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  السادس الفصل -) ٢٠١٠(القانون النموذجي بشأن املنافسة 

  أهداف القانون أو أغراضه
االتفاقات أو الترتيبات التقييدية فيما بني مؤسسات األعمال أو         مكافحة أو إزالة      

منة، يعمليات االندماج وعمليات االستحواذ أو إساءة استعمال مراكز قوة سوقية مه          
مما حيدُّ من إمكانية الوصول إىل األسواق أو ُيقيِّد املنافسة على حنو آخر تقييداً مفرطاً،               

  .داخلية أو التجارة الدولية أو يف التنمية االقتصاديةفيؤثر تأثرياً ضاراً يف التجارة ال

  بديلة يف التشريعات القائمةالُنهج ال والسادستعليقات على الفصل ال    

  مقدمة    
. تشكِّل عمليات االندماج واالستحواذ اليوم جزءاً ال يتجزأ من األنشطة االقتصادية            -١

  .فة من عمليات االندماج حبسب الدوافعومن ِمنظَار اقتصادي، ميكن التمييز بني أنواع خمتل
التوسُّع اجلغـرايف؛   : هناك دوافع متعددة تقف وراء عمليات االندماج، منها ما يلي           -٢

تنويع أنشطة الشركة أو منتجاهتا وحافظة خدماهتا؛ تدعيم مركزها يف السوق؛ زيادة كفاءة             
نتـاج الـسلع بتكـاليف      اإلنتاج عن طريق وفورات احلجم والنطاق مبا ميكِّن الشركة من إ          

وميكـن أن   . هامشية أدىن مع احلفاظ على احلّد األدىن من الكفاءة من حيث حجم اإلنتاج            
ُتتيح عمليات االندماج للشركات نفاذاً أفضل إىل رأس املال، فضالً عن تعزيز قدراهتا يف جمال 

لك، تتيح عمليات   إضافةً إىل ذ  . البحث والتطوير واستخدام مهاراهتا اإلدارية استخداماً أفضل      
االندماج وسيلة متكِّن الشركة من اخلروج من سوق معينة، سواء ألهنا فشلت يف تلك السوق       

  .أو ألهنا ترغب يف إعادة تنظيم أنشطتها
ومن جانب آخر، ميكن أن تستجيب عمليات االنـدماج واالسـتحواذ لـدوافع               -٣

االستثمار تستحوذ علـى    فصناديق رأس املال السهمي اخلاص ومصارف       . استثمارية صرفة 
الشركات هبدف زيادة عائدات أصحاب األسهم يف املدى القصري مث تقوم من جديد ببيـع               

  .الشركة أو أجزاء منها يف املدى املتوسط، مبا يعود عليها باألرباح
العمليات   هذهغري أن بعض.  يف سوق مااملنافسة ال تعوِّق عمليات االندماجومعظم   -٤

وميكـن أن يـستفيد     . شواغل فيما يتعلق باملنافسة   وتثري بالتايل   هيكل السوق   غيِّر  ميكن أن تُ  
االندماج من تزايد قوته السوقية وأن يواجه منافسة حمدودة، حبيث يكون           الناشئ عن   الكيان  

إىل عمليـات االنـدماج     وهتدف مراقبـة    . اإلنتاج وزيادة األسعار  تقييد  يف وضع ميكنه من     
املنافسة والناشئة عن عمليات االندماج باختاذ ما يلزم من تـدابري           التصدي للشواغل املتعلقة ب   
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مشاريع متلك احلافز والقدرة على ممارسة قوة سوقية، سواء ُوجَِدت تلك        نشوء  للحؤول دون   
  .أخرىتكتالت هيكلية املشاريع عن طريق االستحواذ أو أية 

امل تتضمن أحكاماً تتعلق    وعلى الرغم من أن معظم ُنظُم املنافسة يف خمتلف أرجاء الع            -٥
. ، فإن حمتوى تلك األحكام وُسُبل إنفاذها ختتلف باختالف البلدان         عمليات االندماج مبراقبة  

مبوجب قوانني املنافسة جوانـب     عمليات االندماج   يف التعاطي مع    أوجه االختالف   وتشمل  
  :متعددة، منها ما يلي

  ؛ أنواع االندماجاملتعلقة مبختلفاألحكام القانونية وسياسة اإلنفاذ  •
العوامل اهليكلية والسلوكية اليت تؤخذ يف االعتبار وأمهيتها النسبية، مبـا يف ذلـك          •

تدخُّل السلطات املعنيـة     عنها   ّرينجاألعمال اليت   رقم  أو عتبات   / و يةصة السوق احل
باملنافسة، واملعايري اليت ُتعوِّق املنافسة واليت ينبغي استيفاؤها قبل منع ترتيب ما من             

  حيث املبدأ؛
الكفـاءة ومـع املعـايري غـري        يف جمـال    كيفية التعاطي مع املكاسب املتحقَّقة       •

  باملنافسة؛ املتعلقة
  نطاق اإلعفاءات وهيكلها؛ •
الترتيبات اإلجرائية، من قَبيل اإلخطار الطوعي أو اإللزامي بانـدماج شـركات             •

اإلمكانـات  ، أو   حصتها السوقية أعماهلا أو   من حيث رقم     معينة   اًتستويف شروط 
اإلجـراءات  ، و لعمليات االنـدماج  املتاحة للتدخُّل بأثر رجعي من أجل التصدي        

  .أو اجلزاءاتالتصحيحية 
ومع ذلك، جيدر باملالحظة عموماً أن أوجه التشابه بني معظم الُنظُم املتعلقة باملنافسة               -٦

سنوات األخـرية،  ففي ال. فيما بينهاتفوق أوجه االختالف عمليات االندماج يف تعاطيها مع   
اعتمدت بلدان عدَّة أحكاماً منفصلة يف قوانينها املتعلقة باملنافسة لتغطية املـسائل املتـصلة              

، ويف إطار هذا التوجُّه العام حنو اعتماد أو إصـالح قـوانني املنافـسة،               بعمليات االندماج 
ابري املوجـودة،  عمليات االندماج، أو قامت بإصالح التدملراقبة اعتمدت بلدان عديدة تدابري    

  .متبعةً يف ذلك نفس التوجهات العريضة

  املصطلحات    
عمليـات   من بني العناصر األساسية اليت تقوم عليها التشريعات املتعلقـة مبراقبـة             -٧

والفكرة . اليت جيب إخضاعها لرقابة السلطات املعنية باملنافسة      الصفقات  هو تعريف   االندماج  
اليت ُتحوِّل جمموعة من اِجلهات الفاِعلة      الصفقات   مجيع   األساسية هي أن يشمل هذا التعريف     

يف السوق كانت تنشط يف السابق بشكل مستقل إىل جهة فاِعلة واحدة، وتغيِّر بالتايل هيكل               
الـيت  الـصفقات  غري أن املصطلحات املستخَدمة لتعريف . السوق رمبا على حساب املنافسة  
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. ختتلف اختالفاً كبرياً باختالف البلـدان     ندماج  عمليات اال ختضع للتشريعات املتعلقة مبراقبة     
 الـصفقات وُيقدِّم هذا الفرع حملة عامة موجزة عن خمتلف التعاريف املـستخَدمة لتحديـد              

