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ضوابط اندماج الشركات وفق قواعد حماية املنافسة 
في ضوء تشريع االندماج األوروبي رقم )139/2004(

د. حممود فيا�ص

                            اأ�ضتاذ القانون املدين امل�ضاعد

كلية القانون- جامعة ال�ضارقة

مقدمة:
اأدرك امل�رشع العربي ف�ي ال�سنوات الع�رش املا�سية اأهمية تنظيم ال�سوق على نحو 

يكفل تناف�سية العمل بني امل�ستثمرين والتجار خلدمة اأه��داف القت�ساد الوطني وحماية 

قطاعات  من  اجلوهري  القطاع  هذا  بتنظيم  اهتم  ل�ذا  امل�ستهلكني؛  وم�سالح  حقوق 

 .
)1(

بينهم فيما  املناف�سة  لقواعد  ومنظمة  التج��ار  ملمار�سات  حاكمة  بقوانني  التجارة 

ورغم هذا ال�سعي، اإل اأن تنظيم الندماج- كغريه من باقي مو�سوعات املناف�سة- من 

حيث كيفيته و�رشوطه و�سوابطه كان يعوزه الكثري من التف�سيل ال�رشوري لتحقيق 

، ما يجعلنا نبحث ف��ي جتربة ت�رشيع��ات مقارنة لعّلنا 
)2(

ما يرجى من تلك الت�رشيعات

)1( لعل تون�س كانت �سّباقة يف هذا املجال، باإ�سدارها القانون املتعلق باملناف�سة رقم )64( ل�سنة )1999(، تبعتها الأردن 

املمار�سات  ومنع  املناف�سة  حماية  قانون  خالل  من  م�رش  ثم  ومن   ،)2004( ل�سنة   )33( رقم  املناف�سة  بقانون 

الحتكارية رقم )3( ل�سنة )2005(، وكذلك الكويت باإ�سدار قانون ب�ساأن حماية املناف�سة رقم )10( ل�سنة )2007(، 

وموؤخرا يف ال�سودان  من خالل قانون تنظيم املناف�سة ومنع الحتكار ل�سنة )2009(، وانتهاء بالعراق واإ�سدارها 

قانون املناف�سة ومنع الحتكار رقم )14( ل�سنة )2010( اإ�سافة اإىل العديد من الدول العربية التي ل ي�سعنا ذكرها 

يف هذا املجال.

)2( على �سبيل املثال، ن�ست املادة 9 من قانون املناف�سة الأردين رقم )2004/33( على ما يلي: 

من  النتفاع  حقوق  اأو  للملكية  جزئي  اأو  كلي  نقل  عنه  ين�ساأ  عمل  كل  القانون  هذا  ملقا�سد  اقت�ساديًا  تركزًا  يعترب  اأ- 

اأو  اأن ميّكن موؤ�س�سة  �ساأنه  اأخرى من  اإىل موؤ�س�سة  التزامات موؤ�س�سة  اأو  اأو ح�س�س  اأ�سهم  اأو  اأو حقوق  ممتلكات 

جمموعة موؤ�س�سات من ال�سيطرة، ب�سورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، على موؤ�س�سة اأو جمموعة موؤ�س�سات اأخرى.

ب- ي�سرتط لإمتام عمليات الرتكز القت�سادي، التي من �ساأنها التاأثري على م�ستوى املناف�س���ة يف ال�س��وق كتحقيق اأو 

تدعيم و�سع مهيمن، احل�سول على موافقة الوزير اخلطية اإذا جتاوزت احل�سة الإجمالية للموؤ�س�سة اأو املوؤ�س�سات 

املعني��ة بعملية الرتكز القت�س���ادي )40%( من جممل املعامالت يف ال�سوق.

ج- على الرغم مما ورد يف اأي ت�رشيع اآخر، يتوجب على اجلهات املعنية بالرتخي�س لعمليات الرتكز القت�سادي يف اأي قطاع، 

قبل اإ�سدار قرارها النهائي، الأخذ براأي الوزير خطيًا عن مدى تاأثري هذه العمليات على م�ستوى املناف�سة يف ذلك القطاع.

د-على اأي جهة اأو هيئة اإبالغ الوزارة مبا ي�سل اإىل علمها من عمليات تركز اقت�سادي تخ�سع لأحكام الفقرة )ب( 

من هذه املادة.
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البحثية  الورقة  هذه  اإليه  �ستهدف  ما  هذا  املعا�رش.  العربي  واقعنا  يف  منها  ن�ستفيد 

املتوا�سعة من خالل البحث يف تنظيم اندماج ال�رشكات يف النظام القانوين الأوروبي، 

�رشوط  من  يتعار�س  ل  مبا  التنظيم  هذا  �سبط  الأوروبي  امل�رشع  ا�ستطاع  وكيف 

ومتطلبات تناف�سية ال�سوق لدول الحتاد.

 The Treaty of the( الأوروبي  الحتاد  يف  التفعيل  معاهدة  جاءت 

 )TFEU(   )2009( للعام   
)1(

)  Functioning in the European Union
ال�سوقية.  للهيكلية  املغرية  القت�سادي  الرتكيز  ممار�سات  تنظم  عامة  قانونية  بقواعد 

)Joint Ventures( امل�سرتكة   وامل�ساريع 
)2(

)Acquisition( ال�ستحواذ  اأن  ورغم 

 European( كانتا من هذه الو�سائل، اإل اأن ت�رشيع املفو�سية الأوروبية لالندماج 
)3(

 رقم )139( لعام )2004( 
)4(

)Commission Merger Regulation( )ECMR
قواعد  �سبط  نحو  منهجية  اأكرث  اقرتابًا  اأوجد  قد  الندماج(  بت�رشيع  اأدناه  اإليه  )م�سار 

املناف�سة فيما يتعلق بالندماج )Merger( بني ال�رشكات التجارية. كما و�سع الحتاد 

ال�رشكات  بني  الندماج  طلبات  مع  التعامل  لكيفية  املثلى  املعايري  دليل  الأوروبي 

.)Manual best practices on mergers(

(1) Treaty of Lisbon.
)2( يق�سد بال�ستحواذ يف هذا ال�سياق التحكم الواقع من �رشكة جتارية اأو باتفاق بني عدة �رشكات على جزء فعال من 

�رشكة جتارية اأخرى ميكن من ممار�سة التاأثري القاطع )Decisive Influence( على ممار�سات هذه الأخرية، 

�سواء بتملك كامل اأ�سولها اأو متلك ن�سبة الأ�سهم احلا�سمة للقرارات داخل الهيئة العامة لل�رشكة املتحَكم بها، مع 

بقاء ال�سخ�سية املعنوية لهذه ال�رشكة. انظر:

Alina Kacsorowska, European Union Law (2 Oxon: Routledge 2011) 909.
)3( تدل امل�ساريع امل�سرتكة على احلالة التي تن�ساأ فيها ن�ساطات جتارية جديدة من اتفاق خا�س بني �رشكتني جتاريتني اأو 

 )Shares( اأكرث، تكون ال�سيطرة الفعلية فيها لأطراف هذا التفاق اخلا�س من خالل جمل�س الإدارة اأو حملة الأ�سهم

اأو مالكي الأ�سول )Assets(، مبا يخدم امل�سالح التجارية لأطراف ذاك التفاق مع بقاء �سخ�سياتهم املعنوية كما 

كانت عليه قبل اتفاقهم. انظر:

Case COMP/M.1946 Bellsouth/SBC, 26 May 2000, para.6. Mentioned at Damian 
Chalmers et al, European Union Law: Text and Materials, Cambridge University 
Press, New York (2006)1074.
(4) Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of 

concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation) (Text with 
EEA relevance).
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اأو اأكرث، يرتتب عليه زوال ال�سخ�سية  اأنه عقد بني �رشكتني  يعرف الندماج على 

اإىل ال�رشكة  اأو ال�رشكات املندجمة، وتنتقل كافة اأ�سولها وخ�سومها  املعنوية لل�رشكة 

منهما  لكل  املعنوية  ال�سخ�سية  فتزول  اأكرث  اأو  �رشكتان  مبقت�ساه  تنحل  اأو  الداجمة، 

الأ�سول  لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة، وتنتقل كافة  وتكّونان �رشكة واحدة جديدة 

واخل�سوم اإىل ال�رشكة اجلديدة. 

