن كان يفهم من تعريفه للهيمنة أن املنظم السعودي ينحو منحى االجتاه الثـاين وهـو 

 ،   .وهو الصواب الذي يراه الباحثعدم اشرتاط أن يكون التأثري قاطعًا
                                                             

م ، مـــدى خمالفـــة االنـــدماج ١٩٨٠حتـــديث لقـــانون كاليتـــون ســـنة مـــن الئحـــة االنـــدماج األوروبيـــة،  ٢-٣املـــادة )  ٧٤(
 .١٤جملة احلقوق ص  –والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم 

  .٢٩١ص  ١٩٨١، ٥١التجمع ذو الغاية االقتصادية للدكتور علي سيد قاسم، جملة القانون واالقتصاد س ) ٧٥(
-٢٣مـن قـانون حريـة األسـعار واملنافسـة الفرنسـي، واملـادة  ٣٩من الئحة االندماج األوروبية واملادة  ٣-٣املادة )  ٧٦(
خمالفـة االنـدماج والسـيطرة ألحكـام املنافسـة التجاريـة للــدكتور  مـن القـانون املنـاهض لتقييـد املنافسـة األملـاين، مـدى ٥-٣

 .٣٣جملة احلقوق ص  –أمحد امللحم 
  .٣٣جملة احلقوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ) ٧٧(
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  حمل السيطرة: املسألة الرابعة

حمــل الســيطرة هــو الــذي ميــارس عليــه ســلطة التــأثري القــاطع، وللقــوانني يف حمــل الســيطرة  
  :عدة توجهات
وهـــو مـــا نصـــت عليـــه املـــادة . أن يقـــع التـــأثري القـــاطع علـــى الشـــركة أو الشـــخص: األول

  .)٧٨(ة، وكذلك التقنني الفرنسي واألملاين الثالثة من الئحة االندماج األوروبي
أن يقع التأثري القاطع على نشاط الشركة، وهو الذي كان عليه القضـاء األورويب : الثاين

عتبـــاره احملـــل الـــذي يقـــع عليـــه التـــأثري  قبـــل صـــدور الئحـــة االنـــدماج، وصـــوبه الـــدكتور امللحـــم 
املسـيطرة حـىت تصـل إىل السـيطرة يف القاطع، حبسبانه اهلدف املباشر الـذي تسـعى إليـه الشـركة 

  .السوق
  .)٧٩(أن يقع التأثري القاطع يف السوق، وهو توجه القانون السويسري: الثالث

والــذي يظهــر للباحــث أن بينهــا تــالزم واضــح، فالشــركة الــيت تســتطيع التــأثري علــى شــركة 
لتايل حيصل التأثري يف السوق لضرورة على نشاطها، و  .أخرى، تؤثر 

حملــل الســيطرة ذلــك يف نظــام املنافســة الســعودي والئحتــه، ويــرتجح للباحــث أن  ومل يــرد
حلمايــة مــن نظــام  األخــذ بكــون التــأثري القــاطع علــى النشــاط هــو األكثــر دقــه، ألنــه املقصــود 

  . املنافسة
  

  إثبات السيطرة: املسألة اخلامسة
حل الرتكــــز ميكــــن إثبــــات الســــيطرة مــــن خــــالل أثــــر  صــــول علــــى احلقيقــــي أو احلكمــــي، 

يت .إمكانية التأثري القاطع ا قبل وقوعها مبا    :كما ميكن إثبا
ــــر الســــنوي للشــــركة املندجمــــة أو  .١ مــــن خــــالل التصــــريح الشــــفهي أو مــــن خــــالل التقري

املستحوذة أو من خالل اخلطاب املوجه مـن مشـرتي األسـهم للشـركة البائعـة ألن بعـض قـوانني 

                                                             
مــن القــانون املنــاهض لتقييــد املنافســة  ٢٣-٣-٥مــن قــانون حريــة األســعار واملنافســة الفرنســي، واملــادة  ٣٩املــادة ) ٧٨(

  .األملاين
  .٣٣جملة احلقوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ) ٧٩(
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ن يعلمهـا خبطـاب يفصـح عـن نيتـه % ٥تزيـد عـن تداول األسهم تلزم املشرتي ألسـهم شـركة 
  .)٨٠(السيطرة عليها 

لقــرائن، كمــا يف قضــية هــامليتون واتــش،  .٢ مــن خــالل النيــة الضــمنية املســتدل عليهــا 
فقـد ظلـت الشـركة املـدعى عليهــا تشـرتي أسـهم الشـركة املســيطر عليهـا ملـدة سـتة أشــهر، مث إن 

ا ليكون رئ لس إدارة الشركة املسيطر عليها الشركة املشرتية رشحت رئيس إدار  .)٨١(يسًا 

جبميــــع طــــرق  الســــيطرة يكــــون ثبــــاتإوأمــــا يف نظــــام املنافســــة الســــعودي فإنــــه يصــــح     
ت اإللكرتونيـــة أو الصـــادرة عـــن احلاســـوب وتســـجيالت اهلـــاتف اإل ثبـــات، مبـــا يف ذلـــك البيـــا

  .  )٨٢(ومراسالت الفاكس والربيد اإللكرتوين

ــا وإمنــا املمنــوع مــا يكــون وغــين عــن القــول أن اجلهــا ت التنظيميــة ال متنــع االتفاقــات ذا
الغـرض منهــا أو ميكــن أن يرتتــب عليهــا منــع أو عرقلــة ممارســة أي منشــأة لنشــاطها االقتصــادي 

قي املتنافسني ت    .يف السوق أو تلك التحالفات اليت تؤثر على اقتصاد
نه ضمن االتفاقات املمنوعة  نظامًا ال بد من توافر عنصـرين ولكي حيكم على االتفاق 

  : أساسني مها
 . وجود تواطؤ بني األطراف .١
ــــا، وقــــد نــــص القــــانون املغــــريب  .٢ ــــه تقييــــد املنافســــة أو املســــاس  أن يكــــون الغــــرض من

عندما يكـون الغـرض منهـا أو ميكـن ... حتظر االتفاقات"للمنافسة يف املادة السادسة على أنه 
 . )٨٣(حلد منها أو حتريف سريها يف سوق ما أن ترتتب عليها عرقلة املنافسة أو ا

   

                                                             
ينظـــر بعـــض التطبيقـــات القضـــائية املقارنـــة يف حبـــث مـــدى خمالفـــة االنـــدماج والســـيطرة ألحكـــام املنافســـة التجاريـــة ) ٨٠(

  .٣٦جملة احلقوق ص  –أمحد امللحم للدكتور 
  .٣٨املرجع السابق ص ) ٨١(
 .٧٦م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي)  ٨٢(
  .٦م –القانون املغريب للمنافسة ) ٨٣(
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  قياس نسبة الرتكز: املسألة السادسة
لرمــز  ) HHI(يســتخدم املــنظم األمريكــي دلــيال إرشــاد لقيــاس نســبة الرتكــز يرمــز لــه 

الــذي متلكــه الشــركة ) Market Share(، وميكــن قيــاس حجــم النصــيب يف الســوق )٨٤(
، ونتيجــــة )HHI(رشــــادي املســــمى مبؤشــــر هرمشــــان احملتكــــرة عــــرب اســــتخدام هــــذا الــــدليل اإل

القياس تظهر أن املنشأة أو املنشآت حمل الدراسة تتمتع بنصيب كبري يف سوق معني إذا ارتفع 
  .)٨٥(مما يعكس املركز االحتكاري هلا ) HHI(مؤشر هرمشان 

  :على النحو اآليت) HHI(وطريقة استخدام مؤشر هرمشان 
دة ســعر الســلع - ــا املنشــآت املندجمــة مبقـــدار يفــرتض الــدليل ز % ٥ة الــيت تتعامــل 

 .خالل سنة يف املكان نفسه
دة  - ملـــدى الـــذي تكـــون فيـــه ز يفـــرتض الـــدليل أن املنطقـــة اجلغرافيـــة للســـوق حتـــدد 

 .مرحبة للمنشآت املندجمة% ٥
 .يفرتض الدليل عدم وجود مرونة طلب وال مرونة عرض -
دد النقــاط الـيت تعطـى هلــم مـن قبــل يصـنف الـدليل التجــار إىل ثـالث فئـات وفقــا لعـ -

 Atomistic(الســـلطة، وحـــدُّها األدىن صـــفر يف الوحـــدات االقتصـــادية متناهيـــة الصـــغر 
Market ( ولتبيني مقدار تركيز . نقطة يف حال االحتكار اخلالص ١٠٠٠٠وحدها األعلى

 :الشركات املندجمة يتم اللجوء للتقسيم اآليت
موعـــة ، وال تعـــرتض الســـلطات ١٠٠٠ا قلـــت النقـــاط عـــن عـــدم الرتكيـــز، إذ: األوىل ا

موعة الرتكز املختصة عادة على حاالت    .اليت تنتمي هلذه ا
موعــــة ــــة ا ــــني : الثاني ــــرتاوح ب ــــدل، إذا كانــــت النقــــاط ت ــــز املعت نقطــــة إىل  ١٠٠٠الرتكي

بــني الشـــركات املنتميــة هلـــذه  الرتكــز ويف العــادة تعـــرتض الســلطة املختصــة علـــى . نقطــة١٨٠٠
دة يف مقــدار احلصـــة الســوقية للشــركات املندجمـــة ال تقــل عـــن  الرتكــز موعــة إذا نــتج عـــن ا ز

، فـــإن كـــان أقـــل مـــن ذلـــك فـــإن اجلهـــة تنظـــر يف نـــوع العمـــل HHIنقطـــة مـــن مقيـــاس  ١٠٠

                                                             
 Herfindahl-Hirschman Indexوهو اختصار لـ ) ٨٤(
  .٦نية للدكتورة أمل دمحم شليب، ص منع اإلغراق واالحتكار من الوجهة القانو  –احلد من آليات االحتكار ) ٨٥(
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التجـــاري ومقـــداره وحجـــم الســـوق اجلغرافيـــة ومـــدى تـــوافر تكنولوجيـــا حديثـــة للعمـــل التجـــاري 
  .وعوائق الدخول للسوق

مو  نقطــة فــأكثر، ويف  ١٨٠٠الرتكيــز املرتفــع، إذا كانــت النقــاط تســاوى : الثالثــة عــةا
موعـــة يكـــون حمـــل اعـــرتاض مـــن الســـلطات  الرتكـــز العـــادة فـــإن  بـــني الشـــركات املنتميـــة هلـــذه ا

  .املختصة
وهذا الدليل وإن كان غري ملزم للقضاء األمريكي إال أنه يعطـي التطمـني الكـايف للتجـار 

  .)٨٦( الرتكز جراءات قبل البدء يف إ
ومل يسلم استخدام هذا املؤشر مـن سـهام النقـد، ألن بعـض الشـركات يكـون هلـا نصـيب  
كبـــري يف ســـوق منـــتج معـــني، ومـــع ذلـــك تكـــون الســـوق تنافســـية، وال تكـــون الشـــركة حمتكـــرة، 

أو الســعر املنــافس أو خــدمات مــا بعــد  )٨٧(ويكــون ســبب وصــوهلا هلــذا املركــز هــو جــودة املنــتج
لــذا فــإن املؤشــر ال يلــزم اجلهــة القضــائية، ولكنــه مؤشــر مشــهور ومســتخدم علــى نطــاق البيــع، و 

  .واسع، ونتائجه صحيحة يف الغالب
مـــع  الرتكـــز ال يكـــون مشـــروعا عنـــدما ال يتســـق  الرتكـــز وأمـــا يف االحتـــاد األورويب، فـــإن 

  :السوق األوروبية وذلك يف حال وجود شرطني مها
  .مسيطر يف السوق أو يف جزء جوهري منه إىل تكوين مركز الرتكز أن يؤدي  - ١
 .)٨٨(أن يؤدي املركز املسيطر إىل اإلعاقة املهمة للمنافسة املؤثرة - ٢

متلــك حصــة مــن الســوق تبلــغ وأمــا يف نظــام املنافســة الســعودي فــإن النســبة املــؤثرة هــي 
وهـــو الـــذي يـــراه الباحـــث لســـهولته يف  . مـــن املعـــروض الكلـــي لســـلعة مـــا يف الســـوق%) ٤٠(

ولكون املؤشرات اليت تستخدم لـيس هلـا قـوة إلزاميـة، ولـذا فـإن األجـدى وضـع مؤشـر . قالتطبي
  .معتمد سهل التطبيق

  

                                                             
، ٢٢-٢٠جملــة احلقــوق ص  –مــدى خمالفــة االنــدماج والســيطرة ألحكــام املنافســة التجاريــة للــدكتور أمحــد امللحــم ) ٨٦(

  .٣٣١-٣٣٠أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة 
  .٧منع اإلغراق واالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمل دمحم شليب، ص  –احلد من آليات االحتكار ) ٨٧(
  .٦٧جملة احلقوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ) ٨٨(
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  معايري حتقق املركز االحتكاري: املسألة السابعة
املعيار العددي، ومعيار نسـبة العـرض يوجد عدة معايري لتحقق املركز االحتكاري، وهي 

، ومعيـار الفـرق بـني الـثمن والنفقـة احلديـة، وفيمـا )ة احلصـة السـوقي( الكلي للمنتج يف السـوق 
ا   . )٨٩(يت بيا
  املعيار العددي: أوال

لنظــر إىل عــدد البــائعني إذ كلمــا قــل ، يتحقــق املركــز االحتكــاري وفــق املعيــار العــددي 
نـه احتكـار حبـت، العدد رجح قيام االحتكار ئع واحد فإنه يوصـف  وعنـدما ، فعندما يوجد 

ِعِني اثنـني، فــإن االحتكـار يكـون ثنائيــا، ويتـدرج إىل احتكــار القلـة، وكلمــا زاد  يكـون عـَددُ  البــائ
  .)٩٠(عدد البائعني كلما اقرتبنا أكثر من املنافسة الكاملة

ئــع واحــد   ويعــاب علــى هــذا املعيــار أنــه ال يهــتم بدرجــة مرونــة املنــتج حبيــث قــد يوجــد 
ا منافسـة بـني املنـتج األصـلي للبـائع الوحيـد ملنتج معـني ولكـن توجـد منتجـات بديلـة يتولـد عنهـ

 .)٩١(واملنتجات البديلة
  )احلصة السوقية ( معيار نسبة العرض الكلي للمنتج يف السوق : نيا

، يقـــوم االحتكـــار حســـب معيـــار احلصـــة الســـوقية يف حـــال كـــون احلصـــة الســـوقية كبـــرية
  .)٩٢(فكلما زادت احلصة كلما زادت احتمالية الوصول إىل مركز مسيطر

يت   :وانتقد هذا املعيار بعدة انتقادات أمهها ما 
أن مثــت اعتبــارات مــؤثرة أكثــر مــن احلصــة الســوقية، منهــا درجــة مرونــة الطلــب  - ١

 .)٩٣(على السلعة، ووجود عوائق لدخول منافسني إىل السوق، وحتديد السوق اجلغرافية 

                                                             
  .١٠١ص   –للدكتور أمحد دمحم أبو طه  –أثر املعامالت الربوية واالحتكارية على االستثمار ) ٨٩(
ضــية ) ٩٠( ، االحتكــار واملنافســة غــري املشــروعة ١٥٢ص  -.  عمــر حســني.د -املنافســة واالحتكــار دراســة حتليليــة ر

 . ١٦٥للدكتور دمحم سلمان الغريب ص 
، االحتكار واملنافسة غري املشـروعة للـدكتور ٨٧االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة للدكتور معني الشناق ص ) ٩١(

 .١٦٥لغريب ص دمحم سلمان ا
، االحتكــار واألفعــال االحتكاريــة للملحــم ٨٧ االحتكـار واملمارســات املقيــدة للمنافســة للــدكتور معـني الشــناق ص)٩٢(

 .٥٢ص 
  .١٦٦االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص ) ٩٣(
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ضافة معايري أخرى إىل معيار احلصة السو   .)٩٤( قيةوميكن أن جياب عن ذلك، 
أن املنشــــأة التجاريـــــة قـــــد تصــــل إىل هـــــذه النســـــبة بطــــرق مشـــــروعة، وتتحقـــــق  - ٢

بطـــرق غـــري % ٥، ويف املقابـــل قـــد تصـــل إىل حصـــة )٩٥(املنافســة العادلـــة مـــع التجـــار اآلخـــرين 
 .)٩٦(مشروعة، فاألجدى منع الوصول بطرق غري مشروعة بغض النظر عن النسبة

ن الوصـــول ملركـــز م ســـيطر ال يعـــد خمالفـــة، واملخالفـــة هـــو وميكـــن أن جيـــاب عـــن ذلـــك 
 .)٩٧(إساءة استخدام هذا الوضع املسيطر 

 .أن االحتكار قد يكون طبيعيا كما إذا مل يوجد يف السوق إال مشروع واحد - ٣
ن املـنظم يلزمـه مراقبـة مـن يصـل لالحتكـار الطبيعـي  وميكن أن جياب عن هـذا االنتقـاد 

يكــون وصـوله للمركـز االحتكـاري خمالفـة حبــد  حـىت ال يسـيء اسـتخدام مركـزه االحتكـاري، وال
 . ذاته ما دام مل حيصل منه إساءة الستغالل ذلك املركز

أن االحتكار قد يكون قانونيا كما إذا كـان مبنيـا علـى بـراءة اخـرتاع أو ابتكـار  - ٤
، ولــــذا تظــــل ممارســـات احملتكــــر ذي الوضــــع املســــيطر )٩٨(لـــه تطبيــــق صــــناعي ملــــدة مـــن الــــزمن 

 .)٩٩(جد إساءة الستخدام الوضع املسيطر مشروعة ما مل تو 
نــه ميكــن اسـتثناء هــذه احلــاالت، وال يـؤثر علــى وضــع حــد  وميكـن أن جيــاب عــن ذلـك 

 .فاصل للتسهيل
ن املنشـــأة التجاريـــة قـــد ال تصـــل للنســـبة  - ٥ كمـــا انتقـــد معيـــار احلصـــة الســـوقية 

موعـــة قويـــة حتصـــل مـــن خالهلـــا علـــى املـــواد األوليـــ ة بطريقـــة أيســـر مـــن احملـــددة لكنهـــا تنتمـــي 
 . غريها، أو تساعدها على تصريف املنتجات يف السوق

                                                             
ليــة املنقضــية إضــافة إىل كــون حصــة املنشــأة يف علــى ســبيل املثــال، أضــاف املــنظم األملــاين النظــر ملبيعــات الســنة املا) ٩٤(

ألسعار ومحاية املنافسة ومنع االحتكـار للـدكتور أمحـد : ينظر كتاب%. ٣٣السوق ال تقل عن  يف جمال عدم اإلخالل 
  .٨٦دمحم حممود خلف ص 

  .١٦٦االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص ) ٩٥(
ألسعار ومحاية املنافسة ومنع االحتكار للدكتور أمحد دمحم حممود خلف ص يف جمال عدم اإلخ) ٩٦(  .٨٥الل 
  .٨قانون محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية املصري م ) ٩٧(
  .٨٥محاية املنافسة للدكتور حسني املاحي  ص ) ٩٨(
  .٢١نطاق احتكار املعرفة التكنولوجية بواسطة السرية هلاين دويدار ص ) ٩٩(

 



  رثيغدلا دعس نب زيزعلادبع .د :هبتك________ في ضوء أحكام المنافسة التركز أسس النظر في 
  

 

٢٦ 
 

ن التكـــتالت والتجمعــات ســـبب آخــر للهيمنـــة ميكـــن أن  وميكــن أن جيـــاب عــن ذلـــك 
 .يضيفه املنظم إضافة إىل احلصة السوقية

نـــه قـــد حيطــــم املشـــروعات الكبـــرية الــــيت غالـــب إنتاجهــــا  - ٦ وانتقـــد هـــذا املعيــــار 
 .ت البرتوكيميائية يف دول اخلليجخارجي، مثل الشركا

" حجــم املبيعــات احملليـــة"وميكــن أن جيــاب عــن هـــذا االنتقــاد أن يســتخدم املــنظم عبـــارة 
  .)١٠٠(" حجم املبيعات الكلية"بدال عن 

ملعيار الكميوقد أخذ حيدد القضاء األمريكـي  ويف اجلهة املقابلة مل )١٠١( ت عدة دول 
، تكون فيصال بني الرتكز املقبول واملرفوض، بل تـرك كز الرت مقدار النسبة للحصة السوقية بعد 

  .)١٠٢(سب كل حالة ليقرر القضاء حب ذلك
متلــك املــنظم السـعودي يف تنظيمــه للمنافسـة، فقـد نــص علـى أن املعيــار هـو موقـف وأمـا 

، ووافقـه علـى )١٠٣(مـن املعـروض الكلـي لسـلعة مـا يف السـوق%) ٤٠(حصة مـن السـوق تبلـغ 
الثامنـة ونصـت املـادة  .)١٠٥(، وقـانون املنافسـة األردين)١٠٤(املغريب للمنافسةهذه النسبة القانون 

مــن القــانون اجلزائــري للمنافســة علــى أن املعيــار هــو الســيطرة علــى الســوق يف أكثــر مــن  عشــرة
                                                             

بكـــر ) ١٠٠( لكويــت –سياســة التنظــيم واملنافســـة للــدكتور مصــطفى  إبريـــل  ٣س  ٢٨ع  -املعهــد العــريب للتخطـــيط 
  .١١م، ص ٢٠٠٤

ملعيار الكمي، ومت حتديـد نسـبة : على سبيل املثال) ١٠١( حـدا فاصـال بـني املركـز املسـيطر % ٣٠أخذ املنظم البولندي 
نـه %.  ٤٠نسبة وغري املسيطر، بينما حدده املنظم السلوفاكي ب ويف الئحة االندماج الصادرة من االحتاد األورويب نص 

، ويف املقابل فـإن االسـتحواذ علـى حصـة سـوقية %٢٥ال يتكون املركز املسيطر إذا كان مقدار احلصة السوقية ال يتجاوز 
تحـدة فاحلـد الفاصـل هـو نسـبة على األقل يشكل قرينة قانونية على تكوُّن املركز املسيطر، وأما اململكـة امل% ٤٠مقدارها 

%  ٣٠، ويف التشـــيك %٦٠ويف االحتـــاد الروســـي % ٤٠، ويف ليتوانيـــا %٥٠مـــن حصـــة الســـوق، ويف الربتغـــال % ٢٥
، االحتكـــــار ١٩١لينـــــا حســــن ذكـــــي ص  –املمارســـــات املقيــــدة للمنافســـــة والوســـــائل الالزمــــة ملواجهتهـــــا : ينظــــر كتـــــاب

مـدى خمالفـة االنـدماج والسـيطرة ألحكـام املنافسـة التجاريـة . ٩٢الشـناق ص  واملنافسات املقيدة للمنافسـة للـدكتور معـني
 .٧٠جملة احلقوق ص  –للدكتور أمحد امللحم 

علـى % ٥لنظر للقضا اليت رفـض القضـاء االنـدماج بـني الشـركات املـدعى عليهـا، جنـد أن النسـب تصـل إىل ) ١٠٢(
  .٦٢جملة احلقوق ص  –نافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ينظر مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام امل. األقل

  .٢الئحة نظام املنافسة السعودي م) ١٠٣(
  .١٠املادة  -القانون املغريب للمنافسة ) ١٠٤(
  .٩م، م  ٢٠٠٤قانون املنافسة األردين لسنة ) ١٠٥(
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، ووفـق الدراسـة ميكـن تقريـر مـدى هيمنـة املشـروع علـى من جممل املعامالت يف السوق %٤٠
مــن قــانون  الســابعة عشــرةملنافســة حســب املــادة  )الرتكــز( الســوق وإمكانيــة مســاس التجميــع

ر السلبية للمشروع، إذ ميكن التوصل إىل أحد نتيجتني   :املنافسة من خالل اآل
  عدم التأثري على املنافسة : األوىل
 .)١٠٦(التأثري املتنافسني والقضاء على املنافسة يف السوق: الثانية

، وأمـــــا القــــانون الســـــوري %٣٥الكــــوييت إىل وتقــــل نســــبة احلصـــــة الســــوقية يف القـــــانون 
بينما جند أن النسبة تقل يف القانون املصري للمنافسـة إىل ، )١٠٧(% ٣٠للمنافسة، فتصل إىل 

السيطرة على سوق معنية يف تطبيق أحكـام هـذا القـانون هـي قـدرة  ، فقد نص على أن%٢٥
ثــري %) ٢٥(الشــخص الــذي تزيــد حصــته علــى  فعــال علــى مــن تلــك الســوق علــى إحــداث 

ا دون أن تكون ملنافسيه القدرة على احلد من ذلك   .)١٠٨( األسعار أو حجم املعروض 
ً، ويقــاس مقــدار  معيــار ويعــد احلصــة الســوقية مــن أهــم املؤشــرات وأســهلها تعــامال وإثبــا

  :احلصة السوقية بطريقتني
  .قياس حجم املبيعات عددا وقيمة: األوىل
  .للمشروعقياس الطاقة اإلنتاجية : الثانية

مــن   )١٠٩(يــرى الباحــث صــحة مــا ذهــب إليــه العديــد مــن البــاحثني يف قــوانني املنافســة و 
ــأن  عــرب حقيقــة عــن مقــدار احلصــة الســوقية، واملقــدرة االقتصــادية ت االطريقــة األوىل أدق، لكو

للمشــروع يف الســوق املعنيــة، وأمــا الطريقــة الثانيــة فغــري دقيقــة ألن املشــروع قــد ينــتج كميــات ال 
فمـــن األجــدى أن يضــع املـــنظم بعــض العناصــر املرشـــدة للبحــث يف مـــدى  .ســتطيع تســويقهاي

للسوق، وتكون النسبة قرينة من القرائن قابلة إلثبات العكس، كما هو احلال يف  الرتكز تقييد 
ت املتحدة األمريكية   .االحتاد األورويب والوال

                                                             
  .١٩٠االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة للدكتور معني الشناق ص ) ١٠٦(
  .ب-٩م –املنافسة ومنع االحتكار السوري  قانون) ١٠٧(
  .٤قانون محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية املصري م ) ١٠٨(
ــــا٥٦أمحـــد امللحــــم يف كتابـــه االحتكـــار واألفعــــال االحتكاريـــة ص : مثـــل)  ١٠٩( :  ، والـــدكتورة أمــــل دمحم شـــليب يف كتا

دو التقريــر الــوطين حــول سياســة وقــانون املنافســة يف تــونس  ، ومعــ١٧٢التنظــيم القــانوين للمنافســة ومنــع االحتكــار ، ص 
 .٤٤م ص ٢٠١٠بريوت سنة  –الذي نشره املركز العريب لتطوير حكم القانون والنزاهة 
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لبـاحثني يف قـانون املنافسـة، فضل لدى الكثـري مـن ااملولئن كان معيار حصة السوق هو 
ٍن خمـتص حبجـم  ولذا فال بد منإال أنه من الصعب تطبيقه على كل األحوال،  حتديـد معيـار 

العمليــات يهــدف لتســهيل األمــر علــى املؤسســات الرقابيــة، لصــعوبة حتديــد نصــيب الســوق يف 
  .بعض احلاالت، إضافة إىل صعوبة حتديد السوق اجلغرايف والسلعي

  
  وجمالس املنافسة يقات من القضاء املقارنتطب: لثا

، حيســن حتليتــه بــبعض األحكــام القضــائية وقــرارات جمــالس  حــىت ال يكــون الكــالم نظــر
يت املنافسة النافذة، و  ـا تصـل ذلك، فقد  شيء من فيما  تكون بعض الرتكزات واضـحة يف أ
  :، وبيان ذلك يف القرارات اآلتيةإىل مركز مسيطر

ن شـــركة ميكروســـوفت تتمتـــع مبركـــز مســـيطر المتالكهـــا  املفوضـــية قـــررت - ١ األوروبيـــة 
  .)١١٠(من سوق برامج التشغيل% ٩٠حصة سوقية تزيد عن 

احلصــة الســوقية قــد تــدل وحــدها علــى املركــز  صــحة هــذا القــرار ألن ويــرى الباحــث
  . املسيطر إذا كانت حصص املنافسني متناهية الصغر

الــيت  )MCI WorldCom(ماج شــركة املفوضــية األوروبيــة يف منــع انــد قــررت - ٢
ـــــغ حصـــــتها الســـــوقية يف ســـــوق مـــــزودي اإلنرتنـــــت  ـــــى األقـــــل، وشـــــركة % ٤٠تبل عل

)Sprint ( تنــــتج مركــــزا  الرتكـــز علـــى األقــــل، لكـــون عمليــــة % ١٠وتبلـــغ حصــــتها
جملــس املنافســة الفرنســي الــذي  ومثلــه قــرار .)١١١(مســيطرا يــؤثر علــى بقيــة املنافســني 

ن امــتالك شــركة حلصــة كــاٍف لوصــم تلــك الشــركة % ٥٠ســوقية تزيــد عــن  يقضــي 
ا يف مركز مسيطر على ذلك السوق   .)١١٢(بكو

أن هذه القرارات صحيحة، وال حاجة لكثرة دراسة هذه احلـاالت مـا  ويرى الباحث
ا تصل إىل نصف احلصة السوقية   . دام أ

                                                             
  .٨٥سامي أبو صاحل، ص . د –إساءة استغالل املركز املسيطر يف العالقات التجارية ) ١١٠(
  .٣٢٤أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -قانون املنافسة  النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف) ١١١(
  .٨٥سامي أبو صاحل، ص . د –إساءة استغالل املركز املسيطر يف العالقات التجارية ) ١١٢(

 



  رثيغدلا دعس نب زيزعلادبع .د :هبتك________ في ضوء أحكام المنافسة التركز أسس النظر في 
  

 

٢٩ 
 

ملقابـــل؛ - ٣ ـــا مهي و منـــة علـــى إذا كانـــت النســـبة قليلـــة، فإنـــه ال ينطبـــق علـــى املنشـــأة أ
 الشــني بالســت شــركةيف قضــية جهــاز محايــة املنافســة املصــري الســوق، فقــد نظــر 

إال أن الشـركة ال متتلـك الشــركة % ٢٥لـرغم مــن جتـاوز حصـتها الســوقية ووجـد أنـه 
ـــأثري الفعـــال يف األســـعار أو يف حجـــم املعـــروض مـــن املنـــتج املعـــين يف  القـــدرة علـــى الت

اخلارج، ومل يثبـت أن ممارسـات الشـركة ختـالف  السوق، وذلك إلمكانية االسترياد من
محاية املنافسة، وقرر جملس إدارة جهاز محاية املنافسة املصري يف يوليـو  أحكام قانون

حفظ البالغ املقدم من الشركة الشـاكية مـع إخطـار ذوي الشـأن مبـا انتهـى  م٢٠٠٩
ز علـى الشـبكة ، وهـذا القـرار لـه نظـائر منشـورة يف موقـع اجلهـا)١١٣(اجلهـاز  إليـه قـرار

 .)١١٤(العنكبوتية 
ـا حباجـة إىل دراسـة  ويرى الباحث أن النسبة إذا وصلت إىل ربـع احلصـة السـوقية فإ

املوصــل إىل هــذه النســبة مشــروطًا مبـــا  الرتكـــز متأنيــة، وجيــب أن تكــون املوافقــة علــى 
  .حيقق أهداف نظام املنافسة

   

                                                             
رة بتـــاريخ  )١١٣( هــــ املوافـــق ٢٥/١٠/١٤٣٦تفاصـــيل احلكـــم يف موقـــع اجلهـــاز علـــى الشـــبكة، ينظـــر الـــرابط ووقـــت الـــز

  http://www.eca.org.eg: م١٨/١١/٢٠١٤
ت الصـــوديوم والـــيت تنـــتج مـــادة  )  ١١٤( فقـــد نظـــر جهـــاز محايـــة املنافســـة املصـــري يف قضـــية شـــركة اإلســـكندرية لكربـــو

ت الصـوديوم يف ضــوء أحكـام القــانون رقـم  طرة للشــركة علـى منــتج  ، وتبـني عــدم تـوافر عناصــر السـي٢٠٠٥لســنة  ٣كربـو
ت الصــوديوم ، وهــو مــا يتــوافر معــه % ٢٥فبــالرغم مــن أن احلصــة الســوقية للشــركة أثنــاء فــرتة الدراســة تزيــد علــي . كربــو

ا املنفــــردة الــــتحكم يف ســــعر منــــتج   العنصــــر األول مــــن عناصــــر الســــيطرة، إال أن الشــــركة ال تســــتطيع مــــن خــــالل ممارســــا
ت الصـــوديوم أو حجـــم املعـــرو  ســـعار %  ٤٥ض منـــه يف الســـوق يف ظـــل وجـــود اســـترياد مـــن اخلـــارج ميثـــل نســـبة كربــو و

وانتهـــى جملـــس إدارة اجلهــــاز جبلســـة يــــوم  .منافســـة، وهـــو مــــا ينتفـــي معـــه العنصــــرين الثـــاين والثالــــث مـــن عناصـــر الســــيطرة
لسيطرة على سوق منـتج كربـو٢٩/٧/٢٠٠٨ ت الصوديوم  ت الصـوديوم يف م، إىل عدم متتع شركة االسكندرية لكربو

رة بتـاريخ . مجهورية مصر العربية هــ ٢٥/١٠/١٤٣٦تفاصيل احلكم يف موقع اجلهاز على الشبكة، ينظر الرابط ووقت الز
 http://www.eca.org.eg: م١٨/١١/٢٠١٤املوافق 
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  معيار الفرق بني الثمن والنفقة احلدية: رابعا
نــه كلمــا عظــم الفــارق بــني مثــن  ميكــن توضــيح معيــار الفــرق بــني الــثمن والنفقــة احلديــة 

ح ، املنتج والنفقة احلدية كلما كانت درجة االحتكار كبـرية فهـذا املعيـار يعـول علـى نسـبة األر
  . )١١٥(اليت حيققها التاجر 

نتجـــة مبـــا والنفقـــة احلديـــة هـــي مقـــدار التغـــري يف التكـــاليف الكليـــة نتيجـــة تغـــري الكميـــة امل
دة يف التكلفـــة الكليـــة علـــى أثـــر نقصـــان الكميـــة  مقـــداره وحـــدة واحـــدة، فهـــي عبـــارة عـــن الـــز

  .)١١٦(املنتجة مبقدار وحدة واحدة
ملعادلة اآلتية   :وميكن حساب مقدار النفقة احلدية 

 .)١١٧(مقدار التغري يف الكمية ÷ مقدار التغري يف التكاليف الكلية = النفقة احلدية 
  يف األنظمة املقارنة يد معيار املركز املسيطرحتد: خامسا

نــــه القــــدرة علــــى  تبـــىن قــــانون املنافســــة األردين أن يكـــون متييــــز املركــــز املســــيطر بتعريفـــه 
، وأما املـنظم املصـري فاختـار معيـارا حسـابيا هـو حصـة )١١٨(التحكم والتأثري يف نشاط السوق 

  .)١١٩(املشروع من السوق لبيان الوضع املسيطر
تقنينـــات حتيـــل حتديـــد املركـــز املســـيطر للجهـــات القضـــائية، ومـــن أمثلـــة ذلـــك وبعـــض ال 

لـس املنافسـة  .)١٢٠(التقنني اليمـين للمنافسـة فإنـه مل يـذكر نسـبة حمـددة، بـل تـرك حتديـد ذلـك 
ـــة للســـلطات املختصـــة  ومـــن التنظيمـــات الـــيت تركـــت حتديـــد املعيـــار األنســـب حســـب كـــل حال

  .)١٢١(قية روما التنظيم الفرنسي كما نصت عليه اتفا
                                                             

ضية املنافسة واالحتك)١١٥(  ١٦٤لعمر حسني ص  –ار دراسة حتليلية ر
االحتكـــار واملمارســـات املقيـــدة للمنافســـة للـــدكتور معـــني ، ١٦٧االحتكــار واملنافســـة غـــري املشـــروعة للغريـــب ص ) ١١٦(

  .٨٧الشناق ص 
 ، عن االحتكار واملنافسة غـري املشـروعة للـدكتور دمحم سـلمان الغريـب٥٣٦املوسوعة االقتصادية حلسني عمر ص ) ١١٧(

  .١٧٠ص 
  .٢، ويف القانون اإلمارايت االحتادي للمنافسة  ٢٠٠٤لسنة  ٣٣قانون املنافسة األردين رقم ) ١١٨(
  .٤م  -قانون محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية املصري ) ١١٩(
  .٩م، م ١٩٩٩لسنة  ١٩قانون تشجيع املنافسة ومنع االحتكار والغش التجاري اليمين رقم ) ١٢٠(
، االحتكــار واملمارســات ١٩١لينــا حســن ذكــي ص  –ات املقيــدة للمنافســة والوســائل الالزمــة ملواجهتهــا املمارســ)١٢١(