  .للمنافسةالصفقات املشمولة بواجب اإلخطار وعن األضرار اليت قد ُتسببها تلك 

  التركُّز    
طرة على مشروع آخر عن طريـق       السيللداللة على   ميكن استخدام مصطلح التركُّز       -٨

كُمراِدف ملصطلح  " التركُّز"لذا ميكن استخدام    . أو بأية طريقة أخرى   االندماج واالستحواذ   
وميكن استخدام مصطلح التركُّز أيضاً للداللة على عـدد         . الذي َيرد شرحه أدناه   " االندماج"

من التركُّز يف سوق ما تعين      وجيدر باملالحظة أن درجةً عاليةً      . اجلهات الفاِعلة يف سوق معينة    
أساساً وجود عدد قليل من اجلهات الفاِعلة يف السوق، يف حني أن اخنفاض درجة التركُّـز                

مذهب التركُّز  "وُتستخدم عبارة   . على وجود عدد كبري من اجلهات الفاِعلة يف السوق        يدل  
عمومـاً بـأن    وُيسلَّم  . على نطاق واسع كمؤشر على القوة السوقية يف قطاع ما         " السوقي

السوق، من شأنه   املانعة لدخول   ارتفاعاً نسبياً يف مستوى التركُّز، إذا اقترن بارتفاع احلواجز          
 السوق البيئـة املُثلـى   أن ُييسِّر التواطؤ أو السيطرة داخل القطاع وُيهيئ للجهات الفاِعلة يف       

  .)١(سوقيةملمارسة قوة 

  االندماج    
كات عموماً بوصفه التحاماً بني مؤسسيت أعمال أو        ُيعرَّف االندماج يف قانون الشر      -٩

عنه فقدان مؤسسة أو أكثر هلويتـها        ّرينج،  بعضها عن بعض  مستقلة  يف السابق   أكثر كانت   
يف قانون املنافسة غالباً ما يكون أوسع نطاقاً من         " االندماج"وتعريف  . وقيام مؤسسة واحدة  

مبوجب قانون املنافسة، عمليـات     قانون الشركات، حيث ميكن أن يشمل،       مبوجب   هتعريف
كتساب السيطرة، مثل   األشكال األخرى ال  االستحواذ أو االستيالء واملشروعات املشتركة و     

  ).انظر الفقرات التالية(إنشاء إدارات متشابكة 

  االستيالء/االستحواذ    
عادةً ما ُتشري عملية استحواذ أو استيالء مؤسسة أعمال على مؤسسة أخـرى إىل                -١٠

جمموع أسهم الشركة األخرى أو معظمها، كما ميكن أن ُتشري إىل شراء أقليـة مـن                شراء  
رة كاملة على املؤسسة األخرى أو       شرط أن يكون عدد األسهم كافياً ملمارسة سيط        ،األسهم

صنَّف االستحواذ على جزء كبري مـن أصـول          يُ ويف بعض البلدان،  . لتأثري فيها تأثرياً كبرياً   ل
املشمولة بواجب اإلخطار إذا مسحت تلك العمليـة للجهـة          صفقات  الشركة أخرى يف فئة     
وعلى سـبيل املثـال،     .  البائع يف السوق ذات الصلة      املركز الذي يتبوؤه   املُستحوِذة بأن تتبوأ  

__________ 

)١( Espen Eckbo B (1985). Mergers and the market concentration doctrine: Evidence from the capital 

market. Journal of Business 58: 325–349. 
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ينسحب هذا التعريف على عمليات االستحواذ على موقع إنتاج أو وحدة وظيفية أخـرى              
. ستحواذ دون موافقة الـشركة املُـستهَدفة      وميكن أن تتم عمليات اال    . تابعة لشركة أخرى  

  ".غري الودي"وُتصنَّف هذه العمليات يف فئة االستحواذ أو االستيالء 
ما ذُِكَر أعاله، فإن املشاريع املشتركة واإلدارات املتشابكة غالباً ما تـدخل يف             ومثل  -١١

  .عمليات االندماج وتكون بالتايل مشمولة بعمليات املراقبةنطاق تعريف 

  املشاريع املشتركة    
 مـشترك   اتفاقات ُتربم بني شركتني من أجل القيام بنشاط       "املشاريع املشتركة هي      -١٢

لملكيـة أو   ل، وغالباً ما ُتنشأ املشاريع املشتركة عن طريق إحداث شركة تابعة ختضع             ُمحدد
شتركة هبدف أداء مهمة ختدم صاحل الشركتني أو من أجل حتقيق أوجـه تـآزر               املسيطرة  ال

وميكن أن ُيفضي املـشروع املـشترك إىل إنتـاج          . )٢("مسامهات الشركتني األم  انطالقاً من   
املُدخالت الالزمة لنشاط الشركتني، أو إىل صنع منتجات يتم إنتاجها على حنو مشترك، أو              "

والتحالفات هي شكل من أشكال املـشاريع       ". إىل مجع اخلربات ألغراض البحث والتطوير     
كَّل من أجل مبادرات مشتركة تقوم هبا الشركات يف خمتلـف األسـواق             املشتركة اليت ُتش  

اجلغرافية واليت متكِّن من النفاذ املتباَدل إىل خمتلف األسواق اليت ينـشط فيهـا الـشركاء يف                 
ومتثل التحالفات شكل االندماج املفضَّل لشركات الطريان والشركات اليت تنشط          . التحالف

  .)٣(الالسلكيةيف قطاع االتصاالت السلكية و
وإذا أفضى هذا التعاون إىل استحداث وظيفة جديدة أو أعمال جتارية جديدة، أو إذا                -١٣

ويف . مكَّن من أداء وظيفة قدمية على حنو أفضل، فإن تأثريه يف املنافسة يكون عادة تأثرياً إجيابياً               
ك لكسب قـوة سـوقية أو   املقابل، تنشأ الشواغل املتعلقة باملنافسة إذا اسُتخدم املشروع املشتر        

لتعزيز هذه القوة، أو إذا كان املشروع ينطوي على اتفاقات تبعية تقييدية إىل حد اإلفـراط أو                 
أي إذا توافرت وسائل أخرى أقل إعاقـة        (كان وسيلة غري ضرورية لتحقيق األهداف املنشودة        

 سلبياً يف املنافسة وقد     ، ميكن أن يؤثر املشروع املشترك تأثرياً       ففي مثل هذه األحوال    ).للمنافسة
وحيدث . )٤(ُيستخدم حىت إلخفاء أنشطة تواطؤية من قبيل التسعري التواطؤي أو تقسيم السوق           

ذلك، على سبيل املثال، عندما ُتفضي االرتباطات املشتركة بني الـشركتني األم إىل التواطـؤ               
ك الترتيبات أيـضاً إىل     وميكن أن تؤدي تل   . )٥(")اآلثار التبعية ("خارج نطاق املشروع املشترك     

وميكن اعتبار املـشروع املـشترك كعمليـة        . اإلقصاءاحلد من املنافسة الفعلية أو املمكنة وإىل        
  .اندماج أو كمجرد اتفاق بني جهتني متنافستني وذلك حبسب درجة التكامل بني املشروعني

__________ 

)٢( Fox E (2008). Chapter 14: Competition law. In: Lowenfeld A. International Economic Law 