ل�سبط  الأوروبي  الحتاد  �رشعها  التي  املعايري  حتديد  يف  الدرا�سة  هذه  تبحث 

فعالية  على  الإبقاء  مببداأ  املعايري  هذه  ارتباط  ومدى  التجارية،  ال�رشكات  اندماج 

املناف�سة التجارية، و�سمان حق امل�ستهلك بوجود خيار لكل �سلعة يحتاجها. تبداأ هذه 

الدرا�سة بالبحث يف ال�سيا�سة الت�رشيعية لتفاقية الحتاد الأوروبي يف تنظيم تناف�سية 

واأنواعه  الندماج  ماهية  عن  للحديث  الثاين  جزئها  يف  وتنتقل  الحتاد،  دول  اأ�سواق 

الدرا�سة  هذه  من  والرابع  الثالث  املبحث  �سيخ�س�س  ال�سوق.  اقت�ساد  على  واأثره 

لبيان نطاق تطبيق ت�رشيع الندماج الأوروبي واملعايري التي اأقرها الحتاد الأوروبي 

اإجازة  مربرات  بذكر  اأخريًا  الدرا�سة  وتنتهي  عدمه،  من  الندماج  مب�رشوعية  للحكم 

الندماجات املتعار�سة مع ال�سوق يف ظروف ا�ستثنائية.
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املبحث الأول

ال�سيا�سة الت�رشيعية

للم�رشع الأوروبي يف جمال املناف�سة التجارية

ت�سمنت اتفاقية الحتاد الأوروبي العديد من الن�سو�س القانونية املنظمة لتناف�سية 

هذه  متثلت  القت�سادية.  التفاقية  واأهداف  يتما�سى  نحو  على  التجارية،  امل�ساريع 

اإن�ساء ال�سوق الأوربية امل�سرتكة يف  الن�سو�س بداية يف ن�س املادة )g/1/3( من اتفاقية 

جتاري  نظام  اإن�ساء  هو  العامة  التفاقية  اأهداف  اأحد  اأن  فيها  جاء  التي   
)1(

)1957( العام 

. اأُلغيت هذه املادة 
)2(

لأ�سواق دول الحتاد على نحو ي�سمن فاعلية تناف�سية هذه الأ�سواق

رقم  الربوتوكول  على  الأخرية  هذه  واأبقت   
)3(

)2007( للعام  املعدلة  بالتفاقية  �رشاحة 

 protocol on the internal market( واملناف�سة  املوحدة  بال�سوق  اخلا�س   )27(

ال�سوق  اإن�ساء  يف  التفاقية  هدف  على  ديباجته  يف  ن�س  الذي   )and competition
يف  القانون  فقهاء  يجمع  يكاد  الحتاد.  دول  اأ�سواق  تناف�سية  تاأمني  ي�سمن  مبا  املوحدة 

القانونية  املكانة  بذات  تتمتع  الربوتوكول  هذا  ن�سو�س  اأن  على  الأوروبي  الحتاد  دول 

اتفاقية  تعديل  وبعد  الأ�سا�س،  هذا  على  مالحقها.  اأحد  يعترب  كونه  التفاقية؛  لن�سو�س 

لقواعد  املنظمة  القانونية  الن�سو�س  اإجمال  ميكننا   )2007( العام  يف  الأوروبي  الحتاد 

:
)4(

املناف�سة على النحو التايل

(1) Treaty establishing the European Economic Community and connected 
documents. Luxembourg: Publishing Services of the European Communities, 
[s.d.]. 378 p. «Treaty establishing the European Economic Community», p. 5-183.

(2) Article (3): the activities of the Community shall include …… (g) a system 
ensuring that competition in the common market is not distorted.

(3) Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty 
establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007..

املهيمن يف  التجاري  املركز  ا�ستعمال  اإ�ساءة  التالية: حممود فيا�س وديانا قطام�س، حظر  الأحكام موؤلفاتنا  انظر يف تف�سيل هذه   )4(

النظام القانوين الأوروبي، درا�سة حتليلية لن�س املادة )102( من اتفاقية الحتاد الأوروبي )2014( 2 ، جملة العلوم القانونية- 

جامعة عجمان، حممود فيا�س وال�سيد عووادة، اندماج ال�رشكات وفق قواعد حماية املناف�سة يف الحتاد الأوروبي، اأجيز للن�رش 

يف جملة احلقوق/ جامعة الكويت بتاريخ 2014/3/4، حممود فيا�س ور�سا حطاب، حظر التفاقيات التجارية املقيدة للمناف�سة 

وفقًا لن�س املادة )101( من اتفاقية الحتاد الأوروبي، قراءة حتليلية يف �سوء قرارات حمكمة العدل الأوروبية ومفو�سة �سوؤون 

املناف�سة لالحتاد الأوروبي، اأجيز للن�رش يف جملة ال�رشيعة والقانون/ جامعة الإمارات بتاريخ 2014/10/15.
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1- ن�س املادة )101( من اتفاقية الحتاد الأوروبي التي حتظر ب�سكل عام التفاقيات 
التجارية، والتي توؤثر �سلبًا على  امل�ساريع  التي تتخذها  واملمار�سات والإجراءات 

تناف�سية ال�سوق، ما يوؤثر �سلبًا على حرية التجارة بني الدول الأع�ساء.

2- ن�س املادة )102( من ذات التفاقية التي حتظر على اأي موؤ�س�سة اأو موؤ�س�سات لها 
و�سع مهيمن يف ال�سوق اأو يف جزء هام منه اإ�ساءة ا�ستغالل هذا الو�سع لالإخالل 

باملناف�سة اأو احلد منها اأو منعها.

امل�ساريع  اندماج  �سوابط  ي�سع  الذي   )2004/139( رقم  الندماج  ت�رشيع   -3
التجارية على نحو مينعها من اإ�ساءة ا�ستغالل مركزها املهيمن يف ال�سوق.

4- الت�رشيع رق��م )2003/1( ال��ذي يت�سم���ن قواع����د تطبيق ن�س��و�س امل���واد )10( 
و)102( �سالفة الذكر.

ال�سوق  من  حالة  اإىل  الو�سول  اإىل  والت�رشيعات  الن�سو�س  هذه  جميع  تهدف 

الواحدة اأو ال�سوق امل�سرتكة )The internal market( بني دول الحتاد الأوروبي 

دول  بني  مطلقة  بحرية  والأفراد  واخلدمات  ال�سلع  انتقال  حرية  ي�سمن  نحو  على 

، وتاأمني نزاهة وعدالة املعامالت القت�سادية من خالل توحيد ظروف عمل 
)1(

الحتاد

اأهدافًا  طياتها  يف  الإجراءات  هذه  حملت  الحتاد.  دول  جميع  بني  التجارية  امل�ساريع 

اتباع �سيا�سات ت�رشيعية حمددة �سلكها  اإليها من خالل  اقت�سادية عامة مت الو�سول 

امل�رشع الأوروبي.

ترتبط هذه الأهداف بالو�سول اإىل احلالة التي يجب اأن تكون عليها ال�سوق املحلية 

)How the market operates(، على نحو حتافظ فيه الت�رشيعات الوطنية على 

تاأمني متطلبات عمل نزيهة ومتكافئة بني امل�ساريع التجارية، بعيدة عن منط الحتكار 

(1) The Merger regulation prohibits mergers or acquisitions that would significantly 
reduce competition. Most cross border transactions must be notified to 
the Commission before they are implemented. If the Commission finds the 
transaction would distort competition, it may stop the deal unless the company 
proposes remedies to solve the competition problem.
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وال�سيطرة التجارية، يتحقق هذا من خالل حظر احتكار ال�سوق الوطنية وحظر اإن�ساء 

تكتالت اقت�سادية تفر�س هيمنتها على اقت�ساد ال�سوق، حيث �سي�ساهم هذا احلظر يف 

ت�سجيع امل�رشوعات التجارية الكبرية وال�سغرية على تنمية مواردها وزيادة معدلت 

الهدف بهدف  ُيعرف هذا  الفرد واجلماعة على حد �سواء.  اأهداف  اإنتاجها، مبا يخدم 

بالعنا�رش  الكفاءة  وُيقا�س معدل هذه  الوطنية«،  ال�سوق  »احلفاظ على كفاءة وفاعلية 

 :
)1(

الثالثة التالية

واخلدمات  الب�سائع  تداول  اإىل  وي�سري   :)Price Efficiency( الثمن  عن�رش   -1
الربح  هام�س  من  يجعل  نحو  على  والتوزيع  الإنتاج  تكلفة  من  تتقارب  باأ�سعار 

معتدًل، مبا ي�سجع على زيادة معدلت ال�ستهالك، وبالتايل زيادة معدلت الإنتاج.

كفاءة  اإىل  العن�رش  هذا  ي�سري   :)Technical Efficiency( اجلودة  عن�رش   -2
وجودة خمرجات الإنتاج والتوزيع للم�ساريع التجارية الوطنية، ومدى مالءمتها 

حلاجات ورغبات الأ�سواق املحلية والدولية على حد �سواء.