  .٩٢املقيدة للمنافسة للدكتور معني الشناق ص 
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وقـد وضــع املـنظم الفرنســي يف القــانون التجـاري الفرنســي عــدة فـروض إن تــوافر أحــدها  
  :فيلزم أن ختضع عملية الرتكز ألحكام الرقابة التشريعية، وهذه الفروض هي

مــوع   - ١ أن يكــون جممــوع صــايف املبيعــات الكلــي العــاملي بعــد حســم الضــرائب 
لرتكز جياوز   .مليون يورو ١٥٠املنشآت املعنية 

أن يكـون جممـوع صــايف املبيعـات الكلــي يف فرنسـا بعـد حســم الضـرائب الثنــني  - ٢
لرتكز جياوز   .مليون يورو ٥٠على األقل من املنشآت املعنية 

  .)١٢٢( ١٣٩/٢٠٠أال ختضع الصفقة لنطاق تطبيق الالئحة األوروبية رقم  - ٣
وبيـــة ال تنطبـــق إال إذا كـــان وأمـــا يف االحتـــاد األورويب؛ فـــيلحظ أن الئحـــة االنـــدماج األور 

 ُ موعة األوروبية  دٌ عْ لالندماج بـ وقـد وضـعت . )Community Dimension(على ا
الالئحـــة حـــدين إن وجـــد أحـــدمها فـــإن عمليـــة االنـــدماج أو الرتكـــز بشـــكل عـــام خيضـــع للرقابـــة 

  :األوروبية، ومها
آالف مليــون أن يزيــد حجــم مبيعــات التجــار املنــدجمني عامليــا علــى مخســة : األول احلــد

يــورو، وأن يكــون حجــم مبيعــات اثنــني علــى األقــل مــن التجــار املنــدجمني يف الســوق األوروبيــة 
مليـون يـورو، مـا مل حيقـق واحـد مـن التجــار املعنيـني أكثـر مـن ثلثـي املبيعـات داخـل دولــة  ٢٥٠

  .)١٢٣(واحدة من دول االحتاد األورويب 
  :أن يتوفر أحد األحوال اآلتية: الثاين احلد
 يورو٢٥٠٠يل املبيعات على املستوى الدويل إمجا. 
  مليــون يــورو يف كــل دولــة مــن ثــالث دول  ١٠٠إمجــايل املبيعــات الكليــة أكثــر مــن

 .أعضاء على األقل

                                                             
  .١٠٦أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ١٢٢(
. ٢٨جملـــة احلقـــوق ص  –رة ألحكـــام املنافســـة التجاريـــة للـــدكتور أمحـــد امللحـــم مـــدى خمالفـــة االنـــدماج والســـيط) ١٢٣(

  .٩٩أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة 
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 مليـــون يـــورو،  ٢٥اثنـــني علـــى األقـــل مـــن املنشـــآت املعنيـــة  )١٢٤(إمجـــايل رقـــم أعمـــال
مليــون  ١٠٠ملنشــآت املعنيــة واملبيعــات الكليــة علــى املســتوى األورويب الثنــني علــى األقــل مــن ا

يــورو، مــا مل حيقــق واحــد مــن التجــار املعنيــني أكثــر مــن ثلثــي املبيعــات داخــل دولــة واحــدة مــن 
  . )١٢٥(دول االحتاد األورويب 

وأمـا القـانون األمريكـي، فلـم حيـدد يف قــانون شـريمان تعريـف املركـز االحتكـاري ومل حيــدد 
ئية أن القــدرة علــى رفــع األســعار هــو املعيــار معيــار لــه، وميكــن أن يؤخــذ مــن التطبيقــات القضــا

  .)١٢٦(األنسب، وتعرف كل حالة حبسبها 
م واملعـدل ١٩٧٦الصـادر سـنة  Hart Scott-Rodinoإال أننا نلحظ أن قانون 

خــذ مبعيــار مــزدوج لوضــع حــد فاصــل لالنــدماج الــذي يتطلــب أخــذ موافقــة ٢٠٠٩ســنة  م، 
ويلـزم هـذا القـانون اسـتئذان اجلهـات الرقابيـة . يتـوناألجهزة الرقابيـة األمريكيـة طبقـا لقـانون كال

  :إذا توافر أحد احلدين اآلتيني
 Size of(اختبـــار حجـــم املشـــروعات املشـــاركة يف عمليـــة الرتكـــز : األول احلـــد

Person Test( ن تكون الشركة املكتَسبة هلـا صـايف أعمـال سـنوي أو أصـول تبلـغ  ،١٣ 
فيكــــون صـــايف رقــــم أعماهلــــا الســــنوية أو جممــــوع أصــــوهلا مليـــون دوالر، وأمــــا الشــــركة املكتِســــبة 

ت ســنوية منتظمــة )١٢٧(مليــون دوالر  ١٠٣.٣ ، وحيســب رقــم األعمــال علــى أســاس آخــر بيــا
  . من الدخل والنفقة، وحيسب جمموع األصول على أساس آخر ميزانية سنوية منتظمة

ن كانـت ، فـإ)Size of Transaction Test(اختبار قيمة الصفقة : الثاين احلد
ـــا تـــدخل يف رقابـــة أجهـــزة املنافســـة، وحتتـــاج إىل ٢٠٠قيمـــة الرتكـــز أكثـــر مـــن  مليـــون دوالر فإ

مليـــون  ٢٠٠أجهـــزة املنافســة وأخـــذ موافقتهــا، وأمـــا إن كانــت قيمـــة الصــفقة أقـــل مــن  رإخطــا

                                                             
أة بعـد رقم األعمال هو مجيع املبـالغ الـيت تتحصـل عليهـا املنشـأة خـالل السـنة املاليـة السـابقة ضـمن أنشـطة املنشـ) ١٢٤(

النظـام القـانوين لعمليـات الرتكـز االقتصـادي : ينظر كتاب. حسم الضرائب ومجيع العوائد غري االعتيادية كالدعم احلكومي
  .١٠٢أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -يف قانون املنافسة 

  .١٠٠أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ١٢٥(
  .٨٩-٨٨االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة للدكتور معني الشناق ص ) ١٢٦(
رة . مليــــون دوالر علــــى التــــوايل ١٥١.٧مليــــون دوالر،  ١٥.٢مت تعــــديل احلــــدين إىل ) ١٢٧( ينظــــر الــــرابط ووقــــت الــــز

  http://www.cooley.com: م١٨/١١/٢٠١٤هـ املوافق ٢٥/١٠/١٤٣٦بتاريخ 
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، فــإن عمليــة الرتكــز حتتــاج إىل إخطــار أجهــزة املنافســة )١٢٨(مليــون دوالر  ٥٠دوالر وجــاوزت 
  .)١٢٩(ر النطاق املنصوص عليه يف احلد األول إذا تواف

جــت الكثــري مــن قــوانني املنافســة إىل األخــذ مبعيــار رقــم األعمــال ، مــع كونــه )١٣٠( وقــد 
ال ميكن االعتماد على رقم األعمال أو غريه من العناصر للقول بوصـول املنشـأة للمركـز لوحده 
  .)١٣١(املسيطر
  
الســائد يف الســوق ولــو مل تبلــغ النســـبة  إمكانيــة التــأثري علــى الســعر: الفــرع الثــاين 
  النظامية

اجلهـات الــيت لــديها صــالحية املوافقـة علــى عمليــات الرتكــز  أنظمــة املنافســة تعطــي معظـم
إذا رأت تلـك اجلهـات أن الرتكـز  ملنع الرتكز الذي مل يصل للنسـبة احملـددة نظامـاً  سلطة تقديرية

  . ميكن أن يؤثر سلبيا على املنافسة
ــا االت الرتكــز ينظــر يف  ولــذا فــإن حــ وعلــى ضــوء  .)١٣٢(كــل حالــة لوحــدها وفقــًا ملعطيا

الــيت حتصــلت للتــاجر نتيجــة للمركــز االحتكــاري املتمثلــة يف القــدرة  القــوةذلــك فإنــه ينظــر إىل 

                                                             
مليـــون دوالر، ينظــر الــرابط ووقـــت  ٣٠٣.٤مليـــون دوالر، واحلــد األعلــى إىل  ٧٥.٩مت تعــديل احلــد األدىن إىل ) ١٢٨(

رة بتاريخ    :م١٨/١١/٢٠١٤هـ املوافق ٢٥/١٠/١٤٣٦الز
http://www.akingump.com  

  .٩٨أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ١٢٩(
لسـويدي الـذي حـدد أربعـة ماليـني كـورون ليكـون هـو احلـد الفاصـل بـني املركـز مثل القـانون ا: على سبيل املثال)  ١٣٠(

ين فأخذ مبعيارين مها   :املسيطر وغريه يف حال الرتكز االقتصادي، وأما القانون اليا
 .أن يصل رقم أعمال الشركة بعد صفقة االندماج إىل مخسني مليون ين -١
 .من ذلك السوق% ٥٠أن حتوز الشركة على أكثر من  -٢

بعـــه مـــن األنظمـــة العربيـــة قـــانون املنافســـة التونســـي، إال أنـــه حـــدد رقـــم األعمـــال بــــعشرين مليـــون دينـــار، وحـــدد احلصـــة وت
ن تتجــــاوز نصــــيب هـــــذه املؤسســــات مــــن الســـــوق  النظـــــام القــــانوين لعمليــــات الرتكـــــز : ينظــــر كتــــاب%. ٣٠الســــوقية 

التقرير الوطين حول سياسـة وقـانون املنافسـة يف و . ٣١٣أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -االقتصادي يف قانون املنافسة 
 .٤٤تونس  ص 

النظــام القـانوين لعمليـات الرتكــز االقتصـادي يف قـانون املنافســة : حكـم حمكمـة الــنقض الفرنسـية يف كتـاب: ينظـر) ١٣١(
  .٣١٣أسامة فتحي عبادة يوسف ص 
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وقد طبق القضـاء األمريكـي ذلـك يف قضـية . )١٣٣(األسعار أو تفادي املنافسة التحكم يفعلى 
  . )١٣٤(احتكار جتار التبغ الشهرية

القــدرة "التعبــري الســائد يف أنظمــة املنافســة واألحكــام القضــائية هــو ويلحــظ الباحــث أن 
ملقـــدرة علـــى "علــى رفـــع األســـعار ، وهـــذا التعبـــري حمـــل انتقــاد، واألكثـــر دقـــةً أن يكـــون التعبـــري 

ألسعار أو تفادي املنافسة، لألسباب اآلتية   :التحكم 
لـة تكـاليف اإلنتـاج، مـع أن املفـرتض أن أن احملتكر قد يبقى السعر مسـتقراً، مـع ق - ١

خنفاض التكاليف  ، )١٣٥("السلعة تنخفض 
 .أنه ميكن للمحتكر أن يقلل اجلودة ويبقي السعر كما هو - ٢
كمـــا ميكنـــه أن يقلـــل خـــدمات مـــا بعـــد البيـــع مـــع بقـــاء الســـعر دون رفـــع، مـــع أن  - ٣

 .اخلدمات هلا مثن
يل املثــال بينــت الالئحــة وقــد وضــحت تنظيمــات املنافســة حــاالت الســيطرة، فعلــى ســب 

  :الوضع املهيمن أو اهليمنة يتحقق عند احلاالت اآلتيةالتنفيذية لنظام املنافسة السعودي أن 
علــى %) ٤٠(بلــوغ نســبة حصــة املنشـأة أو جمموعــة منشــآت يف الســوق : األوىل احلـال

  شهراً، ) ١٢(األقل من القيمة اإلمجالية ملبيعات السلعة أو اخلدمة طوال فرتة 
هذا أدق من صياغة املادة الرابعة من الالئحـة التنفيذيـة لقـانون املنافسـة املصـري، والـيت و 

دة حصــة الشـخص علــى  مــن الســوق املعنيــة، %) ٢٥(نصـت علــى أن أوىل حــاالت الرتكــز ز
ويكــون حســاب هــذه احلصــة علــى أســاس عنصــري هــذا الســوق مــن املنتجــات املعنيــة والنطــاق 

، وذلــك خــالل فــ ومل حتــدد الالئحــة املصــرية هــذه الفــرتة، وتركــت . رتة زمنيــة معينــهاجلغــرايف معــًا
 .ذلك للجهة املختصة

تكون من خالله املنشأة أو جمموعة منشآت قـادرة علـى التـأثري يف السـعر : الثانية احلال
ويلحــــظ أن املــــادة الرابعــــة مــــن الالئحــــة التنفيذيــــة لقــــانون املنافســــة  .)١٣٦( الســــائد يف الســــوق

                                                                                                                                                                              
لتقريــــر الــــوطين حــــول سياســــة م، ومنشــــور يف ا٢٠٠٥مــــايو  ٢٦يف  ٤١٦١حكــــم القضــــاء التونســــي ذي الــــرقم ) ١٣٢(

  .٣٦ص وقانون املنافسة يف تونس  
  .٧٥االحتكار واألفعال االحتكارية للملحم ص ) ١٣٣(
 .٨٨ االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة للدكتور معني الشناق ص)١٣٤(
  .١٧٨االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص ) ١٣٥(
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لســوق املصــري أضــافت إىل ثــري فعــال يف حجــم املعــروض منهــا   التــأثري يف األســعار إحــداث 
  .املعنية، وهي إضافة حسنة

لثة وهي عدم قـدرة األشـخاص املنافسـني للشـخص علـى  وأضاف املنظم املصري حالة 
لســـــوق  ـــــى األســـــعار أو علـــــى حجـــــم املعـــــروض مـــــن املنتجـــــات  ـــــريه الفعـــــال عل ث احلـــــد مـــــن 

ـــــرى الباحـــــو . )١٣٧(املعنيـــــة ـــــا ي ـــــذكرها املـــــنظم ث أ ـــــة، ولـــــذا مل ي داخلـــــة يف مفهـــــوم احلـــــال الثاني
  .السعودي

ويعد العنصر املتعلق بقدرة الشخص على التأثري يف أسعار املنتجات هـو األهـم مـن بـني 
، إال أن املنظم السعودي أغفلـه  )١٣٨(وقد حددت بعض العوامل املؤثرة فيه احلاالت السابقة، 

ـــاء د راســـته لطلبـــات الرتكـــز، ويـــرى الباحـــث أن تـــرك حتديـــد ذلـــك وتـــرك حتديـــده للمجلـــس أثن
للسلطات املختصة أكثر مرونة، مع ضرورة وضع حمددات داخلية تؤخـذ مـن األنظمـة األخـرى 

لس، مع االستفادة من القضاء املقارن   .ومن تراكم اخلربات لدى ا
 

 

 

شــــآت مبـــرور الوقتــــــ فقــــد وصـــلت قيمــــة صــــفقات تتزايـــد عمليــــات االنـــدماجات بــــني املن
تريليون دوالر، وأكثر االندماجات أمهية من جهة الضـخامة  ٣.٥م إىل ٢٠٠٠االندماج سنة 

والتـــأثري انـــدماج البنـــوك وشـــركات االتصـــاالت وشـــركات الطـــريان وشـــركات تصـــنيع الســـيارات، 

                                                                                                                                                                              
ريخ ) ١٢٦(ة لنظام املنافسة والصادرة بقرار جملس املنافسة رقم الالئحة التنفيذي) ١٣٦(  .٨هـ م ٤/٩/١٤٣٥و
  .٧م  –الالئحة التنفيذية لقانون محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية املصري ) ١٣٧(
 ٨م  –ة املصـري على سبيل املثال، ورد يف الالئحة التنفيذية لقانون محاية املنافسة ومنع املمارسـات االحتكاريـ)  ١٣٨(

  :العوامل اآلتية
لنسبة لباقي املتنافسني) أ(   .حصة الشخص يف السوق املعنية ووضعه 
  .تصرفات الشخص يف السوق املعنية يف الفرتة السابقة) ب(
ثريها النسيب على هيكل هذا السوق) ج(   .عدد األشخاص املتنافسة يف السوق املعنية و
 .سيه على الوصول إىل املواد الالزمة لإلنتاجمدى قدرة كل من الشخص ومناف) د(
 وجود عقبات لدخول أشخاص آخرين السوق املعنية) هـ(
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ركات إىل الرتكــز عــرب والــذي حيــدو الشــ. )١٣٩(" كــن كبــريا وإال ســوف تبتلــع: " وشــعار اجلميــع
  :)١٤٠(االندماجات عدة عوامل أمهها

دة الكفـــاءة االقتصــادية، و  - ١ ت أن االنــدماج يــؤدي إىل ز حتقيـــق مــزا اقتصـــاد
دة تكـــاليف اإلنتـــاج  املنشـــآت عنـــدما تتوســـع، فاحلجـــم الكبـــري يف إنتاجهـــا يـــؤدى ذلـــك إىل ز
لتــايل تتجـه التأولكـن مبعــدل  كلفــة املتوسـطة إىل االخنفــاض يف قـل مــن معـدل تزايــد اإلنتـاج، و
 .األجل الطويل

محايـــة املنشـــآت املتعثـــرة، الـــيت قـــد يـــؤدي تعثرهـــا إىل تصـــفيتها، ويف االنـــدماج  - ٢
 .إبقاء هلا ومحاية لدائنيها ومالكها، إضافة إىل محاية العاملني من التسريح الوظيفي

ح احتكاريــــة وز - ٣ دة حتقيـــق العديـــد مـــن األهــــداف االقتصـــادية مـــن حتقيـــق أر
 .القوة السوقية، وتقليل الضرائب وغريها من أهداف متنوعة حسب املشروع

ألــــزم املــــنظم ومل يــــرتك املــــنظم الســــعودي االنــــدماج دون تنظــــيم خبطــــوات واضــــحة، فقــــد 
الرتكــز االقتصــادي؛ أن يف أي نــوع مــن أنــواع   الســعودي اجلهــات الــيت ترغــب يف االنــدماج أو

  :يوه، )١٤١(اإلجراءات النظاميةيتبعوا 
  الرتكز تقدمي خطاب طلب : اخلطوة األوىل
  تسليم الطلب مبرفقاته إىل أمانة جملس املنافسة : اخلطوة الثانية
  الرتكز اإلعالن عن طلب : اخلطوة الثالثة
  دراسة الطلب يف ضوء املرفقات ومرئيات ذوي املصلحة: اخلطوة الرابعة

  الرتكز طلب  اختاذ جملس املنافسة لقراره خبصوص: اخلطوة اخلامسة

                                                             
  .٥٤-٥١أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ١٣٩(
ر العوملـــة) ١٤٠( ، انـــدماج الشـــركات مـــن ٩٩ســـى  ، ص ليـــف الـــدكتور دمحم إبـــراهيم مو  -انـــدماج البنـــوك ومواجهـــة آ

ليــــف الــــدكتور حمســــن أمحــــد اخلضــــريي  ، ص . ١٨الوجهــــة القانونيــــة دراســــة مقارنــــة  ، ص  ، ٣٩االنــــدماج املصــــريف، 
ر مع نظر علـى جتـارب حممـود –االنـدماج عامليـا وعربيـا ومصـر  االندماج املصريف، النشأة والتطور والدوافع واملربرات واآل

  ،٥٥أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة  ،٨١التوين ، ص 
، وهــي تتشــابه يف أكثــر قــوانني املنافســة، وينظــر علــى ٢٢-١٩م  -الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املنافســة الســعودي) ١٤١(

  ).١٠(سة األردين  املــــادة ، وقانون املناف٧سبيل املثال القانون اإلمارايت االحتادي للمنافسة  
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يت بيان   . هذه اخلطوات وفيما 
  الرتكز تقدمي خطاب طلب : اخلطوة األوىل

  :يلزم املنشأة عند تقدميها اخلطاب مراعاة اآليت
لــس طلبــأن يقــدم  - ١ قبــل ســتني يومــا مــن  ا كتابيــ  اً طالــب الرتكــز االقتصــادي إىل ا

 . )١٤٢( إمتام عملية الرتكز
ت النظامية رتكزمنوذج معلومات طلب الأن يعبئ   - ٢  . )١٤٣(، مشتمالً البيا
  . )١٤٤(احملددة يف النظام يف طلب الرتكز ملستنداتأن يضيف ا  - ٣
ل وقدرها  فحص الطلب أن يدفع رسوم - ٤   . )١٤٥(ألف ر

  تسليم الطلب مبرفقاته إىل أمانة جملس املنافسة : اخلطوة الثانية
                                                             

 .١٩م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي)  ١٤٢(
أمسـاء األطـراف املعنيـة ) ١: اآليت ٢٠م  -تشمل املعلومـات كمـا يف الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املنافسـة السـعودي)  ١٤٣(

ريـــخ تطبيقـــه علـــى وجـــه التحديـــد) ٢.  بعمليـــة الرتكـــز لرتكـــز ) ٣  .وصـــف للرتكـــز املطلـــوب و الســـلع واخلـــدمات املعنيـــة 
ــــا ) ٦.  أهــــم الســـلع الــــيت تتعامــــل فيهــــا املنشــــاة طالبــــة الرتكــــز) ٥.  الســــوق املعــــين وحجمهــــا) ٤.  وحجـــم ونســــبة مبيعا
 األسـواق املتـأثرة مـن عمليـة) ٨.  التأثريات السلبية للرتكز واإلجراءات املقرتحة للحـد منهـا) ٧.  التأثريات اإلجيابية للرتكز

  . اسم مقدم الطلب وصفته وحتديد عنوان املراسالت الرمسية اخلاص به) ٩.  الرتكز
اســم املنشــأة ) ١:  كمــا يلــزم أن يرفــق مــع الطلــب معلومــات عــن كــل منشــأة مشــاركة يف الرتكــز وخاصــة املعلومــات التاليــة

ــا وعــدد فروعهــا ورقــم الســجل التجــاري ونــوع النشــاط املــرخص بــه هــم الســلع الــيت تتعامــل ) ٢.  وجنســيتها وعنوا بيــان 
مســــاء أعضــــاء جملــــس اإلدارة) ٣.  فيهــــا املنشــــأة حجــــم املبيعــــات ) ٥.  أهــــم العمــــالء ونســــبتهم يف الســــوق) ٤.  قائمــــة 

ملنافســــني وحصــــتهم يف الســــوق) ٦.  وقيمتهــــا ونســــبتها يف الســــوق ) ٨.  االتفاقيــــات القائمــــة الــــيت أبرمتهــــا) ٧.  بيــــان 
العوامـل املـؤثرة علـى تثبيـت األسـعار خـالل اخلمـس ) ١٠.  طبيعـة قنـوات التوزيـع) ٩.  ول السوقالعوامل املؤثرة على دخ

.  حجـــم الطلـــب علـــى الســـلعة وهيكلهـــا) ١٢.  حجـــم الطاقـــة اإلنتاجيـــة املتـــوفرة ونســـبة اســـتغالهلا) ١١. ســـنوات املاضـــية
 . نوع العمالء) ١٤.  السلع البديلة) ١٣

عقــد التأســيس أو ) ١: اآليت ٢١م  -ئحــة التنفيذيــة لنظــام املنافســة الســعوديتشــمل  هــذه املســتندات كمــا الال) ١٤٤(
ت املاليــة آلخــر سـنتني مــاليتني جلميـع املنشــآت املعنيـة بعمليــة الرتكــز ) ٢. النظـام األساســي للمنشـآت ذات العالقــة البيـا

ات طــرح عــام أو خــاص وعــدد مشــروع عقــد أو اتفاقيــة الرتكــز االقتصــادي، وأي مســتند) ٣.  االقتصــادي وكافــة فروعهــا
رهـا ) ٤.  ونوع األسهم أو األصول اليت سيتم االستحواذ عليهـا تقريـر عـن األبعـاد االقتصـادية للعمليـة، وبصـورة خاصـة آ

تـه الكاملـة، وإرفـاق صـورة مــن ) ٥.  اإلجيابيـة أو السـلبية علـى السـوق إذا كـان الطلـب مقـدمًا مـن وكيـل، وجـب ذكـر بيا
 .من مطابقتها لألصل والتأشري عليها من املوظف املختص مبا يفيد ذلك وكالته ويتم التأكد

 .٢٢م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ١٤٥(

 



  رثيغدلا دعس نب زيزعلادبع .د :هبتك________ في ضوء أحكام المنافسة التركز أسس النظر في 
  

 

٣٨ 
 

األمانــة العامــة الطلــب  تتســلم ،التأكــد مــن اكتمــال املســتندات املطلوبــة فيمــا ســبقعنــد 
ريخ إيداع الطلب  طلب الرتكز، ريخ التسلم للطلب بداية    .)١٤٦(ويكون 

  الرتكز اإلعالن عن طلب : اخلطوة الثالثة
علـــى نفقـــة  )١٤٧( يعلـــن جملـــس املنافســـة عـــن طلـــب الرتكـــز يف أكثـــر مـــن وســـيلة إعالميـــة    

ودعـوة كـل ذي مصـلحة إلبـداء  مقدم الطلب وله أن ينشر ملخصًا عنـه يف موقعـه اإللكـرتوين،
وخــالل هـــذه املرحلــة ميكـــن للمجلــس طلـــب أي معلومــات أو مســـتندات يـــرى . )١٤٨(رأيــه فيـــه

لـس خـالل  أمهيتها لدراسة طلب الرتكز، وعلى طالب الرتكز أو غريه من ذوي الشأن إجابة ا
لس  ريخ طلب ا   . )١٤٩(مخسة عشر يومًا من 
  :الشروط اآلتية الرتكز يات وامللحوظات على ويشرتط املنظم السعودي ليقبل املرئ

أن تكــون املرئيــات مســببة، وال تقبــل امللحوظــات وال املرئيــات غــري املســببة أو  - ١
ملنافسة، راً خملة   اليت مل يوضح من خالهلا األسباب اليت جتعل للرتكز آ

ت كاملة عن مقدمها - ٢   . )١٥٠(جيب أن حتتوي امللحوظات واملرئيات على بيا
  دراسة الطلب يف ضوء املرفقات ومرئيات ذوي املصلحة: الرابعة اخلطوة

ومجـــــع  الرتكـــــز قـــــرر املـــــنظم الســـــعودي أن جملـــــس املنافســـــة بعـــــد اكتمـــــال ملـــــف طلـــــب 
، يلزمه دراسة طلب الرتكز للتأكد من أنه لن يـؤثر علـى الرتكز ملحوظات ذوي املصلحة على 

  : مل التاليةاملنافسة، وذلك عن طريق تقييم أحد أو أكثر العوا
  .مستوى املنافسة يف السوق) ١
  .مدى سهولة دخول منشآت جديدة للسوق) ٢ 
  .ثري الطلب على سعر السلعة) ٣ 
  .وجود أي عوائق نظامية أو واقعية تؤثر على دخول متنافسني جدد) ٤ 

                                                             
 .٢٣م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ١٤٦(
ن ينشر قرار الـوزير أو ملخـ): ١١(ورد يف قانون املنافسة األردين  املــــادة ) ١٤٧( ص عنـه يف صـحيفتني يـوميتني اإللزام 

 .حمليتني على األقل
 .٢٤م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ١٤٨(
 .٢٥م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ١٤٩(
 .٢٦م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ١٥٠(
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ملنافسة يف السوق) ٥    .املستوى والتوجهات التارخيية للممارسات املخلة 
ــــدى مــــدى احتمــــا) ٦  ــــؤدي إىل أن يصــــبح ل ل أن ينشــــأ عــــن الرتكــــز االقتصــــادي مــــا ي

  .األطراف املرتكزة قوة يف السوق
  .اخلصائص املتغرية للسوق مبا يف ذلك النمو واالبتكار واإلبداع) ٧ 
  . )١٥١(مرئيات ذوي العالقة ) ٨ 
ر الرتكز االقتصادي على املنافسة أن يراعي ما يليو   :يلزم جملس املنافسة لتقييم آ
احملافظة على املنافسة الفاعلة وتشجيعها بني منتجـي ومـوزعي السـلع واخلـدمات يف ) ١ 
  .السوق
لنسبة للجودة والسعر ملثل هذه السلع واخلدمات) ٢    .تعزيز مصاحل املستهلكني 
التشـجيع مــن خـالل املنافســة علـى خفــض التكـاليف وتطــوير سـلع جديــدة وتيســري ) ٣ 

  . )١٥٢( دخول منافسني جدد إىل السوق
وجيــوز للمجلــس متديــد مــدة فحــص طلــب الرتكــز، إذا تبــني لــه أن فحــص الطلــب حيتــاج 

، على أن خيطر مقدم الطلب بذلك    . )١٥٣(إىل وقت أطول من ستني يومًا
ن يومـا و وجييز املنظم السعودي للمنشآت طالبة الرتكز االقتصـادي إمتامـه إذا مضـى تسـع

لس كتاب ملوافقـة أو الـرفضمن تسليم الطلب دون تبليغ من ا وحيـق لطـاليب الرتكـز الرجـوع . ة 
لس لس بذلك سواء أثناء فحص الطلب أو بعد صدور موافقة ا لكتابة إىل ا   . )١٥٤(عنه 

  الرتكز اختاذ جملس املنافسة قراره خبصوص طلب : اخلطوة اخلامسة
لــس، ويكــون  حــدى الصــور يلــزم جملــس املنافســة أن يبلــغ مقــدم الطلــب كتابــة بقــرار ا

  :التالية
  .املوافقة على طلب الرتكز االقتصادي مع توضيح األسباب) ١ 
  .رفض طلب الرتكز االقتصادي مع توضيح األسباب) ٢ 

                                                             
 .٢٧م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ١٥١(
 .٢٨م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ١٥٢(
  ٣٠-الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي م) ١٥٣(
 . ٣٣-الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي م) ١٥٤(
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  . )١٥٥(املوافقة املشروطة على الرتكز االقتصادي ) ٣ 
وأما إن كان الرتكز يؤدي إىل اهليمنة، فإن آلية النظر تكون مطابقة يف اخلطوات األوىل، 

تلف يف النظر يف االستثناء ألحوال موجودة يف نظام املنافسـة السـعودي والئحتـه التنفيذيـة، وخت
  .وبيان ذلك يف املبحث اآليتواألنظمة املقارنة،  

    

                                                             
 .٣١م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ١٥٥(
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ا لكــون  وضــع مهــيمن يف بــني منشــأتني قــد يــؤدي إىل وجــود  الرتكــز مــن املقــرر أنــه نظــرً
الســــوق بتكــــوين احتكــــار أو تقييــــد للمنافســــة أو تفاديهــــا، تســــعى معظــــم القــــوانني إىل تنظــــيم 

، وألمهية النص على االندماج مل )١٥٦(أو الرتكز لإلبقاء على حياة روح املنافسة  الرتكز أحكام 
ملـادة يكتِف املنظم األمريكي بـدخول االنـدماج ضـمن التحالفـات املقيـدة للمنافسـة املشـمول ة 

  .)١٥٧(األوىل من قانون شريمان األمريكي، بل نص عليه صراحة يف قانون كاليتون 
املــؤدي للهيمنــة، علـــى  الرتكــز وقــد اختلــف شــراح قــوانني املنافســة يف بيـــان املوقــف مــن 

  :ثالث اجتاهات
وق، لنظـر إىل القـوة السـوقية أو إمكانيـة التواطـؤ يف السـ الرتكز أنه يتعني تقييم : األول

، وأصـحاب هـذا االجتـاه يسـعون إىل محايـة الرتكـز ويتعني االلتفات عن األثر النافع الناتج عـن 
  .املستهلكني يف السوق من املراكز املسيطرة

فــع يف الســوق إذا أضــر  الرتكــز أنــه يتعــني القــول بعــدم مشــروعية : الثــاين املــؤدي ألثــر 
يـــة صـــغار التجــــار واملشـــروعات الصــــغرية وأصـــحاب هــــذه االجتـــاه يســــعون إىل محا. ملنافســـني
  .واملتوسطة

فـع يف السـوق الرتكـز أنه يتعني القـول مبشـروعية : الثالث وأصـحاب . إذا نـتج عنـه أثـر 
  .)١٥٨(الرتكز هذا االجتاه يسعون إىل حتقيق مصاحل العمالء بغية االنتفاع من األثر النافع من 

القضـاء  اصد املنظم، وهو الذي اجته إليهويرى الباحث أن االجتاه الثالث هو األقرب ملق
إقنـاع  الرتكز األمريكي يف مرحلته األخرية إىل االجتاه الثالث، ولذا فإن أكرب مهمة للراغبني يف 

لنتائج اإلجيابية لالندماج، وقلة النتائج السـلبية لـه  ، فـإن مل تسـتطع اجلهـة طالبـة )١٥٩(القضاء 

                                                             
  .١٨٦الشناق ص  االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة للدكتور معني) ١٥٦(
املمارســات االحتكاريــة والتحالفــات التجاريــة لتقــويض حــرييت التجــارة واملنافســة للــدكتور حســني دمحم فتحــي ص ) ١٥٧(

٤٦.  
قي لطيف ص  –التنظيم القانوين للمنافسة ومنع املمارسات االحتكارية ) ١٥٨( ن    .٣٥٠عد
قي لطيـف ص  – التنظيم القانوين للمنافسة ومنع املمارسات االحتكارية) ١٥٩( ن  ، مـدى خمالفـة االنـدماج ٣٥١عد
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املـــؤدي إىل املركـــز املهـــيمن، فـــإن مـــآل  الرتكـــز اج مبصـــاحل إقنـــاع اجلهـــة املنظمـــة لالنـــدم الرتكـــز 
ففــي دعــوى انــدماج بنــك فالديلفيــا الــوطين، قــررت احملكمــة األمريكيــة العليــا  .الطلــب الــرفض

ــا تــؤدي إىل تقييــد  عــدم إقــرار االنــدماج إن كــان يــؤدي إىل الرتكــز االقتصــادي يف الســوق لكو
، مـــا مل يقـــدم دليـــل واضـــح  ـــًا علـــى أن هـــذا االنـــدماج لـــن يـــؤدي إىل نتـــائج ضـــارة املنافســـة غالب

  .)١٦٠(ملنافسة 
وقــد أكــدت الئحــة االنــدماج األوروبيــة أن الرتكيــز الــذي يشــكل عائقــًا هامــا للمنافســة 
الفعالـة يف السـوق األورويب أو يف جـزء جـوهري منـه، وعلـى وجـه اخلصـوص ذلـك الـذي ينشـئ 

  . )١٦١(ملشرتك ويعزز مركزا مسيطراً يعد غري متوافق مع السوق ا
إذا كـان ال يــؤدي إىل  الرتكــز وقـد سـبق احلــديث يف املبحـث األول عــن أسـس النظـر يف 

الــــذي يوصــــل إىل مركــــز مهــــيمن، عــــرب  الرتكــــز اهليمنــــة ويف هــــذا املبحــــث ســــيتم احلــــديث عــــن 
  :املطالب اآلتية

  الرتكز أسس النظر يف طلب : املطلب األول
ر : املطلب الثاين   .على املنافسة الرتكز تقييم آ

  عند وصول املنشأة للمركز املهيمن الرتكز تقييم مصاحل : املطلب الثالث
ر الرتكز االقتصادي: املطلب الرابع   .مراعاة مصاحل املستهلكني أثناء تقييم آ

يت بيان هذه املطالب  .وفيما 
 

 

 

ــــه املنشــــآت هيمنتهــــا ســــواء أكــــان الطــــرف يعتــــرب الســــوق هــــو اإلطــــار الــــذي متــــ ارس في
  . االقتصادي املهيمن منشأة واحدة أو جتمعا لعدة منشآت

                                                                                                                                                                              
  .٤٧-٤٦والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ص 

  .٢٠٨االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة للدكتور معني الشناق ص ) ١٦٠(
 –مارســـات االحتكاريـــة التنظـــيم القـــانوين للمنافســـة ومنـــع امل: ، وينظـــر كتـــاب٢-٢الئحـــة االنـــدماج األوروبيـــة ) ١٦١(

قي لطيف ص  ن    .٢هامش  ٣٦٦عد
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  :وقد اجتهت القوانني املقارنة حيال مفهوم السوق إىل عدة توجهات
نه : األول االنطالق من املكان الذي يتم فيه ممارسة البيع، فقد عرفه املنظم السعودي 

ُـرتقبني خـالل فـرتة زمنيـة مكان أو وسـيلة يلتقـي ف شـرتين والبـائعني احلـاليني وامل ُ يـه جمموعـة مـن امل
عينــة  القــانون الســوداين لتنظــيم املنافســة ومنــع االحتكــار  ، وقريــب منــه التعريــف الــوارد يف)١٦٢(مُ