Second edition. Oxford University Press: 445. 
 .              نفس املرجع أعاله )٣(
 .              نفس املرجع أعاله )٤(
)٥( Jones et al. (2007). EC Competition Law. Second edition. Oxford University Press: 1094. 
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  اإلدارة املتشابكة    
واً يف جملـس إدارة مؤسـسيت        حالة يكون فيها الشخص عض     هياإلدارة املتشابكة     -١٤

  . أعمال أو أكثر أو يلتقي فيها ممثلو مؤسسيت أعمال أو أكثر يف جملس إدارة إحدى الشركات
وتكمن الشواغل املتعلقة باملنافسة هنا يف كون اإلدارة املتشابكة قـد ُتفـضي إىل                -١٥

نتاج قد تؤدي يف    اكتساب سيطرة إدارية ميكن مبوجبها اختاذ قرارات يف جمايل االستثمار واإل          
الواقع إىل تشكيل استراتيجيات مشتركة بشأن األسعار وتقاسم السوق وأنـشطة أخـرى             

وعلـى  . ُمتفاَهم عليها، وذلك فيما بني مؤسسات أعمال هي يف األصل مؤسسات متنافسة           
املستوى الرأسي، ميكن أن تؤدي حاالت اإلدارة املتشابكة إىل دمج رأسي لألنـشطة بـني               

ويفضي القطاعات التنافسية وهو ما من شأنه أن ُيثين عن التوّسع يف      مثالً،  لعمالء،  املوردين وا 
  .إىل ترتيبات معاملة باملثل فيما بني تلك اإلدارات

   تعريف االندماج-الُنُهج البديلة يف التشريعات القائمة     
    املنطقة/البلد

مبـا يف ذلـك     (ختضع كافة عمليات االندماج واالستحواذ واالرتباط         الربازيل
للُنظم القانونية الربازيلية املتعلقة بعمليات االنـدماج      ) املشاريع املشتركة 

ما دامت تلك العمليات تستويف العتبات املنصوص عليها يف تلك الُنظم           
 ٥٤انظر املادة   (بالنسبة إىل السوق يف الربازيل      آثار حمّددة   وتنطوي على   

  ).٣، الفقرة ١٩٩٤لعام  ٨-٨٨٤من القانون الربازيلي ملنع االحتكار 
يف الصني تعريفاً واسعاً، ويشدد     " االندماج واالستحواذ "ُتعرَّف عمليات     الصني

ن مجهورية الصني    من قانو  ٢٠فحسب املادة   . أثر املراقبة تعريف على   ال
عمليات االنـدماج   " مبكافحة االحتكار، يشمل تعريف      الشعبية املتعلق 
 وحيـازة مة بإدارة مشاريع األعمال     اندماج اجلهات القائ  " واالستحواذ

أسهم رأس املال أو األصول وممارسة شكل من أشكال السلطة خيـّول            
التأثري بشكل حاسم يف اجلهات األخرى القائمة بتلك األعمال سـواء           

  .مبوجب عقد أو بأية طرق أخرى
 )٦(ماجاملتعلقة بعمليات االند  جملس أوروبا   تشمل التركزات اليت ختضع       االحتاد األورويب

أي اندماج بني مشروعني أو أكثر من املشروعات اليت كانت تنـشط            
باشرة علـى   املباشرة أو غري    املسيطرة  اكتساب ال ككيانات مستقلة أو    

تغري دائـم يف هيكـل      ينجّر عنه   مشروع اقتصادي آخر أو أجزاء منه       
  .املشروع االقتصادي املعين

 تـؤدي وظائفهـا   ويشمل هذا التعريف مجيع املشاريع املشتركة الـيت      
وُتـصنَّف يف   .  أعماهلا عتبة معينة   رقمالكاملة ككيان مستقل واليت يبلغ      

هذه الفئة املشاريع املشتركة اليت تعمل ككيانات اقتصادية مستقلة واليت          

__________ 

                                 املتعلقة مبراقبة التركزات بني         ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين    ٢٠           املؤرخة       ٢٠٠٤ /   ١٣٩                        الئحة جملس أوروبا رقم      )٦(
 ).٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٩ بتاريخ L.24/1              اجلريدة الرمسية  (                   املشروعات االقتصادية 
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    املنطقة/البلد
ميكن أن ينجـّر    تؤدي إىل تغري دائم يف هيكل السوق بغض النظر عما           

 ٣انظر املادة   (ألم  لشركات ا بني ا ذلك من تنسيق للسلوك التنافسي      عن  
  ).املتعلقة بعمليات االندماججملس أوروبا من الئحة 

) ١٩٩٨(٨٩ من قانون املنافسة رقـم       ٣ من الفصل    ١٢ُتعرِّف املادة     جنوب أفريقيا
على أهنا صفقة تنطوي على اكتـساب أو ممارسـة          " االندماج"عملية  

ركة ما  شخص أو أكثر للسيطرة على مجيع األعمال التجارية التابعة لش         
أو على جزء منها، سواء حتققت هذه السيطرة عن طريـق شـراء أو              

 أو األصول، أو عن طريق الضم       غريها من السندات  استئجار األسهم أو    
  . أو بأي طريقة أخرى

 مبوجب اللوائح التنظيمية يف الواليـات       يشمل تعريف عمليات االندماج    الواليات املتحدة األمريكية
ستحواذ على األصول أو على السندات اليت ختـول         املتحدة األمريكية اال  

وميكن أن تشمل هذه العمليات االستحواذ على حـصة         . حق التصويت 
 يف املائة من املسامهات أو      ٥٠من رأس املال، سواء كانت متثل أكثر من         

، واملشاريع املشتركة وعمليات االندماج أو أي صفقة أخرى ُتفـضي     أقل
قـانون   انظر(سندات ختول حق التصويت     إىل االستحواذ على أصول أو      

  ).١٩٧٦ رودينو لتعزيز مكافحة االحتكار لعام - سكوت -هارت 

  . تكتليةو رأسية أوومن منظار اقتصادي، تكون عملية االندماج ذات طبيعة أفقية أ  -١٦

  عمليات االندماج األفقي    
ممكنة تتنافس على    حتدث بني جهات متنافسة حقيقية أو        عملية االندماج األفقي هو    -١٧

ويثري هذا  . نفس املنَتج ونفس األسواق اجلغرافية ويف نفس مستوى شبكة اإلنتاج أو التوزيع           
إىل خفض عدد املنافـسني  يفضي قد ألنه االندماجات شواغل فيما يتعلق باملنافسة النوع من  

ـ       . ؤدي بذلك إىل تركز األسواق     السوق وي  يف دماج وعالوة على ذلك، غالباً ما يؤدي االن
  . إىل حيازة الكيان الناشئ عن عملية االندماج حلصة سوقية أكرباألفقي
فالـسبب  .  بعض املشاكل للسببني التاليني    االختالفوميكن أن ُيثري هذا النوع من         -١٨

األول يتعلق بزيادة احلصة السوقية املشتركة واخنفاض عدد املتنافسني يف السوق، حيث ميكن             
متكِّنه من رفع األسعار واحلـد مـن        " قوة سوقية "اج أن يكتسب    للكيان الناشئ عن االندم   
 السبب الثاين، فيتعلق بزيـادة تركـز        اأم). اآلثار أحادية اجلانب  (اإلنتاج من جانب واحد     