قدرة  اإىل  املعيار  هذا  ي�سري   :)Innovation Efficiency( البتكار  عن�رش   -3
املوؤ�س�سات التجارية الوطنية على حتديث و�سائل اإنتاجها وابتكار و�سائل جديدة 

ت�ساهم يف تعزيز عن�رَشي اجلودة والثمن على حد �سواء، من خالل تقلي�س نفقات 

الإنتاج وزيادة جودة املنتج يف ذات الوقت.

وتاأمينًا لتناف�سية الأ�سواق الوطنية، انق�سم خرباء القت�ساد اإىل فريقني عند حتديد 

  )2(
وهما: العادلة  املناف�سة  و�رشوط  متطلبات  لتاأمني  الأمثل  القانوين  التنظيم  �سكل 

(1) Miguel de la Mano, For the Customer’s Sake: The Competitive Effects of Efficiencies 
in European Merger Control, Enterprise paper 11 (Enterprise Directorate- general, 
2002), p 8; Mario Monti European Commissioner in charge of Competition Policy 
European Competition Policy : Quo Vadis ? XX. International Forum on European 
Competition Policy Brussels, 10 April 2003, available at: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/03/195&format=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en visited on 5/7/2013.

(2) Ibid.
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الوطني  امل�رشع  بتدخل  وطالبوا  هارفارد،  جامعة  اقت�ساد  خرباء  وهو  الأول  الفريق 

امل�ساريع  بني  تن�ساأ  قد  التي  القت�سادية  والتفاقيات  الحتكار  اأ�سكال  كافة  حلظر 

يف   .)Positive Approach( ال�سوق  تناف�سية  على  جمملها  يف  وتوؤثر  التجارية 

�رشورة  بعدم  مطالبني  الثاين  الفريق  �سيكاغو  جامعة  اقت�ساد  خرباء  �سّكل  املقابل، 

التجارية  امل�ساريع  الأ�سواق لكافة  اإىل  النفاذ  تاأمني  الت�رشيعي مع �سمان  التدخل  هذا 

.)Negative Approach(

التجارية  املمار�سات  كافة  حلظر  امل�رشع  تدخل  �رشورة  اإىل  الأول  الفريق  ا�ستند 

التي تتعار�س مع روح وم�سمون تناف�سية ال�سوق الوطنية، ومبا يكفل منع الحتكار، 

احلكومية  التجارية  امل�ساريع  توجيه  و�سمان  والراأ�سية،  العمودية  التفاقيات  حظر 

امل�رشع  �سياغة  عن  هنا  نتحدث   .
)1(

التناف�سية ال�سوق  متطلبات  مع  يتما�سى  مبا 

تنفرد  قد  التي  القت�سادية  التكتالت  قيام  حتظر  مبا�رشة  وطنية  لت�رشيعات  الوطني 

 Antitrust( بن�ساط اقت�سادي ما يف الدولة، ذلك فيما يعرف بقوانني منع الحتكار

وي�ستخدم يف الت�رشيعات  املناف�سة  لقوانني  مرادف  م�سطلح  وهو   ،)Regulations
.

)2(
الأمريكية

مل يرق توجه الفريق الأول للعديد من خرباء القت�ساد يف جامعة �سيكاغو الأمريكية 

يف �سبعينيات القرن املا�سي، حيث ادعوا بعدم �رشورة توجيه القت�ساد الوطني نحو 

التناف�سية من خالل تدخل ت�رشيعي معني، حيث اإن اأداء ال�سوق هو الكفيل بتاأمني هذه 

التناف�سية ولي�س التدخل الت�رشيعي. يرى هوؤلء اخلرباء الأمريكيون اأن الحتكار واإن 

كان �سببًا لزيادة الأ�سعار وتقلي�س جودة املنتجات املعرو�سة، ف�سيقود هذا الأمر اإىل 

نتيجة منطقية مفادها تدخل م�ساريع جتارية اأخرى لإر�ساء احتياجات ال�سوق، رغبة 

منهم يف مناف�سة هذه امل�ساريع الحتكارية و�سمان احتكار ال�سوق ل�ساحلهم )�سعي 

(1) D Oughton and C Willette, Quality Regulation in European Private Law (2002) 
Journal of Consumer protection 303.

)2(  اأحمد امللحم، مرجع �سابق؛ لينا ح�سن زكي، قانون حماية املناف�سة ومنع الحتكار درا�سة مقارنة يف القانون امل�رشي 

والفرن�سي والأوروبي )دار النه�سة: القاهرة 2005(.
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 مبعنى اآخر، 
)1(

امل�ساريع اجلديدة اإىل احتكار ال�سوق من خالل مناف�سة امل�ساريع الأوىل(

�ستكفل رغبة م�ساريع جتارية اأخرى يف جني الأرباح واإر�ساء م�سالح امل�ستهلكني من 

.
)2(

تلقاء نف�سها ودومنا تدخل حكومي

�سيا�سته  لتقرير  الإيجابي(  )النهج  الأول  النهج  الأوروبي  القرار  �سانع  اختار 

 
)3(

ل�سببني: ال�سوق(  تناف�سية  تنظيم  نحو  الت�رشيعية  ال�سيا�سة  )توجيه  الت�رشيعية 

اأملانيا الغربية يف هذه الفرتة التي  ال�سبب الأول هو تاأثر هذه ال�سيا�سة مبا هو قائم يف 

فهو  الثاين  ال�سبب  اأما  املحلية.  �سوقها  تناف�سية  تنظيم  يف  النهج  ذات  على  اعتمدت 

اختالف الأنظمة القانونية لدول ال�سوق ما بني نظام لتيني وعام واأملاين، اإ�سافة اإىل 

اختالف ثقافات ولغات مواطني دول اأوروبا الذي اأدى اإىل �سعوبة العتماد على نهج 

التنظيم التلقائي لل�سوق للو�سول اإىل حد التناف�س الذاتي، حيث اأدرك امل�رشع الأوروبي 

يف هذه الفرتة اختالف الواقع الأمريكي عن الواقع الأوروبي، وقد حدد �سانع القرار 

يف  املبا�رش  بالتدخل  ال�سوق  تناف�سية  تنظيم  يف  الت�رشيعية  �سيا�سته  معامل  الأوروبي 

مراقبة العمليات ال�سوقية على نحو حظر معه الإجراءات التالية:

�سواء كانت يف �سكل تكتالت  التجارية  امل�ساريع  تن�ساأ بني  التي  التفاقيات  حظر   -1
التجارية  امل�ساريع  بني  فيما  لالأ�سواق  وتوزيع  اقت�سام  اتفاقيات  اأو  اقت�سادية 

؛
)4(

)اتفاقيات اأفقية اأو عمودية( )املادة 101(

(1) For more details, see: M.Dabbah, The Internationalization of Antitrust Policy 
(5th Lexis Nexis Butterworths: London 2003) chapter 12; F Jenny, Competition 
Law and Policy: Global Governance Issues (2003) 26 world competition 609.

ال�سوق، وهو ما يتعار�س مع متطلبات  اإل مظهر من مظاهر توجيه  الت�رشيعي ما هو  التدخل  اأن  التوجه  )2( يرى هذا 

قواعد  بتنظيم  الوطنية  الت�رشيعات  تهتم  األ  يجب  الفر�سية،  هذه  مثل  لتاأمني  احلر.  ال�سوق  اقت�ساد  ومعايري 

 Negative( املناف�سة، بل عليها فقط �سمان عدم منع اإن�ساء م�ساريع جتارية يف خمتلف اأوجه الن�ساط القت�سادي

.)Positive Actions( لها جتارية  حوافز  منح  خالل  من  التجارية  امل�ساريع  تو�سع  وت�سهيل   )Actions
(3)F Jenny, Competition Law and Policy: Global Governance Issues (2003) 26 world 

competition 611.
(4) Agreements between companies (for example, cartels and market-sharing). 