)١٦٣(   
نـه الســلعة أو اخلدمـة أو جممــوع االنطـالق مــن نـوع الســلع، فقـد عـرف الســوق : الثـاين

لــــيت تكــــون علــــى أســــاس ســــعرها وخصائصــــها وأوجــــه اســــتعماهلا وقابليــــة الســــلع أو اخلــــدمات ا
االستعاضـــة عنهـــا بغريهـــا أو االختيـــار بـــني بـــدائلها لتلبيـــة حاجـــة معينـــة للمســـتهلك يف منطقـــة 

 وهــو موافــق لتعريــف الســوق يف قــانون املنافســة ومنــع االحتكــار الســوري .)١٦٤(جغرافيــة معينــة 
  .)١٦٧(السوق يف التقنني اجلزائري قريب منه تعريف و  .)١٦٦(القانون األردين للمنافسة، و )١٦٥(

  :االنطالق من بيان عناصر السوق، فيتم حتديد السوق عرب اآليت: الثالث
  لطلـب نـه املكـان الـذي يلتقـي فيـه العـرض  من الناحية اجلغرافية، فيعرف السـوق 

  .فيما خيص مادة أو خدمة معينة
 حيـــة املـــواد واخلــــدمات ألن لكـــل صـــنف مـــن ا ملــــواد أو مـــن اخلـــدمات ســــوقًا مـــن 

مستقلة، فنجد سوق التأمني، وسوق املواد الغذائية وسوق االتصـاالت وحنـو ذلـك مـن أسـواق 

                                                             
  .٢نظام املنافسة السعودي م) ١٦٢(
  .م٢٠٠٩ديباجة القانون السوداين لتنظيم املنافسة ومنع االحتكار لسنة )١٦٣(
أكتـوبر  ١٠: املوافـق -هــ ١٤٣٣ذي القعـدة  ٢٤بتـاريخ –م ٢٠١٢لسـنة ) ٤(القانون اإلمارايت االحتـادي رقـم  )١٦٤(

  م –يف شأن تنظيم املنافسة  -م ٢٠١٢
  .٢قانون املنافسة ومنع االحتكار السوري، م) ١٦٥(
  .٢م، م ٢٠٠٤قانون املنافسة األردين لسنة ) ١٦٦(
جملـــة اإلدارة جبامعـــة مولـــود  –للـــدكتور دمحم الشـــريف كتـــو  –محايـــة املســـتهلك مـــن املمارســـات املنافيـــة للمنافســـة ) ١٦٧(

  .٦٢ص  ٢٣ع  -تيزي إوزو –معمري 
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٤٤ 
 

، والكـوييت )١٦٨(وقد عرف السوق وفقًا لذلك يف القـانون القطـري للمنافسـة. السلع واخلدمات
 .)١٧٠(واملصري )١٦٩(

صــري الســوق املكــاين ويــرى الباحــث أن التوجــه الثالــث هــو الصــحيح، لكونــه جيمــع عن
  .والسلعي

، وقـد نصـت الرتكـز لـغ األمهيـة للنظـر يف مشـروعية  لرتكـز ويعد حتديـد السـوق املعـين 
املــادة الثانيــة مــن القــانون األمريكــي املعــروف بقــانون شــريمان علــى أن ســوق املنتجــات البديلــة 

ذلــك الســيطرة علــى  تتطلــب اســتحواذ التــاجر علــى املركــز االحتكــاري يف ســوق املنــتج، ويعــين
سوق املنتجات البديلة، ويقتضي أيضا النظر إىل النطـاق الـذي ميتـد إليـه نشـاط التـاجر، ويقـع 

  .)١٧١( السوقية عبء اإلثبات على من ادعى أن التاجر حصل على قوة احتكارية يف حدوده
 )١٧٢() SSNIP(ويوجــد معيــار فحــص معتمــد عامليــا لبيــان الســوق املعــين يطلــق عليــه 

نــه أصــغر حيــز ميكــن للمقــدم االفرتاضــي املســيطر عليــه أن يقــوم برفــع والــذي  يعــرف الســوق 
، وأبعــاد الســوق علــى هــذا )١٧٣(ســعر الســلعة أو اخلدمــة بشــكل صــغري مــؤثر ملــدة غــري صــغرية 

  :املعيار ثالثة
ـــــُد آليــــــات الســـــوق : األول البعـــــد عْ ُ ن خيضــــــع مجيـــــع أطــــــراف )العــــــرض والطلـــــب(بـ  ،

  .ف منافسة متجانسةاملعامالت التجارية لظرو 
ن يــتم إدراج الســلع الــيت ميكــن تصــنيفها لتكــون بــدائل : الثــاين البعــد البعــد الســلعي، 

  .ممكنة

                                                             
  .١م، م ٢٠٠٦لسنة ) ١٩(رقــم  -قانون القطري حلماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية ال) ١٦٨(
هــ، م ١٤٢٨ربيـع اآلخـر  ٦يف شأن محايـة املنافسـة الصـادر يف  ٢٠٠٧لسنة ) ١٠(قانون املنافسة الكوييت رقم ) ١٦٩(
  .ح-١
لقانون رقم القانون املصري حلماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية الصا) ١٧٠(   . ٣املادة . م٢٠٠٥لسنة  ٣در 
  .٢٠٣االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص ) ١٧١(
  ).Small Significant Non transitory Increase in Price(وهو اختصار لـ ) ١٧٢(
  .١٩٤االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة للدكتور معني الشناق ص ) ١٧٣(
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البعد اجلغرايف، ويعين تغطية املناطق اليت تنتج وتستهلك السلع فيها وفـق : الثالث البعد
  .)١٧٤(ثالثة أسس هي السعر واخلصائص وأوجه االستخدام 

  :عرب اخلطوات اآلتية الرتكز نظر يف قضية ولذا فإن جهة القضاء ت
 .حتديد السوق اجلغرافية للمنشأتني املندجمتني - ١
لنظــــر إىل ) العمــــل التجــــاري(حتديــــد البعــــد الســــلعي  - ٢ للمنشــــأتني املنــــدجمتني، 

 .نشاط كل منشأة مندجمة، ألن كل سلعة قد متثل سوقا مستقلة عن السلعة األخرى
 .)١٧٥(املنافسة مث بعد ذلك ينظر إىل مقدار تقييد - ٣

نه يؤدي للهيمنة، يلـزم دراسـة احلالـة وفقـًا لألسـس املبينـة  الرتكز وحىت يتم احلكم على 
  :يف الفروع اآلتية

  األساس اجلغرايف للسوق: الفرع األول
لنسبة لعدد املتنافسني وحجم السوق: الفرع الثاين   مستوى املنافسة 

  احلصة السوقية: الفرع الثالث
  .عوائق دخول املتنافسني للسوق: الفرع الرابع

يت بيان هذه الفروع   .وفيما 
    

                                                             
  .١٩٩رجع السابق ص امل) ١٧٤(
، محايـة ٥٢جملـة احلقـوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسـة التجاريـة للـدكتور أمحـد امللحـم ) ١٧٥(

تيـزي أوزو –جملة اإلدارة جبامعة مولـود معمـري  –للدكتور دمحم الشريف كتو  –املستهلك من املمارسات املنافية للمنافسة 
  .٦٣ص  ٢٣ع  -
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  األساس اجلغرايف للسوق: الفرع األول
هلــا عــدة تعريفــات متقاربــة، فعرفهــا  )Geographic Market(الســوق اجلغرافيــة 

مكـــان أو وســـيلة يلتقـــي فيـــه جمموعـــة مـــن املشـــرتين والبـــائعني احلـــاليني  ـــا املـــنظم الســـعودي 
املكــان الـــذي يتالقــى فيـــه  هنــكمـــا عــرف الســـوق  ، )١٧٦( ني خــالل فـــرتة زمنيــة معينــةواملــرتقب

املنطقــة  ــاالســوق اجلغرافيــة وعرفــت  .)١٧٧(" العــرض والطلــب حــول بضــاعة أو خدمــة معينــة
الـــيت ميـــارس فيهـــا التــــاجر نشـــاطه مـــن بيــــع املنتجـــات والـــيت يطرقهــــا املشـــرتون للحصـــول علــــى 

م، وتســودها ظـــروف تنا وهــي الســـوق الــيت يتمتـــع ضــمنها التـــاجر . )١٧٨(فســية واحـــدة منتجــا
ريـــس . )١٧٩("بســلطة الســيطرة علــى األســعار أو تفـــادي املنافســة وأضــافت حمكمــة اســتئناف 

قيــدا مهمـــا وهـــو أن يكـــون هــذا املكـــان مـــن وجهـــة نظــر املشـــرتين أو املســـتخدمني بـــديالً فيمـــا 
  .)١٨٠(بينها، وليس بديالً للمنتجات واخلدمات األخرى 

ــا هــي  هــو تعريــف الــدكتور امللحــم لســوق اجلغرافيــةلعريــف تأمشــل يــرى الباحــث أن و 
ــا املشـــروع نشــاطه التجــاري حيــث يعـــرض فيهــا منتجاتــه علــى القـــاطنني  املنطقــة الــيت ميــارس 
واملرتددين على املنطقة، وتسودها ظـروف تنافسـية واحـدة، ويتوقـف نطـاق السـوق علـى حجـم 

الســـوق اجلغـــرايف ملنـــتج املشـــروع املـــذكور مرتامـــي األطـــراف وواســـع النشـــاط وأمهيتـــه كلمـــا كـــان 
  .)١٨١(املدى

  :ويف هذا الفرع سيتم التطرق لآليت
  معايري حتديد النطاق اجلغرايف: املسألة األوىل
  تطبيقات على تطبيق معايري حتديد النطاق اجلغرايف: املسألة الثانية

يت ا فيما    .وبيا
  

                                                             
 .٢املنافسة السعودي م نظام)  ١٧٦(
  .٣٩التقرير الوطين حول سياسة وقانون املنافسة يف تونس  ص ) ١٧٧(
درس ص  –املركز املسيطر للمشروع يف السوق املعنية ) ١٧٨(  .٧٤للدكتور خليل فيكتور 
  . ٢١١االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص ) ١٧٩(
درس ص  –يف السوق املعنية  املركز املسيطر للمشروع) ١٨٠(  .٧٥للدكتور خليل فيكتور 
  . ٣٦أمحد امللحم ص . د -االحتكار واألفعال االحتكارية ) ١٨١(
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  يد النطاق اجلغرايفمعايري حتد: املسألة األوىل
ختتلــف الــدول يف حتديـــد الســوق اجلغرافيـــة، وتظهــر أمهيــة هـــذا املوضــوع يف الـــدول ذات 

نظمة احتادية، املساحات الكبرية خذ  كمـا ، أو تربطها سوق اقتصادية واحدة، والدول اليت 
غرافيــة أيــة أمــا يف الــدول الصــغرية فــال تثــري الســوق اجل. هــو احلــال يف الســوق األوروبيــة املشــرتكة

ألن احلــــدود اإلقليميــــة للدولــــة الصــــغرية ال ختتلــــف عنهــــا غالبــــا لتشــــابه الظــــروف ، إشــــكاليات
  .)١٨٢(االقتصادية فيها 

وال بـد ، وال بد من معرفة حدود السوق اجلغرافية اليت ميارس التاجر فيها عملـه التجـاري
ة أو متماثلة   .)١٨٣( أن تسود يف هذه السوق ظروف اقتصادية متشا

  :قوانني املنافسة املقارنة، فنجد أن هلا اجتاهني وأما
لنطــــاق حتديـــد نطــــاق الســــوق، كمـــا يف قــــانون املنافســــة الكـــوييت والــــذي حيــــدد ا: األول

نه يف احلدود الدولية لدولة الكويت  كما أن املنظم األورويب حنى هذا . )١٨٤(اجلغرايف للسوق 
دسة والثمـانني مـن اتفاقيـة السـوق األوروبيـة النحو يف حتديده للسوق اجلغرافية، ففي املادة السا

نــه ال بــد مــن أن تكــون الرقعــة اجلغرافيــة جــزءا جــوهر مــن الســوق األوروبيــة  كيــد  املشــرتكة 
)١٨٥(.  

تــرك حتديــد نطــاق الســوق للجهــة املســؤولة عــن املنافســة مــع بيــان حملدداتــه دون : الثــاين
نــه الســوق الــذي  حــدوده، كمــا يف القــانون القطــري للمنافســة، والــذي حــدد النطــاق اجلغــرايف 

يشمل املنطقة اجلغرافية اليت تتجانس فيها ظروف املنافسة ويتعامل يف نطاقهـا كـل مـن البـائعني 
كمــا أن القــانون املصــري للمنافســة نــص علــى . )١٨٦(واملشــرتين يف املنتجــات لتحديــد األســعار 

وف التنــافس مــع أخــذ فــرص أن النطــاق اجلغــرايف هــو منطقــة جغرافيــة معينــة تتجــانس فيهــا ظــر 

                                                             
  . ١١٥أمحد امللحم ص . د -االحتكار واألفعال االحتكارية )١٨٢(
  .١١٤ املرجع السابق ص)١٨٣(
هــ، م ١٤٢٨ربيـع اآلخـر  ٦ة الصـادر يف يف شأن محايـة املنافسـ ٢٠٠٧لسنة ) ١٠(قانون املنافسة الكوييت رقم ) ١٨٤(
  .ح-١
  .٢٢٠االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص ) ١٨٥(
  .١م، م ٢٠٠٦لسنة ) ١٩(رقــم  -القانون القطري حلماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية ) ١٨٦(
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التنافس احملتملة يف االعتبار، وذلك كله وفقا للمعايري اليت تبينها الالئحة التنفيذية مبا يتفق مع 
  .)١٨٧(" أهداف و أحكام هذا القانون

قــد يضــيق و ، حســب األنظمـة األوروبيــة دول االحتـاد األورويب ال تتجـاوز حــدود السـوقو 
ن الدول تتجـانس فيـه ظـروف املنافسـة، ويؤخـذ ذلـك مـن مفهوم السوق إىل دولة أو جمموعة م

ن الســوق اجلغرافيــة هــي اإلقلــيم الــذي تقــوم فيــه املشــروعات  حكــم حملكمــة العــدل األوروبيــة 
املعنية بتقدمي السلع واخلدمات، والذي تتجانس فيه ظروف املنافسـة، ومـن مث ميكـن متييـزه عـن 

أو وجــود  طبيعــة وخصــائص املنتجــات ســة بســببغــريه مــن املنــاطق الــيت تغــايره يف ظــروف املناف
 .)١٨٨(أو بسبب تفضيالت املستهلكني  حواجز لدخول السوق،

ت املتحـــدة األمريكيـــةوأمــا  ، فيحـــدد الســـوق اجلغرافيـــة يف كـــل قضـــية حبســـبها، يف الـــوال
  :ويبني ذلك األمثلة اآلتية

قضت احملكمة ) U.S. V. Grinell Corporation(يف قضية  :املثال األول
ن مدى السوق اجلغرافية للمنتج يشمل كل نطاق الدولة، لآليت ت املتحدة    :العليا يف الوال

أن توزيع املنتج مهيأ للتوزيع يف كل أقـاليم الدولـة، لوجـود خطـة وطنيـة وأسـعار  - ١
 .وشروط للخدمة على نطاق الدولة

ت - ٢  أن عمــالء الشــركة املرتبطــون بعقــود مــع الشــركة منتشــرون يف نــواحي الــوال
  .املتحدة

 .Beacon Fruit and Produce Co. V. H(يف قضـية  :املثـال الثـاين
Hannis   ( ن مـدى السـوق اجلغرافيـة للسـلعة يقتصـر علـى املنطقـة احمليطـة قضت احملكمة 

  .ملدينة
ن حمـيط السـوق ) U.S. V. Griffith(يف قضـية : املثال الثالـث قضـت احملكمـة 

  . )١٨٩(مثانني مدينة اجلغرافية للسلعة يشمل مخسًا و 
ا القضاء األمريكي لتعيني حدود السوق خذ    :وأهم االعتبارات املوضوعية اليت 

                                                             
لقانون رقم القانون املصري حلماية املنافسة ومنع املمارسات االحتك) ١٨٧(   . ٣املادة . م٢٠٠٥لسنة  ٣ارية الصادر 
  .٢٩٣-٢٩٢أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ١٨٨(
  .٤٣-٤٢االحتكار واألفعال االحتكارية للدكتور أمحد امللحم ص ) ١٨٩(
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ت املتحدة األمريكية .١   .مدى امتداد خدمات الشركة إىل كل إقليم الوال
 .)١٩٠(حمل العمالء الذين يرتبطون بعقود زمنية لالستفادة من خدمات الشركة  .٢
ن النو  طـــاق اجلغـــرايف هــــو املنطقـــة اجلغرافيـــة الـــيت تتجـــانس فيهـــا ممـــا تقـــدم ميكـــن القـــول 

  :النطاق اجلغرايف عرب املعايري اآلتية وحيدد. ظروف التنافس
تكــــاليف نقــــل املنتجــــات مــــن منطقــــة ألخــــرى، وينضــــاف هلــــا تكــــاليف  :األمــــر األول

ملنتجـات املعنيـة مـن أسـواالفحص و  ق أو مـن التأمني، والوقـت الـالزم لتزويـد املنطقـة اجلغرافيـة 
وحنوهـــا مـــن األســـعار الـــيت جيـــب الســـيطرة عليهـــا ، )١٩١(منـــاطق جغرافيـــة أخـــرى أو مـــن اخلـــارج 

  .)١٩٢(للتأثري يف األسعار
وميكــن توضــيح هــذا املعيــار عــرب النظــر يف بعــض األحكــام القضــائية يف القضــاء املقــارن، 

ن تكاليف نقل فقد قرر القضاء الفرنسي أن السوق اجلغرافية للخرسانة اجلاهزة ضيقة بسبب أ
كلـــــم، بينمـــــا ســـــوق معـــــدات البحـــــث عـــــن   ٤٠الســــلعة تتضـــــاعف يف املســـــافات األبعـــــد مـــــن 

  . )١٩٣(املتفجرات يتسع ليشمل النطاق األورويب، لسهولة نقل السلعة بتكاليف يسرية 
االحتاد األورويب أنه جيب األخذ يف االعتبار تكاليف النقـل لتحديـد  وقد قرر القضاء يف

فية، فكلما قلت تكلفة نقل السلع واملنتجات املختلفة من منطقـة جغرافيـة نطاق السوق اجلغرا
إىل أخــرى، لكمــا أمكــن للبــائعني االنتقــال إىل منـــاطق متعــددة، وهــو مــا يعــين اتســاع النطـــاق 
اجلغرايف للسوق، وعدم اقتصاره على النطـاق الـوطين، خبـالف مـا لـو كانـت التكـاليف مرتفعـة، 

غرافية جتري فيها املنافسة داخـل نطـاق وطـين دون أن يتخطـى فإننا سنكون عندئذ يف سوق ج
 .)١٩٤(إىل حدود جغرافية أرحب وأوسع 

                                                             
  .٥١جملة احلقوق ص  –سة التجارية للدكتور أمحد امللحم مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املناف) ١٩٠(
  .٦الئحة قانون محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية املصري م ) ١٩١(
  .١٩٧االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة للدكتور معني الشناق ص ) ١٩٢(
  .٢٩٧امة فتحي عبادة يوسف ص أس -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ١٩٣(
  . ٦٦سامي أبو صاحل،  ص . د –إساءة استغالل املركز املسيطر يف العالقات التجارية ) ١٩٤(
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، )١٩٥(العوائـــق القانونيـــة الـــيت حتـــول دون تســـويق املنـــتج يف منطقـــة أخـــرى: األمـــر الثـــاين
  :ويدخل يف ذلك اآليت

 ١٩٦(الرسوم اجلمركية والقيود غري اجلمركية على املستويني احمللى واخلارجي( . 
  نتـاج االمتياز العام، وهو حق حصري خاص متنحه احلكومـة لشـركة مـا تقـوم 

ء والنقل اجلوي  .سلعة أو تقدمي خدمة معينة، مثل إنتاج الكهر
  ء يف بعـــض وتوزيـــع املنـــاطق اجلغرافيـــة بنصـــوص قانونيـــة كمـــا يف توزيـــع الكهـــر

 ،)١٩٧(الدول
 شـــــــــرتاطات يف اجلــــــــودة، وامل واصـــــــــفات وضــــــــبط بعــــــــض املنـــــــــاطق اجلغرافيــــــــة 
  .)١٩٨(واملقاييس

قدرة املشرتين على االنتقـال بـني منـاطق جغرافيـة نتيجـة التغـريات النسـبية  :األمر الثالث
  . )١٩٩(يف األسعار أو يف العوامل التنافسية األخرى

م التجارية على أساس انتقـال املشـرتين  :األمر الرابع ما إذا كان البائعون يتخذون قرارا
املختلفـــة نتيجـــة التغـــريات النســـبية يف األســـعار أو يف العوامـــل التنافســـية  بـــني املنـــاطق اجلغرافيـــة

  .)٢٠٠(األخرى
السهولة النسبية اليت يستطيع مبقتضاها أشخاص آخرون دخول السوق  :األمر اخلامس

  .)٢٠١(املعنية

                                                             
االحتكــــار واألفعــــال االحتكاريــــة . ٢٢٠االحتكـــار واملنافســــة غــــري املشــــروعة للــــدكتور دمحم ســــلمان الغريــــب ص ) ١٩٥(

  .٧٣للدكتور أمحد امللحم ص 
قانون محاية املنافسـة ومنـع املمارسـات االحتكاريـة املصـري الصـادرة بقـرار رئـيس جملـس الـوزراء الالئحة التنفيذية ل) ١٩٦(

  .٢، املادة السادسة، وهي بنصها يف الالئحة التنفيذية لقانون املنافسة القطري، م٢٠٠٥لسنة  ١٣١٦رقم 
  .٣٧ص .  –محاية املنافسة للدكتور حسني املاحي ) ١٩٧(
  .٣٧املرجع السابق ص ) ١٩٨(
الالئحة التنفيذية لقانون محاية املنافسـة ومنـع املمارسـات االحتكاريـة املصـري الصـادرة بقـرار رئـيس جملـس الـوزراء ) ١٩٩(

  .٢، املادة السادسة، وهي بنصها يف الالئحة التنفيذية لقانون املنافسة القطري، م٢٠٠٥لسنة  ١٣١٦رقم 
رسـات االحتكاريــة املصـري، املــادة السادسـة، وهــي بنصــها يف الالئحـة التنفيذيــة لقـانون محايــة املنافسـة ومنــع املما) ٢٠٠(

  .٢الالئحة التنفيذية لقانون املنافسة القطري، م
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ــــة،  :األمــــر الســــادس ــــه إىل مســــافات طويل ــــيت جتعــــل مــــن الصــــعوبة نقل ــــتج ال طبيعــــة املن
، وهـذا ال يـدخل يف املعيــار األول، ألن )٢٠٢(ميكـن نقلهـا ملسـافات بعيـدة فاخلرسـانة اجلـاهزة ال

املعيــار األول حملــه التكلفــة العاليــة للنقــل، وأمــا هــذا املعيــار فمحلــه صــعوبة النقــل أو اســتحالته 
  .لطبيعة املنتج

م احملليــة مبــا  :األمــر الســابع عوامــل اجتماعيـة وثقافيــة، مثــل تفضــيل أهــل منطقــة ملنتجــا
  .وجود بديل من غري البيئة مينع من

ستعراض قضية قررت فيها احملاكم الفرنسية حكمًا فيـه أخـذ  وميكن توضيح هذا املعيار 
ـــذا املعيـــار، ففـــي قضـــية نظرهـــا جملـــس املنافســـة الفرنســـي قـــرر فيهـــا أن اعتيـــاد ســـكان منطقـــة 

انية املماثلـــة األلـــزاس علـــى اســـتخدام القرميـــد يف البنـــاء وعـــدم اعتيـــادهم علـــى البالطـــات اخلرســـ
  .)٢٠٣(جيعل هذا املنتج غري قابل لإلحالل، خبالف ما لو كان ذلك يف مناطق أخرى 

كمــا أن ســوق الصــحف الصــادرة بلغــة حمليــة ال يتجــاوز النــاطقني بتلــك اللغــة، ويشــمل 
  .)٢٠٤(ذلك بعض األكالت احمللية فإن سوقها ينحصر يف تلك املناطق اليت تستهلكها عادة 

يغــري املســتهلكون وجهــتهم حنــو منشــآت خــارج النطــاق اجلغــرايف وال فــإذا كــان يبعــد أن 
تســتطيع املنشـــآت خـــارج هــذا النطـــاق مـــن إشــباع حاجـــات املســـتهلكني داخــل النطـــاق، فـــإن 

  .)٢٠٥(النطاق يعد مكا مناسبا للممارسات االحتكارية 
ر ويــرى الباحــث أمهيــة أن تؤخــذ مجيــع هــذه املعــايري لتحديــد الســوق اجلغرافيــة، عنــد نظــ

ا  . جملس املنافسة يف طلبات الرتكز إلصدار القرار بشأ
  تطبيقات على تطبيق معايري حتديد النطاق اجلغرايف: املسألة الثانية

                                                                                                                                                                              
الالئحــة التنفيذيــة لقــانون محايــة املنافســة ومنــع املمارســات االحتكاريــة املصــري املــادة السادســة، وهــي بنصــها يف ) ٢٠١(

  .٢الالئحة التنفيذية لقانون املنافسة القطري، م
  .٣٧ص .  –اية املنافسة للدكتور حسني املاحي مح) ٢٠٢(
  . ٣٨املرجع السابق ص ) ٢٠٣(
النظـام القـانوين لعمليـات الرتكـز االقتصـادي يف قـانون : تنظـر بعـض األحكـام القضـائية والتعليـق عليهـا يف كتـاب) ٢٠٤(

  .٢٩٨أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -املنافسة 
-٤٢حســني فتحــي ص . د –ة لتقــويض حــرييت التجــارة واملنافســة املمارســات االحتكاريــة والتحالفــات التجاريــ) ٢٠٥(

٤٣.  
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بعد أن مت التطرق للجانب النظـري، حيسـن بنـا النظـر يف توجهـات القضـاء حيـال حتديـد 
يت  عــــرض لتلــــك التطبيقــــات النطــــاق اجلغــــرايف عــــرب القضــــاء احمللــــي والقضــــاء املقــــارن، وفيمــــا 

  .القضائية
  تطبيقات حملية: أوال

تعــد التطبيقـــات احملليــة حمصـــورة حلداثــة نظـــام املنافســة نســـبيا، إضــافة إىل كـــون القـــرارات 
ـــا بتصـــديق ديـــوان املظـــامل، ومـــع ذلـــك فهـــي تعطـــي مؤشـــرا جيـــداً يفيـــد  ائي الصـــادرة مل تصـــدر 

 .الدارس
دي قضـية شـراء شـركة العزيزيـة بنـدة املتحـدة درس جملس املنافسة السـعو : التطبيق األول

ألصول شركة املخازن الكربى وتبني أن الشركة بعد التملك سيكون هلـا هيمنـة يف بعـض املـدن 
لتجزئة، وقـد  دون بعضها آلخر، ويف هذا حتديد للسوق اجلغرافية يف سوق بيع املواد الغذائية 

لقرار ذي الرقم  هـ املوافقـة علـى الرتكـز ٩/٩/١٤٢٩اريخ والت ٣٨/٢٠٠٨قرر جملس املنافسة 
بشــرط االلتــزام بسياســات تســويقية وســعرية موحــدة يف مجيــع مــدن وحمافظــات اململكــة العربيــة 

  . )٢٠٦(السعودية
مث درس جملس املنافسة السعودي قضية شـراء شـركة العزيزيـة بنـدة املتحـدة ألصـول شـركة 

ك سيكون هلا هيمنة يف بعض املـدن دون جيان السعودية احملدودة، وتبني أن الشركة بعد التمل
لتجزئـة، وقـد قـرر  بعضها آلخر، ويف هذا حتديد للسوق اجلغرافية يف سوق بيـع املـواد الغذائيـة 

لقرار ذي الرقم  هــ املوافقـة علـى الرتكـز ١٧/١٠/١٤٣٠والتـاريخ  ٤٨/٢٠٠٩جملس املنافسة 
ن وحمافظــات اململكــة العربيــة بشــرط االلتــزام بسياســات تســويقية وســعرية موحــدة يف مجيــع مــد

  .)٢٠٧(السعودية
أن جملــس املنافســة الســعودي نظــر إىل أن كــل مدينــة تعتــرب ســوقًا حبــد الباحــث ويلحــظ 

ا قسمان ا، ورأى أ   :ذا
مـدن كـربى، ال ميكــن للشـركة بعــد حصـول عمليـة الرتكــز االقتصـادي أن تضــر  - ١

 .دن، لتعذر املفسدةملنافسة، ومل ميانع جملس املنافسة من الرتكز يف هذه امل
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مــدن صــغرى، ميكــن للشــركة بعــد حصــول عمليــة الرتكــز االقتصــادي أن تضــر  -٢
ملنافسة، وقد اشرتط جملس املنافسة شروطا تـدرأ مفاسـد اهليمنـة علـى تلـك األسـواق كمـا هـو 

 .واضح يف القرار
 

بيــب الفخاريــة أن تســتحوذ علــى :التطبيــق الثــاين  طلبــت الشــركة الســعودية إلنتــاج األ
بيب، ودرس جملس املنافسة السـعودي املوضـوع وأصـدر قـراره ذا الـرقم   ١٢٥شركة اخلزف لأل

هـ برفض عملية الرتكـز االقتصـادي ملـا يـؤدي إليـه مـن هيمنـة علـى سـوق ٤/٩/١٤٣٥والتاريخ 
بيب الفخارية يف السوق اجلغرافية احملددة داخل اململكة العربية السعودية   .)٢٠٨(إنتاج األ

أن جملـس املنافسـة وسـع السـوق اجلغرافيـة هلـذه السـلعة ليشـمل اململكـة  حـثالبا ويلحظ
بيــــب الفخاريــــة حمــــدود وميكــــن أن يتســــع للدولــــة كلهــــا  العربيــــة الســــعودية، لكــــون ســــوق األ
واملســــتهدف منــــه فئــــة حمــــدودة مــــن القطاعــــات احلكوميــــة والقطــــاع اخلــــاص، خبــــالف التطبيــــق 

تمع السعودي السابق، فإن سوق التجزئة واسع واملستهدف   .منه مجيع أفراد ا
 

  تطبيقات يف القضاء املقارن: نياً 
ـــا، ولكـــن مرجعهـــا القـــانوين متنـــوع، ومـــع ذلــــك  تتميـــز التطبيقـــات املقارنـــة بثرائهـــا وكثر

  .فيوجد قواسم مشرتكة كثرية بينها، وفيما استعراض لبعض هذه التطبيقات
ة املتحـدة وفرنســا وإيطاليــا ال تــدخل يف قــرر القضــاء األورويب أن اململكــ :التطبيـق األول

الســوق اجلغــرايف للشــركة املــدعى عليهــا، لوجــود اتفاقيــات تســويق خاصــة بتلــك الــدول جتعلهــا 
  .)٢٠٩(مغايرة لباقي الدول يف السوق األوروبية 

ويلحــظ أن القضــاء األورويب نظـــر إىل طريقــة التســويق يف واالتفاقـــات املنظمــة لــه حمـــددا 
ا احلكم القضائي، فقد قسم دول لكون الدول األوروب ية هلا سوقا هلذه السلعة اليت صدر بشأ

  :االحتاد األورويب إىل قسمني
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دول اململكــــــة املتحــــــدة وفرنســــــا وإيطاليــــــا، وحيــــــث إن للشــــــركة املــــــدعى عليهــــــا : األول
اتفاقيــــات تســــويق خاصــــة بتلــــك الــــدول، فقــــد جعلهــــا القضــــاء األورويب ال تــــدخل يف الســــوق 

  .ة املدعى عليهااجلغرايف للشرك
بقية دول االحتاد األورويب، وهلا اتفاقية تسويق تشملها، ولذا فإن الشركة املـدعى : الثاين

عليها تنطبق عليها مسة اهليمنة يف دول أوروبية دون أخرى بسبب طريقـة التسـويق املشـار إليهـا 
  .يف احلكم

والقرميــد املصــنوع يف  قــرر جملـس املنافســة الفرنســي أن األســقف اجلــاهزة :التطبيــق الثــاين
دة احلتميـة لتكلفـة  منطقة األلزاس غري قابـل لإلحـالل، رغـم أسـعاره املرتفعـة، نتيجـة إضـافة الـز

جملــس املنافســـة الفرنســي القـــرار نفســه يف موضـــوع كمـــا أصــدر . )٢١٠(النقــل علــى مثـــن املنــتج 
  .)٢١١(اجلرانيت واملنتجات اخلرسانية بسبب تكلفة النقل

  .معيار تكلفة النقل مؤثر لتحديد نطاق السوق اجلغرافيةوهذا احلكم يقرر أن 
أن  .Brown Shoe Co., Vقرر القضاء األمريكي يف دعـوى  :التطبيق الثالث

الســوق اجلغــرايف للشــركتني املنــدجمتني ينحصــر يف كــل مدينــة يقطنهــا عــدد مــن الســكان ال يقــل 
ــا فــروع للشــركتني املنــدجمتني، ومــ ن مث حيســب مــدى تقييــد عــن عشــرة آالف نســمة، وتوجــد 

  .)٢١٢(املنافسة يف هذه املدن وليس على نطاق وطين 
أن السـلعة يف هـذا احلكـم تنتمـي لقطـاع التجزئـة الـذي يسـتهدف كافـة  الباحـث ويلحظ

ت املتحدة األمريكية، فتكون كل مدينة سوقًا هلـذه السـلعة،  تمع يف كل أجزاء الوال شرائح ا
وأما املدن والقـرى متناهيـة الصـغر فـيمكن . أن تؤثر على املنافسة الرتكز وال ميكن للشركة بعد 

ملنافسة الرتكز هلذه الشركة بعد    .أن متارس هيمنتها على السوق وتضر 
إال أن الســـؤال يــــرد يف حتديـــد املــــدن الكبـــرية واملــــدن متناهيـــة الصــــغر، ومل يـــرتك القضــــاء 

وهــذا التقييــد التقــرييب بكــون املــدن  ،ناألمريكــي هــذه اجلزئيــة، فلجــأ إىل التحديــد بعــدد الســكا

                                                             
  .٣٧ص .  –محاية املنافسة للدكتور حسني املاحي ) ٢١٠(
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جلأ إليه القضاء األمريكـي منعـًا إمنا متناهية الصغر اليت ال يتجاوز سكاها عشرة آالف نسمة، 
لالرتباك الذي قد حيصل يف حتديد املدن الصغرية والكبرية، كما سبق يف حكم جملـس املنافسـة 

. ارفور وبــني بنــده واملخــازن الكــربىالســعودي يف قضــية الرتكــز االقتصــادي بــني شــركة بنــده وكــ
  .وهو تصرف حسن من القضاء األمريكي

  
لنسبة لعدد املتنافسني وحجم السوق: الفرع الثاين   مستوى املنافسة 

 Relevant(ميكن قياس مستوى املنافسة عرب قياس درجـة الرتكيـز يف سـوق السـلعة 
Market(لنظر إىل حدود هذا السوق من خالل ا   :)٢١٣(آليت ، ويكون ذلك 

أي مــدى مرونــة دخــول جتــار إىل ) Supply Substitution(مرونــة العــرض  .١
 . السوق لتغطية الطلب املتزايد على السلعة اليت صعد مثنها

ـــــب  .٢ ـــــة الطل ـــــة طلـــــب )Demand Substitution(مرون ، أي مـــــدى مرون
ة اليت تقوم مقام بعضها البعض عند عدم توفر إحداها  .املستهلكني على السلع املتشا

الســتبانة البعــد الســلعي أو  كليهمــا  ملنهجــنيوقــد اســتعان القضــاء األمريكــي واألورويب 
مــــــــــــــا ميكــــــــــــــن معرفــــــــــــــة إمكانيــــــــــــــة التبــــــــــــــادل بــــــــــــــني الســــــــــــــلع )٢١٤(اخلــــــــــــــدمي للســــــــــــــوق ، و

)Interchangeability (حىت ميكن إدراجهما يف سوق واحدة.  
لنسـبة ويف هذا الفرع سيتم حبـث مرونـة العـرض، بصـفته وسـيلة قيـاس مسـتوى امل نافسـة 

  .املتنافسني وحجم السوق لعدد
 

  قياس مرونة العرض: املسألة األوىل
ــا كميــة املنتجــات الــيت يقــدمها التجــار عنــد ســعر  يعــرف االقتصــاديون مرونــة العــرض 