السوق، وهو ما من شأنه أن يتيح للجهات الفاعلة يف السوق فرصة للتنسيق فيمـا بينـها                 
  .)٧()اآلثار املنسَّقة( مترابط سلوكج عن طريق انتها" قوة سوقية مشتركة"وممارسة 

، شواغل جدية  األخرىوقد ُتثري عمليات االندماج األفقي، أكثر من أنواع االندماج         -١٩
فيما يتعلق باملنافسة، وميكن أن تساهم بشكل مباشر يف تركز القوة االقتصادية وأن ُتفـضي               

  . مشروعةإىل كسب مركز قوة سوقية مهيمن أو إىل اتفاقات تواطؤية غري 
__________ 

)٧( Whish (2009). Competition Law. Sixth edition. Oxford University Press: 779–800. 
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  عمليات االندماج الرأسي    
حيدث االندماج الرأسي عندما تتحد شركتان تعمالن يف مستويات خمتلفـة مـن               -٢٠

وعمليات االندماج الرأسي تـثري     ). كاالندماج بني موّرد وموّزع   (سلسلة اإلنتاج والتوزيع    
 بالنفع إذا ُنقلت     بعمليات االندماج األفقي، بل ميكن حىت أن تعود        عموماً أقل شواغل مقارنةً   

. األسـعار خفـض  الوفورات الناجتة عن أوجه التآزر والكفاءة لصاحل املستهلكني عن طريق    
إىل ذلك، ميكن أن ُتثري عمليات االندماج الرأسي بعض الشواغل ال سيما عندما تؤدي               ومع

 على  ؛ أي عندما يكتسب الكيان الناشئ عن عملية االندماج القدرة الكافية للسيطرة           اإلقصاء
سلسلة اإلنتاج والتوزيع، ويتمكن بذلك من إقصاء املنافسني القائمني من الـسوق أو مـن               

. أحد املستويات الوظيفية أو أكثـر     يف  زيادة احلواجز اليت متنع دخول منافسني ُجدد        /إحداث
وإضافة إىل ذلك، ميكن لالندماج الرأسي أن ييّسر عملية التنسيق بني الـشركات املتناِفـسة       

  .)٨(ى مثالً إىل زيادة الشفافية يف األسعارأد إذا

  عمليات االندماج القائمة على التكتالت    
إىل االندماجات اليت حتدث    " عمليات االندماج القائمة على التكتالت    "تشري عبارة     -٢١

وعموماً، ال تـثري هـذه      . وتضطلع بأنشطة خمتلفة متاماً   خمتلفة  بني أطراف تنشط يف أسواق      
. قليل من الشواغل ألهنا ال تؤثر يف هيكل املنافسة يف سوق حمددة وال تغريه      التكتالت سوى ال  

غري أن الكيان الناشئ عن االندماج ميكن أن يكتسب، يف بعض الظروف، قوة سوقية متكِّنه               
  . من استبعاد األطراف املتناِفسة يف أسواق منفصلة ولكنها مترابطة

  االلتزامات املتعلقة باإلخطار    
ر هو وسيلة إلبالغ السلطات املعنية باملنافسة بعمليات االنـدماج، وييـّسر            اإلخطا  -٢٢

وختتلف االلتزامات  . عمليات االندماج إنفاذ اإلجراءات اليت تدخل يف نطاق مراقبة        اإلخطار  
وميكن تـصنيف هـذه الـُنظم    . املتعلقة باإلخطار باختالف النظم القانونية املتعلقة باملنافسة  

  : الثالث التاليةاملختلفة يف الفئات
اإلخطـار  "ُنظـم   (الُنظم اليت تنص على لزوم اإلخطار قبل إجناز صفقة االندماج            •

 ؛")اإللزامي املُسبق

الُنظم اليت تتيح لألطراف املندجمة إمكانية إخطار السلطات املعنية باملنافسة بعد إمتام             •
 ؛")اإلخطار اإللزامي الالحق"ُنظم (عملية االندماج 

ُنظـم  (رك املسألة كلياً لتقدير األطراف املعنية بـصفقة االنـدماج           الُنظم اليت تت   •
  ").اإلخطار الطوعي"

تشجع ُنظم عديدة تقوم على أساس اإلخطار الطوعي على االستفسار واإلخطـار            و  -٢٣
 املانعةبشكل غري رمسي من جانب األطراف املعنية باالندماج للحد من خطر إجناز االندماجات              

__________ 

 .٨٠٩: نفس املرجع أعاله )٨(
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غـري أن   . اجة إىل التدخالت املُكلفة من جانب السلطات املعنية باملنافسة        للمنافسة ولتجنب احل  
 يف عمليات االندماج اليت تنطوي على خطر إعاقـة          هذه السلطات تكون عادة خموَّلة التحقيقِ     

املنافسة واليت ُتنجز دون إبالغ السلطات، وذلك بغض النظر عما إذا كان اإلخطار طوعيـاً أم                
 ضد الشركات املعنية واللجوء إىل القضاء ا تكون السلطات خموَّلة أيضاً الرجوعَ     إلزامياً، وغالباً م  

  .  للمنافسة النامجة عن عملية االندماج إىل أدىن حد أو التصدي هلااملانعةمن أجل تقليل اآلثار 
وحتقيقاً لكفاءة اإلجراءات وبغية تقليل التكاليف اإلدارية إىل أدىن حد، جتعل كافـة          -٢٤

القانونية املتعلقة باملنافسة واجب اإلخطار مقصوراً على صفقات تتسم بأمهية اقتصادية           الُنظم  
وهلذا الغرض، تنص النظم القانونيـة علـى        . معينة ميكن أن ُتثري شواغل فيما يتعلق باملنافسة       

أو حجم أعماهلا،   / و ة املندجم اتعتبات إخطار ُتحدد على أساس قيمة األصول التابعة للشرك        
وال ينطبق واجـب    . اجلغرايف، وحصتها السوقية املشتركة يف األسواق ذات الصلة       وموقعها  

  .مىت بلغت الصفقة املقترحة العتبة املنطبقة حسب كل حالة اإلخطار إال

   العتبات اليت ينجر عنها اختصاص سلطات املنافسة-الُنُهج البديلة يف التشريعات القائمة     
    املنطقة/البلد

   القائمة على اإلخطار الطوعيت االندماجُنظم مراقبة عمليا
 الشركات من القيـام     ١٩٧٤ من قانون املمارسات التجارية لعام       ٥٠متنع املادة     أستراليا

بشكل مباشر أو غري مباشر باالستحواذ على حصص أو أصول إذا كـان ذلـك       
سيؤدي إىل احلد من املنافسة بدرجة كبرية يف سوق مـن األسـواق الكـربى               

  . اأسترالي يف
ورغم أن النظام املعمول به يف أستراليا يقوم على أساس اإلخطار الطوعي، فـإن              
املبادئ التوجيهية للجنة األسترالية للمنافسة وشؤون املستهلك تنص علـى أنـه            
ُيتوقع من اجلهات املعنية أن ُتخطر السلطات املختصة بعملية االنـدماج مبكـراً             

عة ألطراف االندماج بديلـة أو مكملـة        عندما تكون املنتجات أو اخلدمات التاب     
 ٢٠لبعضها البعض، ومىت جتاوزت احلصة السوقية للشركة الناشئة عن االندماج            

املبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات االندماج التابعة للجنـة األسـترالية          (يف املائة   
  ).٢٠٠٨ -للمنافسة وشؤون املستهلك 

ر عنها اختصاص سلطات املنافـسة إىل اسـتيفاء أحـد           تستند العتبات اليت ينج     اململكة املتحدة
  . معيار رقم األعمال ومعيار احلصة من التوريد: املعيارين التاليني

وُيستوىف معيار رقم األعمال مىت بلغ رقم أعمال الشركة املستهَدفة يف اململكـة             
  .  مليون جنيه إسترليين٧٠املتحدة أكثر من 

مىت كان الطرفان ينشطان يف قطاع حمدد مـن         وُيستوىف معيار احلصة من التوريد      
  . يف املائة٢٥السوق وجتاوزت حصتهما يف ذلك القطاع 

   القائمة على اإلخطار اإللزاميُنظم مراقبة عمليات االندماج
تنص الئحة جملس أوروبا املتعلقة بعمليات االندماج علـى وجـوب اإلخطـار               االحتاد األورويب

وُيحدَّد ]. على نطاق اجلماعة األوروبية   [عد احتادي   بالتركزات اليت تنطوي على بُ    
  :هذا الُبعد باالستناد إىل العتبات الواردة فيما يلي واملتعلقة برقم األعمال

   مليارات يورو؛ ٥إذا يتجاوز جمموع رقم أعمال مجيع األطراف على نطاق العامل 
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    املنطقة/البلد
يتجاوز رقم األعمال الفردي الذي حيققه طرفان على األقل على نطاق اجلماعة            إذ  

  : مليون يورو؛ عدا يف احلالة التالية٢٥٠األوروبية 
إذا حقق كل طرف من األطراف املعنية أكثر من ثلثي رقم أعماله املسجل علـى               

  .وروبيةنطاق اجلماعة األوروبية يف دولة واحدة من الدول األعضاء يف اجلماعة األ
  .١٣٩/٢٠٠٤ من الئحة جملس أوروبا رقم ١انظر املادة 

تنطبق شروط اإلخطار عموماً على عمليات االندماج املتوسطة والكبرية احلجـم             جنوب أفريقيا
وختتلف العتبات املنطبقة باختالف حجم عملية االندماج، وُتقيَّم العتبـات          . فقط

  .ال أطراف االندماج وأصوهلاوتتصل هذه العتبات برقم أعم. على أساس سنوي
  :يتم إخطار هيئة املنافسة السويدية يف احلاالت التالية  السويد

إذا بلغ جمموع رقم األعمال املشترك جلميع املؤسـسات املعنيـة             )أ(  
  خالل السنة املالية السابقة أكثر من مليار كرونة سويدية؛

ان على األقل   إذا بلغ رقم األعمال الذي حققته يف السويد مؤسست          )ب(  
 مليـون كرونـة     ٢٠٠من املؤسسات املعنية خالل السنة املالية السابقة أكثر من          

  . سويدية بالنسبة لكل مؤسسة
وجيدر باملالحظة أن العتبات املنطبقة يف إطار مراقبة عمليات االندماج يف السويد            

قوي ارتباط  (ال تنطبق إال على رقم األعمال الذي حتققه املؤسسة داخل السويد            
  ).باألنشطة احمللية

علـى  ) أ(١٨ رودينو يف مادته     - سكوت   -ينص الفصل األول من قانون هارد         الواليات املتحدة
  :وجوب اإلخطار مىت مت استيفاء املعايري التالية

  :"التجارة"معيار   •
يشترك الطرف املستحوذ أو املستحَوذ عليه يف جتارة الواليات املتحدة أو يف            

   جتارة الواليات املتحدة؛أي نشاط يؤثر يف
  ":حجم الصفقة"معيار   •

تبلغ قيمة السندات أو األصول اليت سُتـصبح يف حـوزة الكيـان الناشـئ               
االندماج واليت ُتخّول حق التصويت مقـداراً معينـاً مـن الـدوالرات              عن

 ٦٥,٢ مببلغ   ٢٠١٠عتبة ُتعدَّل على أساس سنوي وقد ُحدِّدت يف عام           وهي(
  مليون دوالر؛

  :"حجم األطراف"معيار   •
 ٢٦٢,٧ال ينطبق هذا املعيار إال على الصفقات اليت ال تتجـاوز قيمتـها              

وُيستوىف هـذا   ). وهو مبلغ قابل للتعديل على أساس سنوي      (مليون دوالر   
 ١٣املعيار مىت بلغت مبيعات أحد األطراف أو أصوله يف خمتلف أحناء العامل             

ومىت بلغت مبيعات أو    ) يالت السنوية مع مراعاة التعد  (مليون دوالر أو أكثر     
 مليون دوالر أو أكثـر      ١٣٠,٣أصول الطرف اآلخر يف خمتلف أحناء العامل        

  : ؛ وال ُتمنح أية إعفاءات)مع مراعاة التعديالت السنوية(
ال ينتفع الكيان الناشئ عن عملية االندماج بأي من اإلعفاءات املنـصوص            

 من قبيل اقتناء سندات ال ختوِّل        رودينو، - سكوت   -عليها يف قانون هارد     
  .حق التصويت مثالً



TD/RBP/CONF.7/L.6 

11 GE.10-51757 

  عمليات االندماجمراقبة حتليل     
االندماج عمليات أن املعايري اليت يقوم عليها تقييم مدى امتثال         جمّدداً  جيدر باملالحظة     -٢٥

معظم ويف  . للضوابط القانونية متنوعة بتنوع النظم القانونية املعمول هبا يف خمتلف أحناء العامل           
  :عملية االندماجُتفضي إليها عتمد أحد املعايري التالية لتقييم النتائج اليت ميكن أن احلاالت، ُي

  هل أن االندماج سيحد بدرجة كبرية من املنافسة يف سوق معينة؟ •
علمـاً  (هل أن االندماج سيؤدي إىل نشوء مركز مهيمن أو سيعزز ذلك املركـز               •

 ميثالن أهـم املؤشـرات علـى        اإلنتاجفاض  ارتفاع أسعار االستهالك أو اخن     أن
  ؟)اآلثار تلك

  أو تقييدها؟/هل سيؤدي االندماج إىل منع املنافسة أو تشويهها و •
   معايري التقييم املوضوعية-النهج البديلة يف التشريعات القائمة 

    املنطقة/البلد
 استخدامها لتقييم ما إذا كان االندماجينص قانون املنافسة يف الربازيل على عدد من املعايري اليت ميكن            الربازيل

  . سينجر عنه مركز مهيمن وما إذا كان سيفضي إىل احلد من املنافسة أو تقييدها
.األفقـي   وقد اعتمدت سلطات املنافسة يف الربازيل مبادئ توجيهية تنظِّم عمليات االنـدماج           

  : للمنافسة يف احلاالت التاليةوتنص هذه املبادئ على أن االندماج ال ميكن اعتباره عامالً مانعاً
  ما مل يفض االندماج إىل السيطرة على حصة كبرية يف السوق ذات الصلة؛  ‘١‘  
إذا أدى االندماج إىل اكتساب حصة كبرية يف السوق ذات الصلة دون أن ينجّر  ‘٢‘