Often, cartel cases start  following a leniency application by a company 
admitting its wrong-doing in order to gain lenient treatment.
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اقت�سادي معني فيما يعرف  الوطنية والهيمنة على قطاع  الأ�سواق  2- حظر احتكار 
على  مهيمنًا  التجاري  امل�رشوع  يعترب   .)102 )املادة  امل�سيطر  اأو  املهيمن  باملركز 

القطاع القت�سادي حمل البحث متى ا�ستحوذ على ما يزيد عن )40%( من ن�ساط 

؛
)1(

ال�سوق يف هذا املنتج

قطاع اقت�سادي  يف  ال�سوق  ن�ساط  على  وا�ستحواذها  التجارية  امل�ساريع  اندماج   -3
معني على نحو يوؤثر على تناف�سية ال�سوق. تبعًا لذلك، تلتزم امل�رشوعات التجارية 

باإعالم املفو�سية باأية عمليات جتارية تتم عرب حدود الدول الأع�ساء، للتاأكد من 

؛
)2(

عدم تاأثريها ال�سلبي على تناف�سية الأ�سواق بني دول الحتاد

من  للتاأكد  الوطنية،  ال�سوق  بتناف�سية  اأ�رشت  متى  احلكومية  امل�ساعدات  حظر   -4
عدالة الظروف التي تعمل فيها امل�ساريع التجارية بني دول الحتاد، وعدم التاأثري 

 .
)3(

على امل�رشوعات التجارية املناف�سة

(1) Article 102 prohibits abusive conduct by companies that have a dominant 
position on a market, for example forcing consumers to buy a bundle of 
products that could be sold separately or forcing competitors off the market by 
entering into exclusive arrangements. If a company has a market share of less 
than 40%, it is unlikely to be dominant. National competition authorities also 
apply Article 101 and 102 where they are well placed to do so, typically where 
the case is essentially national.

(2) The Merger regulation prohibits mergers or acquisitions that would significantly 
reduce competition. Most cross border transactions must be notified to 
the Commission before they are implemented. If the Commission finds the 
transaction would distort competition, it may stop the deal unless the company 
proposes remedies to solve the competition problem.

(3) State aid or other State intervention that distorts competition is prohibited: 
this helps to ensure that competition between companies takes place on a 
level playing field, and also helps to protect the internal market and taxpayers’ 
interests. Aid can be useful if targeted correctly and kept to a minimum, for 
example aid to improve the environment or support a strong SME sector. But 
some forms of aid are particularly harmful, particularly operating aid - where a 
government simply hands cash to a company to fund its day to day operations. 
Such operating aid does not create incentives for new investment or business 
models and is inefficient and harmful to competitors.



ضوابط اندماج الشركات وفق قواعد حماية املنافسة يف ضوء تشريع االندماج األوروبي 

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الرابعة - مايو 5102016

املبحث الثاين

تعريف الندماج واأنواعه

 The Treaty of the Functioning( جاءت معاهدة التفعيل يف الحتاد الأوروبي

عامة  قانونية  بقواعد   )TFEU(   )2009( للعام   
)1(

)  in the European Union
ال�ستحواذ  اأن  ورغم  ال�سوقية،  للهيكلية  املغرية  القت�سادي  الرتكيز  ممار�سات  تنظم 

 كانتا من هذه الو�سائل، 
)2(

)Joint Ventures( وامل�ساريع امل�سرتكة )Acquisition(

�سبط  نحو  منهجية  اأكرث  اقرتابًا  اأوجد  قد  لالندماج  الأوروبية  املفو�سية  ت�رشيع  اأن  اإل 

و�سع  كما  التجارية،  ال�رشكات  بني   )Merger( بالندماج  يتعلق  فيما  املناف�سة  قواعد 

الحتاد الأوروبي دليل املعايري املثلى لكيفية التعامل مع طلبات الندماج بني ال�رشكات 

.)Manual best practices on mergers(

اأو اأكرث، يرتتب عليه زوال ال�سخ�سية  اأنه عقد بني �رشكتني  يعرف الندماج على 

ال�رشكة  اإىل  وخ�سومها  اأ�سولها  كافة  وتنتقل  املندجمة  ال�رشكات  اأو  لل�رشكة  املعنوية 

منهما  لكل  املعنوية  ال�سخ�سية  فتزول  اأكرث  اأو  �رشكتان  مبقت�ساه  تنحل  اأو  الداجمة، 

الأ�سول  لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة، وتنتقل كافة  وتكّونان �رشكة واحدة جديدة 

تقوية مركزها  لرغبتها يف  ال�رشكات  تندمج  ما  ال�رشكة اجلديدة. عادة  اإىل  واخل�سوم 

تعزيز  اأو  الندماج،  حمل  للم�رشوع  الإنتاجية  الكلفة  لتقليل  اأو  ال�سوق،  يف  التناف�سي 

يوؤدي هذا  قد  بوا�سطتها.  املقدمة  ال�سلع واخلدمات  التجديد والبتكار يف  القدرة على 

(1) Treaty of Lisbon.
)2( تدل امل�ساريع امل�سرتكة على احلالة التي تن�ساأ فيها ن�ساطات جتارية جديدة من اتفاق خا�س بني �رشكتني جتاريتني اأو 

 )Shares( اأكرث، تكون ال�سيطرة الفعلية فيها لأطراف هذا التفاق اخلا�س من خالل جمل�س الإدارة اأو حملة الأ�سهم

اأو مالكي الأ�سول )Assets(، مبا يخدم امل�سالح التجارية لأطراف ذاك التفاق مع بقاء �سخ�سياتهم املعنوية كما 

كانت عليه قبل اتفاقهم. انظر:

Case COMP/M.1946 Bellsouth/SBC, 26 May 2000, para.6. Mentioned at Damian 
Chalmers et al, European Union Law: Text and Materials, Cambridge University 
Press, New York (2006)1074.
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القت�سادي مبا  تع�سف مركزها  ثم  ال�سوق ومن  ال�رشكات على  تلك  اإىل هيمنة  الأمر 

قد  املقابل،  يف  �سواء.  حد  على  وامل�ستهلكني  الوطني  القت�ساد  على  بال�رشر  يعود 

ي�ستفيد القت�ساد الوطني من هذه الندماجات من خالل قلة تكاليف الإنتاج، زيادة 

الناجت الإجمايل لهذه امل�رشوعات التجارية، تو�سع ن�ساطها التجاري ما يزيد معه عدد 

الوطنية  ال�سوق  يف  الأجنبية  ال�رشكات  مناف�سة  على  قدرتها  واأخريًا   العاملة،  الأيدي 

والأ�سواق العاملية على حد �سواء، للحفاظ على هذه الإيجابيات وجتنب �سلبيات هذه 

الندماجات، كان لبد من وجود تدخل ت�رشيعي يقنن مثل هذه املمار�سات.  

هذا وقد حر�س امل�رشع الأوروبي على احلفاظ على حالة التناف�سية التي يجب اأن 

تكون عليها اأ�سواق دول الحتاد، بغ�س النظر عن العوائد املالية التي قد جتنيها �رشكات 

دول الحتاد نتيجة اندماجها ببع�سها البع�س، ما جعله ين�س على ولية اأحكام ت�رشيع 

 .
)1(

الندماج على كافة اأ�سكال الندماج التي قد تتفق عليها ال�رشكات التجارية

مع  تعار�سها  مدى  لختبار  التالية  الندماج  �سور  تخ�سع  الأ�سا�س،  هذا  على 

�رشوط و�سوابط املناف�سة:

بني  اأ�سا�سًا  يتم  والذي   :)Horizontal Merger( الأفقي  الندماج   -1
�رشكتني تعمالن على نف�س امل�ستوى من م�ستويات حتويل املواد اخلام اإىل �سلع قابلة 

الأجهزة  لبيع  �رشكتني  كاندماج  موحد،  �سوق  داخل  التناف�س  نطاق  يف  لال�ستهالك، 

. بالتايل، يرد هذا النوع من خالل 
)2(

الإلكرتونية ت�سرتكان يف ال�سوق ال�سلعي بينهما

الإن�ساءات  البنوك،  اأعمال  )مثل  متقاربًا  اأو  مماثاًل  ن�ساطًا  تبا�رش  م�ساريع  تالقي 

بني  اأفقي  تو�سع  حالة  اأمام  نكون  وهنا  واجلوي...اإلخ(.  البحري  النقل  العقارية، 

امل�ستوى  على  والقت�سادية  التجارية  الأهمية  من  القدر  ذات  على  جتارية  م�ساريع 

(1) ibid, p907.
(2) Merger that occurs when a concentration take place between undertakings 

which are competing in the same product market at that moment and at the 
same level of production/distribution
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ب�سكل  الأ�سعار  ارتفاع  على  الندماج  من  النوع  هذا  يوؤثر   .
)1(

الدويل حتى  اأو  املحلي 

اإنهاء حالة التناف�س بني �رشكات متكافئة يف ال�سوق، واتفاقها على  مبا�رش من خالل 

جني اأكرب عائد من الأرباح ل�سمان عدم وجود بديل اآخر للم�ستهلك يف ذات ال�سوق، 

الإنتاج،  تقليل تكاليف  اإىل  الندماج  النوع من  يوؤدي فيه هذا  التي قد  حتى يف احلالة 

ومن ثم تقليل �سعر التكلفة والبيع قيا�سًا باحلالة التي كانت عليها ال�سوق قبل حدوثه؛ 