  . )٢١٥(" معني ويف وحدة زمنية معينة

                                                             
، ٢٠جملـــة احلقــــوق ص  –د امللحــــم مـــدى خمالفـــة االنــــدماج والســـيطرة ألحكــــام املنافســـة التجاريـــة للــــدكتور أمحـــ) ٢١٣(

  .٣٨حسني فتحي ص . د –املمارسات االحتكارية والتحالفات التجارية لتقويض حرييت التجارة واملنافسة 
  .٢٠٤االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص ) ٢١٤(
  .١٩٥املرجع السابق ص ) ٢١٥(
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ن ارتفاع سعر منتج معـني، حيـض املنت جـني وميكن توضيح فلسفة منهج العرض البديل 
ملـوارد املتهيئـة هلـم، أو بتحويـل خطـوط إنتـاجهم،  اآلخرين على التحول إىل إنتاج ذلك املنـتج 

دة يف عــــرض ذلــــك املنــــتج أمــــا إن قلــــت أســــعار املنــــتج، فــــإن املنتجــــني . ممــــا يرتتــــب عليــــه الــــز
يتحولــون إلنتــاج منتجــات أخــرى، وهــذا يــؤدي لقلــة املعــروض مــن املنــتج، وهــو مــدلول مرونــة 

  .)٢١٦(املنتج  عرض ذلك
وعلــى ضــوء معرفــة مرونــة العــرض ميكــن التحقــق مــن مــدى إمكانيــة حتويــل جتــار آخــرين 

واملرونـة . خلطوط إنتاجهم أو بعضها عندما تتغري أسعار منتج معني يف السوق حنو ذلك املنـتج
  .)٢١٧(املطلوبة هنا هي على املدى القريب وال تتطلب توافراً على املدى البعيد فقط 

ود منافســـني آخـــرين، ال ميكـــن للتـــاجر أن حيظـــى مبركـــز مســـيطر يتصـــرف ويف حـــال وجـــ
ســتقاللية لتعطيـــل املنافســـة أو تقييـــدها أو منعهـــا، ألن املنافســـني اآلخـــرين ميلكـــون املنتجـــات 

  .)٢١٨(نفسها اليت يسيطر عليها، أو بدائل مناسبة هلا 
  

جـــار اآلخـــرين الـــزمن احملـــدد للتحقـــق مـــن مـــدى إمكانيـــة حتويـــل الت: املســـألة الثانيـــة
  خلطوط إنتاجهم

ال بـــد مـــن اعتبـــار عنصـــر الـــزمن يف هـــذا املعيـــار، فيكـــون انتقـــال فـــتح خطـــوط اإلنتــــاج 
نه الوقت الـذي ميكـن  اجلديدة خالل وقت قصري، وعرفت املفوضية األوروبية الوقت القصري 

ثـــ ريه يف فيـــه تشـــغيل املصـــنع مـــن الناحيـــة االقتصـــادية، ومـــن شـــأنه أن يؤهـــل التـــاجر ملمارســـة 
  .)٢١٩(" السوق

ـــة املـــدى القريـــب وميكـــن أخـــذ حتديـــد ن ميكـــن  مـــن أحـــد األحكـــام القضـــائية األمريكي
  .، والتحديد أضبط وأسهل)٢٢٠(حتويل خطوط اإلنتاج خالل سنة واحدة 

                                                             
  .١٩٦كتور دمحم سلمان الغريب ص االحتكار واملنافسة غري املشروعة للد ) ٢١٦(
أمحــد امللحــم .د -االحتكــار واألفعــال االحتكاريــة دراســة حتليليــة مقارنــة يف القــانون األمريكــي واألوريب والكــوييت ) ٢١٧(

  . ١٠٨ص 
  .٧٧، ص ٢٠٠٥سامي أبو صاحل، ، . د –إساءة استغالل املركز املسيطر يف العالقات التجارية ) ٢١٨(
  .٢١٨غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص  االحتكار واملنافسة) ٢١٩(
  .٢٠جملة احلقوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ) ٢٢٠(
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لنظـر إىل نـوع اإلنتـاج، مثـل مصـانع الـورق،  تقـوم املصـانع عـادة قبيـل إذ وقد تقل املـدة 
لــدفاتر واملســتلزمات الورقيــة الدراســية، ويف األوقــات األخــرى تقــوم الفصــول الدراســية بصــناعة ا

تلــك املصـــانع بصــناعة ورق التغليـــف وورق الطباعــة واألكيـــاس الورقيــة، وعليـــه فتكــون الـــدفاتر 
املدرسـية واألكيــاس الورقيــة مــن املنتجــات الــيت تضـمهما ســوق واحــدة وهــي ســوق إنتــاج الــورق 

)٢٢١(.  
عنــد حتديــد ســوق املنــتج عــدم ) Ttra Pak(يف قضــية وأمــا القضــاء األورويب فــاعترب 

 .)٢٢٢(مقدرة منتجي آالت تعبئة احلليب على إنتاج آالت تعبئة معقمة بشكل فوري 
  

  على قياس مرونة العرض تطبيقات من القضاء املقارن: املسألة الثالثة
ً القضـاء األمريكـي أو األورويبينظـر القضـاء  خــالل  إلمكانيـة إنتـاج السـلعة املقـارن سـواء

  :ويظهر ذلك يف التطبيقات اآلتيةاملدة الزمنية املعقولة لتلك السلعة، 
ــــــق أســــــعار حمركــــــات األقــــــراص، ) IBM(ملــــــا رفعــــــت شــــــركة آي يب إم : األول التطبي

إلمكـان فـتح خطـوط إنتـاج لـدى  ن  ت املتحـدة األمريكيـة  حكمت احملكمة العليا يف الـوال
لشخصــية، ولــذا فــال يعــد تصــرف شـــركة آي يب إم الشــركات األخــرى الــيت تصــنع احلواســيب ا

  .)٢٢٣(خمالفا للمنافسة
يتيـد ســتيل(يف قضـية انـدماج شــركة : الثــاين التطبيـق ومــع ) كولومبيــا سـتيل(بشـركة ) يو

كون الشركتني تنتجـان صـفائح الصـلب فقـط، إال أن القضـاء األمريكـي قـرر أن سـوق السـلعة 
غــري مقيــد للمنافســة، لكــون املصــانع الــيت يشــمل كــل لفــائف الصــلب، وبــذا يكــون االنــدماج 
  .)٢٢٤(تنتج لفائف الصلب ميكنها إنتاج صفائح الصلب 

                                                             
مـــدى خمالفـــة االنـــدماج والســــيطرة . ٢٠٩االحتكـــار واملنافســـة غـــري املشـــروعة للـــدكتور دمحم ســــلمان الغريـــب ص ) ٢٢١(

   .٤٩جملة احلقوق ص  –سة التجارية للدكتور أمحد امللحم ألحكام املناف
  .٢١٨االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص ) ٢٢٢(
: ، وينظـر التعليـق علـى احلكـم يف كتـاب٢٠٢االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سـلمان الغريـب ص ) ٢٢٣(

  .٤٢حسني فتحي ص . د –التجارية لتقويض حرييت التجارة واملنافسة املمارسات االحتكارية والتحالفات 
  ٥٠جملة احلقوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ) ٢٢٤(
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ويف قضــية أخــرى قــررت حمكمــة العــدل األوروبيــة إلغــاء قــرار املفوضــية : الثالــث التطبيــق
ـــا مل تبــــني مـــدى مقــــدرة التجـــار اآلخـــرين علــــى حتويـــل خطــــوط إنتـــاجهم إلنتــــاج  األوروبيـــة أل

  .)٢٢٥(املدعى عليها املعلبات ومنافسة
قـرر ) Continental Can V. Commission(يف قضـية : الرابـع التطبيـق

لسـيطرة علــى  لصــفات اخلاصـة لإلنتـاج، فــال ميكـن القــول  القضـاء األورويب أنـه جيــب األخـذ 
سـوق التغليـف البالســتيكي اخلفيـف املســتخدم يف حفـظ اللحـوم واألمســاك إال بعـد البحــث يف 

ســــتخدام املعــــادن، علــــى التحــــول إىل قــــدرة املنافســــني اآل خــــرين يف أســــواق أخــــرى للتغليــــف 
  .)٢٢٦(" التغليف البالستيكي بعد إجراء تعديالت يسرية

مـــم مـــن وجهـــة نظـــر فنيـــة  ٤وقـــرر القضـــاء األورويب أن إنتـــاج كـــوب : اخلـــامس التطبيـــق
 –ة بسـرعة وسـهول –مماثل لتصنيع األكواب األخرى، وأن صانعي األكـواب األخـرى ميكـنهم 

  .)٢٢٧(حتويل وتغيري إنتاجهم دون تكاليف زائدة
من خالل ما سبق أن إمكانية حتويل املنافسني خلطوط إنتاجهم خـالل  للباحث ويظهر

ــا الــيت ينتجهـا طالــب الرتكـز مــؤثر يف قـرار جملــس املنافســة  فـرتة زمنيــة معقولـة إلنتــاج السـلعة ذا
 ينظـر إىل رغبـة املسـتهلك بتفضـيل نـوع وال. على طلبات الرتكز، ولـذا جيـب أخـذه يف االعتبـار

قـرر ) مبـا إليكرتيـك (من السلعة هلا خصائص مميزة له عند حتديد مرونة العرض، ففـي قضـية 
ن سوق السلعة البديلـة يشـمل كـل منـتج للفحـم قـادر علـى تزويـد مؤسسـة  القضاء األمريكي 

  .)٢٢٨(ات املؤسسة فلوريدا العامة، حىت وإن وقع االختيار على واحد ألداء احتياج
 

  احلصة السوقية: الفرع الثالث
مقياســـًا الســــتبانة البعــــد  مــــنهج دراســـة احلصــــة الســـوقية لتحديــــد الســـوق اجلغرافيــــةيعـــد 

 Cross-elasticity(يف الطلــــــب البــــــديل للســــــلعة  الســــــلعي أو اخلــــــدمي للســــــوق

                                                             
  .٢١٨االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص ) ٢٢٥(
  .٧٩، ص ٢٠٠٥سامي أبو صاحل، ، . د –يطر يف العالقات التجارية إساءة استغالل املركز املس) ٢٢٦(
درس  –املركز املسيطر للمشروع يف السوق املعنية ) ٢٢٧(  .٧٤ص  –خليل فكتور 
   .٤٩جملة احلقوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم  )٢٢٨(
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Demand .(ة الـيت  ويعتمد هذا املنهج على تبيـني مـدى مرونـة الطلـب علـى السـلع املتشـا
خيتـار العميـل السـلعة ) أ(تقوم بدور مماثـل مـن وجهـة نظـر العمـالء، حبيـث إذا مل توجـد السـلعة 

م وأذواقهــم ). ب( ئــن املنشــأة الرافعــة ألســعارها الجتاهــا ويكــون ذلــك حبســاب ســرعة تغيــري ز
وتعــــد احلصــــة الســــوقية مــــن املنتجــــات أحــــد العنصــــرين . )٢٢٩(حنــــو املنشــــآت األخــــرى املنافســــة

ا كل املنتجات اليت يعد كل منها بديالً عـن املكون ني للسوق، وهو املنتجات املعنية، ويقصد 
، وهــو بنصــه يف )٢٣٠(اآلخــر، أو ميكــن أن حيــل حملــه مــن وجهــة نظــر متلقــي اخلدمــة أو الســلعة

  .)٢٣٢(، وقريب منه يف القانون املصري للمنافسة)٢٣١(قانون املنافسة الكوييت
خــــرى هلــــا امليــــزات  فـــإذا مل ميكــــن العميــــل أن يســـتغين عــــن ســــلعة أو خدمــــة ويســـتبدهلا 
  . )٢٣٣(نفسها، فإننا نكون يف وضع احتكاري 

وبيــان ذلـــك أن علـــى اجلهــة املختصـــة بدراســـة عمليـــة الرتكــز االقتصـــادي حتديـــد الســـلعة 
لغــة يف حتديــد مــدى الرتكــز وأثــره يف تقييــد املنافســة،  األصــلية والســلعة البديلــة الــيت هلــا أمهيــة 

 . )٢٣٤(اخلدمات  وكذلك يف
  قياس مرونة الطلب: املسألة األوىل

نــه مقــدار مــا يطلــب مــن املنــتج عنــد  يعــرف مرونــة الطلــب يف االصــطالح االقتصــادي 
ثــر الطلــب : وبعبــارة أوضــح. ســعر معــني، ويف وحــدة زمنيــة معينــة مرونــة الطلــب تعــين درجــة 

يعـين أن الطلـب علـى املنـتج لـه  بتغري الـثمن، فـإذا كـان مقـدار الطلـب يتـأثر بتغـري الـثمن، فهـذا

                                                             
  . ٤١حسني فتحي ص . د –لتحالفات التجارية لتقويض حرييت التجارة واملنافسة املمارسات االحتكارية وا) ٢٢٩(
ــــم  -القـــانون القطـــري حلمايـــة املنافســـة ومنـــع املمارســـات االحتكاريـــة ) ٢٣٠( ، وأضـــاف ١م، م ٢٠٠٦لســـنة ) ١٩(رقـ

ويف رأي الباحــث ويشــمل ذلــك املنتجــات املقدمــة مــن املنافســني يف األســواق األخــرى القريبــة مــن املســتهلك، : للتعريــف
ا تدخل يف النطاق اجلغرايف ا إضافة ميكن االستغناء عنها، لكو   .أ

هــ، م ١٤٢٨ربيـع اآلخـر  ٦يف شأن محايـة املنافسـة الصـادر يف  ٢٠٠٧لسنة ) ١٠(قانون املنافسة الكوييت رقم ) ٢٣١(
  .ح-١
ل) ٢٣٢(   . ٣املادة . م٢٠٠٥لسنة  ٣قانون رقم القانون املصري حلماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية الصادر 
  .٧٠سامي أبو صاحل، ص . د –إساءة استغالل املركز املسيطر يف العالقات التجارية ) ٢٣٣(
  .١٩٥االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة للدكتور معني الشناق ص ) ٢٣٤(
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مرونة عالية، أما إذا كان مقدار الطلب ال يتأثر بتغري الثمن، فإن الطلب على هـذا املنـتج يعـد 
  .)٢٣٥(غري مرن، أي ليس له منتجات بديلة 
لكـــون املنتجـــني ) ب(يلجـــأ العميـــل إل شـــراء املنـــتج ) أ(ففـــي حـــال عـــدم وجـــود املنـــتج 

ن ا   .)٢٣٦(لغرض نفسه من وجهة نظر العمالء يشبعان رغبات العميل ويؤد
ثـر ) Price Elasticity of Demand(ويعرب مبرونة الطلب للـثمن  عـن درجـة 

لنســـبة للـــثمن تبـــني درجـــة اســـتجابة  لتغـــري الـــذي حيـــدث يف الـــثمن، فمرونـــة الطلـــب  الطلـــب 
  .)٢٣٧(التغري يف الكمية املطلوبة من سلعة معينة للتغري الذي حيدث يف مثنها 

فسوق املنتجات البديلة معيار مهم ملعرفـة وجـود االحتكـار مـن عدمـه، وقـد ورد يف  ولذا
حكم للمحكمة األمريكية أنه عندما يكون هناك خيار يف السوق، يلجأ إليه املشرتون مباشرة 

  .)٢٣٨(" الستيفاء أغراضهم، فال يكون هناك مثة احتكار
تعــــد التــــاجر عــــن ومســـــه وواضــــح ممــــا ســــبق أنــــه كلمـــــا ارتفعــــت مرونــــة الطلــــب كلمـــــا اب 

لتـايل  الحتكار، وكلما قلت مرونة الطلب ارتفعت حصة التاجر يف سـوق املنـتج األصـلي، و
  .قوي وصف التاجر بسمة االحتكار

ـــا ممـــا زاد مـــن مبيعـــات ســـلعة مثيلـــة، فـــإن الســـلعتني  فـــإذا ارتفـــع مثـــن ســـلعة وقلـــت مبيعا
ن متنافستني، وأما إذا قلت مبيعات السلعة امل   .)٢٣٩(ثيلة فإن السلعتني متكاملتان تكو

ويشــمل ذلــك اخلــدمات كمــا يشــمل الســلع املنقولــة، وهــذا مقــرر يف األحكــام القضــائية 
  .)٢٤٠(األمريكية جبالء 

معيـار مرونـة الطلــب يف سـوق املنتجـات ينقســم مـن خـالل مــا سـبق يظهـر للباحــث أن و 
  :قسمني

                                                             
  . ٣٥١االقتصاد ألمحد أبو إمساعيل وسامي خليل دمحم، ص ) ٢٣٥(
  .٢٠٤نافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص االحتكار وامل) ٢٣٦(
  .١٣٧م ص ٢٠٠٣لقاهرة، سنة  –مصطفى حسين مصطفى  -التحليل االقتصادي ) ٢٣٧(
  .٢٠٣االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص ) ٢٣٨(
  .١٩٢االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص ) ٢٣٩(
  .٤٩جملة احلقوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ) ٢٤٠(
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لتماثل بـني املنتجـات يف الشـكل : األول القسم  واالسـتعمال، حبيـث يقـوم كـل يرتبط 
  .منتج مقام اآلخر يف األداء املطلوب

يتعلــق مبــدى حتــول العمــالء بــني املنتجــات الــيت جتمعهــا ســوق واحــدة يف : الثــاين القســم
  .حالة ارتفاع سعر أحدمها أو عند عدم توافره
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  مؤشرات درجة التبادل بني املنتجات: املسألة الثانية
 املنتجــات عــرب عــدة مؤشــرات منصــوص علــى بعضــها يف ميكــن معرفــة درجــة التبــادل بــني

قـــوانني املنافســـة، وميكـــن اســـتخالص بعضـــها اآلخـــر مـــن كـــالم الشـــراح والتطبيقـــات القضـــائية 
  :وأهم هذه املؤشرات هي املقارنة،

  الصفات املادية املشرتكة بني املنتجات: املؤشر األول
  أسعار املنتجات: املؤشر الثاين

  من االستعمال الغرض: املؤشر الثالث
  تركيبة العرض والطلب: املؤشر الرابع

يت    .وبيان هذه املؤشرات فيما 
  

  الصفات املادية املشرتكة بني املنتجات: املؤشر األول
ن  الصـفات يـتم النظـر إىل الصـفات املاديـة بـني املنتجـات، فـإن تقاربـت فـيمكن القــول 

 "نتجــات يف اخلــواص وىف االســتخداممتاثــل امل"تضــمها ســوق واحــدة، ويطلــق عليهــا  اتاملنتجــ
ـــا تشـــمل االســـتخدام واخلصـــائص،  .)٢٤١( وقـــد قـــرر القضـــاء األمريكـــي حمـــددات التماثـــل 

  :ويبني هذا املؤشر التطبيقات اآلتية. )٢٤٢(إضافة إىل األسعار
ن فاكهـــة املـــوز تســـتقل بســـوق واحـــدة، لكـــون قـــرر : األول التطبيـــق القضـــاء األورويب 

لفواكــــه يف الصــــفات املاديــــة مــــن جهــــة ليونتــــه وطريقــــة زراعتــــه، ومذاقــــه، املــــوز خيــــالف بقيــــة ا
  .)٢٤٣(واستساغة الصغار والكبار له خبالف بقية الفواكه 

بيب : الثاين التطبيق ن أ تتميز   )٢٤٤( PVCيف قرار للقضاء الفرنسي صدر احلكم 
ــا ال تعتــرب بيــب البالسـتيك أو البــويل إيثلـني، لكو بـديال كــامال عنهــا  عـن غريهــا مـن أســواق أ

)٢٤٥(.  

                                                             
الالئحة التنفيذية لقانون محاية املنافسـة ومنـع املمارسـات االحتكاريـة املصـري الصـادرة بقـرار رئـيس جملـس الـوزراء ) ٢٤١(

  ).٢(مادة : يف الالئحة التنفيذية لقانون املنافسة القطري ، املادة السادسة، وهي بنصها٢٠٠٥لسنة  ١٣١٦رقم 
درس  –املركز املسيطر للمشروع يف السوق املعنية ) ٢٤٢(  .٦٣ص  –خليل فكتور 
  .٦٥م، ص ١٩٩٧االحتكار واألفعال االحتكارية ألمحد امللحم، جامعة الكويت ) ٢٤٣(
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القضـــاء الفرنســـي أن التصـــوير امللـــون يتميـــز عـــن التصـــوير  قـــرر كمـــا: الثالـــث التطبيـــق
  .)٢٤٦(ألبيض واألسود، وال يوجد بني الشركتني منافسة الختالف املنتج 

ال تعـد ) Charters(قرر القضاء األورويب أن الرحالت غري املنتظمـة : الرابع التطبيق
  .)٢٤٧(املنتظمة اجلوية الختالفهما فيما بينهما بديالً للرحالت 

ضـرورة األخـذ يف االعتبـار متاثـل الصـفات ومتايزهـا عنـد دراسـة ومما سبق يظهر للباحث 
ــــك يشــــمل الســــلع كمــــا  ــــات الرتكــــز، وأن ذل ، كخــــدمات الســــفر طلب يشــــمل اخلــــدمات أيضــــًا

  .كما يف التطبيق األخري  والسياحة
 

  أسعار املنتجات: املؤشر الثاين
أهم املؤشرات اليت تدل على درجة التبـادل بـني املنتجـات التقـارب يف األسـعار، فـال  من

بــد أن تكــون أســعار املنتجــات متقاربــة لتكــون ســوقهما واحــدة، وقــد قــرر املــنظم املصــري مــن 
املؤشرات مدى إمكانية حتول املشرتين عن املنتج إىل منتج آخر نتيجة للتغري النسـيب يف السـعر 

م التجاريـة علـى أسـاس أو يف أية عوا مـل تنافسـية أخـرى، ومـا إذا كـان البـائعون يتخـذون قـرارا
حتول املشرتين عن املنتجات إىل منتجـات أخـرى نتيجـة التغـري النسـيب يف السـعر أو يف العوامـل 

 ".)٢٤٨(التنافسية األخرى
ففـــي مثـــال الســـاعات، ال  ح هـــذا املؤشـــر النظـــر يف التطبيقـــات القضـــائية املقارنـــة،ضـــويو 

كن أن تكون ساعات الرولكس الفاخرة يف سوق واحدة مع الساعات الرخيصـة وإن كانـت مي
كلهــا تــؤدي غرضــا واحــدا، وكــذلك احلــال يف ســوق الســيارات، فســيارات الــروزرويس الفــاخرة 

وقــد قــرر القضــاء التونســي أن العطــور . الرخيصــة" الدا"ليســت يف ســوق واحــدة مــع ســيارات 

                                                                                                                                                                              
بيب وغريها، وهي اختصار)  ٢٤٤( د مادة كيميائية تستخدم يف األ  .للبويل فاينيل كلور
  .٢٧٧أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٢٤٥(
درس  –املركز املسيطر للمشروع يف السوق املعنية ) ٢٤٦(  .٦١ص  –خليل فكتور 
درس  –املركز املسيطر للمشروع يف السوق املعنية ) ٢٤٧(  .٦٢ص  –خليل فكتور 
الالئحة التنفيذية لقانون محاية املنافسـة ومنـع املمارسـات االحتكاريـة املصـري الصـادرة بقـرار رئـيس جملـس الـوزراء ) ٢٤٨(

  ).٢(مادة : ، املادة السادسة، وهي بنصها يف الالئحة التنفيذية لقانون املنافسة القطري٢٠٠٥لسنة  ١٣١٦رقم 
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ــا  متثــل ســوقا) الغاليــة(الرفيعــة  خمتلفــا عــن العطــور الرخيصــة، لكــون العطــور الفــاخرة تتميــز بكو
  .)٢٤٩(ذات جودة عالية وأسعار مرتفعة نسبيا ويقع توزيعها وفقًا لعالمة مشهورة 

  الغرض من االستعمال: املؤشر الثالث
إن ممـــا يـــدل علـــى درجـــة التبـــادل بـــني املنتجـــات معرفـــة الغـــرض مـــن اســـتعمال الســـلعة، 

  :كما يف التطبيقات اآلتية  من األحكام القضائية املقارنة،ويؤخذ هذا املؤشر 
ففــي حكــم القضــاء األورويب قــرر اســتقالل ســوق قطــع الغيــار اخلاصــة  :التطبيــق األول

لغرض نفسه    . )٢٥٠(الت صرف النقود ألنه ال يوجد قطع غيار أخرى تفي 
ير هــي ســوق وقــرر القضــاء الفرنســي أن ســوق قطــع غيــار آالت التصــو  :التطبيــق الثــاين

  . )٢٥١(مستقلة عن املنتج األصلي
ن السـكر املسـتخدم يف  :التطبيق الثالث ويف قرار آخر للقضاء الفرنسي صدر احلكـم 

الصــناعة يفــرتق عــن الســكر املســتخدم يف األكــل مباشــرة، لكــون العميــل املســتهدف خمتلــف،  
ا أسواق خمتلفة   .)٢٥٢( كما أن الغرض من السلعة خمتلف، ولذا قرر القضاء 

وقـرر القضـاء األورويب أن السـكر الـذي يكـون يف قوالـب ال يعـد بـديال  :التطبيـق الرابـع
  .)٢٥٣( من وجهة نظر املستهلك عن السكر السائل وأنواع السكر األخرى

ـــا متثـــل ســـوقا : التطبيـــق اخلـــامس انيـــة قـــرر القضـــاء الفرنســـي أ ويف قضـــية الصـــحف ا
ت الورقية والصحف ا   .)٢٥٤(ملدفوعةخمتلفا عن اإلعال

أن الغـرض مـن اسـتعمال السـلعة أو اخلدمـة مهـم ملعرفـة درجـة  ومما تقدم يظهر للباحـث
التبادل بني املنتجـات، فقطـع غيـار السـلعة تغـاير سـوق السـلعة نفسـها، وسـكر الصـناعة يغـاير 

انية تغاير سوق الصحف املباعة، وعليها يقاس غريها   .سكر الطعام، والصحف الدعائية ا
  تركيبة العرض والطلب: الرابع املؤشر

                                                             
  .٣٩سة يف تونس  ص التقرير الوطين حول سياسة وقانون املناف) ٢٤٩(
  .٢١٧االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص ) ٢٥٠(
درس  –املركز املسيطر للمشروع يف السوق املعنية ) ٢٥١(  .٦٩ص  –خليل فكتور 
  .٢٧٦أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٢٥٢(
درس  –املركز املسيطر للمشروع يف السوق املعنية ) ٢٥٣(  .٦٤ص  –خليل فكتور 
 .٦٩املرجع السابق ص ) ٢٥٤(

 



  رثيغدلا دعس نب زيزعلادبع .د :هبتك________ في ضوء أحكام المنافسة التركز أسس النظر في 
  

 

٦٥ 
 

مــن أهــم مــا يــدل علــى درجــة التبــادل بــني املنتجــات مــدى تــوافر املنتجــات البديلــة أمــام 
 .، وهذا املؤشر داخل يف مفهوم مرونة الطلب)٢٥٥(املستهلك

ت اجلديــدة،  ــددة ليســت مثــل البطــار ت ا ملثــال، فالبطــار ومعــىن هــذا املؤشــر يتضــح 
  .تلف عن السوق اآلخرفسوق كل منتج منهما خي

  
  تطبيقات من القضاء املقارن: املسألة الثالثة

توضــح التطبيقــات القضــائية كيفيــة التعامــل الــواقعي بعــدل مــع مرونــة الطلــب، مــع العلــم 
بتبــاين توجهـــات القضـــاء يف كــل قضـــية ينظرهـــا تبعـــا الخــتالف الـــدول، واخـــتالف التوجهـــات 

  .الدولة نفسها القضائية يف الفرتات الزمنية املختلفة يف
قــررت حمكمــة االســتئناف الكويتيــة عــدم انطبــاق االحتكــار علــى شــركة : التطبيــق األول

اهلواتـــف املتنقلـــة لكـــون املرســـوم الصـــادر بتأســـيس الشـــركة مل ميـــنح هـــذه الشـــركة حـــق احتكـــار 
ا حتتكـر التقنيـة الفنيـ. )٢٥٦(اخلدمة الحتكار الفعلي أل ن الشركة تتمتع  ة وانتقد هذا احلكم 

  .)٢٥٧(وخطوط الشبكة اهلاتفية يف الكويت
إلمكـان  ويرى الباحث أن هـذه الشـركة وإن كانـت تتمتـع حبصـة سـوقية عاليـة، إال أن 

تقــدمي املنافســني علــى رخصــة هــاتف بعــد تطبيــق الشــروط النظاميــة، فــال يظهــر للباحــث عــدم 
  . وجاهة هذا االنتقاد

ي، رفعـــت دعـــوى منـــع اســـتحواذ يف قضـــية شـــهرية لـــدى القضـــاء املصــر  :التطبيــق األول
شركة النقل املصرية على إحـدى الشـركات الناقلـة، لكـون هـذا االسـتحواذ سيوصـل الشـركة إىل 
مركــز مســيطر، فــرفض القضــاء املصــري الــدعوى لوجــود شــركات أخــرى خاصــة تنقــل املســافرين 

                                                             
الالئحة التنفيذية لقانون محاية املنافسـة ومنـع املمارسـات االحتكاريـة املصـري الصـادرة بقـرار رئـيس جملـس الـوزراء ) ٢٥٥(

  ).٢(مادة : التنفيذية لقانون املنافسة القطري ، املادة السادسة، وهي بنصها يف الالئحة٢٠٠٥لسنة  ١٣١٦رقم 
  . م١٩٨٩ديسمرب  ٥، جلسة ٤٢٨/٨٩الدائرة التجارية الثانية، رقم : حكم حمكمة االستئناف العليا) ٢٥٦(
  .١٠٥م، ص ١٩٩٧االحتكار واألفعال االحتكارية ألمحد امللحم، جامعة الكويت ) ٢٥٧(
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هـا وجتــار غـري الشـركة املـدعى عليهـا، وهـذا يعـين وجــود منافسـة حقيقيـة بـني الشـركة املـدعى علي
   .)٢٥٨(آخرين

  :ويرى الباحث صحة رفض الدعوى، لعدة أسباب
  .وجود شركات نقل أخرى كما ورد يف تسبيب احلكم: األول
وهـذا السـبب حمـل خـالف يف القضـاء وجود طرق نقـل أخـرى غـري النقـل الـربي، : الثاين

  :املقارن، على توجهني
وحبريـــــة تنــــدرج يف ســـــوق  مــــن بريـــــة وجويــــة ةأن وســـــائل النقــــل املختلفـــــ: األول التوجــــه

  .)٢٥٩(واحدة
ن ســـوق حـــافالت النقـــل العـــام قضـــاء الفرنســـي ويقابـــل األول توجـــه ال: الثـــاين التوجـــه

كمـــا قـــرر أن طـــائرات اهلليكـــوبرت املخصصـــة للقطـــاع . )٢٦٠(مغـــاير لســـوق احلـــافالت الســـياحية
  .)٢٦١(املدين هلا سوق مغايرة ملا هو مستخدم يف القطاع العسكري

لتسبيب األول لتصويب احلكموالتوجه األول أ   .صح عند الباحث، وعليه؛ يكتفى 
قـرر القضـاء األمريكـي يف قضـية الـورق الشـفاف املسـتعمل للتغليـف أنـه  :التطبيـق الثـاين

ال يشــكل ســوقا مســتقلة، بــل هــو داخــل ضــمن ورق التغليــف، فعلــى املــدعي إثبــات اســتحواذ 
تـه علـى السـيطرة علـى األسـعار أو تفــادي املـدعى عليـه علـى املركـز االحتكـاري ومتكنـه مـن قدر 

كمله، وليس ورق التغليف الشفاف فقط   .)٢٦٢(املنافسة يف كل سوق ورق التغليف 

                                                             
م، عــن االحتكــار واملنافســة غــري املشــروعة ١٩٦٩يونيــو  ٣ة القضــائية املصــرية، جلســ ٣٥لســنة  ٢٤٨طعــن رقــم ) ٢٥٨(

  .١٩٣للدكتور دمحم سلمان الغريب ص 
، االحتكـار واألفعـال االحتكاريـة ألمحـد ١٩٣االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص ) ٢٥٩(

  .١١٠م، ص ١٩٩٧امللحم، جامعة الكويت 
درس  –سوق املعنية املركز املسيطر للمشروع يف ال) ٢٦٠(  .٦٧ص  –خليل فكتور 
 .٦٧املرجع السابق ص ) ٢٦١(
مـــدى خمالفـــة االنـــدماج والســــيطرة . ٢٠٦االحتكـــار واملنافســـة غـــري املشـــروعة للـــدكتور دمحم ســــلمان الغريـــب ص ) ٢٦٢(

كتـــاب   ، وينظـــر التعليـــق علـــى هـــذا احلكـــم يف٤٩جملـــة احلقـــوق ص  –امللحـــم ألحكـــام املنافســـة التجاريـــة للـــدكتور أمحـــد 
  .٤٢حسني فتحي ص . د –املمارسات االحتكارية والتحالفات التجارية لتقويض حرييت التجارة واملنافسة 
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ينبغـي االكتفـاء وال  هـو املـؤثر الغرض من االستعمال للمنـتج السـلعيأن  ويرى الباحث
  .  ولذا فاحلكم السابق يتفق والقواعد العامة للمنافسةظاهر املنتج، ب

قـــرر القضـــاء الفرنســـي أن األدويـــة الـــيت تصـــرف بوصـــفة طبيـــة خيتلـــف  :ق الثالـــثالتطبيـــ
   .)٢٦٣(سوقها عن األدوية املتاحة للعموم بال وصفة طبية 

وذلـك ألن األدويـة الـيت تصـرف للعمـوم بـال وصـفة طبيـة ال صـحة ذلـك  الباحـث ويرى
انت كلها تصنع من ميكن أن تكون بديلة عن األدوية اليت مينع صرفها بال وصفة طبية، وإن ك

وقــرر القضــاء . مــواد متقاربــة بنســب متفاوتــة، وكلهــا تــؤدي عــالج البــدن أو وقايتــه مــن املــرض
الفرنسي يف قضية أخرى أن كل دواء ال حيل مكان الـدواء اآلخـر، وليسـت األدويـة بديلـة عـن 

لنظر للخصائص الفنية والرتكيبية   .بعضها، 
أن ســوق ألعــاب الكمبيــوتر اإللكرتونيــة ختتلــف قــرر القضــاء األمريكــي  :التطبيــق الرابــع

عن  ةعن ألعاب الفيديو اإللكرتونية، وليست بديلة عنها، وسوق كل واحد من املنتجني خمتلف
  . )٢٦٤(األخرى

 أن توجــه املســتهلكني يقتضــي صــحة ذلــك، فــال ميكــن حصــول التبــادل الباحــث ويــرى
اإللكرتونيــة ختتلـــف عــن ألعـــاب  ألعــاب الكمبيـــوتريف وجهـــة نظــر املســـتهلكني، إذ  بــني الســلع

  .الفيديو اإللكرتونية
جملس املنافسـة الفرنسـي أن بيـع الكتـب عـرب نـوادي الكتـب ميثـل قرر  :التطبيق اخلامس

سوقا مغايرة لتوزيع الكتب عرب منافذ البيع األخرى، لكون النوادي ال تبيع الكتب إال بشروط 
ـــــــا، وأيـــــــد مـــــــن حمكمـــــــة ديهـــــــا واملشـــــــرتكني  مـــــــارس  ١١االســـــــتئناف ببـــــــاريس يف  معينـــــــة ملر

  .)٢٦٦(. )٢٦٥(م١٩٩٣
  :أن يف هذا القرار ملحظني ويرى  الباحث

                                                             
املركــز . ٢٧٨أســامة فتحــي عبــادة يوســف ص  -النظــام القــانوين لعمليــات الرتكــز االقتصــادي يف قــانون املنافســة ) ٢٦٣(

درس  –املسيطر للمشروع يف السوق املعنية    .٦٤ص  –خليل فكتور 
 .٦٣املرجع السابق ص )٢٦٤(
  .٢٨٠أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٢٦٥(
درس  –املركز املسيطر للمشروع يف السوق املعنية ) ٢٦٦(  .٦٨ص  –خليل فكتور 
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البيـع املشــروط ســبب يف اخــتالف السـوق الســلعي لبضــاعة واحــدة، ويوضــح أن : األول
تفريق بني طريقة البيع وعرض املنتج وطريقة التسويق، فالكتب املشـرتاة  القرارذلك أن يف هذا 
  .ابلة لالستبدالعرب النادي غري ق

أن منافـــذ البيـــع الـــيت غرضـــها تعـــاوين كنـــوادي الطـــالب ال متاثـــل املتـــاجر الرحبيـــة : الثـــاين
  .املعتادة