مثل اخنفاض احلـواجز(عن ذلك ممارسة قوة سوقية نتيجة عوامل هيكلية أخرى        
  ؛)افسني إىل السوقأمام دخول املن

ما مل يفض االندماج إىل السيطرة على حصة كبرية يف السوق رغـم إمكانيـة  ‘٣‘
ممارسة قوة سوقية من جانب الكيان الناشئ عن االندماج، إذا كانت املكاسب
االقتصادية النامجة عن زيادة الكفاءة تفوق اآلثار السلبية اليت ميكن أن تنجر عن

  .عملية ا االندماج
لزم هذا املعيار املوضوعي إثبات وجود عالقة سببية بني الصفقة والسيطرة على حصة كبرية منويست

ويعترب االندماج قانونياً يف حـال. السوق ذات الصلة أو توافر الظروف الالزمة ملمارسة قوة سوقية         
ة التابعـة لـوزارةانظر التوجيه املشترك بني أمانة القوانني االقتصادي      (عدم إثبات تلك العالقة السببية      

  ).٥٠/٢٠٠١العدل، وأمانة املتابعة االقتصادية التابعة لوزارة املالية رقم 
حيظر قانون مكافحة االحتكار يف الصني أي اندماج يؤدي أو ميكن أن يؤدي إىل القضاء على املنافسة  الصني

ف املناسبة لتعزيز املنافسةأو احلد منها، ما مل يثبت أطراف االندماج أن الّصفقة ميكن أن ُتهيئ الظرو             
وميكـن أيـضاً أن. وأن اآلثار اإلجيابية على املنافسة النامجة عن عملية االندماج تفوق اآلثار السلبية           

  . تسمح وزارة التجارة الصينية بإجناز عمليات االندماج العتبارات تتعلق بالصاحل العام
  :ييم آثار االندماجوتراعي وزارة التجارة الصينية العوامل التالية عند تق

احلصة السوقية اليت يكتسبها أطراف االندماج وقدرة تلـك األطـراف علـى  •
  السيطرة على السوق؛ 

  مستوى التركز يف السوق ذات الصلة؛  •
اآلثار اليت قد يسببها االندماج بالنـسبة إىل فـرص الوصـول إىل األسـواق  •
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  التكنولوجيا؛ وتطوير
ن االندماج بالنسبة إىل املستهلكني وسائر اجلهـاتاآلثار اليت ميكن أن تنشأ ع       •

  الفاعلة يف السوق؛
  اآلثار اليت ميكن أن تنشأ عن االندماج بالنسبة إىل تنمية االقتصاد الوطين؛  •
  .العوامل األخرى اليت حتددها وزارة التجارة كعوامل مؤثرة يف املنافسة  •

ة مبراقبة عمليات االندماج أي اندماج من شأنه أن يعـوِّق بدرجـةحتظر الئحة جملس أوروبا املتعلق      االحتاد األورويب
كبرية املنافسة الفعالة داخل السوق املشتركة، أو يف جزء هام منها، نتيجة إحداث أو تعزيز مركـز

  ). ١٣٩/٢٠٠٤ من الئحة جملس أوروبا رقم ٢انظر املادة (مهيمن 
ات االستحواذ اليت ميكن أن تفضي إىل احلد من املنافسة بدرجةعملي) ١٩١٤(حيظر قانون كاليتون      الواليات املتحدة

  .كبرية أو إىل ظهور احتكار
وقد أصدرت الوكاالت املعنية مبكافحة االحتكار يف الواليات املتحدة مبادئ توجيهية عديدة تتعلـق
زبعمليات االندماج وتنص على منع صفقات االندماج اليت تفضي إىل اكتساب قوة سوقية أو تعـز               

  .تلك القوة أو تيسر ممارستها
إبقاء األسعار فـوق املـستويات"على أهنا القدرة اليت يكتسبها البائع على        " القوة السوقية "وتعرَّف  

انظر التعليق املشترك على املبادئ التوجيهية". (التنافسية لفترة طويلة من الزمن، مبا يعود عليه بالربح        
  : املتاح على املوقع التايل) ٢٠٠٦(املتعلقة بعمليات االندماج األفقي 

)http://www.ftc.gov/os/2006/03/CommentaryontheHorizontalMergerGuidelinesMarch2006.pdf.(. 
 لتقييم آثار عمليات االندماج، هو ما إذا كان االندماج سيؤدي إىل احلد مناملعيار املوضوعي املعتمد    زامبيا

  : ويف هذا الصدد، تراعي السلطات املختصة العناصر التالية. املنافسة بدرجة كبرية
هل سيفضي االندماج املقترح إىل هيمنة الكيان الناشئ عـن االنـدماج أو إىل  •

  اكتساب قوة سوقية؛ 
االندماج املقترح إىل اسـتبعاد املنافـسني مـن األسـواقهل ميكن أن يؤدي       •

  الصلة؛ ذات
  وجود واردات موازية أو انعدامها؛  •
  .القدرة التعويضية اليت ميلكها املستهلك  •

وُيطَبَّق هذا املعيار، الذي يقوم على تقدير إمكانية احلـد مـن املنافـسة، مـع مراعـاة جمموعـة
علـى م، ومن تلك االعتبارات قدرة الكيان الناشئ عن االندماج        االعتبارات املتصلة بالصاحل العا    من

وُتراعى يف هذا الصدد أيضاً املكاسب اليت ميكن. توفري فرص عمل وعلى متكني أفراد الشعب الزاميب       
  ).١٩٩٤ من قانون املنافسة والتجارة املنصفة لعام ٨انظر املادة . (حتقيقها من حيث الكفاءة

يات االندماج، هو بالضرورة عملية استشرافية وتنطـوي علـى          عملمراقبة  وحتليل    -٢٦
مقارنة حالة السوق قبل إمتام االندماج املقترح وبعده بغية تقييم اآلثار املمكنة على املنافـسة               

وعادة ما يشمل حتليل األسواق القـائم علـى         . )٩()التكهن "االفتراضالتحليل القائم على    (
   :)١٠(االفتراض اجلوانب التالية

أي حتديـد الـسوق ذات الـصلة مـن حيـث املوقـع         ( السوق   حتديد  ‘١‘  
  ؛ )واملنتج اجلغرايف

__________ 

)٩( Whish (2009). Competition Law. Sixth edition. Oxford University Press: 811. 
)١٠( See ICN’s Merger Guidelines Workbook (2006). 
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أي حتديـد   (تقييم هيكل السوق ومدى تركزها قبل عمليـة االنـدماج             ‘٢‘  
بالنـسبة  الشركات القائمة يف السوق وحصصها وأمهيتها االسـتراتيجية         

 تلـك   أسواق املنتجات، وحتديد الشركات اليت ميكن أن تتنـافس يف          إىل
  ؛)السوق مستقبالً

تقييم اآلثار اليت ميكن أن تنشأ عن االندماج املقترح، مبا يف ذلـك اآلثـار                 ‘٣‘  
 عنأي إمكانية أن يكتسب الكيان الناشئ       (أحادية اجلانب واآلثار املنسقة     

االندماج القدرة على ممارسة قوة سوقية من جانب واحد وإمكانية أن يتيح            
  ؛)تنسيق السلوكات بني اجلهات الفاعلة يف السوقاالندماج فرصاً إضافية ل