اإل اأنه حتمًا �سيوؤدي اإىل احتكار ال�سوق بوا�سطة ال�رشكات املندجمة وتوجيهها من ثم 

 .
)2(

مبا يخدم م�ساحلها القت�سادية فقط

الندماج  وهو   :)Vertical Merger( الراأ�سي  اأو  العمودي  الندماج   -2
املواد  حتويل  م�ستويات  من  متتالية  م�ستويات  على  تعمالن  �رشكتني  بني  يتم  الذي 

، ومثل ذلك هو الندماج احلا�سل بني �رشكة زراعية 
)3(

اخلام اإىل �سلع قابلة لال�ستهالك

عن  التنقيب  باأعمال  للقيام  �رشكة  اأو  وتغليفها،  اخل�رشوات  لتعليب  اأخرى  و�رشكة 

الذهب و�رشكة اأخرى ل�سياغة املجوهرات، فكل من ال�رشكتني تتالحقان يف وظيفتيهما 

 على هذا الأ�سا�س، يكون الندماج 
)4(

نحو الو�سول ل�سلعة ت�سلم مبا�رشة ليد امل�ستهلك

راأ�سيًا بالن�سبة مل�رشوعات تتكامل اأن�سطتها معًا وتختلف يف مراحل الإنتاج والت�سنيع 

ت�سنيع  �رشكة  �سمن  واندماجها  البطاريات،  الإطارات،  ال�سيارات،  هياكل  )ك�سناعة 

. ت�سعى هذه ال�رشكات اإىل تخفي�س مقابل عقد ال�سفقات ب�سفة عامة 
)5(

�سيارات عامة(

والتكاليف الإجمالية لالإنتاج ب�سفة خا�سة، من خالل تنفيذ بع�س عمليات الإنتاج اأو 

اأن هذا  اإل  التكاليف،  النخفا�س يف  فائدة هذا  الرغم من  تنفيذًا داخليًا، على  الت�سويق 

(1) V. Verouden, C. Bengtsson, S. Albeak, ‘The Draft EU Notice on Horizontal Mergers: 
a Further Step toward Convergence’ (2004) Antitrust Bulletin243. Mentioned at 
Damian Chalmers et al, ibid, p1100.

(2) Alina Kacsorowska, ibid,   907.
(3) Alina Kacsorowska, ibid, p 907.
(4) Merger that refers to concentration between undertakings operating at different 

levels of the economy (for example, the merger between a manufacture and its 
supplier of raw materials).

البحوث  جملة   33  )2003( التع�سفي  الحتكار  منع  امل�سيطر،  الو�سع  ا�ستعمال  اإ�ساءة  حظر  املاحي،  عبده  ح�سني   )5(

القانونية والقت�سادية ال�سادرة عن جامعة املن�سورة 211.
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النوع من الندماج قد ي�ستخدم لإغالق قنوات التوزيع اأمام املناف�سني الآخرين، اأو ملنع 

. ل يوؤدي 
)1(

و�سول مدخالت الإنتاج اإىل هوؤلء املناف�سني ما ي�رش باملناف�سة يف الأ�سواق

ال�سوق، بل يذهب  التناف�س داخل  اإىل احلد من  النوع من الندماج  ب�سكل مبا�رش  هذا 

اأثره اإىل �سنع بيئة جتارية اأكرث ت�سجيعًا حلدوث التواطوؤ بني الفاعلني التجاريني داخل 

اأقل مما كانت عليه  ال�سوق، وهذا كنتيجة لنح�سار م�سار خطوط الإنتاج يف خيارات 

.
)2(

قبل حدوث هذا النوع من الندماجات

: ويتميز عن النوعني 
)3(

)Conglomerate Merger( التكتلي 3- الندماج 
ال�سابقني بكونه يح�سل بني �رشكتني ل تناف�س بينهما ول تقاطع بني ن�ساطيهما، بل 

ت�سيف اإحداهما منتجًا اآخر ملنتجات الأخرى )Product Line Extension(، اأو 

 ،
)4(Market Line Extension( تو�سع الرقعة اجلغرافية ل�ستهالك �سلع كل منهما

اأي اأن��ه اندم��اج ال�رشكات ذات الن�ساط املتع��دد م���ن خ���الل ان�سم���ام �رشكات تعم����ل 

ف��ي خطوط جتارية ل يوجد بينها �سلة، وه���و نوع م���ن الندماج قد ل يثري اأي �رشر 

عل�ى املناف�سة؛ لأن�ه ن�ادرًا ما يكون م�سحوبًا بزيادة الو�سع اأو املركز امل�سيطر عل��ى 

.
)5(

ال�سوق

الت�رشيعني  بني  مقارنة  درا�سة  امل�رشي  القت�ساد  الحتكار  ومكافحة  املناف�سة  حماية  �سادي،  اأبو  اإبراهيم  حممد   )1(

امل�رشي والأمريكي، دار النه�سة: م�رش 2009، �س 155.

(2) S. Bishop and M. Walker, the Economics of EC Competition Law  (2nd London: 
Sweet and Maxwell 2002) para.7,61. Mentioned at Alina Kacsorowska, ibid, 
p907.

(3) Merger That refers to a concentration between undertakings that are not 
competing with each other in any product market and which does not result 
neither in  vertical nor Horizontal integration.

(4) W. J. kolasku, ‘Conglomerate Mergers and Range Effect: It’s a Long Way from 
Chicago To Brussels’, (2002) George Mason Law review 533 Mentioned at 
Damian Chalmers et al, ibid, p1106.

)5( حممد اإبراهيم اأبو �سادي، مرجع �سابق 156.
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املبحث الثالث

نطاق تطبيق ت�رشيع الندماج الأوروبي

رقم )139( ل�سنة )2004(

على  الت�رشيع  �رشيان  على  �رشاحة  الأوىل  مادته  يف  الندماج  ت�رشيع  ن�س 

التفاقيات التي تتم بني امل�ساريع العامة وامل�ساريع اخلا�سة على حد �سواء، كما ن�س 

على �رشيان اأحكامه على التفاقيات التجارية التي تتم بني م�ساريع جتارية بروؤو�س 

 .
)1(

اأموال حمددة )القيمة ال�سوقية للم�رشوعات التجارية املندجمة(

على �سعيد النطاق املو�سوعي للت�رشيع، ميكنا القول اأن هذا الت�رشيع يطبق على 

كل الأن�سطة القت�سادية ، �سواء اأكانت عامة اأم خا�سة، ول ترد يف هذا ال�ساأن اأية ح�سانة 

متعلقًا  الن�ساط  كان  ولو  للت�رشيع،  القانوين  للتنظيم  خا�سعًا  ن�ساطًا  حتمي  قانونية 

مبرفق عام، والقائم بالن�ساط �سخ�سًا عامًا، بالتايل، فاإن الطبيعة القت�سادية للن�ساط 

القائم على هذا  الت�رشيع الأوروبي عليه ولي�ست �سفة  اإمكانية تطبيق  التي حتدد  هي 

الن�ساط، على اأ�سا�س اأن هذا الت�رشيع يخاطب امل�ساريع ول يخاطب �سفة القائمني على 

عملها. وقد قام جمل�س املناف�سة الفرن�سي بتو�سيح هذا املبداأ يف تقريره ال�سنوي للعام 

)2001( حينما اأقر �رشاحة باأن اأعمال الهيئات احلكومية التي تدير الأنظمة التكميلية 

�رشكات  تناف�س  كونها  جمملها؛  يف  اقت�سادية  اأعمال  هي  واملر�س  ال�سيخوخة  لتاأمني 

(1) This article stipulated that:
1. Without prejudice to Article 4(5) and Article 22, this Regulation shall apply to all 

concentrations with a Community dimension as defined in this Article.
2. A concentration has a Community dimension where:

(a) the combined aggregate worldwide turnover of all the undertakings 
concerned is more than EUR 5000 million; and

(b) the aggregate Community-wide turnover of each of at least two of the 
undertakings concerned is more than EUR 250 million,

unless each of the undertakings concerned achieves more than two-thirds of its 
aggregate Community-wide turnover within one and the same Member State.
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التاأمني اخلا�سة يف هذا العمل؛ فالن�سمام الختياري للم�ستفيدين والت�سغيل وفقًا ملبداأ 

العائد الراأ�سمايل واعتماد الأداءات على مقادير ال�سرتاكات املدفوعة ت�سكل يف جمملها 

 .
)1(

ن�ساطات اقت�سادية ينبغي اأن تخ�سع لرقابة املجل�س للحكم بتناف�سيتها من عدمه

اأن  من  له  بد  فال  الت�رشيع،  هذا  نطاق  �سمن  داخاًل  التجاري  العمل  يكون  ولكي 

:
)2(

ي�ستويف �رشطني اأ�سا�سني وهما

اأن يكون اندماجا فعليا وفق التعريف الذي ن�ست عليه مادة )1/3( من الت�رشيع.  -1

ال�سوق  الأوروبي، ولي�س منح�رشًا �سمن  على نطاق الحتاد  تاأثري  ذا  يكون  اأن    -2
القوانني والت�رشيعات  اأع�سائه، وهذا �رشط بديهي؛ لأن  اخلا�سة بع�سو واحد من 

القت�سادية داخل الحتاد ل تعنى بتلك الن�ساطات التجارية ذات التاأثري الفردي على 

ع�سو بذاته، فمثل هذه الأعمال تنظمها القوانني الداخلية اخلا�سة بكل ع�سو.