ملفرق يف قضـية   :التطبيق السادس جلملة والبيع  قرر القضاء الفرنسي بني بيع السلعة 
جلملـة  االحتاد كما قرر قضاء.GMBكارفور و لـيس بـديال األورويب أن السكر الـذي يبـاع 

ملفرق   .)٢٦٧(عن السكر الذي يباع 
الســـوق الســـلعي للمنتجـــات املتطابقـــة،  يف أن التفريـــق بـــني طريقـــة البيـــع الباحـــث ويـــرى

جلملـة خمتلفـون عـن مسـتهلكي السـلعة طريقة  تفريق صحيح، ألن املستهلكني الـذي يشـرتون 
ملفرق ا    .ذا

اعترب جملس املنافسة  )Coca-Cola / Orangina(يف صفقة  :التطبيق السابع
الفرنسي أن املنتجات املنتجة مبياه عادية مع إضـافة نكهـات وسـكر وغـاز الكربونيـك، خيتلـف 

ت األخرى   .)٢٦٨(سوقه عن سوق غريه من املشرو
  .مؤثر يف التفريق بني األسواق السلعية النظر إىل طعم املنتج أن الباحث ويرى

ـــق الثـــامن ن ســـوق ١٩٩٤نة يف حكـــم للقضـــاء الفرنســـي ســـ :التطبي م، صـــدر القـــرار 
منتجات اجلرانيت خمتلف عن سوق املنتجات اخلرسانية، وإن كانت كلهـا تسـتخدم يف رصـف 

  .)٢٦٩(الطرق، لكن اجلرانيت له خصائص فنية خمتلفة ومجالية جتعل له سوقا متميزا
بني منتجني يسـتخدمان يف الغـرض نفسـه، إال أن أحـدمها صحة التفريق  الباحث ويرى

  .، والغالب أن السعر خيتلف أيضاً اآلخر من جهة اجلمال يفوق
يف بعــض احلــاالت ختتلــف وجهــات النظــر يف وجــود التبــادل الســلعي  :التطبيــق التاســع

؛ فقــد قــرر )Carrefour/ Picard Surgeles(بــني منتجــني، كمــا حصــل يف قضــية 
                                                             

 .٦٤املرجع السابق ص )٢٦٧(
  .٢٨٠أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -ادي يف قانون املنافسة النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتص) ٢٦٨(
درس  –املركز املسيطر للمشروع يف السوق املعنية ) ٢٦٩(  .٦٤ص  –خليل فكتور 
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مـــدة واحـــد، ســـواء أكـــاجملـــس املنافســـة الفرنســـي  ن عـــرب منافـــذ أن ســـوق توزيـــع املنتجـــات ا
مـــا ســـوقان  التوزيـــع، أو عـــرب التوصـــيل للمســـتهلك، وخـــالفهم وزيـــر التجـــارة الفرنســـي فقـــرر 

  .)٢٧٠(منفصالن
ما ميثالن سوقني خمتلفني، فاخلصائص وطريقة احلفـظ  الباحث ويرى أن الصواب هو أ

ما سوقني وليسا سوقا واحدة   . والسعر والزبون خيتلف يف الغالب، وهذا يقوي أ
يف قضية لدى حمكمة العدل األوربية، استعانت احملكمة لتقرير منظمـة  :طبيق العاشرالت

الغذاء والزراعـة لبيـان درجـة التبـادل بـني الفواكـه، فقـررت أن املـوز تضـمه سـوق واحـدة، ولـيس 
 .)٢٧١(بينه وبني الفواكه األخرى أي تبادل

  :أن يف هذه القضية ملحظني مهمنيويرى الباحث 
هــل اخلــربة لتحديــد درجــة  يلــزمااللتبــاس، عنــد أنــه : األول للجهــة القضــائية االســتعانة 

  .التبادل بني السلع
ــأن الفاكهــة إذا كانــت ختتلــف : الثــاين ممــا يستســيغه  اخــتالف الطعــم وبلــد املنشــأ وكو

ـــا ال متثـــل ســـوقا  ،عـــن بقيـــة الفواكـــه اخصائصـــه الغذائيـــة الـــيت متيزهـــ االصـــغار والكبـــار، وهلـــ فإ
  .ذلك بقية املطعوماتوك واحدا،

  
  عوائق دخول املتنافسني للسوق: الفرع الرابع

من حيث إيصاله إىل اهليمنة، حيتاج إىل دراسة حالـة الرتكـز  الرتكز تقدم أن احلكم على 
ال يــؤدي إىل إعاقــة دخــول منافســني  الرتكــز أن يــتم التأكــد مــن كــون  مــن أمههــا وفقــًا ألســس
أن تقنع جملـس املنافسـة بعـدم  الرتكز الشركات الراغبة يف ولذا فإن من واجبات . جدد للسوق

  .)٢٧٢(وجود أي إعاقة لدخول منافسني جدد 

                                                             
  ٢٧٩أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٢٧٠(
  .٦٥م، ص ١٩٩٧امللحم، جامعة الكويت االحتكار واألفعال االحتكارية ألمحد ) ٢٧١(
  .٦٢جملة احلقوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ) ٢٧٢(
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وقــد حظــرت قــوانني املنافســة علــى مــن تكــون لــه الســيطرة علــى ســوق معنيــة إجــراء أي 
ديــد بقـاء أحــد املنافسـني يف السـوق أو إخراجــه منـه أو احلــد مـن حريــة أو  تصـرف يـؤدي إىل 

  .)٢٧٣("  احملتملني من الدخول إىل السوقمنع املنافسني
إن كـان غرضـه إخـراج منافسـني أو منـع دخـول  الرتكـز وجند بعض قوانني املنافسـة حتظـر 

ضــاراً أو مقيـداً للمنافسـة يف السـوق املعــين  الرتكـز منافسـني جـدد، ففـي اعتــرب املـنظم السـوداين 
ني قــائمني مــن الســوق أو منــع إذا كــان القصــد منــه متكــني منشــأة أو أكثــر مــن إخــراج منافســ
 .)٢٧٤(دخول منافسني جدد يف أسواق بطريق مباشر أو غري مباشر 

 

 

 

  :فإن لألنظمة توجهان الرتكز عند ورود طلب 
ره اإلجيابيـة  الرتكز أن يدرس طلب : التوجه األول من اجلهة املختصـة، ويبحـث عـن آ

قــد وقــد اختــار هــذا التوجــه املــنظم الســعودي، ف. بية، مث يصــدر القــرار علــى ضــوء ذلــكوالســل
، وتضـــمن  )٢٧٥( اعتمـــاد القواعـــد املنظمـــة للرتكـــز االقتصـــادي مـــن جملـــس املنافســـة قـــرارصـــدر 

ــــا يف فـــروع هــــذا املطلــــب ضـــرورة تقيــــيم جملـــس محايــــة املنافســـة يت بيا . لعــــدة عوامــــل مـــؤثرة، 
وروبيــة أن علــى املفوضــية األوروبيــة عنــد النظــر يف االنــدماج اعتبــار الئحــة االنــدماج األونصــت 

اإلعاقــة املهمــة  حصــولمــدى  التحقــق مــنبعــض العناصــر املرشــدة إىل تكــوين املركــز املســيطر و 
للمنافسة الفعالة، وعلى املفوضـية التقريـر بعـد فحـص طلـب االنـدماج أو السـيطرة، علـى ضـوء 

  :و رفضه، وهذه العناصر هيتلك العناصر املوافقة على الطلب أ

                                                             
لقــانون رقــم ) ٢٧٣( معدلــة  -م ٢٠٠٥لســنة  ٣القــانون املصــري حلمايــة املنافســة ومنــع املمارســات االحتكاريــة الصــادر 

  .م٢٠١٠نوفمرب  ١٣يف ) مكرر( ٤٥، اجلريدة الرمسية العدد ٢٠١٠لسنة  ٢٩٧٥ء رقم بقرار رئيس جملس الوزرا
  .ب-٢-١٠م –القانون السوداين للمنافسة ) ٢٧٤(
ــــــرقم )  ٢٧٥( عتمــــــاد القواعــــــد املنظمــــــة للرتكــــــز ٩/٩/١٤٢٩والتــــــاريخ  ٢٥/٢٠٠٨قــــــرار جملــــــس املنافســــــة ذو ال هـــــــ، 

 .١-٤االقتصادي، املادة 
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ملوضــــوع، مبــــا فيهــــا تلــــك املوجــــودة خــــارج الســــوق  - ١ ــــة األســــواق ذات الصــــلة  تركيب
 .األوروبية
ـــة أو  - ٢ ـــة داخـــل الســـوق، ويـــدخل فيهـــا املنافســـة احلال احملافظـــة وتطـــوير املنافســـة الفعال
 .احملتملة

م املالية،  - ٣  املركز السوقي للتجار املكونني للرتكيز، وقو
 احة للبائعني واملشرتين، والفرص املت - ٤
 وعوائق دخول السوق،  - ٥
لنسبة إىل العمالء،  - ٦  وتوجهات العرض والطلب 
 والتطور التكنولوجي،  - ٧
 .والنمو االقتصادي الذي يكون لصاحل العمالء وال يشكل عائقا للمنافسة - ٨

كانـت وينبين عليه أن اإلعاقة التافهة للمنافسة ال ينظر هلا، كمـا أن املنافسـة املعقولـة إن  
ا ال يلتفت هلا    .)٢٧٦(تتناغم مع أهداف السوق فإ

إذا كان من املتوقع أن ينشأ عنها تكوين  الرتكز أن األصل منع عمليات : التوجه الثاين
، مــا مل تثبــت املشــروعات املعنيــة أن عمليــة الرتكــز ينــتج عنهــا حتســني لشــروط للهيمنــةأو تقويــة 

 .)٢٧٧(اإليطايل والسويسريو األملاين  املنظم وهذا توجه. املنافسة بصورة أكرب من نتائج اهليمنة
ن تكـون الدراسـة مـن جملـس املنافسـة ألنـه األقـدر  ويرى الباحث صـحة التوجـه األول، 

  .على االطالع على ظروف السوق واحتياجات املستهلكني واملتنافسني بطريق متوازن
يــؤدي إىل مكانيــة أن ومــدى إ، الرتكــز يلــزم جملــس املنافســة الســعودي أن يــدرس طلــب ف

ثري على املنافسة، عن طريق تقييم املوضوعات الواردة يف الفروع اآلتية   :حدوث 
  مستوى املنافسة الفعلية واحملتملة يف السوق: الفرع األول
  مدى سهولة دخول منشآت جديدة للسوق : الفرع الثاين

                                                             
، ٧٤، ٦٧جملـة احلقـوق ص  –السيطرة ألحكام املنافسة التجارية للـدكتور أمحـد امللحـم مدى خمالفة االندماج و ) ٢٧٦(

  .من الئحة االندماج األوروبية ١-٢وأشار إىل املادة 
، وأحـال ٣٠٦أسـامة فتحـي عبـادة يوسـف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٢٧٧(

  The act against restraints of competition-36 -: إىل 
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  ثريه على سعر السلعة: الفرع الثالث
  وائق نظامية تؤثر على دخول متنافسني جددوجود أي ع: الفرع الرابع

ملنافسة يف السوق: الفرع اخلامس   .املستوى والتوجهات التارخيية للممارسة املخلة 
مـدى احتمـال أن ينشـأ عـن الرتكـز االقتصـادي مـا يـؤدي إىل أن يصـبح : الفـرع السـادس

  .لدى األطراف املرتكزة قوة يف السوق
  .للسوق مبا يف ذلك النمو واالبتكار واإلبداعاخلصائص املتغرية : الفرع السابع

يت بيان هلذه الفروع   .وفيما 
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  مستوى املنافسة الفعلية واحملتملة يف السوق: الفرع األول
أوىل املسـائل الـيت جيـب  مستوى املنافسة الفعلية واحملتملة يف السوقتعد مسألة النظر يف 

ا عنـد اختـاذه لقـراره ومل يبـني املـنظم السـعودي . الرتكـز حيـال طلـب  على جملس املنافسة مراعا
ألنظمة املقارنـة،  تفاصيل هلذا املوضوع، بل تركه للشراح، ولذا يرى الباحث أن يتم االستعانة 

فإذا نظر الباحث إىل التقنني األورويب وجد أن املنافسة ميكـن تقسـيمها . واحلكمة ضالة املؤمن
  :قسمني
 اخلامسـة والثمـانونوهـي الـيت تـدعو هلـا املـادة  ،)Workable(املنافسة املعقولـة  - ١

وهـي تـدعو إىل مقارنـة األثـر الضـار والنـافع للتصـرف . من اتفاقية السوق األوروبية
قراره أو منعه  .من أجل االحنياز إىل الغالب منهما، إما 

موعــة ) Effective(املنافسـة الفعالـة   - ٢ أو الضـرورية والكافيــة لتحقيـق أهـداف ا
مــن  الثانيــة، وأمههــا تكــوين الســوق الواحــدة، وهــي الــيت تــدعو هلــا املــادة األوروبيــة

، وهـي تـدعو إىل التمييـز بـني األثـر التافـه بغيـة االلتفــات األوروبيـة الئحـة االنـدماج
  .)٢٧٨(عنه، واألثر املهم بغية االلتفات إليه وحتليله

فوضــية األوروبيــة وقــد أعطــت الالئحــة األوروبيــة اجلديــدة للرقابــة علــى االنــدماجات امل   
  . )٢٧٩(تقييم عمليات الرتكز االقتصادي، إذا نتج عنها إعاقة جوهرية للمنافسة الفعالة  سلطة

ـا )Exclusionary Practices" (املمارسـات االسـتبعادية"وأما  ، فهـي الـيت حتار
ر ضارة على املتنافسني واملستهلكني األنظمةمجيع    .)٢٨٠(ملا هلا من آ

يراد قضية ميكن توضيح هذا الو  ك(فرع  املفوضـية الشهرية اليت قـررت  )ألفا الفا/ تيرتا 
، إال % ٩٠نه علـى الـرغم مـن أن مقـدار احلصـة السـوقية للشـركات املندجمـة بلغـت  األوروبية

أن ذلك لـن يـؤدي إىل اإلعاقـة املهمـة للمنافسـة الفعالـة، ألنـه لـن يـؤثر علـى دخـول السـوق أو 
  .)٢٨١(املنافسة احملتملة

                                                             
  .٧٣جملة احلقوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ) ٢٧٨(
  .، املادة الثانية١٣٩م، برقم ٢٠٠٤الالئحة األوروبية للرقابة على االندماجات الصادرة سنة ) ٢٧٩(
  .٤٤حسني فتحي ص . د –لتقويض حرييت التجارة واملنافسة  املمارسات االحتكارية والتحالفات التجارية) ٢٨٠(
  .٧٤جملة احلقوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ) ٢٨١(
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رى الباحـــــث أن هـــــذا التوجــــــه يوصـــــل إىل مقصـــــود املــــــنظم يف املوازنـــــة بـــــني مصــــــاحل ويـــــ
ال يـــــؤدي إىل مفســـــدة اإلعاقـــــة  الرتكـــــز املســــتهلكني واملنتجـــــني يف وقـــــت واحـــــد، فمــــا دام أن 

  . للمنافسة الفعالة، فال يوجد مربر للوقوف أمامه
إذا   الرتكـز لطلبـات ويلحظ أن املنظم األمريكي يراعي جانب تقييد املنافسة عند دراسة 

كانـــت هـــذه الســـيطرة تـــؤدي إىل احتمـــال التقييـــد اجلـــوهري للمنافســـة بـــني تلـــك الشـــركات أو 
املؤسســـات أو يف الســـوق بصـــفة عامـــة أو كـــان مـــن مـــؤدى ذلـــك احتمـــال تكـــوين احتكـــار يف 

  .)٢٨٢(جمال السلعة ويف نطاق السوق اجلغرافية
هلــا حتديــد نظريــة يرجــع إليهــا وقــد أصــدر القضــاء األمريكــي عــدة أحكــام ميكــن مــن خال

ت، "احتمال التقييد اجلوهري للمنافسة:"لتفسري املقصود من عبارة   :وأهم هذه النظر
  نظرية اإلغالق: النظرية األوىل
  ل منافسني إىل السوق وإعاقة املنافسة احملتملةو تكوين عوائق لدخ: النظرية الثانية
دة الرتكيز االقتصادي أ: النظرية الثالثة   و تكوين احتكار يف السوقز

ت تفيـد اجلهـات التنظيميـة يف اململكـة العربيـة السـعودية  ونظراً لكـون دراسـة هـذه النظـر
لتغطية بعض اجلوانب املشكلة عنـد جملـس املنافسـة، كمـا تفيـد الدارسـني للقـانون املقـارن فـريى 

ت وتقييمها يت بيان وتوضيح. الباحث ضرورة التطرق هلذه النظر ت وفيما   .ألهم النظر
  

  نظرية اإلغالق: النظرية األوىل
حجــــب أو إغــــالق حصــــة مــــن العمــــل التجــــاري مــــن مضــــمار  نظريــــة اإلغــــالقيقصــــد ب

ئـــع )Foreclosure(املنافســـة  ، وهـــي منطبقـــة علـــى االنـــدماج الرأســـي الـــذي يكـــون بـــني 
جر اجلملة، أو  جر اجلملةومشرتي أو بني الصانع و جر التجزئة بني    . و

ستعراض ميو  ) Brown shoe(قضية انـدماج شـركة بـراون كن توضيح هذه النظرية 
نظــر القضــاء األمريكــي إىل فقــد لبيــع األحذيــة، ) Kinney(لتصــنيع األحذيــة، وشــركة كيــين 

  :املعطيات اآلتية

                                                             
  م١٩١٤املادة السابعة من قانون كاليتون األمريكي الصادر أصله سنة ) ٢٨٢(
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، )بــراون(مــن األحذيــة مــن شــركات منافســة لشــركة % ٨٠) كيــين( تشــرتي شــركة  - ١
 .تجرام ٣٥٠وتسوقه يف متاجر تصل إىل 

ت املتحــدة األمريكيــة مــن حيــث حجــم ) بــروان(حتتــل شــركة  - ٢ املركــز الرابــع يف الــوال
 .مبيعات األحذية

  :فقرر القضاء األمريكي عدم مشروعية االندماج، لآليت
، وهـــذا حمظـــور يف تنظيمـــات املنافســـة لكـــون االنـــدماج يـــربط بـــني البـــائع واملشـــرتي - ١
 .األمريكية
قـــي  أنـــه خيـــرج احلصـــة الســـوقية بينهمـــا - ٢ مـــن جمـــال املنافســـة، ممـــا ينـــتج عنـــه حرمـــان 

ـــذه احلصـــة ـــة للمنافســـة، للفـــوز  دة احلصـــة الســـوقية  ،املتنافســـني مـــن الفرصـــة العادل مـــع أن ز
إال أن القضــــاء األمريكــــي نظــــر إىل أثــــر االنــــدماج علــــى صــــغار  )٢٨٣(فقــــط% ٥للشـــركة تبلــــغ 

 .املنافسني
قية الـيت تغلـق جـراء االنـدماج، وميكـن ويثـار تسـاؤل عـن املقـدار احملظـور مـن احلصـة السـو 

  : أن يعرف ذلك عرب حتليل عدد من توجهات القضاء األمريكي
ت املـــوزع، وذهبــــت % ٨٠ففـــي القضـــية الســـابقة أغلقـــت نســـبة  - مـــن مشـــرت

ــــدماج غــــري  وبســــبب ذلــــك قــــرر القضــــاء أن، %٧٠للشــــركة املشــــرتية، ويف قضــــية أخــــرى  االن
  .مشروع

فهــــة فــــإن ويف قضــــية أخــــرى قــــرر القضــــاء األ - مريكــــي أن احلصــــة إذا كانــــت 
 %.١االندماج يكون مقبوال، كما إذا كانت احلصة 

ــــدماج شــــركة  - ــــوتس،  IBMكمــــا قــــرر القضــــاء األمريكــــي صــــحة ان وشــــركة ل
مـــن ســـوق % ٨٠الـــذي يســـتحوذ علـــى ) Microsoft(ملواجهـــة عمـــالق أنظمـــة التشـــغيل 

 .)٢٨٤(أنظمة التشغيل 

                                                             
. ١٥٠-١٤٩أسـامة فتحـي عبـادة يوسـف ص  -تصـادي يف قـانون املنافسـة النظام القانوين لعمليـات الرتكـز االق)٢٨٣(

  .٥٤جملة احلقوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم 
قي لطيف ص  –التنظيم القانوين للمنافسة ومنع املمارسات االحتكارية ) ٢٨٤( ن    .١هامش  – ٣٥٦عد
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ضــــية األخــــرى يف عــــدد مــــن أن كــــل قضــــية ختتلــــف عــــن الق الباحــــث يلحــــظ -
 .)٢٨٥(املعطيات، ولذا فإن للقضاء سلطة تقديرية دون حتديد برقم معني 

يف  أن نظــر القضــاء األمريكــي إىل أثــر االنــدماج علــى صــغار املنافســنيويلحــظ الباحــث     
احلاالت السابقة اليت منع فيها االندماج، والذي يراه الباحـث أن الـرفض لالنـدماج تشـدد مـن 

ر السـلبية أو القضاء، و  املفرتض أن حتصل املوافقة على االندماج بشروط متنع من حصـول اآل
  .تقللها

املـــنظم األمريكـــي حصـــة ســـوقية للشـــركة بعـــد   عـــدم حتديـــدوقـــد انتقـــد كثـــري مـــن الشـــراح 
نــه منــع كثــريا مــن حــاالت االنــدماج النافعــة، وقــد كــان التوجــه يف فــرتة مــن فــرتات أل، االنــدماج

بـل إنـه وصـل  .)٢٨٧(، وثبت عـدم فعاليـة هـذه السياسـة)٢٨٦(تضييق االندماجالقضاء األمريكي 
منع القضاء األمريكي اندماج حمـالت بقالـة احلال يف فرتة تضييق اخلناق على االندماجات أن 

دة يف احلصص السوقية ال تتجاوز ١٩٦٦يف سنة  ، وهذا ما أحدث %٧.٥٠م، على أن الز
   .)٢٨٨(ار املنافسني يف تلك الفرتة موجة انتقاد على التشدد يف محاية صغ

ويرى الباحث أن وضع نسبة للحصة السوقية أكثر سهولة يف التطبيق، مع وضـع مرونـة 
ختاذ القرار عند وجود مقتٍض لذلك  .للجهة املختصة 

  
  ل منافسني إىل السوق وإعاقة املنافسة احملتملةو تكوين عوائق لدخ: النظرية الثانية

ل منافســـني إىل الســـوق و لـــدخ حقيقيـــة عوائـــق قـــد تتكـــونيعـــي االنـــدماج التجميف حـــال 
  :يوضح ذلك املثال اآليتو  ، لمنافسة احملتملةلوإعاقة 
  :إذا رغبت شركة يف دخول سوق سلعي أو جغرايف جديد، فإن هلا طريقني 

                                                             
  .٥٥جملة احلقوق ص  –ة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم مدى خمالف) ٢٨٥(
يف عهــد الرؤســاء رجيــان وبــوش األب وبدايــة عهــد كلينتــون، اجتهــت احلكومــات األمريكيــة املتعاقبــة للتســاهل يف ) ٢٨٦(

ت الكفـــاءة الرقابـــة علـــى عمليـــات االنـــدماج، وتســـمى تلـــك املرحلـــة فـــرتة االعتمـــاد علـــى اقتصـــا  Efficiency(د
Economics( ن البقـــاء يف الســـوق لألقـــوى، وأن دور املـــنظم هـــو منـــع وضـــع عقبـــات لـــدخول منافســـني جـــدد يف  ،

  .١٥٣-١٥٢أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -السوق النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة 
  .٥٧جملة احلقوق ص  –م املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكا) ٢٨٧(
  .١٥٠أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٢٨٨(
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أن تتوسع يف ذلك السوق بفتح فروع هلا، وهذا الطريق يبـث روح املنافسـة ويقلـل  - ١
 . من الرتكيز يف السوق

 .أن تندمج مع شركة يف ذلك السوق، ويف هذا التصرف إعاقة للمنافسة احملتملة - ٢
  :يشرتط إلعمال هذه النظرية شرطانو 
أن يســـــود الرتكيـــــز االقتصـــــادي يف ذلـــــك الســـــوق، حبيـــــث تكـــــون : األول - ١

  .املنافسة اخلافضة لألسعار بني التجار منعدمة
حيــدة الــيت ترغــب أن تكــون الشــركة الــيت ذهبــت لالنــدماج هــي الو : الثــاين - ٢

  .)٢٨٩(الدخول يف السوق، ويؤدي دخوهلا لتعزيز املنافسة 
ونظرا لكون دراسـة السـوابق القضـائية توضـح الصـورة للقـارئ الكـرمي، وال يوجـد حـاالت 

س مـــن إيـــراد قضـــية مــن القضـــاء األمريكـــي وهـــي قضـــية شـــراء شـــركة  يف القضــا احملليـــة؛ فـــال 
الـيت تنـتج حماليـل التبيـيض السـائلة، ) كلـوركس(ت، لشـركة اليت تعمل يف جمـال املنظفـا) بروكرت(

  :نظر القضاء للمعطيات اآلتيةفقد 
جمــال املنظفــات، ومل تعمــل مــن قبــل  مــن ســوق% ٥٤حصــة شــركة بــروكرت تقــدر بـــ  - ١

 .يف جمال التبييض
 .من سوائل التبييض%  ٤٩تصل حصة كلوركس إىل  - ٢

 :االندماج لآليت القضاء األمريكي وقد رفض
عطي الشــركتني ميــزة تنافســية علــى الشــركات األخــرى، ممــا يزيــد مــن عوائــق ألنــه ســي -

 .دخول السوق
كانـت شـركة بــروكرت هـي املرشـحة الوحيــدة ملنافسـة شـركة كلــوركس، وبعـد االنــدماج  -

 .)٢٩٠(سيتم إقصاء املنافسة احملتملة 
يت   :وانتقدت هذه النظرية مبا 

حاولـة دخـول السـوق، فيمـا أن هذه النظرية مل تقدم مفهوما دقيقـا للمقصـود مب - ١
 .إذا كان دخوال احتماليا أو مؤكدا
                                                             

  .٦٠جملة احلقوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ) ٢٨٩(
  .٥٨املرجع السابق ص ) ٢٩٠(
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فقـد قـرر القضـاء يف حتديـد حماولـة دخـول السـوق،  األمريكـي اضطرب القضاء - ٢
لــدخول ) Reasonable Probability(نــه ال يكفــي االحتمــال املعقــول  األمريكــي

االحتمـال املعقـول ويف قضية أخرى قـرر القضـاء أن وجـود . السوق، بل ال بد أن يكون مؤكدا
 :بدخل الشركة يف السوق يف املستقبل القريب عن طريق

 .االندماج مع شريك رائد، لديه براءة اخرتاع  .أ 
 .االندماج مع شريك صغري  .ب 
 التوسع الداخلي  .ج 

وهــذا يــدل علــى اضــطراب يف هــذه النظريــة، ولكنهــا تعــرب عــن تفســري لتوجــه القضــاء يف 
  .)٢٩١(نون األمريكي املعروف بقانون كاليتونمن القا تفسري احلظر يف املادة السابعة

ــذه النظريــة يف حــاالت االنــدماج  ويــرى الباحــث أنــه ميكــن أن يســتعني جملــس املنافســة 
ر السلبية هلذا النوع من االندماج   . التجميعي، لوضع شروط متنع من اآل

  
دة الرتكيز االقتصادي أو تكوين احتكار يف السوق: النظرية الثالثة   ز

دة الرتكيــز االقتصــادي أو تكــوين احتكــار يف  االنــدماج األفقــي تنطبــق نظريــةل يف حـا ز
وتشـجع قـوانني . السوق، الذي يقع بني شركتني تعمـالن يف نفـس السـوق السـلعي أو اجلغـرايف

أفضــــل للســــوق ملـــا فيــــه مـــن تعزيــــز للتنـــافس، وأمــــا قلــــة  ، فهـــوتعـــدد املتنافســــنياملنافســـة علــــى 
  . )٢٩٢( املتنافسني فيؤدي للرتكز

سـتعراض  القضـاء األمريكــي الـيت درسـها) فالدلفيـا(قضـية  وميكـن توضـيح هـذه النظريـة 
عــدم إقــرار االنــدماج الــذي يزيــد الرتكــز، مــا مل يقــم الــدليل علــى أن االنــدماج لــن يــؤدي  وقــرر

ملنافسة    :واستند احلكم على اآليت. )٢٩٣(لنتائج ضارة 
 .يف السوق السلعي واجلغرايفاستحواذ الشركات املندجمة على حصة مفرطة  - ١

                                                             
قــــي لطيـــــف ص  –التنظــــيم القـــــانوين للمنافســـــة ومنــــع املمارســـــات االحتكاريـــــة ) ٢٩١( ن  ، مـــــدى خمالفـــــة ٣٥٨عـــــد

  .٦١-٦٠جملة احلقوق ص  –االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم 
مــدى احتمـــال أن ينشــأ عـــن الرتكـــز :" نوانـــهســيأيت بيـــان هــذه النظريـــة ضــمن احلـــديث عــن الفـــرع الســادس، وع)  ٢٩٢(

 ".االقتصادي ما يؤدي إىل أن يصبح لدى األطراف املرتكزة قوة يف السوق 
  .٦١جملة احلقوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ) ٢٩٣(
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دة نسبة الرتكز يف ذلك السوق  - ٢  .)٢٩٤(ز
  :وميكن للشركات املدعى عليها الطعن يف رفض االندماج عرب اآليت

 .املنازعة يف حدود السوق السلعي - ١
 .توسعة السوق اجلغرايف - ٢
 .إثبات أنه ال يوجد عوائق لدخول منافسني للسوق - ٣
 .)٢٩٥(صادي إثبات أن السوق ال يسود الرتكز االقت - ٤
  

ــــا ال تقــــدم معيــــاراً دقيقــــا لتقــــدير حــــدود  ــــة  احلصــــة الســــوقية (وانتقــــدت هــــذه النظري
  .)٢٩٦(لم حيدد القضاء مقدار النسبة للحصة السوقية بعد االندماج ف، )املفرطة

أن القضــاء األمريكــي يتفــاوت نظــره يف  اآلتيــة يف التطبيقــات القضــائية الباحــث ويلحــظ
  :يت بيان ذلك فيماقضا طلبات االندماج، و 

كانـت حصـة األوىل السـوقية ) Alcoe / Rome (يف قضـية انـدماج شـركيت  - ١
 .عدم مشروعية االندماج قرر القضاء، ومع ذلك %٥، وحصة الثانية %١٢

، ومـــع %٧.٥ويف قضـــية أخـــرى كانـــت احلصـــة الســـوقية للشـــركتني بعـــد االنـــدماج  - ٢
 .)٢٩٧(بعدم مشروعية االندماج  صدر احلكمذلك 

أدى االنـدماج إىل حصـة ) U.S V. General Dynamics(ية ويف قضـ - ٣
، ومـــع ذلـــك قضـــي بصـــحة االنـــدماج، ونظـــر القضـــاء إىل انقضـــاء الـــدور %١٠ســوقية قـــدرها 

  .)٢٩٨(التنافسي للشركة نظرا لبداية نضوب خمزون الفحم لديها 
ت الــثالث، ويف احلقيقــة ال ميكــن  وقــد يثــار تســاؤل يف النظريــة األمثــل مــن هــذه النظــر

قـي مـن  ن  أن كـل نظريـة تفضيل نظرية علـى أخـرى، ومـا أحسـن مـا ذهـب إليـه الـدكتور عـد
                                                             

قي لطيف ص  –ة التنظيم القانوين للمنافسة ومنع املمارسات االحتكاري) ٢٩٤( ن    .٣٥٩عد
  .٦٢جملة احلقوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ) ٢٩٥(
علـى % ٥لنظر للقضا اليت رفـض القضـاء االنـدماج بـني الشـركات املـدعى عليهـا، جنـد أن النسـب تصـل إىل ) ٢٩٦(

  .٦٢جملة احلقوق ص  –السيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ينظر مدى خمالفة االندماج و  .األقل
قي لطيف ص  –التنظيم القانوين للمنافسة ومنع املمارسات االحتكارية ) ٢٩٧( ن    .٣٥٩عد
  .٦٣جملة احلقوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ) ٢٩٨(
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ميكن أن تستخدم يف حالة دون أخـرى، حسـب ظـروف القضـا املنظـورة، فـإن كـان االنـدماج 
، فـــإن نظريـــة تكـــوين  ، فنظريـــة احلجـــب أنســـب مــن غريهـــا، وإن كـــان االنـــدماج خمتلطــًا عمــود

  .)٢٩٩(ما إن كان االندماج أفقيا فإن نظرية الرتكيز هي األفضل العوائق مالئمة هلا، وأ
  مدى سهولة دخول منشآت جديدة للسوق : الفرع الثاين

علـى إمكانيـة  الرتكـز تنص بعض قوانني املنافسة على ضرورة نظر جملس املنافسة يف أثـر 
ملقابـــل حتظـــر قـــوانني املنافســـة علـــى امل نشـــأة الـــيت وســـهولة دخـــول منشـــآت جديـــدة للســـوق، و

فقـد منـع املـنظم تتمتع بوضع مهيمن أن تقوم بعمل مينع مـن دخـول منشـآت جديـدة للسـوق، 
، كمــا حظــر اختــاذ إجــراءات لعرقلــة دخــول منشــأة إىل الســوق أو إلقصــائها منــهالســعودي مــن 

قـــل مـــن ســـعر التكلفـــة إلقصـــاء منشـــأة منافســـة مـــن الســـوق كمـــا حظـــر املـــنظم . )٣٠٠( البيـــع 
ملنافسة أو احلـد على املالسعودي  نشأة ذات الوضع املهيمن إساءة استغالل اهليمنة لإلخالل 

القيـام بسـلوك يـؤدي إىل عرقلـة دخـول منشـأة أخـرى إىل السـوق أو  منها أو منعها، ومن ذلـك
خلســـارة القيـــام ، كمـــا حظـــر إقصـــائها منـــه أو تعريضـــها خلســـائر مبـــا يف ذلـــك اضـــطرارها للبيـــع 

  .)٣٠١( سعار تؤدي إلقصاء املنافسني اآلخرين من السوقسترياد مدخالت وسيطة 
خــذ  وألــزم املــنظم الســعودي جملــس املنافســة عنــد دراســته لشــركة ذات وضــع مهــيمن أن 

  .)٣٠٢( العوائق اليت تعرقل أو حتد أو متنع دخول املتنافسني إىل السوقيف اعتباره 
ؤثر علــى املنافســة، طلــب الرتكــز للتأكــد مــن أنــه لــن يــ املنافســة الســعودي جملــسويــدرس 

، مـــدى ســـهولة دخـــول منشـــآت جديـــدة للســـوقعـــدة عوامـــل منهـــا وذلـــك عـــن طريـــق تقيـــيم 
  .)٣٠٣( وجود أي عوائق نظامية أو واقعية تؤثر على دخول متنافسني جددودراسة 

   

                                                             
قي لطيف ص  –التنظيم القانوين للمنافسة ومنع املمارسات االحتكارية : ينظر كتاب) ٢٩٩( ن    .٣٦٣عد
  .٨-٤، ٥-٤الئحة نظام املنافسة السعودي م) ٣٠٠(
 .٥-٧، ٢-٧الئحة نظام املنافسة السعودي م)٣٠١(
 .١٤لسوري  م، قانون املنافسة ومنع االحتكار ا٤-٩م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ٣٠٢(
 .٤-٢٧، ٢-٢٧م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ٣٠٣(
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  ثريه على سعر السلعة: الفرع الثالث
ر امل الرتكــز عنـد فحــص  ره، يلــزم التأكــد مــن خلــو اآل رتتبــة عليــه مــن نتــائج للنظــر يف آ

ح أو  دة األر دة غـــري مـــربرة يف ســـعر املنـــتج مبـــا يـــؤدي لـــز خـــذ صـــورة ز غـــري تنافســـية، قـــد 
  .)٣٠٤(خفض اإلنتاج 

تــوافر أو تنــوع الســلع ومــن املقــرر أن مــن أهــم أهــداف نظــام املنافســة الســعودي والئحتــه 
وحظــر املــنظم الســعودي أي ممارســة . )٣٠٥( واخلــدمات ذات اجلــودة العاليــة واألســعار التنافســية

رفع أو خفض أو حتديد أسعار السـلع أو بـدل اخلـدمات أو شـروط البيـع أو اتفاق يهدف إىل 
ســـعار خمتلفـــة تبعـــًا ألمـــاكن بيعهـــا ، أو يهـــدف إىل ومـــا يف حكـــم ذلـــك تســـعري ســـلعة معينـــة 