إمكانية دخول منافسني جدد إىل السوق ووجود حواجز فعلية حتول دون             ‘٤‘  
  . دخول منافسني جدد

االندماج عبء رّد ما ُيثار من دفوع فيما يتعلـق          أطراف  وغالباً ما يقع على عاتق        -٢٧
 عملية االندماج لن تؤثر بالـسلب علـى         باألضرار اليت ميكن أن تلحق باملنافسة وإثبات أن       

وينبغي يف هذا الصدد إقامة تـوازن دقيـق بـني           . املنافسة يف السوق مقارنةً بالوضع القائم     
فمن جهة أوىل، جيب أن تتأكد السلطات املعنية باملنافسة مـن أن        . باإلثباتالشروط املتعلقة   

اندماج ميكـن أن تكـون      مليات  عمعها منع   يتم  درجة  املعايري ال تبلغ من الشدة والصرامة       
 أن تتحقق من أن معايري اإلثبات ال تبلغ من التـسامح            ، من جهة ثانية   ،وجيب عليها . مفيدة

  . يسُهل معها املوافقة على بعض عمليات االندماج الضارةدرجةًوالتساهل 
ـ إضافةً إىل املواضيع العامة املذكورة أعاله،        -٢٨ رى ُتَراعي يف بعض البلدان اعتبارات أخ
وتشمل هذه االعتبـارات، يف     . لدى حتليل مراقبة عمليات االندماج    " الصاحل العام   "  ب تتعلق

، والـسياسات الـصناعية،     الرائـدة مجلة أمور، االستقرار املايل، ومحاية الشركات الوطنية        
بقاء املشاريع االقتصادية الصغرية واملتوسطة احلجـم، وزيـادة         فرص  والنهوض بالعمالة، و  

مـن  العديد  ورغم األمهية اليت يكتسيها     . تملّك يف صفوف الفئات احملرومة تارخيياً     معدالت ال 
هذه االعتبارات املتعلقة بالصاحل العام، فإهنا ال ترتبط حصراً باملنافسة وعادةً ما تنطوي علـى   

  ).نتيجة ال تكون األفضل من حيث الكفاءةعن رضا الك(تنازالت معينة 
فقد يرغب  .  هذه التنازالت، تكوين شركات وطنية رائدة      ومن األمثلة البارزة على     -٢٩

بعض الدول ذات األسواق الصغرى يف حتويل الكيان الناشئ عن اندماج شركات حمليـة إىل        
شركة وطنية رائدة، األمر الذي قد ُيفضي إىل نشوء احتكار على الصعيد الداخلي، حبجة أن               

غري أنه من املـرجح    . ة يف األسواق الدولية    سيعزز قدرة الشركة الرائدة على املنافس      االندماج
دون أن  يف األسـواق الداخليـة،      " ريع احتكـاري  "أن حتصل هذه الشركات الرائدة على       

 إىل تعزيز قـدرهتا التنافـسية يف   ،، نتيجة انعدام ضوابط املنافسة يف األسواق الداخلية      تتوصل
ني احملليني ويعوِّق يف هناية املطاف األسواق الدولية، األمر الذي ميكن أن ُيضر مبصاحل املستهلك       

عالوة على ذلك، ففي حالة االقتصادات الصغرى، من املـستبعد أن           . تطور االقتصاد برمته  
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تؤدي اهليمنة على السوق احمللية إىل حتقيق وفورات احلجم الكافية اليت تكفل تعزيز القـدرة               
ق احمللية مفتوحة أمام منافسة ومن جانب آخر، إذا كانت السو  . التنافسية على الصعيد الدويل   

السوق العامليـة  يف هذه احلالة إخضاع   الواردات األجنبية أو االستثمار األجنيب املباشر، ميكن        
. مراقبة عمليات االندماج، وميكن أن ُيرخَّص للمورِّد احمللي الوحيد باالنـدماج          أيضاً ملعيار   

 توازن بـني االعتبـارات املتـصلة      وبناء على ذلك، جيب على السلطات املعنية باملنافسة أن        
  .بالقدرة التنافسية الدولية واألضرار اليت ميكن أن تلحق بالسوق احمللية نتيجة عملية االندماج

واملؤكَّد هو أن السلطات املعنية باملنافسة واحلكومات حتتاج إىل إجـراء مناقـشات               -٣٠
ت املتعلقـة بالـصاحل العـام يف         االعتبارا إدراجمتعمقة بغية حتديد ما إذا كان من املستصوب         

  .)١١(سياسات املنافسة أو إذا كانت هناك بدائل أفضل وذات فعالية أكرب ملراعاة تلك االعتبارات

  اإلجراءات التصحيحية    
باالسـتناد إىل   منعـه    املوافقة على االندماج أو       سلطات املنافسة عادةً سلطةَ    ُتخوَّل  -٣١

عالوة على ذلك، عندما ُتثار شواغل تتعلـق باملنافـسة          . لآلثار املمكنة على املنافسة   حتليلها  
َعِقَب اإلخطار بصفقة االندماج، يتيح عدد من الُنظُم املتعلقة مبراقبـة عمليـات االنـدماج              

هيكلة ُيراجع  للطرف املقدِّم لإلخطار إمكانية اقتراح إجراءات تصحيحية، وبالتايل ميكنه أن           
مث تتـوىل الـسلطة املعنيـة       . سائل املتصلة باملنافسة  الصفقة املقترحة على حنو يسمح حبل امل      
وختول النظم األخرى السلطة املعنية باملنافسة فرض       . باملنافسة تقييم الصفقة بصيغتها اجلديدة    

  . إجراءات تصحيحية على األطراف املقدِّمة لإلخطار
افسي لألسواق،   االندماج هتدف إىل احلفاظ على اهليكل التن       اتونظراً لكَون مراقبة عملي     -٣٢

فإن اإلجراءات التصحيحية اهليكلية تشكِّل، على ما يبدو، اخليار األول لالسـتجابة للـشواغل              
وأجنع أشكال اإلجراءات التصحيحية املتاحة      . ُتثريها صفقة قيد التمحيص    املتعلقة باملنافسة اليت قد   

وهي (االندماج،  ألطراف   عةأجزاء األعمال التاب  للسلطات املعنية باملنافسة، هو التفويت يف بعض        
  .ملنع تنامي القوة السوقية أو احلد منها) عادةً جماالت تنطوي على تداخل

ويسهل اختاذ اإلجراءات التصحيحية اهليكلية بوجه خاص يف إطار ُنظم اإلخطـار              -٣٣
املسبق أو السابق لالندماج، ذلك أنه ميكن أن ُيطلَب إىل أطراف االندماج أن ُتجري تغيريات      

، يف حـاالت    متـارس ورغم أن السلطات املعنية باملنافسة      . يكلية قبل إمتام عملية االندماج    ه
من الواضح أن هذا النهج ينطـوي       فللمنافسة،  املانعة  عمليات االندماج   سلطة إبطال   كثرية،  

  .على عيوب كثرية ويستهلك وقتاً طويالً
 باملنافسة إىل فرض إجراءات ويف حاالت كثرية أيضاً، ميكن أن تلجأ السلطات املعنية     -٣٤