الثانية  الفقرة  ن�ست  املندجمة،  التجارية  للم�ساريع  ال�سوقية  القيمة  �سعيد  على 

من املادة الأوىل من ت�رشيع الندماج الأوروبي على �رشطني يجب توافرهما جمتمعني 

اأنها ل  الت�رشيع، مبعنى  لعتبار الندماج اندماجًا احتاديًا- وبالتايل يخ�سع لأحكام 

 :
)3(

تقت�رش على جزء حمدد من الحتاد الأوروبي، وهذان ال�رشطان هما

1- املجموع الكلي حلركة الندماج عامليًا يف كل ال�رشكات الفاعلة يف عملية الندماج اأكرث 
يورو. مليون  من 5.000 

2- املجموع الكلي حلركة الندماج يف �رشكتني على الأقل من ال�رشكات الفاعلة يف عملية 
يورو. مليون  الندماج اأكرث من 250 

)1( م�سار اإليه يف املرجع التايل:  ح�سني عبده املاحي، مرجع �سابق، �س 218- 219.

(2) Alina Kacsorowska, ibid, p 908.
3 - This sub-article provides that:
2. A concentration has a Community dimension where:

(a) The combined aggregate worldwide turnover of all the undertakings 
concerned is more than EUR 5000 million; and

(b) The aggregate Community-wide turnover of each of at least two of the 
undertakings concerned is more than EUR 250 million.
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على  يتوجب  احتادي،  بعد  ذا  الندماج  كان  متى   ،
)1(

الإجرائي ال�سعيد  على 

اتفاق  مبلخ�س  املناف�سة  �سوؤون  مفو�سية  اإخطار  لالندماج  ال�ساعية  ال�رشكات 

الندماج الذي تنوي هذه ال�رشكات اللتزام به، ويف هذه احلالة يحظر اإنهاء اإجراءات 

هذه  قامت   .
)2(

بذلك املفو�سية  من  خطية  موافقة  على  احل�سول  دون  الندماج 

ما  اأو   ،)One-Stop-Shop( يدعى  اإجرائي  مبداأ  على  جوهرها  يف  الإجراءات 

ي�سمى بالخت�سا�س احل�رشي للمفو�سية، وم�سمون هذا املبداأ هو اإعفاء الأطراف 

يف عملية الندماج من اإبالغ اأي دولة من الدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي بطلب 

الندماج، واإمنا يكتفى بتقدمي طلب الندماج للمفو�سية وحدها، وبذلك تكون اإجازة 

املفو�سية لهذا الندماج، اأو رف�سها له يف املقابل، قرارًا كافيًا بحد ذاته لإحداث الآثار 

القانونية، دون احلاجة لأخذ رد اأي من الدول تلك على هذه الطلب، رغم وجود بع�س 

ال�ستثناءات على كونه اخت�سا�سًا ح�رشيًا؛ حيث يحق للدول الأع�ساء مراجعة هذا 

.
)3(

التفاق والبت فيه

(1) For more details, see: D. Ridyard, Economic Analysis of Single Firm and 
Oligopolistic Dominance under the European Merger Regulation (1994) 
European Commission Law Review 255

(2) Alina Kaczorowska, ibid, p 915.
)3(  هذه ال�ستثناءات هي:

لقرتاح  جزئية  اأو  �ساملة  اإحالة  بتقدمي  املفو�سية  اأو  الأع�ساء  اأحد  يخول  وهو  الأملاين  ال�رشط  امل�سمى  ال�ستثناء   -1
الندماج، اإىل ذلك الع�سو الذي �سوف يتاأثر قطاع متميز من �سوقه الوطنية تاأثرًا جوهريًا اإن مت ذلك الندماج؛

ا�ستثناء امل�سالح امل�رشوعة، وهو جواز قيام املفو�سية باإحالة اقرتاح الندماج اإىل الع�سو الذي ترى املفو�سية باأن   -2
الندماج  املحمية بت�رشيع  امل�رشوعة وغري  الع�سو من حقه يف حماية م�ساحله  الندماج �سيحرم هذا  حدوث ذلك 

نف�سه.

من تلقاء نف�سها اأو بعد طلب اأحد الأع�ساء اأن تنظر يف اندماج هو  املفو�سية  يخول  وهو  الهولندي،  ال�رشط  ا�ستثناء   -3
لي�س يف الأ�سل من اخت�سا�س املفو�سية، اإل اأن التجارة الداخلية تتاأثر داخليا اإذا حدث ذلك الندماج، بت�سكيله خطرًا 

على تلك التجارة.

اأطراف الندماج عدم تزويد  اأن يطلب من  الأمنية احلرجة  امل�سالح  ذو  الع�سو  يخول  وهو  الع�سكري،  ال�ستثناء   -4
املفو�سية بالبيانات الع�سكرية املتعلقة بهذا الندماج.
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املبحث الرابع

�سوابط م�رشوعية اندماج ال�رشكات

�سعت املفو�سية الأوروبية يف بداية و�سع م�سودة ت�رشيع الندماج الأوروبي عام 

)1999( اإىل و�سع �رشطني اأ�سا�سني لتحديد الندماج غري املتوافق مع ال�سوق املوحدة، 

الندماج  يوؤدي  اأن  كانا:  ال�رشطان  هذان  به.  القيام  ال�رشكات  على  املحظور  وبالتايل 

اأو   )Dominant Position( م�سيطر  اأو  مهيمن  مركز  تكوين  اإىل  به  القيام  املراد 

تقوية مركز مهيمن �سابق الوجود، واإىل ت�رشر املناف�سة يف ال�سوق املوحدة جوهريًا 

التقييم  اأن جتعل  الثاين  املفو�سية بال�رشط  اأرادت   .
)1(

التقوية اأو تلك  التكوين  من هذا 

اأكرث واقعية مبنع جعل تكوين املركز املهيمن كافيًا للحكم بحظر الندماج بحد ذاته، 

. لكن 
)2(

ما مل يكن �ساحب هذا املركز قادرًا على ا�ستغالل قواه داخل ال�سوق املوحدة

اأعيد ت�سكيل ت�رشيعات الندماج الأوروبية، واعتمدت املادة )2( من  يف عام )2004( 

 The Significant( ت�رشيع الندماج �رشطًا اأ�سمته بالإعاقة الهامة للمناف�سة الفعالة

اأو يف جزء  Impediment to Effective Competition( يف ال�سوق املوحدة، 
جوهري منها؛ حلظر عملية الندماج.

قيام  املناف�سة  قوانني  جميع  حتظر  ال�سوق:  يف  املهيمن  املركز  تقوية  اأو  تكوين   -1
باأي  مركزها  با�ستغالل  احتكاري  مبركز  تتمتع  والتي  التجارية  امل�ساريع  اأحد 

�سكل من الأ�سكال، ترتبط هذه املمار�سات ارتباطًا وثيقًا باحتكار ال�سوق بوا�سطة 

�سوء  �ساأنه  من  عمل  كل  بالحتكار  ُيق�سد  املوزعني.  اأو  املنتجني  بع�س  اأو  اأحد 

ا�ستغالل املركز القت�سادي للحد من املناف�سة امل�رشوعة، بهدف جني اأرباح مبالغ 

(1) Article (2) of regulation 4064/89/EC on the control of concentrations between 
undertakings, OJ 1990 L257/13. Mentioned at Damian Chalmers et al, ibid, 
p1089.

(2) T.A. Downes and D. S. Macdougall, Significantly Impeding Effective Competition: 
Substantive Appraisal under the Merger Regulation (1994) 19 European 
Legislations Law review Journal 286.
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اإىل  ال�سوق، بال�ستناد  التي يقوم عليها  الأ�سا�سية  للمبادئ  فيها، ب�سورة خمالفة 

الحتاد  اتفاقية  من  قاعدة العر�س والطلب. يف هذا ال�سياق، حظرت املادة )102( 

اأو يف جزء  اأو موؤ�س�سات لها و�سع مهيمن يف ال�سوق  اأي موؤ�س�سة  الأوروبي على 

هام منه اإ�ساءة ا�ستغالل هذا الو�سع لالإخالل باملناف�سة اأو احلد منها اأو منعها، مبا 

:
)1(

يف ذلك ما يلي

اأ- حتديد اأو فر�س اأ�سعار اأو �رشوط اإعادة بيع ال�سلع اأو اخلدمات.