اهليمنــــة علــــى املنشــــأة ذات الوضــــع املهــــيمن إســــاءة اســــتغالل كمــــا حظــــر   .)٣٠٦(للمســــتهلكني
ملنافسة أو احلد منها أو منعهـا،  حتديـد أو فـرض بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة عـرب لإلخالل 

أسعار السلع واخلدمات أو حد أدىن ألسعار إعادة بيع السلع واخلدمات أو شروط إعادة بيع 
  .)٣٠٧(السلع أو اخلدمات

، الرتكـز هـا املنشـأة بعـد على سعر السلعة اليت تنتج الرتكز فإذا درس جملس املنافسة أثر 
  : سيخلص إىل إحدى نتيجتني

  .الرتكز ارتفاع األسعار، وهذا يقوي رفض  الرتكز أن يسبب : األوىل
إذا كــان يف وصــول املنشـأة لوضــع مهــيمن خفـض األســعار، فـ الرتكــز أن يســبب : الثانيـة

مـن حظـر الوصـول  ختفيضًا لسعر اخلدمات أو السلع، فإن للجهـة املختصـة أن تسـتثين املنشـأة
  ).٣٠٨(للوضع املهيمن

                                                             
  .٣٣٢أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٣٠٤(
 .٣-١م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ٣٠٥(
 .٧-٤، ١-٤السعودي مالالئحة التنفيذية لنظام املنافسة ) ٣٠٦(
 .١-٧الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي م) ٣٠٧(
  .١٤قانون املنافسة ومنع االحتكار السوري  م). ١١(قانون املنافسة األردين  املــــادة ) ٣٠٨(
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وقـــد أعطـــت الالئحـــة األوروبيـــة اجلديـــدة للرقابـــة علـــى االنـــدماجات املفوضـــية األوروبيـــة 
. )٣٠٩(سلطة تقييم عمليات الرتكز االقتصادي، إذا نـتج عنهـا إعاقـة جوهريـة للمنافسـة الفعالـة 

ا االندماجات غري التنافسية اليت تؤدي إىل ارتفاع   . )٣١٠(األسعار  ويدخل يف مضمو
ن الرتكــز اجلهــة  كــدتومــن هــذا يتبــني أنــه إذا  املشــرفة واملراقبــة لتطبيــق نظــام املنافســة 

االقتصــادي لــن يــؤثر علــى األســعار، ولــن يكــون لــه ســلبيات واضــحة ختــالف مقصــد املــنظم يف 
دة األسعار علـى املسـتهلك  دون تنظيمه للمنافسة فإنه يوافق على عملية الرتكز بشرط عدم ز

  .مربر قانوين
طلبــت توضـيحًا لــذلك ميكـن اســتعراض قضـية الرتكــز الــيت درسـها جملــس املنافسـة، فقــد و 

الشـــركة الوطنيـــة الســـعودية للنقـــل البحـــري املوافقـــة علـــى اســـتحواذها علـــى شـــركة فـــيال البحريـــة 
 والتاريخ ١٠٣/٢٠١٣العاملية، ودرس جملس املنافسة السعودي املوضوع وأصدر قراره ذا الرقم 

ملوافقــة علــى عمليــة الرتكــز االقتصــادي بشــرط حتديــد أســعار النقــل وفقــا ١٨/٣/١٤٣٤ هـــ، 
 .)٣١١(آلليات السوق وعلى األخص السوق السعودي 

  
  وجود أي عوائق نظامية تؤثر على دخول متنافسني جدد: الفرع الرابع

خــذ يف عــني االعتبـــار خلــو الســوق مـــن  أي ألــزم املــنظم الســعودي جملـــس املنافســة أن 
عائق نظامي مينع من دخول منافس جديد للشركة بعد الرتكز، وقد أشار املنظم السـعودي إىل 
بعض العوائق النظامية، وذكرها إمنا هو علـى سـبيل املثـال، وذكـر بعـض الشـراح عوائـق أخـرى، 

  : اآليت اليت حتول دون تسويق منتجات أي منافس جديد للمنشأة النظاميةالعوائق  ومن أهم
 . )٣١٢(اجلمركية والقيود غري اجلمركية على املستويني احمللى واخلارجيالرسوم  .١
ء يف بعض الدول .٢  ،)٣١٣(توزيع املناطق اجلغرافية بنصوص قانونية كما يف توزيع الكهر

                                                             
  .، املادة الثانية١٣٩م، برقم ٢٠٠٤الالئحة األوروبية للرقابة على االندماجات الصادرة سنة ) ٣٠٩(
  .٣٢٨أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -م القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة النظا) ٣١٠(
  www.ccp.org.saينظر موقع جملس املنافسة السعودي على الشبكة  )٣١١(
صـري الصـادرة بقـرار رئـيس جملـس الـوزراء الالئحة التنفيذية لقانون محاية املنافسـة ومنـع املمارسـات االحتكاريـة امل) ٣١٢(

  .٢، املادة السادسة، وهي بنصها يف الالئحة التنفيذية لقانون املنافسة القطري، م٢٠٠٥لسنة  ١٣١٦رقم 
  .٣٧ص .  –محاية املنافسة للدكتور حسني املاحي ) ٣١٣(

 



  رثيغدلا دعس نب زيزعلادبع .د :هبتك________ في ضوء أحكام المنافسة التركز أسس النظر في 
  

 

٨٣ 
 

شرتاطات يف اجلودة، واملواصفات واملقاييس .٣  .)٣١٤(ضبط بعض املناطق اجلغرافية 
تصــاالت واخلــدمات املصــرفية معينــة، كخــدمات اال لســوقاحتكــار بعــض القطاعــات  .٤

  .)٣١٥(يف العديد من الدول تكون احملتكرة بني شركات معدودة
إذا وجـــد لـــدى الكيـــان اجلديـــد قـــدرة علـــى إعاقـــة توســـع منافســـيه مـــن خـــالل عوائـــق  .٥

قانونية مثل السيطرة على براءات االخرتاع والعالمات التجارية، فإن هذا األمر يؤخذ 
 .)٣١٦(من عدمه الرتكز شأن قبول يف االعتبار عند اختاذ القرار ب

ثــري ويـرى الباحــث ضـرورة تقيــيم هـذه العوائــق النظاميــة، فـإن كانــت تـ ؤدي إىل حــدوث 
ً فإن على جملـس املنافسـة أن مينـع مـن  على املنافسة، حـىت يتحقـق  الرتكـز وكان هذا التأثري قو

  .من زوال هذه العوائق
   

ملنافسة يف السوقاملستوى والتوجهات التارخي: الفرع اخلامس   ية للممارسة املخلة 
التوجهــــات أن يقــــيم طلــــب الرتكــــز  ألــــزم املــــنظم الســــعودي جملــــس املنافســــة عنــــد دراســــة

ملنافســـــة يف الســـــوق لـــــن يـــــؤثر علـــــى  الرتكـــــز  مـــــن أن ليتأكـــــد التارخييـــــة للممارســـــات املخلـــــة 
  .)٣١٧(املنافسة

ليهـا عنـد دراسـة التوجهـات وقد وضع املنظم السعودي بعض املعلومات املهمة للرتكيز ع
ملنافسـة ومسـتواها مـن حيـث القـوة والضـعف داخـل اململكـة العربيـة  التارخيية للممارسة املخلة 

  :السعودية، وهي
ت املتأثرة بسبب تلك املمارسات  - أ    .نسبة املوردين أو املشرت
  .املدة الزمنية اليت حدثت خالهلا هذه املمارسات  -ب 
ت املتوقعــــة يف االحنـــراف الســـعري أو الكمـــي يف ا  -ج  لســـلع أو اخلـــدمات عـــن املســـتو

  .حالة عدم حدوث تلك املمارسات
                                                             

  .٣٧املرجع السابق ص ) ٣١٤(
  .١٠٢ الشناق ص االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة للدكتور معني) ٣١٥(
، ٣٣٤أســــامة فتحــــي عبــــادة يوســــف ص  -النظــــام القــــانوين لعمليــــات الرتكــــز االقتصــــادي يف قــــانون املنافســــة ) ٣١٦(

  .٢٢٠االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص 
 .٥-٢٧م  -ينظر نص املادة يف الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ٣١٧(
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 .)٣١٨(ثري املمارسات على املوردين أو املشرتين اجلدد املتوقع دخوهلم إىل السوق  - د 
ونظـــرا لصـــعوبة حصـــول جملـــس املنافســـة  علـــى الكثـــري مـــن املعلومـــات، فقـــد ألـــزم املـــنظم 

، يف الرتكـــزمعلومـــات عـــن كـــل منشـــأة مشـــاركة يرفـــق مـــع الطلـــب الســـعودي مقـــدم الطلـــب أن 
أهـــم العمـــالء ونســـبتهم يف ومـــن هـــذه املعلومـــات التوجهـــات التارخييـــة للممارســـة املخلـــة ملعرفـــة 
ملنافســني وحصــتهم يف الســوق ،حجــم املبيعــات وقيمتهــا ونســبتها يف الســوق، و الســوق ، بيــان 

حجـــم الطلـــب علـــى ، و اضـــيةالعوامـــل املـــؤثرة علـــى تثبيـــت األســـعار خـــالل اخلمـــس ســـنوات املو 
  .)٣١٩(السلعة وهيكلها

يئة طريقة بديلـة للتأكـد مـن هـذه املعلومـات، ألن أطـراف   الرتكـز ويرى الباحث ضرورة 
ا، فمن مصلحتهم ذكـر املعلومـات الـيت تـؤدي لقبـول الرتكـز،  متهمون يف املعلومات اليت يوردو

ت جل ميـــع املنشـــآت الصـــناعية واخلدميـــة ويقـــرتح تقويـــة جملـــس املنافســـة الســـعودي بقاعـــدة بيـــا
ـــا، وتـــربمج بطريقـــة احرتافيـــة، للوصـــول للمعلومـــات املطلوبـــة أو التأكـــد مـــن  والتجاريـــة وميزانيا

ت املقدمة من طالب الرتكز   .  صحة البيا
، )Market Concentration(قياس درجة الرتكـز السـوقي ومن الطرق املعتربة ل

خـــذ يـــتم  أنعـــددي واحلجمـــي للمشـــروعات العاملـــة يف الســـوق، يف االعتبـــار التوزيـــع ال والـــيت 
ترتيــب املشــروعات وفقـــا ألحجامهــا، بـــدءا مــن أكربهـــا، ويقــاس احلجـــم يف صــورة املبيعـــات أو 

  :العمال أو رأس املال، ويكون حساب نسبة الرتكز حسب املعادلة اآلتية
  .)٣٢٠(إمجايل املبيعات ÷ املبيعات ألكرب املشروعات = نسبة الرتكز 

، والـيت تتسـاند )Set of Indices(لب أجهزة املنافسة على جمموعـة أدلـة غعتمد أوت
ر أحاديــة اجلانــب، لتعزيــز املركــز املســيطر،  فيمــا بينهــا إلثبــات الضــرر التنافســي النــاتج عــن اآل

  :وهذه املعايري هي

                                                             
والتــاريخ  ٢٥/٢٠٠٨اعــد املنظمــة لالســتثناءات واإلعفــاءات الــيت صــدرت بقــرار جملــس املنافســة ذي الــرقم القو )  ٣١٨(
 .٢هـ، املادة ٩/٩/١٤٢٩
 .٢٠م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ٣١٩(
  .٣٣٠أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٣٢٠(
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ــــة م - ١ ارنــــة بنصــــيب احلصــــة الســــوقية قنصــــيب احلصــــة الســــوقية ألطــــراف العملي
؛ فكلما كانت احلصة السوقية ألطراف العملية أكـرب مـن حصـة املنافسـني،  للمنافسني اآلخرين

دة أكرب يف القوة السوقية لألطراف املشاركة  .كلما كان من احملتمل أن تؤدي العملية لز
خصــائص األطــراف املشــاركة يف العمليــة ودورهــا يف تطــوير املنافســة قبــل إمتــام  - ٢

 .الرتكز ال قبل العملية، وقابلية منتجات املنشآت لالستبد
 .قدرة الكيان اجلديد على إعاقة توسع منافسيه - ٣

إضــافة إىل معــايري أخــرى ختتلــف حســب الســوق، وحســب املنشــآت املندجمــة، وحســب 
ا االندماج    .)٣٢١(الدولة اليت حيدث 

ويلحــظ أن القــوانني األمريكيــة قــد أعطــت ســلطة تقديريــة للســلطة املختصــة يف املوافقــة 
  :للمعايري اآلتيةعلى االندماج وفقا 

ثــرياً  .١ منــو الشــركة الداجمــة أو اجلديــدة إىل درجــة ميكنهــا التــأثري علــى منافســيها 
 .قاطعاً 

 .إمكانية إقصاء عدد كبري من التجار املنافسني يف السوق .٢
إمكانية تكوين عالقة بني البائعني واملشرتين يف السوق تؤد إىل حرمان التجار  .٣

 .)٣٢٢(من الفرصة العادلة للمنافسة 
ويقرتح الباحث أن يتم استخدام هذه األدلة واملعايري من جملس املنافسة السـعودي عنـد     

  . دراسة الرتكز
  

مـــدى احتمــال أن ينشـــأ عــن الرتكــز االقتصـــادي مــا يـــؤدي إىل أن : الفــرع الســادس
  يصبح لدى األطراف املرتكزة قوة يف السوق

ملقابـل فـإنزيـز للتنـافس، أن تعدد املتنافسني أفضل للسوق ملا فيـه مـن تع ال شك قلـة  و
ومل يـــورد املـــنظم الســـعودي تفاصـــيل . للهيمنـــة، وهـــو مـــا ميثـــل قـــوة يف الســـوقاملتنافســـني يـــؤدي 

                                                             
  .٣٣٤-٣٣٣أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٣٢١(
قي لطيف ص  –التنظيم القانوين للمنافسة ومنع املمارسات االحتكارية ) ٣٢٢( ن    .٣٥٠-٣٤٩عد
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لتطبيقـــات القضـــائية غـــري  لقـــوانني املقارنــة، و لبحــث هـــذه اجلزئيـــة، ولــذا سيســـتعني الباحـــث 
  .السعودية

نـــدماجات املفوضـــية األوروبيـــة وقـــد أعطـــت الالئحـــة األوروبيـــة اجلديـــدة للرقابـــة علـــى اال
 ،ســـلطة تقيــــيم عمليـــات الرتكــــز االقتصـــادي، إذا نــــتج عنهـــا إعاقــــة جوهريـــة للمنافســــة الفعالــــة

ا االنـــــــدماجات غـــــــري التنافســـــــية الـــــــيت تـــــــؤدي إىل تقييـــــــد القـــــــدرة علـــــــى  ويــــــدخل يف مضـــــــمو
  .)٣٢٣(االختيار

ســلعة وســبب احلــرص علــى ذلــك أن يكــون لــدى املســتهلك خيــارات مناســبة ليختــار ال
صــدار  املالئمــة مــن حيــث الســعر واجلــودة واخلــدمات، ولــذا تلــزم القــوانني اجلهــات املختصــة 

ر املرتتبـــة عليـــه مـــن نتـــائج غـــري  الرتكـــز حالـــة عنـــد ن تتأكـــد  الرتكـــز تـــراخيص  مـــن خلـــو اآل
  .)٣٢٤(تنافسية، تقلل فرص اختيار نوعية املنتج أمام مجهور املستهلكني 

مـــدى ية املقارنــة، يلحــظ الباحـــث أن القضــاء كثــريا مــا ينظــر إىل ويف التطبيقــات القضــائ
احتمال أن ينشأ عن الرتكز االقتصادي ما يـؤدي إىل أن يصـبح لـدى األطـراف املرتكـزة قـوة يف 

  : ، ويوضح ذلك الوقائع اآلتيةالسوق
ت املتحـــدة األمريكيـــة عـــدم مشـــروعية  :الواقعـــة األوىل قـــررت احملكمـــة العليـــا يف الـــوال

، مـع شــركة  %٥٤اج شــركة بـروكرت الــيت تنـتج حماليــل التنظيـف والتطهــري وحصـتها الســوقية انـدم
، واســـتندت احملكمـــة %٤٩كلـــوريكس الـــيت تنـــتج حماليـــل التبيـــيض الســـائلة وحصـــتها الســـوقية 

أن يصـــبح لـــدى األطـــراف املرتكـــزة قـــوة يف  ســـيؤدي إىل الرتكـــز العليـــا يف حكمهـــا إىل أن هـــذا 
دة عوائق دو السوق    .)٣٢٥(خول السوق وإقصاء املنافسة احملتملة ز

 MCI(وقــــــررت املفوضــــــية األوروبيــــــة منــــــع انــــــدماج شــــــركة  :الواقعــــــة الثانيــــــة
WorldCom(  علـى األقـل، % ٤٠اليت تبلغ حصتها السوقية يف سوق مزودي اإلنرتنـت

                                                             
النظــام : ، املــادة الثانيــة، وينظــر١٣٩م، بــرقم ٢٠٠٤الالئحــة األوروبيــة للرقابــة علــى االنــدماجات الصــادرة ســنة )٣٢٣(

  .٣٢٨أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة 
  .٣٣٢أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٣٢٤(
  . ١٠٣سة التجارية، جملة احلقوق للدكتور أمحد امللحم ص مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املناف) ٣٢٥(

 



  رثيغدلا دعس نب زيزعلادبع .د :هبتك________ في ضوء أحكام المنافسة التركز أسس النظر في 
  

 

٨٧ 
 

علـــى األقـــل، لكـــون عمليـــة االنـــدماج تنـــتج مركـــزا % ١٠وتبلـــغ حصـــتها ) Sprint(وشـــركة 
  . )٣٢٦(ثر على بقية املنافسنيمسيطرا يؤ 

ويرى الباحث أن وجود القوة يف السوق للشركات املرتكزة اليت تؤدي إىل إقصاء املنافسة 
، وهــذا ال ميكــن التنبـؤ بــه إال بدراســة الواقعــة دراســة متأنيــة للوصــول الرتكــز سـبب قــوي لــرفض 

  . للقرار السليم
  

  .ك النمو واالبتكار واإلبداعاخلصائص املتغرية للسوق مبا يف ذل: الفرع السابع
كيــد أن مــن أهــداف نظــام املنافســة والئحتــه التنفيذيـــة  حــرص املــنظم الســعودي علــى 

ومـــن أهـــم العوامـــل الـــيت يدرســـها . )٣٢٧( تشـــجيع االبتكـــار وتعزيـــز فاعليـــة النشـــاط االقتصـــادي
تكـــار اخلصـــائص املتغـــرية للســـوق مبـــا يف ذلـــك النمـــو واالب الرتكـــز جملـــس املنافســـة عنـــد طلـــب 

  .)٣٢٨( واإلبداع
عطـــت الالئحـــة األوروبيـــة وهـــذا املعـــىن موجـــود لـــدى الكثـــري مـــن قـــوانني املنافســـة، فقـــد أ

املفوضـــــية األوروبيـــــة ســـــلطة تقيـــــيم عمليـــــات الرتكـــــز  )٣٢٩(اجلديـــــدة للرقابـــــة علـــــى االنـــــدماجات
ــــدماجات( االقتصــــادي ا االن ــــدخل يف مضــــمو ــــة للمنافســــة )وي ــــتج عنهــــا إعاقــــة جوهري ، إذا ن

ره، . الــيت تــؤدي إىل تقييــد القــدرة علــى االبتكــارو  الفعالــة وعنــد فحــص االنــدماج للنظــر يف آ
ــــائج غــــري تنافســــية، تقلــــل فــــرص االبتكــــار  ــــه مــــن نت ر املرتتبــــة علي ــــزم التأكــــد مــــن خلــــو اآل يل

  .)٣٣٠(والتحسني يف جودة ونوعية املنتجات
فظـت حقـوق ويرى الباحث أن من أهم مقاصد الدول تشجيع االبتكـار واالخـرتاع، وح

نظمة خاصة، ولذا فإن كون  يقوي فرصة االبتكار مسألة إجيابيـة  الرتكز املخرتعني واملبتكرين 

                                                             
  .٣٢٤أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٣٢٦(
 .٤-١م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ٣٢٧(
  .٧-٢٧م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ٣٢٨(
  .، املادة الثانية١٣٩م، برقم ٢٠٠٤الالئحة األوروبية للرقابة على االندماجات الصادرة سنة ) ٣٢٩(
، و ص ٣٢٨أسـامة فتحـي عبـادة يوسـف ص  -النظام القانوين لعمليـات الرتكـز االقتصـادي يف قـانون املنافسـة ) ٣٣٠(

٣٣٢.  
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تقليـل لفـرص االبتكـار واالخـرتاع فـإن  الرتكـز ، ويف املقابل إذا كان يف الرتكز تقوي قبول فكرة 
 . الرتكز ذلك مما ينظر يف االعتبار عند دراسة 
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ر الســـلبية، أن تقـــوم الرتكـــز يلـــزم اجلهـــة الـــيت تـــدرس طلبـــات  حبصـــر  بعـــد أن تـــدرس اآل
ر اإلجيابيـة للعمليـة، وتسـمى العوامـل التعويضـية  ودراسـة  Countervailing(مجيـع اآل

Factors(ر غـــري التنافســـية للصـــفقة، مث يـــت ر الســـلبية ، وتشـــمل اآل م عمـــل موازنـــة بـــني اآل
ر اإلجيابية، ليكون القرار قائما على حتقيق املصلحة العامة   .)٣٣١(واآل

مــن خــالل دراســة طلــب الرتكــز لــس املنافســة إذا تبــني  وقــد أكــد املــنظم الســعودي أنــه
لــس أن يتحـرى قبــل رفــض  االقتصـادي أن مــن شـأنه التــأثري ســلبًا علـى املنافســة، تعـني علــى ا
ر الـرفض أو حتقـق  ر اإلجيابية اليت ميكن أن تنشأ عن هذا الرتكز واليت قد تفـوق آ الطلب اآل

  .)٣٣٢(مصلحة عامة
ــــع  ــــه اإلعفــــاء مــــن االلتــــزام مبن ــــد طلب املمارســــات ومــــن املفــــرتض علــــى مقــــدم الطلــــب عن

ملنافســـة ـــة  لـــس املنافســـة  واالتفاقـــات املخّل ب مـــربرات وإجيابيـــات وســـلبيات الطلـــأن يقـــدم 
لسوق التنافسي للسلعة الـيت ينتجهـا أو اخلدمـة الـيت )٣٣٣( ومستندات ذلك ، ألنه أكثر خربة 

   .يقدمها
لس املنافسة أن يعفي أحدا من    :لمؤشرات التاليةل وفقاً  دراسة طلب اإلعفاءوال حيق 

  .ثري اإلعفاء على املنافسة) ١ 
  .فدراسة وحتليل املستندات املقدمة من مجيع األطرا) ٢ 
عقـد جلســات اســتماع عامــة وخاصـة، وإخطــار األطــراف الــيت قـد تتــأثر مــن اإلعفــاءات ) ٣ 

   .)٣٣٤( املقرتحة، ومتكينهم من تقدمي ما لديهم
مـع كــون القـوانني حتظــر مجيــع مـا يــؤدي إىل الوضــع املهـيمن، الــيت ينــتج عنهـا أثــر ســيء و 

نافســة لكــل حالــة علــى امل سعلــى املنافســة، ويتبــني ذلــك بنــاء علــى الفحــص الــذي جيريــه جملــ

                                                             
  . ٣٤٢أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٣٣١(
 .٢٩م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ٣٣٢(
 .٢-١٢م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ٣٣٣(
 .١٥م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ٣٣٤(
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ثري االتفاق أو التعاقد على حرية املنافسة يف السوق  ـا تـنص . )٣٣٥(حدة، ليتبني مدى  إال أ
املـــؤدي إىل الوصــول للرتكـــز االقتصــادي ميكـــن قبولــه إذا حقـــق نتــائج مفيـــدة،  الرتكــز علــى أن 

االحتكـار السـوري  وورد التأكيد يف قانون املنافسـة ومنـع. )٣٣٦(وذلك حتقيقا للمصلحة العامة 
ر اقتصــادية إجيابيــة كــأن علــى اســتثناء املنشــأة مــن حظــر اهليمنــة علــى الســوق إذا   كانــت هلــا آ

ـــة تـــؤدي إىل أو حتســـني نوعيـــة اخلـــدمات  دعـــم قـــدرة املؤسســـات الوطنيـــة علـــى املنافســـة الدولي
  . )٣٣٧( والسلع أو طرح منتجات جديدة يف السوق

اج إىل أن املفوضـية األوروبيـة يلزمهــا قبـل أن تقــرر وقـد تطرقـت الالئحــة األوروبيـة لالنــدم
ا اآليت خذ يف حسبا   :يف االندماج املعروض أن 

 :احملافظة على املنافسة الفعالة وتطويرها داخل السوق املشرتك، يف ضوء - ١
 .تركيبة األسواق املعنية -
 .املنافسة الفعلية أو احملتملة من املنشآت األخرى داخل السوق أو خارجه -
 :مل اقتصادية تشمل اآليتعوا - ٢
ا االقتصادية واملالية،  -  املركز السوقي للمنشآت املكونة للرتكز، وقو
 .البدائل املتاحة للموردين واملستخدمني -
 .احلصول على اإلمدادات واألسواق -
 .وجود عوائق قانونية أو غريها تعرقل الدخول إىل السوق -
 .توجهات العرض والطلب للسلع واخلدمات املعنية -
 .مستوى املنافع اليت جينيها املستهلكون -
 .التطور التكنولوجي -

                                                             
لقــــانون رقــــم الئحــــة القــــانون املصــــري حلمايــــة املنافســــة ومنـــــع املمارســــات االحتكاريــــة ا) ٣٣٥( لســـــنة  ١٣١٦لصــــادر 

  .١٢املادة . م٢٠٠٥
  .٤٣ص  –م ٢٠٠٦ –للدكتورة لينا حسن ذكي  –قانون محاية املنافسة ومنع االحتكار ) ٣٣٦(
  .١٤قانون املنافسة ومنع االحتكار السوري  م) ٣٣٧(
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النمـــــــو االقتصـــــــادي الـــــــذي يكـــــــون لصـــــــاحل املســـــــتهلكني وال يكـــــــون عائقـــــــا  -
 .)٣٣٨(للمنافسة

يف حــال  الرتكــز وقــد وضــع نظــام املنافســة الســعودي ســلطة لتقــدير املصــاحل املرتتبــة علــى 
  :وصوله للهيمنة، وبيان ذلك يف الفروع اآلتية

  وجود ما يؤثر على املنافسة : األولالفرع 
ر املنــع أو احلــد مــن حريــة : الفــرع الثــاين نشــوء كفــاءة تقنيــة أو أي فوائــد أخــرى تفــوق آ

  املنافسة
 وجود مربر على أساس حتقيق الصاحل العام: الفرع الثالث

  
  وجود ما يؤثر على املنافسة : الفرع األول

ذا أثـر علـى املنافسـة فـإن ذلـك ال يقتضــي أكـد املـنظم السـعودي أن الرتكـز االقتصـادي إ
ليس كل ما يوصم ف. )٣٣٩( القواعد املنظمة للرتكز االقتصاديلضرورة أن مينع الرتكز، كما يف 

فاملنشــأة التجاريــة قــد تصــل إىل يــدخل ضــمن احملظــورات،  هليمنــة أو الوصــول ملركــز احتكــاري
  ،)٣٤٠(عادلــة مــع التجــار اآلخــرين نســبة عاليــة مــن الســوق بطــرق مشــروعة، وتتحقــق املنافســة ال

كمــا أن املــنظم يــوازن بــني مفاســد اهليمنــة ومصــاحلها، ويصــدر قــراره حيــال طلبــات الرتكــز وفقــا 
  .لذلك

يت اليت ذكرها القضاء للوصول للمركز االحتكاري ومن األسباب املشروعة   :ما 
 .)٣٤١(احلصول على مركز احتكاري بسبب املهارة يف التجارة - ١
لشــريفة، كمـا يف األســواق الـيت ال حتتمــل ا املنافسـةز احتكـاري بســبب احلصـول علـى مركــ - ٢

، وقـــد قـــررت مديريـــة املنافســـة يف وزارة )٣٤٢(إال عـــددا حمـــدودا مـــن املنتجـــني، كإنتـــاج اإلمسنـــت
                                                             

قــــانوين للمنافســــة ومنــــع التنظــــيم ال: الفقــــرة األوىل، ينظــــر كتــــاب –املــــادة الثانيــــة  –الئحــــة االنــــدماج األوروبيــــة ) ٣٣٨(
قي لطيف ص  –املمارسات االحتكارية  ن    .٢هامش  -٣٦٥عد

ــــــرقم )  ٣٣٩( عتمــــــاد القواعــــــد املنظمــــــة للرتكــــــز ٩/٩/١٤٢٩والتــــــاريخ  ٢٥/٢٠٠٨قــــــرار جملــــــس املنافســــــة ذو ال هـــــــ، 
 .٢-٤االقتصادي، املادة 

  .١٦٦االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدكتور دمحم سلمان الغريب ص ) ٣٤٠(
  .١٠١االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة للدكتور معني الشناق ص ) ٣٤١(
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ـــا  التجـــارة والصـــناعة األردنيـــة أن شـــركة اســـترياد اللحـــوم األردنيـــة الوحيـــدة يف األردن رغـــم كو
سـاءة اسـتغالل الوحيدة يف السوق وهي يف وض ـا مل ختـالف القـانون  ع هيمنة يف السوق إال أ

 .)٣٤٣(هذا الوضع
دون إرادة وال ســعي مـن املنشــأة، بـل بطريقــة طبيعيــة  احلصـول علــى مركـز احتكــاري  - ٣

فالوصـــــول ملركـــــز مســـــيطر ال يعـــــد خمالفـــــة، . كمـــــا إذا مل يوجـــــد يف الســـــوق إال مشـــــروع واحـــــد
  .)٣٤٤(املسيطرواملخالفة هو إساءة استخدام هذا الوضع 

كمـا إذا كــان مبنيـا علــى بـراءة اخــرتاع بطريقـة قانونيــة  احلصـول علــى مركـز احتكــاري  - ٤
، ولـــذا تظــل ممارســات احملتكــر ذي الوضـــع )٣٤٥(أو ابتكــار لــه تطبيــق صـــناعي ملــدة مــن الــزمن 

 وكمـا يف حـال احلصـول .)٣٤٦(املسيطر مشروعة ما مل توجـد إسـاءة السـتخدام الوضـع املسـيطر 
بسبب املصـلحة العامـة، كخـدمات االتصـاالت يف العديـد مـن الـدول  الدولة احتكار منعلى 

 .)٣٤٧(تكون احملتكرة بني شركات معدودة
بطـرق ولكنهـا حصـلت عليهـا  ،%٥ ال تتجـاوز احلصـة السـوقية للمنشـأةويف املقابل قـد 

دة احلصــة الســوقية ولــذلك مينعهــا النظــام، إذ تــنص أنظمــة املنافســة علــى منــع غــري مشــروعة  ز
  .)٣٤٨(بطرق غري مشروعة بغض النظر عن النسبة

ركـا ذلـك ) قانون شـريمان(ومل يتطرق القانون األمريكي  لتفصـيل  لألفعـال االحتكاريـة 
التـاجر للمركـز وصـول  للقضاء، وميكـن اسـتخالص ثالثـة معـايري أساسـية حتـدد مـدى مشـروعية

يتاالحتكاري  ا فيما    .وبيا

                                                                                                                                                                              
  .١٠١املرجع السابق ص ) ٣٤٢(
  .م٢٨/٧/٢٠٠٥يف  ١٢٧٢٩، عدد ١٧، وأحال إىل اجلريدة الرمسية األردنية، ص ١٠٥املرجع السابق ص ) ٣٤٣(
  .٨قانون محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية املصري م ) ٣٤٤(
  .٨٥محاية املنافسة للدكتور حسني املاحي ص ) ٣٤٥(
  .٢١نطاق احتكار املعرفة التكنولوجية بواسطة السرية هلاين دويدار ص ) ٣٤٦(
  .١٠٢االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة للدكتور معني الشناق ص ) ٣٤٧(
ألسعار ومحاية املنافسة ومنع االحتكار للدكتور أمحد دمحم) ٣٤٨(  .٨٥ حممود خلف ص يف جمال عدم اإلخالل 
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وصـل التـاجر للمركـز االحتكـاري دون فعـل  به أنه إذا يقصد، ومعيار االستثناء :األول
السيطرة على السوق، بل من خالل ظروف السوق، فهـو يف هـذه احلـال ال يعـد  بقصدإجيايب 

  .مرتكبا لفعل غري مشروع
ينظر من خالل هذا املعيار إىل الضـرر الـذي ، ومعيار الضرر الناجم عن الفعل: الثاين

  . ي قام به صاحب املركز االحتكاريحيصل للمنافسني بسبب الفعل الذ
هـذا املعيـار القضـاء املخـتص سـلطة تقديريـة ويعطي ، معيار الفعل يف حد ذاته: الثالث

  .)٣٤٩(لتحديد كون سلوك التاجر الذي وصل ملركز احتكاري يعد سلوكا خمالفا
عية أصـلح املعـايري الـيت اعتمـدها القـانون األمريكـي يف حتديـد مشـرو  األخـري املعيار ويعترب

ن  .)٣٥٠(الفعــل الــذي يقــوم بــه التــاجر وملــا حكمــت حمكمــة أول درجــة يف القضــاء األمريكــي 
تعـــديل تصـــميم املعـــدات وختفـــيض األســـعار خيـــالف املـــادة الثانيـــة مـــن قـــانون شـــريمان، ورفعـــت 
حملكمـــة االســـتئناف األمريكيـــة قـــررت إلغـــاء احلكـــم، وأنـــه يتعـــني البحـــث عمـــا إذا كـــان ســـلوك 

ي على ممارسة جتارية طبيعية، تنسجم مـع األفعـال الـيت متـارس يف سـوق تعـج املدعى عليه ينطو 
  .)٣٥١(ملنافسة أم ال

ويـرى الباحــث أن إعطــاء القضــاء الســلطة التقديريـة لتحديــد كــون الســلوك الــذي أوصــل 
التـاجر ملركــز احتكــاري هــو الصــحيح، مــع األخــذ يف االعتبــار املعيــارين اآلخــرين ليعــني القضــاء 

  . القضية املنظورة يف تقريره يف
  

ر املنــع أو احلــد مــن : الفــرع الثــاين نشــوء كفــاءة تقنيــة أو أي فوائــد أخــرى تفــوق آ
  حرية املنافسة

لـس املنافسـة أن يعفـي نظـام مـن ) ٤(مـن تطبيـق أحكـام املـادة  أجاز املنظم السـعودي 
ملنافسة املنافسة السعودي  ة    :بشرطنيعلى املمارسات واالتفاقات املخّل

  .على طلب من ذوي العالقةيكون اإلعفاء مبنيا  أن - ١

                                                             
  .١٦٩االحتكار واملنافسة غري املشروعة للغريب ص ) ٣٤٩(
  . ١٠٤االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة للدكتور معني الشناق ص ) ٣٥٠(
  .٢٧١االحتكار واملنافسة غري املشروعة للغريب ص ) ٣٥١(
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ملنافســــة - ٢ ــــؤدي تلــــك املمارســــة أو االتفــــاق املخــــل  إىل حتســــني أداء املنشــــآت  أن ت
ر احلد من حرية املنافسة    .)٣٥٢( وحتقيق فائدة للمستهلك تفوق آ

ثـــري علـــى  القواعـــد املنظمــة للرتكـــز االقتصــاديكمــا أن  أكـــدت أن الرتكــز إذا أدى إىل 
نافسة، ويف الوقت نفسه نشأ بسببه كفـاءة تقنيـة أو أي فوائـد أخـرى تربـو علـى األثـر السـليب امل

وهـذا مقـرر . )٣٥٣(على املنافسة فإن جملس املنافسة يقدم املصاحل العظمى علـى املفاسـد الـدنيا 
  .)٣٥٤(يف كثري من تنظيمات املنافسة، وينظر على سبيل املثال قانون املنافسة األردين

دة الكفــــاءة  الرتكــــز مــــن أهــــم العوامــــل اإلجيابيــــة الــــيت قــــد تنــــتج مــــن وم أن ومــــن املعلــــ ز
مــن ختفــيض تكــاليف اإلنتــاج ومــا حيققــه مــن وفــورات احلجــم  )Efficiencies(االقتصــادية 