كـأن  (تصحيحية سلوكية تتخذ مبوجبها أطراف االندماج إجراءات معينة بعد إمتام الصفقة            

__________ 

)١١( Whish (2009). Competition Law. Sixth edition. Oxford University Press: 805–806 and 813–814. 
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ويف . الشواغل املتعلقـة باملنافـسة    من أجل معاجلة    ) متنح تلك األطراف تراخيص للمنافسني    
قارنـةً  حاالت االندماج، تكون اإلجراءات التصحيحية السلوكية عمومـاً أقـل فعاليـة م            

  .التنفيذ وتقصيه  املعترضة يف رصدباإلجراءات التصحيحية اهليكلية، نظراً إىل الصعوبات

   اإلجراءات التصحيحية-النهج البديلة يف التشريعات القائمة     
    املنطقة/البلد

ُيمارس اجمللس اإلداري للدفاع االقتصادي سلطات واسعة النطاق يف جمال فـرض  الربازيل
صحيحية، وهو مؤهل صراحةً الختاذ التدابري اليت يراها مناسبة لتسويةاإلجراءات الت 

ومن بني التدابري الـيت ميكـن أن. أية أضرار تلحق باملنافسة نتيجة عملية اندماج      
٥٤انظر املادة (يتخذها اجمللس، اإلذن حبل الكيان الناشئ عن االندماج أو تفكيكه         

  ).٩، الفقرة ١٩٩٤ لعام ٨-٨٨٤من القانون الربازيلي ملنع االحتكار 
ُتمارس وزارة التجارة الصينية مبوجب قانون مكافحة االحتكار سلطةَ منع عمليات  الصني

.االندماج أو فرض إجراءات تصحيحية قبل منح املوافقة على تلـك العمليـات            
وهناك أيضاً جمموعة من اجلزاءات القانونية اليت حيق للوزارة أن تفرضـها علـى

اج يف حال عدم االمتثال، وميكن للوزارة أيضاً أن تفرض إجراءاتأطراف االندم
  .تصحيحية هيكلية أو إجراءات تصحيحية سلوكية أو خليطاً بينهما

 يف املائة مـن جممـوع رقـم١٠للمفوضية سلطة فرض غرامات مالية تصل إىل          االحتاد األورويب
تثال لقرار بوقف تنفيذاألعمال السنوي املسجل على نطاق العامل يف حالة عدم االم       

عملية اندماج ريثما تنظر املفوضية يف املسألة أو يف حالة إمتام عملية اندماج منعتها
 يف٥وجيوز للمفوضية أيضاً أن تفرض غرامات مالية دورية تـصل إىل            . املفوضية

املائة من متوسط رقم األعمال اليومي املسجل على نطاق العامل عن كـل يـوم
  . قيستمر فيه اخلر

 يف املائة مـن١عالوة على ذلك ميكن للمفوضية أن تفرض غرامة مالية تصل إىل            
جمموع رقم األعمال املسجل على نطاق العامل يف ظروف معينة، كمـا يف حالـة

  . تقدمي معلومات مضللة أو غري صحيحة من جانب أطراف االندماج
ار سلبية على املنافسة،وإذا كانت عملية االندماج قد أُجنزت فعالً واجنرت عنها آث         

جيوز للمفوضية أن تطلب حل الكيان الناشئ عن االندماج وأن تفـرض تـدابري
مؤقتة أو أية إجراءات أخرى تراها ضرورية الستعادة املنافسة الفعلية يف الـسوق

  ).١٣٩/٢٠٠٤  من الئحة اجمللس رقم٨انظر املادة (املعنية 
ن ترفض الترخيص إلجناز عملية االنـدماج، كمـاجيوز للسلطة املعنية باملنافسة أ      كينيا

ومن بني هذه الشروط، أن تفوِّت. ميكن هلا أن تبدي موافقة مشروطة على العملية       
ومن التدابري األخرى اليت ميكن أن تلجـأ. أطراف االندماج يف أجزاء من أعماهلا

٣١ر املـادة    انظ. (إليها السلطة املعنية باملنافسة، اإلجراءات التصحيحية السلوكية      
من قانون مكافحة املمارسات التجارية التقييدية واالحتكارات ومراقبة التجـارة

  ).١٩٩٠لعام 
جيوز للسلطات املعنية باملنافسة أن تلتمس أمراً قضائياً من احملكمة االحتاديـة ملنـع  الواليات املتحدة

أيضاً أن تقيم دعوىوجيوز للجنة التجارة االحتادية     . إجناز عملية االندماج املقترحة   
وكل طرف ال ميتثل ألحكـام قـانون. إدارية من أجل حتديد مشروعية االندماج     

 دوالر١٦ ٠٠٠ رودينو، يعرض نفسه لغرامة مالية تصل إىل         - سكوت   -هارت  
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  . عن كل يوم يستمر فيه االنتهاك
وتلجأ السلطات املعنية باملنافسة يف حاالت كثرية إىل فرض إجراءات تـصحيحية

يكلية، وال سيما على شكل اتفاق صلح يقبل مبوجبه أطراف االندماج التفويته
يف أجزاء معينة من األصول القائمة أو يف جزء من األصول املزمع اكتـساهبا مـن

  . خالل الصفقة
وميكن للسلطات املعنية باملنافسة أيضاً أن تفرض إجراءات تصحيحية سلوكية، غري

  . اإلجراءات يف حاالت االندماجأهنا نادراً ما تلجأ إىل هذه

  اكتساب السيطرة عرب احلدود    
يف " بني جهة خارجية وأخرى"نظراً لآلثار املمكنة اليت قد تسببها عمليات االندماج         -٣٥

ع هذا النوع من االندماجات أيضاً خِضالسوق احمللية، فإن نظماً قانونية كثرية تتعلق باملنافسة ُت
واالندماج بني جهة أجنبية وأخرى هو عملية اندماج        . املعنية باملنافسة لرقابة السلطات احمللية    

أو استيالء أو غري ذلك من أشكال االستحواذ على السيطرة حتدث بني شركات مسجلة يف               
بلدان أخرى ولكنها حتقق، على الرغم من ذلك، رقم أعمال يف السوق احمللية، سـواء مـن            

  . ملبيعات املباشرة عرب احلدودخالل شركات تابعة حملية أو عن طريق ا
املشكلتني التاليتني املطروحتني على    ب تكون واعيةً وينبغي للسلطات املعنية باملنافسة أن        -٣٦

فاملشكلة األوىل تتعلق باختالف قرارات التقييم، حيث ميكن أن ختتلف قرارات           . الساحة الدولية 
ذا اختلفت معايري التقييم أو إذا أفضت       التقييم املتصلة بنفس الصفقة باختالف البلدان، وذلك إ       

أمـا  . ظروف السوق املختلفة إىل نتائج متباينة حىت يف حالة استخدام نفس املعيار املوضـوعي       
 .)١٢(املشكلة الثانية، فتتعلق بارتفاع تكاليف الصفقة اليت تتكبدها األطراف املقدِمة لإلخطـار           

يما يتعلق باإلخطـار الـسابق لعمليـة        نتيجة تطبيق أحكام خمتلفة على نفس الصفقة، سواء ف        
  . وميكن للتعاون الدويل أن يساعد يف معاجلة هذه الشواغل. االندماج أو بشروط املوافقة

        

__________ 

)١٢( Fox E (2008). Chapter 14: Competition Law. In: Lowenfeld A. International Economic Law. 

Second edition. Oxford University Press: 444. 