ب- تقييد حجم الإنتاج، النفاذ اإىل الأ�سواق اأو التطور التكنولوجي مبا يتعار�س مع 

م�سالح امل�ستهلكني.

ج- ال�سلوك املوؤدي اإىل عرقلة دخول موؤ�س�سات اأخرى اإىل ال�سوق اأو اإق�سائها منه اأو 

تعري�سها خل�سائر ج�سيمة مبا يف ذلك البيع باخل�سارة.

اأو اإجراءات تكميلية، ل تتعلق-  د- رهن توقيع عقود البيع مبوافقة اأطراف اأخرى 

وفقًا ملا تقره الأعراف التجارية- مبو�سوع العقد.

اإن وجود مركز مهيمن اأو احتكاري هو بذاته اأمر غري حمظور، اإل اأن كون ا�ستغالل 

هذا املركز موؤديًا اإىل اإ�ساءة املناف�سة يف ال�سوق الداخلية للدولة اأو للعالقات التجارية بني 

الدول الأع�ساء هو ما يعترب حمظورًا، عادة ما ترتبط هذه الإ�ساءة بارتفاع عاٍل جدًا 

(1) «Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the 
internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible 
with the internal market in so far as it may affect trade between Member States.» 
Such abuse may, in particular, consist in:
1- directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair 

trading conditions;
2- limiting production, markets or technical development to the prejudice of 

consumers;
3- applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading 

parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;
4- making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other 

parties of supplementary obligations which, by their nature or according to 
commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.»
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لالأ�سعار اأو رف�س العر�س مثاًل. وحتى يعترب امل�رشوع التجاري يف مركز احتكاري، 

وامل�ستهلكني.  والعمالء  مناف�سيه  عن  اأعماله  جميع  يف  متامًا  م�ستقاًل  يكون  اأن  يجب 

كان  اإذا  عامة  كقاعدة  ولكن  حمتكرًا،  التجاري  امل�رشوع  لعتبار  عنا�رش  عدة  وهناك 

امل�رشوع التجاري ميلك )50%( من احل�س�س يف ال�سوق فاإنه يعترب مهيمنًا، ويف بع�س 

بال�سوق  احل�س�س  من   )%40( متلك  التي  التجارية  امل�ساريع  اعتبار  ميكن  الأحيان 

 .
)1(

مهيمنة وحمتكرة اأي�سا

ت�رشيع  من   )3/2( املادة  اأكدت  الحتاد:  دول  اأ�سواق  يف  الفعالة  املناف�سة  اإعاقة   -2
الندماج،  حلظر  اأ�سا�سي  ك�رشط  الفعالة  املناف�سة  اإعاقة  �رشط  اعتماد  الندماج 

واعتماد تكوين اأو تقوية مركز مهيمن عاماًل معززًا لحتمال وجود ال�رشط ال�سابق 

املعنى  هو  اأولهما:  معنيان،  لها  الفعالة  واملناف�سة  للحظر.  ذاته  بحد  كافيًا  �سببًا  ل 

داخل  احلالية  املناف�سة  وتطوير  تنمية  اإىل  املوؤدية  املمار�سات  اإىل  امل�سري  الإيجابي 

املمار�سات  اإىل  امل�سري  ال�سلبي  املعنى  هو  وثانيهما:  التفاعلي؛  املعنى  اأي  ال�سوق، 

الوقائي،  املعنى  اأي  تقييدها،  مكافحة  اأو  املناف�سة  هذه  اإعاقة  مكافحة  اإىل  املوؤدية 

، ولي�س اأدل على ذلك من 
)2(

وهذا املعنى الأخري هو الذي ق�سده امل�رشع الأوروبي

املناف�سني  قدرة  مدى  كان  الفعالة  املناف�سة  هذه  لبقاء  النظر  يف  الأهم  العن�رش  اأن 

الآخرين على دخول ال�سوق، فتلك هي الفاعلية التي ات�سفت بها املناف�سة املحظور 

 .
)3(

على ال�رشكات املندجمة اإعاقتها

(1) Competition Law- the Basics, research published on the internet at the following 
link: http://www.out-law.com/page-5811, visited on 2/5/2013.
Article (102) requires dominance in a substantial part of the European Union, 
but there is no requirement under chapter 2 that a dominant position must be 
held in a substantial part of the UK, meaning that, in theory at least, dominance 
could be considered to exist in a fairly small area of the UK. 

)2( اأحمد امللحم، املرجع ال�سابق، �س 72.

 )3( اأحمد امللحم، املرجع ال�سابق، �س 75.
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املبحث اخلام�س

اإجازة بع�س الندماجات

غري املتوافقة مع ال�سوق املوحدة

اأجازت املفو�سية الأوروبية اندماجات ذات اآثار �سلبية �سئيلة للمناف�سة الفعالة؛ 

كتنازل ب�سيط اأمام رغبتها يف ح�سد الآثار الإيجابية عظيمة النفع، والتي �ستنتج عن 

اأ- زيادة الكفاءة التناف�سية للم�ساريع  الندماجات هذه بذاتها. يحدث هذا يف حالت: 

التجارية على امل�ستوى الدويل، ب- احلاجة اإىل اإنقاذ ال�رشكات املهددة بالنهيار.

اأوًل- زيادة الكفاءة التناف�سية للم�ساريع التجارية: 

اآثار  بني  للمفا�سلة  منوذجني  ا�ستخدام  على  الأوروبية  املفو�سية  ا�ستقرت 

اإىل  ال�ستناد  هي  مركزية،  نقطة  يف  يلتقيان  وهما  الإيجابية،  واآثاره  ال�سلبية  الندماج 

مدى تقوية هذا الندماج للمناف�سة بني ال�رشكات، فيعزز من املناف�سة بينها يف الأ�سل، 

بدل اأن ي�سعفها برتكيز معظم القوة ال�سوقية يف ال�رشكة الناجتة عن الندماج. هذان 

:
)1(

النموذجان هما

، واأ�سا�س هذا النموذج هو املفا�سلة بني اأمرين، الأول: 
)2(

)Tradeoff( املقاي�سة  -1
يخترب مدى الكفاءات التناف�سية على امل�ستوى الدويل التي �ستنبثق عن هذا الندماج، 

والثاين: يهتم بر�سد امل�سار الواقعة على املناف�سة داخل ال�سوق، واأميا اأمر رجح 

�سيوؤخذ به عند اتخاذ القرار. 

مالحظة  على  النموذج  هذا  ويقوم   ،)Assessment factor(ِ التقييم  عامل   -2
مدى حت�سني هذه الكفاءة للمناف�سة ال�سوقية، ومقدار املقاومة الذي ت�ستطيع هذه 

(1) Damian Chalmers et al, ibid, p1109.  
اأحمد عبد الرحمن امللحم، الحتكار املحظور وحمظورات الحتكار يف ظل  )2( حول الأ�سل القانوين لهذا املنهج انظر: 

املناف�سة التجارية، الكويت: جامعة الكويت-كلية احلقوق، جملة القانون والقت�ساد، ع 63، �س 377.
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الكفاءات تقدميه �سد املمار�سات الحتكارية التي تتبناها ال�رشكات الأخرى داخل 

اأو  ال�سلع،  لذات  خمف�سة  اأ�سعار  تقدمي  من  حدوثه  يتوقع  ما  ذلك  ومثال  ال�سوق، 

ملبداأ  اإر�سائها  يف  الأوروبية  املفو�سية  اعتمدت   .
)1(

اخلدمات لذات  اأف�سل  اإتقان 

الكفاءة  تلك  اأخذت  توافرت  فاإن  توافرها،  من  لبد  عنا�رش  ثالثة  على  الكفاءات 

بعني العتبار اأثناء املداولت لل�سماح بذلك الندماج اأم ل، واإن فقد اأحدها فاإن ذلك 

الندماج لن يكون حمققًا للق�سد الأول من ال�سيا�سة التناف�سية يف ال�سوق املوحدة، 

 :
)2(

األ وهو �سمان وجود البديل لدى كل م�ستهلك. وهذه العنا�رش هي

الناجتة عن  التناف�سية لل�رشكة  الكفاءة  قدرة  �سمان  خالل  من  امل�ستهلك  انتفاع   -1
الندماج على توفري تكاليف اإنتاج وتوزيع ال�سلع، والتطوير والبتكار يف ما تقدمه 

من خدمات.