الكبــري، وقــد أكــد القــانون الفرنســي علــى ضــرورة أن يؤخــذ يف االعتبــار عنــد دراســة صــفقة مــا، 
كمـا . االقتصادي، بصورة توازن الضرر التنافسي الناتج عنهـامدى مسامهتها يف عملية التقدم 

  .)٣٥٥(أكدت على ذلك الالئحة األوروبية اجلديدة 
املبـــادئ اإلرشـــادية لالنــــدماجات األفقيـــة الصـــادرة عـــن املفوضـــية األوروبيــــة  قـــررتوقـــد 

ات الضــرورية لتحقيــق الكفـــاءة االقتصــادية، مثــل وفــرة احلجــم وتقليـــل رتكــز المشــروعية بعــض 
  .)٣٥٦(نفقة النقل وحتصني كفاءة اإلنتاج والتوزيع وحتسني القدرات اإلدارية

ــا تفيــد يف املــآل إىل توســيع  وميكــن الســماح لــبعض التصــرفات الــيت توصــل للهيمنــة لكو
إذا أدى إىل الوصــول  الرتكــز نصــت الكثــري مــن قــوانني املنافســة علــى أن وقــد . حريــة املنافســة

إلمكــــان اســــتثناؤه وفــــق  الرتكــــز للمركــــز املهــــيمن، وكــــان يف  مصــــلحة لالقتصــــاد الــــوطين فــــإن 
إجراءات معينة، ففـي العديـد مـن قـوانني املنافسـة حيـق للـوزير املخـتص أو للمجلـس أن يسـتثين 

                                                             
 .١١م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ٣٥٢(
ــــــرقم قــــــرار جملــــــس ا)  ٣٥٣( عتمــــــاد القواعــــــد املنظمــــــة للرتكــــــز ٩/٩/١٤٢٩والتــــــاريخ  ٢٥/٢٠٠٨ملنافســــــة ذو ال هـــــــ، 

 .٢-٤االقتصادي، املادة 
  ).١١(قانون املنافسة األردين  املــــادة ) ٣٥٤(
، وأحـال ٣٤٣أسـامة فتحـي عبـادة يوسـف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٣٥٥(

  .٢/١، والالئحة األوروبية اجلديدة املادة ٣٤٠/٧، واملادة ٣٤/٦ن التجاري الفرنسي املادة القانو : إىل
النظـام القـانوين لعمليـات الرتكـز : ، عـن٤م، املـادة ١٩٩٢املبادئ اإلرشادية لالنـدماجات األفقيـة الصـادرة سـنة ) ٣٥٦(

  .٣٤٤أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -االقتصادي يف قانون املنافسة 
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أن تـؤدي اهليمنـة إىل نتـائج اجيابيـة ذات بشروط أمهها من املادة اليت حتظر اهليمنة على السوق 
رهــا االجيابيــة علــى حتســني القــدرة نفــع عــام يتعــذر حتقيقــه بــدون هــذا ا الســتثناء مبــا يف ذلــك آ

، ونص )٣٥٧(التنافسية للمؤسسات أو نظم اإلنتاج أو التوزيع أو حتقيق منافع معينة للمستهلك
أن من مربرات االستثناء وجود تقدم تكنولـوجي معـني مرغـوب القانون السوري للمنافسة على 

  .)٣٥٨(فيه
نه وقد تغفل بعض قوانني املنافسة ا لنص على علة االستثناء الدقيقة، بل يذكر التعليل 

وفقــــًا للمصــــلحة العامــــة، وهــــذا معلــــوم مــــن مقاصــــد املــــنظم، فــــال يعقــــل أن يكــــون االســــتثناء 
ميكــن أن تــرخص احلكومــة مــن أنــه قــانون املنافســة اجلزائــري  لتشــهي، ومثــال ذلــك مــا ورد يف

لتجميع تلقائيــا،إذا اقتضــت املصــلحة العامــة ذلــك،أو بنــاء ع لــى طلــب مــن األطــراف املعنيــة،
لتجـــارة  الـــذي كـــان حمـــل رفـــض مـــن جملـــس املنافســـة، وذلـــك بنـــاء علـــى تقريـــر الـــوزير املكلـــف 

لتجميع  .)٣٥٩( والوزير الذي يتبعه القطاع املعين 
نستثنائياالجراء ويعترب ذلك يف التقنني اجلزائري من قبيل اإل حتل السـلطة التنفيذيـة  ، 

املصــلحة ذلــك، وهــذا االســتثناء مــأخوذ مــن القــانون التجــاري  القتضــاءنافســة، حمــل جملــس امل
  .)٣٦٠( مصلحة عامة كالتطور الصناعي وحتقيق املنافسة الدولية وجودالفرنسي، بشرط 

وورد التأكيد يف قانون املنافسـة ومنـع االحتكـار السـوري علـى اسـتثناء املنشـأة مـن حظـر 
ر اقتصادية إجيابية كأن تؤدي إىل ختفـيض سـعر اخلـدمات كانت هلا آاهليمنة على السوق إذا  

أو الســـلع أو إجيـــاد فـــرص عمـــل أو تشـــجيع التصـــدير أو جـــذب االســـتثمار أو إىل دعـــم قـــدرة 
املؤسسات الوطنية علـى املنافسـة الدوليـة أو كانـت ضـرورية لتقـدم تقـين مرغـوب فيـه أو حتسـني 

  . )٣٦١( وقنوعية اخلدمات والسلع أو طرح منتجات جديدة يف الس

                                                             
  ).١١(ون املنافسة األردين  املــــادة قان) ٣٥٧(
  .١٤قانون املنافسة ومنع االحتكار السوري  م) ٣٥٨(
  .٢١م قانون املنافسة اجلزائري) ٣٥٩(
، وبــني ٣٤٣أســامة فتحــي عبــادة يوســف ص  -النظـام القــانوين لعمليــات الرتكــز االقتصــادي يف قــانون املنافسـة ) ٣٦٠(

  L430-7ا االستثناء مبوجب املادة املؤلف أن القانون التجاري الفرنسي على هذ
  .١٤قانون املنافسة ومنع االحتكار السوري  م) ٣٦١(
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، فقــد وجــدت النــافع املــؤثر علــى املنافســة الرتكــز توجهــات القضــاء األمريكــي جتــاه وأمــا 
ســـببت خالفـــًا بـــني الشـــراح  م١٩١٤قـــانون كاليتـــون األمريكـــي الصـــادر أصـــله ســـنة  مـــادة يف

حيظـر اسـتحواذ شـركة أو مؤسسـة علـى كـل : "واجلهات القضائية، فقد نص القانون على اآليت
و حصص أو موجودات شركة أو مؤسسة أخرى، سواء بطريق مباشر أو غـري أو بعض أسهم أ

يــــد اجلــــوهري للمنافســــة بــــني تلــــك يمباشــــر، إذا كانــــت هــــذه الســــيطرة تــــؤدي إىل احتمــــال التق
الشــركات أو املؤسســات أو يف الســوق بصــفة عامــة أو كــان مــن مــؤدى ذلــك احتمــال تكــوين 

ولكـون الـنص عامـا، فقـد اختلفـت  .)٣٦٢("يةاحتكار يف جمال السلعة ويف نطاق السوق اجلغراف
فعة على ثالث توجهات الرتكز توجهات القضاء األمريكي حيال  ر    :الذي ينتج عنه آ

فـع، ملـا فيـه مـن ضـرر  الرتكـز أنه يتعني القـول بعـدم مشـروعية : األول ألنـه يـؤدي ألثـر 
وقـــد كـــان هــــذا . املتوســـطةملنافســـني، ويف هـــذا التوجـــه محايـــة ألصـــحاب املشــــاريع الصـــغرية و 

  .)٣٦٣(التوجه هو السائد فرتة طويلة 
لنظـــر للقـــوة الســـوقية أو إمكانيـــة التواطـــؤ يف الســـوق،  الرتكـــز أنـــه يتعـــني تقيـــيم : الثـــاين

ويتعني االلتفات عن األثر النافع الذي قد ينتج عن هذه التصرفات، وهذا التوجه نظر فيه إىل 
  . أو االتفاقات اليت تقيد املنافسةمحاية السوق من املراكز املسيطرة 

فــع يف الســوق، وأن  الرتكــز أنــه يتعــني القــول مبشــروعية : الثالــث الــذي يــنجم عنــه أثــر 
فـــع مـــا أمكـــن، وقـــد نظـــر أصـــحاب هـــذا التوجـــه الرتكـــز يـــدافع عـــن  ات الـــيت ينـــتج عنهـــا أثـــر 

ر النافعة النامجة عن  وهذا التوجـه هـو السـائد . الرتكز ملصلحة العمالء بغية االستفادة من اآل
ملقـدور حتقيـق  يف الفرتة احلالية لدى القضاء األمريكـي، ويشـرتط تقـدمي الـدليل علـى أنـه لـيس 

ر النافعة إال من خالل    .)٣٦٤( الرتكز هذه اآل
 لالنــدماجإقنــاع القضــاء بســبب معقــول  ويفــرتض يف الشــركات املندجمــة أن حتــرص علــى

  :مثل
 .ل ملواجهة كبار التجارحاجة صغار التجار للتكت - ١

                                                             
  .١٤جملة احلقوق ص  –أمحد امللحم . د–مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية  (٣٦٢)

  .٤٦ص  املرجع السابق)٣٦٣(
  .٥٨املرجع السابق ص ) ٣٦٤(
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 .تغطية حاجة شركة متوافرة لدى شركة أخرى - ٢
 .)٣٦٥(انتشال شركة من أزمة مالية  - ٣

ر اإلجيابيـة للرتكــز،  ويـرى الباحـث أمهيـة أن يـويل جملـس املنافســة أمهيـة كـربى لدراسـة اآل
ر السلبية على املنافسة، ومن مث املوازنة بينهما آل   . ليتم مقارنتها 

  وجود مربر على أساس حتقيق الصاحل العام: ثالفرع الثال
ثري على املنافسة، إال  القواعد املنظمة للرتكز االقتصاديأكدت  أن الرتكز إذا أدى إىل 

أن املصـــــلحة العامـــــة تقتضـــــي املوافقـــــة عليـــــه، فـــــإن علـــــى جملـــــس املنافســـــة أن يقـــــدم املصـــــلحة 
  . )٣٦٦(العامة

ت عـرب منـع التواطـؤ واالتفاقـات رغم من إحاطة حرية املنافسة مبجموعة مـن لو  الضـما
املنافيــة لقواعــد املنافســة واالســتغالل التعســفي لوضــع مهــيمن أو حلالــة تبعيــة اقتصــادية فقــد مت 
ـــة،  التنصـــيص علـــى اســـتثناءات جتيـــز هـــذه املمارســـات، وكلهـــا تعـــود إىل املصـــلحة العامـــة للدول

ر ســـلبية ر اقتصـــادية اجيابيـــة تفــــوق أي آ وأهـــم مــــا  )٣٦٧(علـــى املنافســــة  حبيـــث تكـــون هلــــا آ
يت   :استثنته األنظمة ما 

  املرافق العامة اليت يديرها القطاع اخلاصو  املنشآت اململوكة للدولة: أوالً 
  املنشآت اليت تستثىن بنص تنظيمي: نياً 
  وجود مصاحل للمستهلكني أو املنتجني: لثاً 

يت    .اهذه االستثناءات اليت مت التنصيص عليه بيانوفيما 
 

  املرافق العامة اليت يديرها القطاع اخلاصو  املنشآت اململوكة للدولة: أوالً 
علــى أن أحكــام النظــام تطبـــق علــى مجيــع املنشــآت العاملـــة يف نــص نظــام املنافســة الســـعودي 

لكامل للدولة ، وكـذلك )٣٦٨(األسواق السعودية ما عدا املؤسسات العامة والشركات اململوكة 
                                                             

  .٥٦املرجع السابق ص ) ٣٦٥(
ــــــرقم قــــــرار جملــــــ)  ٣٦٦( عتمــــــاد القواعــــــد املنظمــــــة للرتكــــــز ٩/٩/١٤٢٩والتــــــاريخ  ٢٥/٢٠٠٨س املنافســــــة ذو ال هـــــــ، 

 .٢-٤االقتصادي، املادة 
  .١٤قانون املنافسة ومنع االحتكار السوري  م ).١١(قانون املنافسة األردين  املــــادة ) ٣٦٧(
  .٣نظام املنافسة السعودي م) ٣٦٨(
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 )٣٧١(والكـــوييت )٣٧٠(واملصـــري  )٣٦٩(نافســـة، مثـــل قـــانون املنافســـة اليمـــين الكثـــري مـــن قـــوانني امل
وقــد اجتــه املــنظم الفرنســي إىل إخضــاع املرافــق  ،)٣٧٤(والســوري  )٣٧٣( واإلمــارايت )٣٧٢(والقطــري

  .)٣٧٥(العامة لقوانني املنافسة
  :اآليت املصري املنظم واستثىن

 .اليت تديرها الدولة املرافق العامة  - ١
يـديرها القطـاع اخلـاص إذا كـان مـن شـأن ذلـك حتقيـق املصـلحة املرافق العامة الـيت  - ٢

ر احلد من حرية املنافسة   .)٣٧٦("العامة أو حتقيق منافع للمستهلك تفوق آ
 :ويشرتط هلذا االستثناء شرطان

 أن تطلب تلك الشركات من جهاز محاية املنافسة استثناءها من احلظر،   - ١
و حتقيــق منــافع للمســتهلك وتــذكر يف الطلــب مــا يثبــت وجــود مصــلحة عامــة أ - ٢

ر احلد من محاية املنافسة    .)٣٧٧(تفوق آ
ــدف حتقيــق خدمــة أو إشــباع  املرفــق العــام وميكــن تعريــف نــه مشــروع تقــوم بــه اإلدارة 

أعمــال املؤسســات  :بعبـارة ويعـرب عــن املرافــق العامـة يف التنظــيم القطــري .)٣٧٨(حاجـة للجمهــور
ت اخلاضعة    .)٣٧٩(لتوجيه الدولة وإشرافهاواهليئات والشركات والكيا

                                                             
  .٤م، م ١٩٩٩لسنة  ١٩ار والغش التجاري اليمين رقم قانون تشجيع املنافسة ومنع االحتك) ٣٦٩(
  .٩قانون محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية املصري م ) ٣٧٠(
هــ، م ١٤٢٨ربيـع اآلخـر  ٦يف شأن محايـة املنافسـة الصـادر يف  ٢٠٠٧لسنة ) ١٠(قانون املنافسة الكوييت رقم ) ٣٧١(
٦.  
  .٦م، م ٢٠٠٦لسنة ) ١٩(رقــم  -ملمارسات االحتكارية القانون القطري حلماية املنافسة ومنع ا) ٣٧٢(
أكتــوبر  ١٠: املوافــق -هـــ ١٤٣٣ذي القعــدة  ٢٤بتــاريخ –م ٢٠١٢لســنة ) ٤(القــانون اإلمــارايت االحتــادي رقــم )٣٧٣(

  .٣م –يف شأن تنظيم املنافسة  -م ٢٠١٢
  .نياً  -٣قانون املنافسة ومنع االحتكار السوري  م ) ٣٧٤(
  .٢٢٨أسامة فتحي عبادة يوسف ص  - لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة النظام القانوين) ٣٧٥(
  .٩قانون محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية املصري م ) ٣٧٦(
  .١٥الالئحة التنفيذي للقانون املصري للمنافسة م ) ٣٧٧(
ألسعار ومحاية املنافسة ومنع االحتكار للد ) ٣٧٨(   .٩٥كتور أمحد دمحم حممود خلف ص يف جمال عدم اإلخالل 
  .٦م، م ٢٠٠٦لسنة ) ١٩(رقــم  -القانون القطري حلماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية ) ٣٧٩(
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كما أضاف املنظم السعودي مجيع املنشآت اليت تتعامل معها منشآت الدولة، ويشـرتط 
لكامــل للدولــة مـــا  املــنظم الســعودي الســتثناء املنشــآت الــيت تتعامـــل معهــا املنشــآت اململوكــة 

  :يت
لكامل للدولة أن تكون املنشأة اليت تتعامل معها   - ١  مملوكة 
 عفاء بطلب اإلم املنشأة أن تتقد - ٢
  .)٣٨٠( شروطه النظاميةأن تتوفر لإلعفاء  - ٣

يت وقد انتقد        :بعض الشراح استثناء املرافق العامة ملا 
  ملخالفته ملبدأ املساواة  -١
لكــون االحتكــار ذاتــه لــيس ممنوعــًا إن حصــل وفقــا للنظــام، وإمنــا املمنــوع إســاءة و  -٢

  .املسيطر بطريق غري قانويناستعمال املركز املهيمن، والوصول للمركز 
ســـعار  ويـــرى الباحـــث أن املنشـــآت احلكوميـــة تقـــدم خـــدمات عامـــة مميـــزة للمجتمـــع و

مدعومــــة، ويف ذلــــك مصـــــلحة عليــــا للمجتمـــــع، كمــــا يبعـــــد أن تــــؤثر علـــــى املنافســــة أو تضـــــر 
 .ملستهلكني

  
  املنشآت اليت تستثىن بنص تنظيمي: نياً 

الســلعة الـــيت حتــدد أســـعارها اســتثنت  ســة الســـعودينظــام املنافل القدميـــة الئحــةكانــت ال
ملواجهـة ظـروف اسـتثنائية أو حالـةٍ طارئـةٍ " الـوزير"بقرار من جملس الوزراء، أو بقرار مؤقـٍت مـن 

دة علــى النظــام، واللــوائح تفســر النظــام  ،)٣٨١(أو كارثــةٍ طبيعيــةٍ  وانتقــد هــذا االســتثناء لكونــه ز
لالئحـة التنفيذيـة لنظـام املنافسـة السـعودي اجلديـدة وال تزيد عليه، ولذا فقد حذف ذلك مـن ا

)٣٨٢(.  

                                                             
  .٣م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ٣٨٠(
  .٢-ب-٣الئحة نظام املنافسة السعودي  م ) ٣٨١(
 .٣م  -فسة السعوديالالئحة التنفيذية اجلديدة لنظام املنا) ٣٨٢(
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بعـــض  املنافســـة تســـتثين قـــوانني عـــدداً مـــن وأمـــا األنظمـــة األخـــرى، فـــيلحظ الباحـــث أن
لقـانون أرفـق  وعلى سبيل املثـال، )٣٨٣( ، ملصلحة يراها املنظمتجارية بنص تنظيميالنشآت امل

واألنشـــطة واألعمـــال املســــتثناة مـــن تطبيــــق لقطاعــــات  اً اإلمـــارايت االحتـــادي للمنافســــة ملحقـــ
واســـتثىن املـــنظم . يف شـــأن تنظـــيم املنافســـة م٢٠١٢لســـنة ) ٤(أحكـــام القـــانون االحتـــادي رقـــم 

  .)٣٨٤(الكوييت املشروعات وأوجه النشاط اليت ينظمها قانون خاص
علــى األعمــال  هال تســري أحكامــفــوأمـا القــانون القطــري فكانــت عبارتــه أمشــل، وأوضــح 

وتوســـع القـــانون اإلمـــارايت  .وهـــذا يشـــمل كـــل مـــا صــدر بتنظـــيم خـــاص ،)٣٨٥( للدولـــةالســيادية 
التصرفات اليت تباشرها احلكومـة االحتاديـة أو إحـدى حكومـات اإلمـارات، للمنافسة، فاستثىن 

والتصرفات الصادرة عن املنشآت بنـاء علـى قـرار أو تفـويض مـن احلكومـة االحتاديـة أو إحـدى 
شــراف أي منهمــا مبــا يف ذلــك تصــرفات املنشــآت الــيت متلكهــا حكومــات اإلمــارات أو حتــت إ

احلكومــة االحتاديــة أو إحــدى حكومــات اإلمــارات أو تــتحكم فيهــا وذلــك وفًقــا للضــوابط الــيت 
  . )٣٨٦(حيددها جملس الوزراء

نشـــاط الشــركات التجاريــة وتوســع التقنــني اليمــين يف االســتثناء، فــذكر ضــمن املســتثنيات 
تفاقيات امتياز سارية املفعول كمـا ال تسـري علـى املنشـآت احلـائزة علـى املرتبطة مع احلكومة 

ال تسـري كمـا وكـاالت وامتيـازات إنتـاج السـلع األجنبيـة مبوجـب تـراخيص مـن املنـتج األصـلي،  
  .)٣٨٧(على قانون الوكاالت 

التقنني اليمين والسوري أحقية جملس الوزراء يف  العديد من أنظمة املنافسة مثل وأضافت
لــس ملواجهــة ضــرورة اســتثنائية يف قطــاع معــني أو حالــة طارئــة اإلجـ ـراءات املؤقتــة الــيت يقررهــا ا

                                                             
  .٨املادة : قانون املنافسة املغريب) ٣٨٣(
هــ، م ١٤٢٨ربيـع اآلخـر  ٦يف شأن محايـة املنافسـة الصـادر يف  ٢٠٠٧لسنة ) ١٠(قانون املنافسة الكوييت رقم ) ٣٨٤(
٦.  
  .٦م، م ٢٠٠٦لسنة ) ١٩(رقــم  -القانون القطري حلماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية ) ٣٨٥(
أكتـوبر  ١٠: املوافـق -هــ ١٤٣٣ذي القعـدة  ٢٤بتـاريخ –م ٢٠١٢لسـنة ) ٤(لقانون اإلمارايت االحتـادي رقـم ا )٣٨٦(

  .م –يف شأن تنظيم املنافسة  -م ٢٠١٢
  .٤م، م ١٩٩٩لسنة  ١٩قانون تشجيع املنافسة ومنع االحتكار والغش التجاري اليمين رقم ) ٣٨٧(
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أو كارثـة طبيعيـة علــى أن يعـاد النظــر يف هـذه اإلجــراءات خـالل مــدة ال تزيـد علــى سـتة أشــهر 
  .)٣٨٨(وجيوز متديدها ملدة أخرى بناء على عرض الوزير

ب االستثناء غري وجيه، إال يف أحوال تقتضـيها املصـلحة، علـى  ويرى الباحث أن فتح 
وال يــرى الباحــث ضــرورة إليــراد . أن يكــون االســتثناء مؤقتــًا ال دائمــا، وملــدة معقولــة ال طويلــة

االسـتثناء يف نظــام املنافسـة الســعودي وال يف الئحتــه، بـل مــىت مــا رأت اجلهـة التنظيميــة ضــرورة 
ا تصدر قرارها مع النص على االستثناء   .ومدته وسببه لالستثناء فإ

  وجود مصاحل للمستهلكني أو املنتجني: لثاً 
ورد ذكــر العديــد مــن احلــاالت الــيت ميكــن اســتثناؤها مــن التصــرفات واالتفاقــات املخالفــة 
للمنافســـة إذا ترتـــب عليهـــا مصـــلحة، ومـــن أهـــم املصـــاحل الـــيت ورد الـــنص عليهـــا يف تنظيمـــات 

  :املنافسة
  نة فائدة للمستهلكإذا ترتب على اهليم: املسألة األوىل
  إذا كان يف وصول املنشأة للوضع املهيمن إجياد فرص عمل: املسألة الثانية
  أنشطة البحث والتطوير: املسألة الثالثة
  الرتكز عرب  إنقاذ شركة من التعثر أو اإلفالس: املسألة الرابعة

  الرتكز عرب  إىل تقدم اقتصادي الوصول: املسألة اخلامسة
ا فيما    .يتوبيا

  
  إذا ترتب على اهليمنة فائدة للمستهلك: املسألة األوىل

يلحظ الباحث أن املنظم السعودي يراعي مصلحة املستهلك عند دراسة حاالت الرتكز 
أنه جيب علـى جملـس املنافسـة عنـد  القواعد املنظمة للرتكز االقتصادياالقتصادي، فق أكدت 
السـلع  هـذه ملثـل والسـعر للجـودة لنسـبة املسـتهلكني مصـاحل دراسـته حلالـة الرتكـز تعزيـز

  . )٣٨٩(واخلدمات

                                                             
  .٤م، م ١٩٩٩لسنة  ١٩ش التجاري اليمين رقم قانون تشجيع املنافسة ومنع االحتكار والغ) ٣٨٨(
ــــــرقم )  ٣٨٩( عتمــــــاد القواعــــــد املنظمــــــة للرتكــــــز ٩/٩/١٤٢٩والتــــــاريخ  ٢٥/٢٠٠٨قــــــرار جملــــــس املنافســــــة ذو ال هـــــــ، 

 .٣-٤االقتصادي، املادة 
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كـان يف وصـول املنشـأة لوضـع   وهذا املعىن مقرر لدى الكثري من تنظيمات املنافسة، فـإن
مهيمن ختفـيض لسـعر اخلـدمات أو السـلع، فـإن للجهـة املختصـة أن تسـتثين املنشـأة مـن حظـر 

دمات والســلع أو طــرح منتجــات حتســني نوعيــة اخلــ، ويــدخل فيــه )٣٩٠(الوصــول للوضــع املهــيمن
  .)٣٩١(جديدة يف السوق

  
  إذا كان يف وصول املنشأة للوضع املهيمن إجياد فرص عمل: املسألة الثانية

جيــاد فــرص عمــل مالئمــة ملواطنيهــا، ومل يــورد املــنظم الســعودي هــذه  ــتم الــدول كثــرياً 
ـا تـدخل يف املصـلحة العامـة،  إذ مـن واجبـات الدولـة محايـة اجلزئيـة يف تنظيمـه للمنافسـة، إال أ

 الرتكــز يتعــني عنـد تقيــيم ،  )٣٩٢(حـق العمــل، واإلعانـة علــى إجيـاد فــرص عمــل ملـن يبحــث عنـه 
، مــن حيــث تــوفري فــرص عمــل جديــدة، أو الرتكــز أن ينظــر إىل األثــر االجتمــاعي النــاتج عــن 

  .)٣٩٣(احلفاظ على حقوق العمال يف املنشآت املشاركة يف العملية 
يمات املنافسة السعودية من ذكر هلذا املوضـوع إال أنـه داخـل يف املصـلحة وقد خلى تنظ

ثــــري علــــى  القواعــــد املنظمــــة للرتكـــز االقتصــــاديالعامـــة، وقــــد أكـــدت  أن الرتكـــز إذا أدى إىل 
املنافســـة، إال أن املصـــلحة العامـــة تقتضـــي املوافقـــة عليـــه، فـــإن علـــى جملـــس املنافســـة أن يقـــدم 

  . )٣٩٤(املصلحة العامة
إىل إجيــاد فــرص عمــل، فــإن ذلــك يســهل موافقــة جمــالس املنافســة علــى  الرتكــز أدى  فـإذا

  .)٣٩٥(ولو أدى إىل الوصول لوضع مهيمن الرتكز 

                                                             
  ).١١(قانون املنافسة األردين  املــــادة ) ٣٩٠(
  .١٤قانون املنافسة ومنع االحتكار السوري  م) ٣٩١(
النظــام األساســي للحكــم يف اململكــة العربيــة الســعودية يف مادتــه الســابعة عشــرة علــى احــرتام حــق العمــل، نــص )  ٣٩٢(

ن تيسـر جمـاالت العمـل لكـل قـادر عليـه، ينظـر نـص املـادة يف النظـام األساسـي  ويف املادة الثامنة والعشرين التزام الدولة 
ألمر امللكي ذي الرقـم  .هـ٢٧/٨/١٤١٢: خوالتاري ٩٠/ أ : للحكم الصادر 

  .٣٥أسامة فتحي عبادة يوسف ص ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٣٩٣(
ــــــرقم )  ٣٩٤( عتمــــــاد القواعــــــد املنظمــــــة للرتكــــــز ٩/٩/١٤٢٩والتــــــاريخ  ٢٥/٢٠٠٨قــــــرار جملــــــس املنافســــــة ذو ال هـــــــ، 

 .٢-٤االقتصادي، املادة 
  .١٤، قانون املنافسة ومنع االحتكار السوري  م)١١(ملــــادة قانون املنافسة األردين  ا) ٣٩٥(
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ورد يف التقنــــني التجــــاري الفرنســــي، أن املمارســــات املقيــــدة للمنافســــة تســــتثىن مــــن قــــد و 
ـــــدعم فـــــرص ع ـــــا تســـــتحدث فـــــرص عمـــــل أو ت ـــــات أ ا يف إثب ـــــح أصـــــحا مـــــل احلظـــــر إذا أفل

 .)٣٩٦(قائمة
  

  أنشطة البحث والتطوير: املسألة الثالثة
أكــد املــنظم الســعودي يف النظــام األساســي للحكـــم علــى أن مــن مهــام الدولــة تشـــجيع 

، ومل يــــــورد املــــــنظم الســــــعودي اســــــتثناء أنشــــــطة البحــــــث والتطــــــوير يف  )٣٩٧(البحـــــث العملــــــي 
ـــا تــــدخل يف املصـــاحل العامــــة، وقـــد أكــــدت القواعـــد املنظمــــة للرتكــــز  تنظيمـــات املنافســــة إال أ

ثـري علـى املنافسـة، إال أن املصـلحة العامـة تقتضـي املوافقـة  االقتصادي أن الرتكـز إذا أدى إىل 
  . )٣٩٨(عليه، فإن على جملس املنافسة أن يقدم املصلحة العامة
األنشـطة الـيت تسـتهدف تسـهيل النشـاط وتنص الكثري من أنظمة املنافسـة علـى اسـتثناء 

لتعـــاون بـــني الشــــركات يف وضـــع املعـــايري القياســــية ومجـــع وتبـــادل اإلحصــــائيات االقتصـــادي كا
  .)٣٩٩(واملعلومات عن نشاط معني، وأنشطة البحوث والتطوير 

ويـــرى الباحـــث أنـــه ال حاجـــة إليرادهـــا يف النظـــام لـــدخوهلا يف املصـــلحة العامـــة، وميكـــن 
  .شادوضعها يف القواعد الداخلية لعمل جملس املنافسة على سبيل االسرت 

  
  الرتكز عرب  إنقاذ شركة من التعثر أو اإلفالس: املسألة الرابعة

ثري على املنافسة، إال  القواعد املنظمة للرتكز االقتصاديأكدت  أن الرتكز إذا أدى إىل 
أن املصـــــلحة العامـــــة تقتضـــــي املوافقـــــة عليـــــه، فـــــإن علـــــى جملـــــس املنافســـــة أن يقـــــدم املصـــــلحة 

                                                             
  .١١٢محاية املنافسة للدكتور حسني املاحي ص ) ٣٩٦(
ألمـــر امللكـــي ذي الرقــــم) ٣٩٧( : والتـــاريخ ٩٠/ أ : املـــادة التاســـعة والعشـــرون مـــن النظـــام األساســـي للحكـــم الصـــادر 

 .هـ٢٧/٨/١٤١٢
ــــــرقم )  ٣٩٨( عتمــــــاد القواعــــــد املنظمــــــة للرتكــــــز ٩/٩/١٤٢٩والتــــــاريخ  ٢٥/٢٠٠٨قــــــرار جملــــــس املنافســــــة ذو ال هـــــــ، 

 .٢-٤االقتصادي، املادة 
هــ، م ١٤٢٨ربيـع اآلخـر  ٦يف شأن محايـة املنافسـة الصـادر يف  ٢٠٠٧لسنة ) ١٠(قانون املنافسة الكوييت رقم ) ٣٩٩(
٦.  
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إنقاذ منشأة قائمة من التعثر املايل أو اإلفالس، عنـدما ال يوجـد ومن أهم املصاحل . )٤٠٠(العامة
محكمـة العليـا وميكن أن يؤخذ ذلك مـن حكـم للمع منشأة أخرى،  الرتكز إال حل وحيد هو 
ملا فيـه مـن إنقـاذ شـركة مـن صحة الرتكز ب، (Citizen Publishing)األمريكية يف قضية 

  . )٤٠١(التعثر املايل
إلرشــــادية لالنــــدماجات األفقيــــة شــــروط التمســــك بــــدفاع الشــــركة ورد يف املبــــادئ اقــــد و 

  :اآليت عثرة، إذا تضمن إثباتتامل
 الوضع املتعثر للمنشأة،   - ١
لتزاماته املالية يف وقت قريب،  - ٢  وأنه لن يكون قادرا على الوفاء 
 وأن يتم إثبات غياب احللول البديلة أما املنشأة،  - ٣
 .)٤٠٢(نشأة من السوق لسوء الوضع املايلوأنه إن مل تتم الصفقة فسوف خترج امل - ٤

م، قــررت ١٩٩٨سـنة ) Kali / Salz(كمـة العـدل األوروبيــة يف قضـية ويف حكـم حمل
ا وزادت   :الشروط ذا

أن يـتم إثبـات أن الضـرر النـاتج عـن خـروج الشـركة املتعثـرة مـن السـوق أكـرب مـن  - ٥
لنسبة للمستهلكني   .)٤٠٣(األضرار غري التنافسية لعملية الرتكز 

ـــــــــــــا مـــــــــــــن جملـــــــــــــس الدولـــــــــــــة الفرنســـــــــــــي يف قضـــــــــــــيةو  ـــــــــــــد صـــــــــــــدرت الشـــــــــــــروط ذا  ق
)Seb/Moulinex ( فــإذا ختلـــف شــرط ممـــا ســبق فــال يصـــح دفــع الشـــركة . م٢٠٠٤ســنة

  .)٤٠٤(الراغبة يف االندماج، ومت رفض الصفقة لعدم توافر الشرط األخري 
ر ســـلبية ال تقـــف عنـــد مالكهـــا، بـــل  ويـــرى الباحـــث أن إفـــالس منشـــأة اقتصـــادية لـــه آ
تتعدى إىل الدائنني واملوظفني، ولذا حتارب الدول تعثر وإفـالس املنشـآت التجاريـة ومتـد هلـا يـد 

                                                             
ــــــرقم )  ٤٠٠( عتمــــــاد القو ٩/٩/١٤٢٩والتــــــاريخ  ٢٥/٢٠٠٨قــــــرار جملــــــس املنافســــــة ذو ال اعــــــد املنظمــــــة للرتكــــــز هـــــــ، 

 .٢-٤االقتصادي، املادة 
  .٣٥١أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٤٠١(
، عــن  ٥/١م، املــادة ١٩٩٢املبــادئ اإلرشــادي لالنــدماجات األفقيــة الصــادرة مــن جلنــة التجــارة الفيدراليــة ســنة ) ٤٠٢(

  .٣٥١أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -ين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة النظام القانو : كتاب
  .٣٥١أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٤٠٣(
  .٣٥٢املرجع السابق ص ) ٤٠٤(
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قـــد يكـــون حـــال للمنشـــآت املتعثـــرة، وقـــد يزيـــدها  الرتكـــز املعونـــة إذا أمكـــن تـــاليف اإلفـــالس، و 
، ولذا فإن من مهمة اجلهة اليت تدرس حالة الرتكـز أن تتأكـد أن  شـأة سـيقوي املن الرتكـز ضعفًا

وحيـــث خلـــى ذكـــر هـــذه احلـــال يف تنظيمـــات املنافســـة . ممـــا جيعلهـــا تتعـــاىف وختـــرج مـــن أزمتهـــا
  .السعودية، فإن الباحث يرى أن تذكر يف اللوائح الداخلية االسرتشادية

   
  الرتكز عرب  إىل تقدم اقتصادي الوصول: املسألة اخلامسة

ي للموافقــة عليــه وإن أدى لتقــدم اقتصــادي واضــح، فــإن ذلــك مــربر قــو  الرتكــز إذا أدى 
ومل يرد يف تنظيمـات املنافسـة السـعودية نـص علـى هـذه احلـال، إال إىل الوصول لوضع مهيمن، 

ا داخلة يف عموم املصلحة العامة   . )٤٠٥( أ
وأمـا تنظيمــات املنافســة األخـرى فــإن بعضــها يـورد أمهيــة مراعــاة مـا إذا كــان يف الرتكــز مــا 

ادي، فقـد نـص القـانون املغـريب للمنافسـة علـى أن أصـحاب إىل تقـدم اقتصـ يؤدي إىل الوصول
ميكــن أن يســاهم يف التقــدم  الرتكــز إذا أثبتــوا أن  راملنشــآت ميكــنهم طلــب االســتثناء مــن احلظــ

ا كافيــــة لتعـــويض قيــــود املنافســــة ويشـــرتط يف االســــتثناء أال تفــــرض . االقتصـــادي وأن مســــامها
 بقـدر مـا تكـون ضـرورية لبلـوغ هـدف التقـدم املشـار املمارسات املذكورة قيودا على املنافسة إال

وورد يف التقنــني التجــاري الفرنســي، أن املمارســات املقيــدة للمنافســة تســتثىن  .)٤٠٦(إليــه أعــاله 
ــــا تســــهم يف التقــــدم االقتصــــادي، وكانــــت هــــذه  ــــات أ ا يف إثب مــــن احلظــــر إذا أفلــــح أصــــحا

  .)٤٠٧(لناتج عنهااملمارسات توفر للمتعاملني جزءا عادال من التقدم ا
ســتقراء تنظيمــات املنافســة وكــالم شــراح أنظمــة املنافســة ميكــن حصــر مــا يـــدخل يف و  
  :يدخل يف ذلك اآليت إىل تقدم اقتصادي الوصول
دة التصــدير،  - ١ مــن أســباب اســتثناء املنشــآت  إذإذا أدى الوصــول للهيمنــة إىل ز

 . )٤٠٨(تشجيع التصدير الرتكز من الوصول للهيمنة عرب 
                                                             

ــــــرقم )  ٤٠٥( عتمــــــاد القواعــــــد املنظمــــــة للرتكــــــز هـــــــ٩/٩/١٤٢٩والتــــــاريخ  ٢٥/٢٠٠٨قــــــرار جملــــــس املنافســــــة ذو ال  ،
 .٢-٤االقتصادي، املادة 

  .٨املادة : قانون املنافسة املغريب) ٤٠٦(
  .١١٢محاية املنافسة للدكتور حسني املاحي ص ) ٤٠٧(
  .١٤قانون املنافسة ومنع االحتكار السوري  م ).١١(قانون املنافسة األردين  املــــادة ) ٤٠٨(

 



  رثيغدلا دعس نب زيزعلادبع .د :هبتك________ في ضوء أحكام المنافسة التركز أسس النظر في 
  

 

١٠٦ 
 

الكثـــري مـــن  لكـــونوذلـــك إىل جـــذب رؤوس األمـــوال األجنبيـــة،  الرتكـــز أدى إذا  - ٢
الـدول تعتـرب مسـألة جـذب رؤوس األمـوال األجنبيـة مـن املسـائل املهمـة لتقويـة اقتصـادها، ولــذا 

 . )٤٠٩(جتعلها من مربرات استثناء املنشآت عند وصوهلا للهيمنة إذا أدت إىل جذب االستثمار
ــــة علــــى إذا كــــان يف اســــتثناء املنشــــأ - ٣ ة املهيمنــــة دعــــم قــــدرة املؤسســــات الوطني

املنافســة تســتثين منشــأة مــا وصــلت إىل اهليمنــة  وهيئــات ألن بعــض جمــالساملنافســة الدوليــة، 
وقــد نــص . )٤١٠(حتقيقـًا هلــدف وطــين وهـو دعــم قــدرة املؤسسـات الوطنيــة علــى املنافسـة الدوليــة

مـا إذا كـان مشـروع الرتكيـز يسـاهم يف القانون املغريب للمنافسة على أنه ينظر جملس املنافسـة في
لــس القــدرة  ملنافســة ويراعــي ا التقــدم االقتصــادي مســامهة كافيــة لتعــويض األضــرار الالحقــة 

ملقارنة مع املنافسة الدولية  . )٤١١(التنافسية للمنشآت املعنية 
نــه جيــوز  يف حالــة  الرتكــز ويــدخل يف ذلــك مــا نــص عليــه القــانون الســوداين للمنافســة 

  . )٤١٢(ممارسة نشاطها منفردة عدم مقدرة احدي املنشآت على 
: القانون اإلمارايت للمنافسـة كما يدخل يف ذلك دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة، ففي

 ويف، )٤١٣(دعم املشاريع املنشـآت الصـغرية واملتوسـطة وفـق الضـوابط الـيت حيـددها جملـس الـوزراء
عد استطالع رأي جملس املنافسة أن تعترب بعـض أصـناف جيوز لإلدارة ب: قانون املنافسة املغريب

ـــــدف إىل حتســـــني تســـــيري املنشـــــآت  االتفاقـــــات أو بعـــــض االتفاقـــــات، خصوصـــــا إذا كانـــــت 
م   . )٤١٤(الصغرى واملتوسطة أو تسويق الفالحني ملنتوجا

وقد حرص املنظم اجلزائري على التأكيـد علـى اعتبـار محايـة املنشـآت الصـغرية واملتوسـطة 
نــص ، ميكــن أن تــذلل أمامــه عقبــات النصــوص النظاميــة لقــانون املنافســة، فقــد ياً ســام اً مقصــد

الــيت ميكـــن أن  الرتكــزاتعلــى  الثامنــة عشــرةال يطبــق احلــد املنصــوص عليــه يف املــادة  علــى أنــه
                                                             

  .١٤قانون املنافسة ومنع االحتكار السوري  م ).١١(ملــــادة قانون املنافسة األردين  ا) ٤٠٩(
  .١٤قانون املنافسة ومنع االحتكار السوري  م ).١١(قانون املنافسة األردين  املــــادة ) ٤١٠(
  .٤٢املادة : قانون املنافسة املغريب) ٤١١(
  .١٠القانون السوداين للمنافسة م) ٤١٢(
أكتـوبر  ١٠: املوافـق -هــ ١٤٣٣ذي القعـدة  ٢٤بتـاريخ –م ٢٠١٢لسـنة ) ٤(القانون اإلمارايت االحتـادي رقـم  )٤١٣(

  .م –يف شأن تنظيم املنافسة  -م ٢٠١٢
  .٨املادة : قانون املنافسة املغريب) ٤١٤(
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ا التنافســية أو تســاهم يف حتســني التشــغيل أو مــن  ــا تــؤدي إىل تطــوير قــدرا ا أ يثبــت أصــحا
  . )٤١٥(ؤسسات الصغرية واملتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية يف السوق ا السماح للمأش

ويـــرى الباحـــث أمهيـــة حصـــر هـــذه املســـائل الـــيت تـــؤدي إىل تقـــدم اقتصـــادي، وذكرهـــا يف 
ــا  األدلـة الداخليـة الـيت تـنظم عمــل جملـس املنافسـة علـى سـبيل االسرتشــاد، مـع التأكيـد علـى أ

.يل التمثيلغري حاصرة جلميع احلاالت بل هي على سب  

                                                             
  .٢فقرة –مكرر  ٢١املادة - ٢٠٠٨قانون املنافسة اجلزائري، تعديل قانون املنافسة سنة ) ٤١٥(
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عادة ما يكون املستهلك هو احللقة األضـعف يف املمارسـات التجاريـة، ولـذا فـإن الكثـري 
ــا وتنشــئ جهــات خمتصــة حبمايــة  مــن الــدول حتــرص علــى محايــة املســتهلك وتراعيــه يف تنظيما

شـــــرتط الكثـــــري مـــــن قـــــوانني املنافســـــة أن تؤخـــــذ مصـــــلحة فائـــــدة املســـــتهلك ت، )٤١٦(املســـــتهلك
)Benefit to Consumers ( يف االعتبار عن دراسة طلبات الرتكـز، والـيت مـن ضـمنها

لفائــدة علــى مجهــور املســـتهلكني، . الرتكــز طلبــات  دة الكفــاءة اإلنتاجيــة جيــب أن تعــود  فــز
ها وحتسني جـودة السـلع واخلـدمات وخدمـة مـا ويشمل ذلك ختفيض األسعار واحلد من ارتفاع

  .بعد البيع وظروف التوزيع والتسويق
ألزم املنظم السعودي جملس محاية املنافسة أن يراعـي وألمهية مراعاة محاية املستهلك فقد 
ر الرتكز االقتصادي   : )٤١٧( ما يلي عند تقييمه آل

عي السـلع واخلـدمات احملافظة على املنافسة الفاعلة وتشجيعها بني منتجـي ومـوز  .١
  .يف السوق

لنسبة للجودة والسعر ملثل هذه السلع واخلدمات .٢   .تعزيز مصاحل املستهلكني 
التشــــجيع مــــن خــــالل املنافســــة علــــى خفــــض التكــــاليف وتطــــوير ســــلع جديــــدة  .٣

  . وتيسري دخول منافسني جدد يف السوق
لفائدة مماأهم  وقد حددت جيب وضـعه  مكاسب الكفاءة، واليت تعود على املستهلك 

  :آليت الرتكز ضمن إجيابيات 
ويوضــح ذلــك مــا ورد ، )Productivity Gains(املكاســب اإلنتاجيــة  - ١

وهـو  -جملـس املنافسـة الفرنسـي أن الرتكـز حمـل الدراسـة قـرار :يف ويف القانون القطري للمنافسة
 ختفـيض يـؤدي إىل نتـائج إجيابيـة للمسـتهلك، لكونـه يـؤدي إىل –تركـز يف قطـاع إنتـاج السـكر 

                                                             
ألمــر امللكــي ذي الـــرقم ث مــن املــادة الرا-الفقــرة الرابعــة )  ٤١٦( لــس االقتصــادي األعلــى الصــادر  بعــة مــن تنظــيم ا
 هـ١٧/٥/١٤٢٠والتاريخ  ١١١/أ
 .١١، م٥-٦م : ، وينظر أيضا٢٩الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي م)  ٤١٧(
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التكاليف، مع حتسني للمنتج مما يؤدي إىل حصول املستهلك على املنـتج جبـودة حمسـنة وسـعر 
 .)٤١٨(منخفض 
 .حتسني اخلدمة للمستهلك - ٢
حتسني القدرة على االبتكار وتعزيز وسائل البحـث والتطـوير، وهـذا يـؤدي إىل  - ٣

 .حتسني القدرة اإلنتاجية وتقدمي املنتج النهائي بسعر منافس
درة املنشــآت علــى املنافســة الدوليــة، وقــد أكــد القــانون الفرنســي علــى تعزيــز قــ - ٤

ضرورة األخذ يف االعتبار عند تقييم عملية الرتكز مدى مسامهة العملية حمل الفحـص يف تعزيـز 
 .قدرة املشروعات الوطنية على املنافسة الدولية

ة عمليـة قرر جملس املنافسة الفرنسـي أنـه ميكـن اعتبـار مسـامه فقدمحاية البيئة،  - ٥
 الرتكـز الرتكز االقتصادي يف مكافحة تلوث البيئة من التقدم االقتصادي مما يضم إىل إجيابيات 

  .)٤١٩(حمل الدراسة عند تقييم اإلجيابيات والسلبيات 
يت مــن فــروع أهــم املصــاحل العائــدة إىل املســتهلك الــيت جيــب أن تراعــى مــن قبــل  وفيمــا 

ر ا جملس املنافسة    .لرتكز االقتصاديعند تقييمه آل
  

  احملافظة على املنافسة الفاعلة: الفرع األول
ورد يف الفقــرة الثانيــة مــن قــرار جملــس الــوزراء الســعودي الصــادر يف جلســته املنعقــدة يــوم 

أن مــن مهــام جملــس املنافســة مراقبــة الســوق لضــمان تطبيــق قواعــد . هـــ١٤/٩/١٤٣٤االثنــني 
   .املنافسة العادلة

، ال محايـــة املنافســـةلـــس املنافســـة مـــن قـــانون املنافســـة أو مـــن جموالـــنص علـــى أن اهلـــدف 
  . )٤٢٠(يكاد خيلو منه قانون من قوانني املنافسة

                                                             
  .٣٤٦ص أسامة فتحي عبادة يوسف  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٤١٨(
  .٣٤٧املرجع السابق ص ) ٤١٩(
ـــــم  -القــــانون القطــــري حلمايــــة املنافســــة ومنــــع املمارســــات االحتكاريــــة ) ٤٢٠( ، القــــانون ٢م، م ٢٠٠٦لســــنة ) ١٩(رقـ

  .١٠السوداين للمنافسة  م
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من األنظمة كالتنظيم الفرنسي والقانون األورويب املنظم للمنافسة إىل  العديدوقد ذهبت 
ســيطر، فــال أن احلظــر ينحصــر يف إســاءة اســتغالل املركــز املســيطر ولــيس الوصــول إىل املركــز امل

ملنافسة يف األحوال اآلتية نه أخل    :)٤٢١(يوصم التاجر 
إن حصــل التــاجر علــى حصــة ســوقية تفــوق منافســيه بوســاطة مهارتــه التجاريــة  - ١

 .الفائقة، إذ املنافسة تقتضي بذل اجلهود للوصول للهدف املنشود
 .حصول التاجر على مركز احتكاري بفعل منافسته الشريفة - ٢
قــــوة احتكاريــــة بســــبب أنــــه ال غــــىن للمجتمــــع عنهــــا،   اســــتحواذ التــــاجر علــــى - ٣

 .كشركات االتصاالت وحنوها
يف الســـوق املصـــرية االنـــدماج بـــني شـــركيت الدخيلـــة وعـــز، ســـنة  ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك

مــن إنتــاج الســوق احمللــي للحديــد والصــلب، ومــع ذلــك فلــم % ٧٠م، وميثــل إنتاجهمــا ١٩٩٩
عته حتـت الرقابـة، لتمنـع مـن التصـرفات املخلــة توقـف السـلطات املصـرية هـذا االنـدماج بـل وضــ
ساءة الشركة املندجمة ملركزها املسيطر   .)٤٢٢(ملنافسة 

  
  تعزيز مصاحل املستهلكني: الفرع الثاين

لتغاضــــي عـــــن املمارســـــات  أعطــــى املـــــنظم الســــعودي جملـــــس املنافســـــة ســــلطة تقديريـــــة 
ا أن تـؤدي إ ملنافسـة والـيت مـن شـأ ـة  ىل حتسـني أداء املنشـآت وحتقيـق فائـدة واالتفاقات املخّل

ر احلــد مــن حريــة املنافســة وتكــاد تتفــق الكثــري مــن قــوانني املنافســة  .)٤٢٣( للمسـتهلك تفــوق آ
القــانون ، و )٤٢٤(قــانون املنافســة الكــوييت علــى إمكانيــة االســتثناء ملصــلحة املســتهلكني، كمــا يف 

صــة اإلعفــاء للممارســات املخلــة فــتح قــانون املنافســة التونســي فر  كمــا.)٤٢٥(القطــري للمنافســة 

                                                             
 ٢٧ص  ١٩٩٣ســنة  ٦٣جملــة القــانون واالقتصــاد ع  –االحتكــار احملظــور وحمظــورات االحتكــار ألمحــد امللحــم ) ٤٢١(

  .١٠٢حتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة ص عن اال
  .٢٠٤أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٤٢٢(
 .١١م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ٤٢٣(
هــ، م ١٤٢٨ربيـع اآلخـر  ٦الصـادر يف يف شأن محايـة املنافسـة  ٢٠٠٧لسنة ) ١٠(قانون املنافسة الكوييت رقم ) ٤٢٤(
٥.  
  .٥م، م ٢٠٠٦لسنة ) ١٩(رقــم  -القانون القطري حلماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية ) ٤٢٥(
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لفائــدة علــى املســتهلك  ولــذا فــإن صــاحب املصــلحة يلزمــه إقنــاع . )٤٢٦(ملنافســة إن عــادت 
ثر    .اإلجيايب على املستهلك ليتم استثناؤه الرتكز جملس املنافسة 

املمارسـات املقيـدة للمنافســة أعطــى فرصـة إلمـرار الفرنسـي، إضـافة إىل ذلـك فـإن املـنظم 
ا ال ميكـن أن تقصـي املشـروعات األخـرى  ائهاستثن ا يف إثبات أ من احلظر إذا أفلح أصحا

 .)٤٢٧(عن املنافسة يف نصيب جوهري من سوق املنتجات املعنية 
االســـتثناء ال يكـــون إعفـــاء مجاعيـــا بـــل جيـــب أن تـــدرس كـــل حالـــة وبطبيعـــة احلـــال؛ فـــإن 

 .)٤٢٨(لوحدها
  

وير ســلع جديــدة، ودخــول منافســني تشــجيع خفــض التكــاليف وتطــ: الفــرع الثالــث
  جدد

حيــرص املســتهلك عــادة علــى جــودة املنــتج واخنفــاض الســعر، ولــذا فــال بــد مــن تشــجيع 
إذا كـان يف وصــول فـ. )٤٢٩(الرتكـز إذا أدى إىل هـذه املصـاحل، وهـو مـا نبـه إليـه املـنظم السـعودي

أن تســـتثين املنشـــأة لوضـــع مهـــيمن ختفيضـــًا لســـعر اخلـــدمات أو الســـلع، فـــإن للجهـــة املختصـــة 
حتسني نوعية اخلدمات والسـلع أو ، ويدخل فيه )٤٣٠(املنشأة من حظر الوصول للوضع املهيمن

  .)٤٣١(طرح منتجات جديدة يف السوق
ــــيس للمــــنظم يف وضــــعه  ويــــرى الباحــــث أن مراعــــاة مصــــاحل املســــتهلكني هــــو مقصــــد رئ

لمنافســني اآلخــرين ألنظمــة املنافســة، ومل متنــع املمارســات االحتكاريــة إال ســدا لذريعــة الظلــم ل
سعار مرتفعة أو جودة منخفضة   .وغنب املستهلكني بتقدمي سلع وخدمات 

                                                             
  .من قانون املنافسة ٦ويراجع الفصل  ٥٨التقرير الوطين حول سياسة وقانون املنافسة يف تونس  ص ) ٤٢٦(
  .١١٢حي ص محاية املنافسة للدكتور حسني املا) ٤٢٧(
م، املنشور يف التقريـر ٢٠٠٧فرباير ١بتاريخ  ٦٢١٦٠ينظر على سبيل املثال احلكم القضائي التونسي ذو الرقم ) ٤٢٨(

  .٥٩الوطين حول سياسة وقانون املنافسة يف تونس  ص 
 .٢٩الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي م)  ٤٢٩(
  ).١١(قانون املنافسة األردين  املــــادة ) ٤٣٠(
  .١٤قانون املنافسة ومنع االحتكار السوري  م) ٤٣١(
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ن  ملفسـدة الصـغرى، وقـرروا قاعـدة فقهيـة  الضـرر وقد قرر الفقهاء أن املفسدة الكربى تدفع 
لضــرر األخــف ُــزال   : -رمحــه هللا  - )٤٣٣(احلنبلــي  قــال ابــن النجــار الفتــوحي،  )٤٣٢( األشــد ي

عليا منهما أوىل من درء غريهـا، وهـذا واضـح، يقبلـه كـل عاقـل، واتفـق عليـه أولـو العلـم فدرء ال"
لفســـاد : " -رمحـــه هللا  - ابـــن تيميـــة اإلمـــام قـــالو  .  )٤٣٤( " فـــال جيـــوز دفـــع الفســـاد القليـــل 

الكثـــري، وال دفـــع أخـــف الضـــررين بتحصـــيل أعظـــم الضـــررين، فـــإن الشـــريعة جـــاءت بتحصـــيل 
ـا تـرجيح خـري اخلـريين إذا  يل املفاسد وتقليلهااملصاحل وتكميلها، وتعط بقـدر اإلمكـان، ومطلو

، ودفع شر الشرين إذا مل يندفعا مجيعاً    . )٤٣٥( مل ميكن أن جيتمعا مجيعًا
وعلى ما تقدم؛ فإن من أهم وأصعب مهام جملس املنافسة ما أعطي مـن سـلطة تقديريـة لينظـر 

ا  الرتكز يف املصاحل املرتتبة على  ، وعلى اجلهة طالبـة الرتكز ملفاسد املتوقعة املرتتبة على ويواز
ليســـهل علـــى جملـــس املنافســـة عملـــه  الرتكـــز أن تســـعى إلقنـــاع جملـــس املنافســـة مبصـــاحل  الرتكـــز 

  .ويتخذ القرار السليم

                                                             
 .٢٧جملة األحكام العدلية م )  ٤٣٢(
بـــن النجـــار، ألـــف شـــرح الكوكـــب املنـــري يف )  ٤٣٣( هـــو األصـــويل الفقيـــه دمحم بـــن أمحـــد الفتـــوحي احلنبلـــي ، املشـــهور 

 ". ٦/٦األعالم . " هـ٩٧٢تويف سنة . األصول ومنتهى اإلرادات يف الفقه وغريمها
ــرد فيهـا أكثــر مــن ألــف فـرع مــن فــروع الفقــه: "قـال ابــن عبــد اهلــادي رمحـه هللا تعــاىل  )٤٣٤( القواعــد " وهــذه القاعــدة يطَّ

 .  ١٠٠الكلية، البن عبداهلادي ص 
 .٦/١١٨، منهاج السنة النبوية البن تيمية ٢٣/٣٤٣جمموع الفتاوى )  ٤٣٥(
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، الرتكز قبل وقوعه، بل تستمر بعد حصول  الرتكز ال تقتصر رقابة جملس املنافسة على 
أثــر علــى املنافســة، وتضــع أجهــزة املنافســة تــدابري تصــحيحية للحــد  زكــرت للوخصوصــًا إذا وجــد 

ر اليت قد حتصل مـن املنشـآت املندجمـة، ولكـي تكـون هـذه التـدابري فعالـة يلـزم أن تت بـع من اآل
شــروطًا مبينـــة يف املطلـــب األول، وعناصـــر جنـــاح هــذه التـــدابري موضـــع يف املطلـــب الثـــاين، وأمـــا 
املطلــب الثالـــث فســـيكون عـــن أهـــم أنـــواع التـــدابري التصـــحيحية الـــيت تقررهـــا اجلهـــات املختصـــة 

ر الرتكز الناتج عن    .الرتكز لرقابة على املنافسة لتقليل آ
  

 

 

أو بنــاء علــى طلــب مــن  مــن تلقــاء نفســه أن يبــادرألــزم املــنظم الســعودي جملــس املنافســة 
أي جهــة تتــأثر ســـلبا مــن جـــراء إعفــاء قـــائم العــدول عـــن قــرار اإلعفـــاء مــع ذكـــر املــربرات الـــيت 

لــس األخــذ يف االعتبــار  ر الســلبية الناجتــة مــن ممارســة اإلعفــاء، ويتعــني علــى ا مــا توضــح اآل
  :يلي

التأكد من صحة املعلومـات املقدمـة مـن مقـدم الطلـب أو مـن جهـات أخـرى ذات ) ١ 
لس يف إصدار قراره   .عالقة واليت اعتمد عليها ا

لسوق املعنية) ٢    .تغري الظروف اخلاصة 
  .التغريات يف السوق املعين منذ املوافقة على اإلعفاء) ٣ 
ى املنافســة املشــروعة والناجتــة مــن ممارســات مقــدم التــأثريات اإلجيابيــة أو الســلبية علــ) ٤ 

   .)٤٣٦( الطلب لإلعفاء

                                                             
 .١٨م  -الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي) ٤٣٦(
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أن حيــدد  املخـتص للــوزيروهـذا منصـوص عليــه يف أغلـب قــوانني املنافسـة، إذ هــي تعطـي 
مـــدة الســـتثناء هـــذه املمارســـات أو أن خيضـــعها ملراجعـــة دوريـــة، ولـــه ســـحب اإلعفـــاء يف حالـــة 

  .)٤٣٧(خمالفة املؤسسة املعنية لشروط منحه 
وجــــود نتــــائج إجيابيـــة وأخــــرى ســــلبية، فــــإن اجلهــــة  الرتكــــز إذا نــــتج مــــن دراســــة عمليـــة فـــ

لدراســـــــة هلـــــــا صـــــــالحية اختـــــــاذ تـــــــدابري تصـــــــحيحية للرتكـــــــز   Merger( املختصـــــــة 
Remedies(. اآليت للتدابري التصحيحية وقد اشرتط بعض الشراح:  

 .ودة قبل إمتام العمليةأن تكون هذه التدابري فعالة يف استعادة حالة املنافسة املوج - ١
  .)٤٣٨(أن تكون هذه التدابري قليلة التكلفة نسبيا يف مرحلة التنفيذ  - ٢

يحــق لســلطات املنافســة الــدخول يف مفاوضــات مــع طــاليب فللقــانون األمريكــي،  وأمــا يف
ر الســـلبية للصــفقة الرتكــز  وقــد ورد يف املبـــادئ . للوصــول إىل إجــراءات عالجيـــة حتــد مــن اآل

  :الصادرة عن وزارة العدل األمريكية أنه يشرتط للتدابري التصحيحية اآليتاإلرشادية 
لفعل - ١  .أن يكون االندماج خمالفا للمادة السابعة من قانون كاليتون 
أن يكــــــون هـــــــدف التـــــــدابري التصـــــــحيحية احلفـــــــاظ علـــــــى املنافســـــــة ال محايـــــــة  - ٢

 .املتنافسني
  . )٤٣٩(أن تكون التدابري قابلة للتنفيذ  - ٣

األوروبيــة، فقــد أجــازت الالئحــة األوروبيــة لتنظــيم االنــدماجات للمفوضــية وأمــا القــوانني 
األوروبية قبول التعهدات املقدمة بواسطة األطـراف املعنيـة، الـيت تضـمن توافـق صـفقة االنـدماج 

لشروط اآلتية   :مع متطلبات السوق األوروبية، 
 .لى الصفقةأن متثل هذه التعهدات احلل النهائي ملشكلة املنافسة املرتتبة ع - ١
لســوق  - ٢ أال يرتتــب عليهــا مشــكلة أخــرى يف الســوق املعنيــة أو يف ســوق هلــا ارتبــاط 

 .املعنية

                                                             
، إال أن ٧، ومثلــــه قـــــانون املنافســــة ومنــــع االحتكــــار الســـــوري  م٧م، م  ٢٠٠٤قــــانون املنافســــة األردين لســــنة ) ٤٣٧(

  .القانون السوري جعل صالحية املوافقة للمجلس، وأما القانون األردين فجعل القرار بيد الوزير
  .٣٥٤حي عبادة يوسف ص أسامة فت -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٤٣٨(
  .٣٥٥املرجع السابق ص ) ٤٣٩(
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ـــــــه وتقييمـــــــه مـــــــن املفوضـــــــية  - ٣ ، وميكـــــــن مراجعت أن يكـــــــون اإلجـــــــراء مفصـــــــالً وكافيـــــــًا
  .)٤٤٠(األوروبية
وإبطالـه حـىت  الرتكـز من املقرر يف قوانني املنافسـة أن للسـلطة املختصـة االعـرتاض علـى و 

 الرتكـز ن مل يعرتض عليه من قبل، فال يوجد تقادم يسري ضد السلطة املختصة لصاحل ذلـك وإ
مكـان الســلطة املختصـة إثبــات األثـر الضــار للتصـرف يف املنافســة، بنـاء علــى أدلــة  طاملـا كــان 

  . )٤٤١(القائمة على أثره أو غرضه  الرتكز جديدة ظهرت بعد 
 الرتكـز يسري ضد السلطة املختصة لصاحل ذلـك ففي القانون األمريكي؛ ال يوجد تقادم 

طاملا أمكن إثبـات األثـر الضـار لالنـدماج علـى املنافسـة، بنـاء علـى األدلـة القائمـة علـى غـرض 
  .)٤٤٢(أو أثره اليت ظهرت بعد حدوثه  الرتكز 

أن للمجلـــس أن يلغـــي موافقتـــه الســـابقة يف إحـــدى وورد يف القـــانون الســـوري للمنافســـة 
  :يتنياحلالتني التال

ً مـــن الشـــروط والتعهـــدات الـــيت صـــدرت املوافقـــة  - ١ إذا خالفـــت املؤسســـات املاليـــة أ
 .مبوجبها

 .)٤٤٣(إذا تبني أن املعلومات األساسية اليت صدرت مبوجبها املوافقة مضللة - ٢
وقد أكدت املبادئ اإلرشـادية لالنـدماجات األفقيـة الصـادرة عـن املفوضـية األوروبيـة أن 

  .ق جيب أن يكون ممكنا ويف وقت مناسب وكافيا جلرب الضرردخول املنافسني إىل السو 
) Likelihood of Entry(فيجـب أن يتـوافر للمنافسـني إمكانيـة الـدخول  -

إىل الســوق يف حالــة جلــوء املنشــأة املعنيــة إىل رفــع الســعر أو ختفــيض اإلنتــاج إىل مرحلــة مــا بعــد 
ح املتوقعـة الرتكز  يف حـال الـدخول ووجـود املوانـع التقنيـة ، وتعتمد اإلمكانية علـى مقـدار األر

 .أو القانونية
                                                             

النظـام القـانوين لعمليـات الرتكـز االقتصـادي يف : ، وينظـر كتـاب٨/٢م –الالئحة األوروبية لتنظيم االنـدماجات ) ٤٤٠(
  . ٣٥٦أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -قانون املنافسة 

، نقـال عـن تقريـر الكـونغرس األمريكـي ٢٠٣ق ص االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسـة للـدكتور معـني الشـنا) ٤٤١(
  .حول قانون كاليتون

  .٥٣جملة احلقوق ص  –مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية للدكتور أمحد امللحم ) ٤٤٢(
  .١٤قانون املنافسة ومنع االحتكار السوري  م) ٤٤٣(
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 Timeliness of(جيب أن يتم دخول املنافسني إىل السوق يف وقت مناسب  -
Entry (قريب نسبيا من وقت االندماج، وقدرته املفوضية بسنتني. 
) Sufficiency of Entry(جيب أن يكون حجم الدخول إىل السوق كافيـا  -

  .)٤٤٤(فسي قد ينتج عن عملية االندماج إلزالة أي ضرر غري تنا
  :وأما القانون الفرنسي، فقسم هذه التدابري إىل اآليت

أن تكـــــون هـــــذه التـــــدابري التصـــــحيحية مقدمـــــة مـــــن أطـــــراف االنـــــدماج، : األول النـــــوع
  .إلصالح األضرار الناجتة عنه

  .أن تكون هذه التدابري مفروضة من السلطات لضمان كفاية املنافسة: الثاين النوع
أن تكون هـذه التـدابري مشـروطة مـن السـلطات لضـمان مسـامهة الصـفقة : الثالث النوع

  .)٤٤٥(يف عملية التقدم االقتصادي واالجتماعي 
ويـرى الباحــث ضــرورة احلــرص علــى التـدابري التصــحيحية وأن تكــون املوافقــات املشــروطة 

  .ة هلذه الشروطحمل متابعة ورقابة من جملس املنافسة لينظر يف تطبيق اجلهات املندجم
  

 

 

لتقليـل السـلبيات،  الرتكـز ة يف كـبح مجـاح يميكن حتديد عناصـر جنـاح التـدابري التصـحيح
يتوأهم هذه العناصر    .ما 

  ) Neutrality(احلياد : العنصر األول
لفعـل هـي اسـتبعاد اآل ر غـري التنافسـية الناجتـة وتوضيح هذا العنصر، أن يكـون الغايـة 

عــن الصــفقة، فيجــب علــى أجهــزة املنافســة أن تكــون حمايــدة يف احلفــاظ علــى مصــاحل أطــراف 
  .الصفقة واحلفاظ على مصاحل املنافسني اآلخرين

  )Proportionality(التناسب : العنصر الثاين
                                                             

  .٣٤٨أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -ن املنافسة النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانو ) ٤٤٤(
 -النظـام القـانوين لعمليـات الرتكـز االقتصـادي يف قـانون املنافسـة : ، عـن كتـاب٥،٧-٤٣٠القانون الفرنسـي، م) ٤٤٥(

  .٣٥٦-٣٥٥أسامة فتحي عبادة يوسف ص 
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لتناســب حلـد املعقــول إلزالــة الســلبيات، فــ ويقصـد  ال يــزاد يف أن تكــون التــدابري كافيــة 
  .االشرتاطات عن احلاجة، حىت ال ميس مبدأ حرية التجارة واملنافسة بال مربر معقول

  احرتام املصاحل املشروعة للمنشآت : العنصر الثالث
فـال يلـزم أن تكـون التعهـدات معلنـة للجمهـور، حـىت ال متـس املصـاحل ووفقا هلذا العنصـر 
  .التجارية لألطراف املعنية

  عالية التدابري التصحيحيةف: العنصر الرابع
وذلـــك أن التعهـــدات يف حقيقتهـــا إمنـــا هـــي مبنيـــة علـــى دراســـة وحســـب خـــربة الســـلطة 
املختصة، ومع ذلك فقد تكون التعهدات هلـا مراحـل زمنيـة، فـإذا مضـت املرحلـة الزمنيـة األوىل 

ر الســلبية، فيلــزم تقــدمي تعهــدات جديــدة، لكــون كــل عمليــة انــدماج ال ميكــن أن  ومل تــزل اآل
ة ال ميكـن أن تتطـابق،  تطابق أي عملية سابقة، وكل التدابري التصحيحية لالندماجات املشـا

  :ولذا فال بد من فعالية الرقابة الالحقة لالندماج للنظر يف اآليت
 .دقة تطبيق التدابري التصحيحية - ١
ر السلبية لالندماج على املنافسة - ٢  .كفاية التدابري التصحيحية إلزالة اآل

  التعاون الدويل بني أجهزة املنافسة: ر اخلامسالعنص
جتد األطراف املعنية نفسها خاضعة لرقابة أجهـزة  حبيثله بعد دويل،  الرتكز قد يكون  

املنافسة يف أكثر من دولة، ويلزم حينئذ أن تتعاون أجهزة املنافسة يف تلـك الـدول للوصـول إىل 
ر السلبية للصفق   .)٤٤٦(ة يف مجيع األسواق املعنية تدابري أكثر فعالية تزيل اآل

  
 

 

ـا  تنقسم التدابري التصحيحية إىل تـدابري متـس هيكـل الصـفقة، وتعهـدات سـلوكية تلتـزم 
  . الفروع اآلتية يف اوبيا. الشركة الداجمة أو اجلديدة

  )Structural Measures(التدابري اهليكلية : الفرع األول

                                                             
  .٣٥٨-٣٥٦ة يوسف ص أسامة فتحي عباد -النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ) ٤٤٦(
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ـا أسـهل يف الرقابـة سلطات املنافسة تفضل وتكـون هـذه التـدابري . التـدابري اهليكليـة لكو
  :عرب اآليت
لـــث - ١ ـــاء بعـــض األعمـــال عـــن طريـــق تصـــفية بعـــض الوحـــدات ملشـــرت  مثـــل . إ

 Masterfoods / Royal(م يف قضـــية ٢٠٠٢حكـــم املفوضـــية األوروبيـــة ســـنة 
Canin( ت األليفــة، فقــررت املفوضــية ، حيــث ســينتج مركــز مســيطر يف ســوق أغذيــة احليــوا

كمـا حـدث . الرتكز األوروبية أن يتم تصفية بعض وحدات األعمال اخلاصة لتتم املوافقة على 
 . )٤٤٧(مثل ذلك من قبل أجهزة املنافسة األمريكية، يف عدة صفقات 

منــع اســتخدام عالمــة جتاريــة، إذا كــان اســتخدامها يــؤدي إىل وضــع مســيطر،  - ٢
 :ضية األوروبية يف قضية اندماجفقد قررت املفو 
، )Kleenex(والـــــــيت متلـــــــك عالمـــــــة ) Kimberley-Clark(شـــــــركة  )١

 .وهذه العالمة هلا انتشار يف اململكة املتحدة وإيرلندا
 )Andrex(واليت متلك عالمة ) Scott Paper(شركة  )٢

وقـد رأت املفوضـية أن امـتالك الشـركة اجلديــدة للعالمتـني معـا يـؤدي إىل وضـع مســيطر، 
  .ملدة عشر سنوات يف اململكة املتحدة وإيرلندا Kleenexاشرتطت ترك استخدام عالمة ف

  
  )Behavioral Commitment(التعهدات السلوكية : الفرع الثاين

حـة الفرصـة للمنافسـني  السلوكية التعهدات تشمل اء بعض االرتباطـات القانونيـة، وإ إ
فيــــه، والتعـــاون معهـــم يف ذلــــك عـــرب مــــنح  اآلخـــرين يف الـــدخول بســــهولة يف الســـوق واملنافســـة
  .حقوق املعرفة الفنية والتكنولوجية لبعض املنتجات

م، وجــدت املفوضـــية ١٩٩٧ســنة ) Ciba-Geigy / Sandoz(ففــي صــفقة 
لرباغيــث،  ت املصــابة  األوروبيــة أنــه ســينتج عــن الصــفقة مركــز مســيطر يف إنتــاج أدويــة احليــوا

شـــرتطت املفوضـــية مـــنح املنافســـني اآلخـــرين حقـــوق املعرفـــة نظـــرا المتالكهـــا بـــراءات اخـــرتاع، فا
ت تلك األدوية   .الفنية ملكو
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ــاء بعــض االتفاقيــات مــع أطــراف أخــرى للتقليــل مــن  وقــد تشــرتط املفوضــية األوروبيــة إ
ر    .)٤٤٨(الضارة على املنافسة  الرتكز آ

ابـة الدقيقـة ملعرفـة حتتاج إىل جهد من أجهـزة املنافسـة للرق التدابري هذهيرى الباحث أن و 
  .تطبيق املنشآت ملا قدمته من تعهدات
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