املبا�رش ملنافع الكفاءة التناف�سية لل�رشكة الناجتة عنه، واأل يكون هناك اأي  الظهور   -2
الكفاءة  للح�سول على  الندماج  اأ�سهل حتقيقًا من هذا  اأو  اإ�رشارا  اأقل  اآخر،  بديل 

التناف�سية تلك.

ثانيًا- اإنقاذ ال�رشكات املهددة بالنهيار:

مل يكن تكوين الكفاءات التناف�سية هو املربر الوحيد لإجازة اندماج يظهر �رشره 

على املناف�سة داخل ال�سوق، بل حلق بذلك مربر اآخر، وهو الندماج الذي يكون اأحد 

�سبب  كان  ما  اإذا  وخ�سو�سًا   ،)Failing Firm( بالنهيار  مهددة  �رشكة  طرفيه 

من  �ستخرج  ال�رشكة  هذه  اإن  حيث   ،)Bankruptcy( الإفال�س  هو  ذاك  النهيار 

ال�سوق اإن مل جتز املفو�سية هذا الندماج. واأكرب ال�سوابق الق�سائية حول هذا النوع 

ق�سية  هي  املوحدة  ال�سوق  مع  الأ�سل،  يف  املتوافقة،  غري  الندماجات  مربرات  من 

، ورغم اأن تاريخ هذه ال�سابقة متقدم على 
)3(

)BASF/Pantochim/Eurodiol(

(1) Ibid, para 80.
(2) European Commission of Competition, ibid, p186.
(3) Case COMP/M.2314 BASF/Pantochim/Eurodiol OJ 2002 L132/45. Mentioned at 

Damian Chalmers et al, ibid, p1111.
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تاريخ اإقرار ت�رشيع الندماج لعام )2004(؛ اإل اأن معايري ثبوت هذا املربر مل مت�سها 

تعديالت لحقة.

اإنتاج  هذه ال�رشكات البلجيكية الثالث، وبوجود مناف�سني اآخرين، كانت تعمل يف 

املذيبات الكيميائية، ولأن �رشكة )BASF( كانت املناف�س الأكرب يف ال�سوق، فقد �سعت 

لل�سلع  مزود  ثالث  �سابقًا  تعترب  كانت  والتي   -)Eurodiol( �رشكة  مع  الندماج  اإىل 

الكيميائية- و�رشكة )Pantochim(، مما اأحدث قلقًا كبريًا لدى املفو�سية حول تاأكيد 

ن مركز مهيمن من ذلك، ولكن على الرغم من ذلك، اأجازت املفو�سية ذلك الندماج  تكوُّ

. وبا�ستقراء هذه ال�سابقة 
)1(

مربرة قرارها باأنه اندماج منقذ ل�رشكات مهددة بالنهيار

الق�سائية، ميكننا القول باأن الندماج الإنقاذي )Rescue Merger( مرهون بتوافر 

اأربعة �رشوط اأ�سا�سية، اإن توافرت جمتمعة �سحت اإجازته رغم ما يحدثه من تكوين 

اأو تقوية ملركز مهيمن داخل ال�سوق؛ على اأ�سا�س اأن املوازنة بني الآثار ال�سلبية بفعل 

الندماج )الهيمنة( والآثار ال�سلبية لنهيار تلك ال�رشكات �سرتجح اإمكانية التعاي�س مع 

. هذه ال�رشوط هي:
)2(

واقع الهيمنة

مع  تندمج  مل  اإن  بالنهيار  املهددة  لل�رشكة   )Forced Exit( اجلربي  اخلروج   -1
�رشكة اأخرى.

Less Anti-( املناف�سة  على  تاأثريه  يف  �سلبية  اأقل  اآخر  بديل  وجود  عدم   -2
بالنهيار. املهددة  ال�رشكة  لإنقاذ   )Competitive

املهددة  ال�رشكة   )Assets( لأ�سول   )Inevitable Loss( احلتمي  الزوال   -3
بالنهيار اإن مل تتملكها �رشكة اأخرى.

4- - احلفاظ ما اأمكن على الهيكل التناف�سي لل�سوق، وتتم املقارنة يف هذا ال�سياق بني 
فر�سني: الفر�س الأول هو عدم حظر الندماج وانهيار ال�رشكة؛ والفر�س الثاين 

ال�سلبية  الآثار  فح�س  يتم  ذلك  وبعد  النهيار،  من  واإنقاذها  الندماج  اإجازة  هو 

(1) Damian Chalmers et al, ibid, p1110.
(2) Official Journal of the European Union, ibid, para 89.
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، فاإن كان الفر�س الأول اأف�سل للم�ستهلك ُيحظر 
)1(

قيا�سًا على م�سالح امل�ستهلك

الندماج، والعك�س بالعك�س، فقد يوؤدي خروج ال�رشكتني من ال�سوق اإىل انخفا�س 

الأخرى  ال�رشكات  فت�سبح  عليها،  الطلب  يزيد  مما  اخلدمة  اأو  ال�سلعة  عر�س 

الحتكارية  املمار�سات  بع�س  تظه��ر  اأو  تلك،  الطلب  زي�ادة  اإر�ساء  ع��ن  عاجزة 

.
)2(

داخل ال�سوق

(1) In contrast, Advocate General Tesauro suggested that the rescue of jobs is a 
decisive factor in the application of the failing firm defense, Joined Cases 
C-68/94 and 30/95 France v. Commission (1008) ECR I-1375, paras. 56-7. See 
also: G. Monti and E. Rousseva, «Failing Firms in the Framework of the EC Merger 
Control Requlation”,(1999) 24 European Law Review Journal 

(2) Case COMP/M.2314 BASF/Pantochim/Eurodiol, ibid, para 158.
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p1100.
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Competition: Substantive Appraisal under the Merger Regulation 
(1994) 19 European Legislations Law review Journal 286.

- Case COMP/M.2314 BASF/Pantochim/Eurodiol OJ 2002 L132/45. 
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اأحمد عبد الرحمن امللحم، الحتكار املحظور وحمظورات الحتكار يف ظل املناف�سة . 1

ع  والقت�ساد،  القانون  جملة  احلقوق،  الكويت-كلية  جامعة  الكويت:  التجارية، 

.377 �س   ،63

الحتكار . 2 منع  امل�سيطر،  الو�سع  ا�ستعمال  اإ�ساءة  حظر  املاحي،  عبده  ح�سني 

التع�سفي )2003( 33 جملة البحوث القانونية والقت�سادية ال�سادرة عن جامعة 

املن�سورة 211.
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لينا ح�سن زكي، قانون حماية املناف�سة ومنع الحتكار درا�سة مقارنة يف القانون . 3

امل�رشي والفرن�سي والأوروبي )دار النه�سة: القاهرة 2005(.

حممد اإبراهيم اأبو �سادي، حماية املناف�سة ومكافحة الحتكار القت�ساد امل�رشي، . 4

درا�سة مقارنة بني الت�رشيعني امل�رشي والأمريكي )دار النه�سة: م�رش 2009( 

.155

املناف�سة . 5 حماية  قواعد  وفق  ال�رشكات  اندماج  عووادة،  وال�سيد  فيا�س  حممود 

بتاريخ  الكويت  جامعة  احلقوق/  جملة  يف  للن�رش  اأجيز  الأوروبي،  الحتاد  يف 

املقيدة  التجارية  التفاقيات  حظر  حطاب،  ور�سا  فيا�س  حممود   ،2014/3/4
الأوروبي، قراءة حتليلية  اتفاقية الحتاد  )101( من  املادة  للمناف�سة وفقًا لن�س 

لالحتاد  املناف�سة  �سوؤون  ومفو�سة  الأوروبية  العدل  حمكمة  قرارات  �سوء  يف 

بتاريخ  الإمارات  جامعة  والقانون/  ال�رشيعة  جملة  يف  للن�رش  اأجيز  الأوروبي، 

.2014/10/15

التجاري املهيمن يف . 6 اإ�ساءة ا�ستعمال املركز  حممود فيا�س وديانا قطام�س، حظر 

النظام القانوين الأوروبي، درا�سة حتليلية لن�س املادة )102( من اتفاقية الحتاد 

الأوروبي )2014( 2 ، جملة العلوم القانونية- جامعة عجمان.
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517املبحث الرابع- �سوابط م�رشوعية اندماج ال�رشكات
ال�سوق  مع  املتوافقة  غري  الندماجات  بع�س  اإجازة  اخلام�س-  املبحث 

املوحدة
520

520اأوًل - زيادة الكفاءة التناف�سية للم�ساريع التجارية
521ثانيًا - اإنقاذ ال�رشكات املهددة بالنهيار 
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