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: 
 إمػاـ دمحم على كسلم هللا كصلى كالدين، الدنيا يف يصلحهم ما لعباده شرع الذم  ا٢بمد

 بعد: أما أٝبعْب آدـ كلد كسيد ا٤برسلْب
 ،دينػان  اإلسػبلـ لنا كرضي النعمة، علينا كأمت الدين، لنا أكمل أبف علينا تعاُف هللا امًب فقد

 ففيػػو كاألزمػػاف، كاألمػػاكن األحػػواؿ ٝبيػػ  يف العبػػاد مصػػاٌف علػػى كمشػػتمبلن  األدايف، خػػامت كجعلػػو
 (.ّٖ )األنعاـ: ﴾مىا فػىرٍَّطنىا يف اٍلًكتىاًب ًمٍن شىٍيءو  ﴿ :تعاُف هللا قاؿ عادؿ، حكم قضية لكل

 كمػػا ،كعػػبل جػػل حقوقػػو أبداء كأيمػػر ،تعػػاُفك  سػػبحانو ا٣بػػال  مػػ  ا٤بعاملػػة يػػنظم ديػػن كىػػو
 ضػػواب  علػػى ذلػػ  سػػبيل يف كيشػػتمل إلػػيهم، حقػوقهم أبداء كأيمػػر ا٣بلػػ ، مػػ  ا٤بعاملػػة يػػنظم أنػو

 فمػػن ،تعػػاُفك  سػػبحانو ا٣ببػػّب ا٢بكػػيم عنػػد مػػن جػػاءت ألهنػػا هبػػا  إال ا٢بيػػاة تسػػتقيم ال كأحكػػاـ
 السياسػػػػية اجملػػػاالت شػػػػٌب يف ا٢بيػػػاة أنظمػػػػة تسػػػتمد أف ٯبػػػػ  ككلياتػػػو كأحكامػػػػو اإلسػػػبلـ قواعػػػد

 ٦بػاالت علػى يهيمنى  أف ٯب  الذم النظاـ ىو اإلسبلـ كنظاـ كغّبىا، كاالجتماعية القتصاديةكا
ػػا الَّػػًذينى آمىنيػػوا اٍدخيليػػوا يف  ﴿ :تعػػاُفك  سػػبحانو هللا قػػاؿ غػػّبه، إُف ييتجػػاكزى  كأال كلهػػا، ا٢بيػػاة ايى أىيػُّهى

ٍلًم كىافَّةن   (.َِٖ )البقرة: ﴾السًٌ
 ٙبصػػيل كسػػا ل كتنوعػػ  الػػرزؽ، كسػػ  كطػػرؽ ا٤بعيشػػة بلسػػ للبشػػرية تعػػاُف هللا يسػػر كقػػد
 حػػػ  كقػػػٌرر ك٫بوٮبػػػا، كإجػػػارة بيػػػ  مػػػن ا٤بختلفػػػة أبنواعهػػػا التجػػػارة إبابحػػػة الشػػػرع كجػػػاء األمػػػواؿ،
 ا٤بسػلم كبيػ  كالػنج  كاالحتكػار ابلباطػل النػاس أمػواؿ كأكػل كالغػ  كا٤بيسػر الػراب كحٌرـ ا٤بلكية،
 .كاإلضرار كالظلم كالتعدم أخيو بي  على

 ركابػ  كإبقػاء ا٢بقػوؽ، حفػ  شػمنو مػن مػا بكػل فػممر متْب، أخبلقي بسياج ذل  كأحاط
 العػػػداكة يسػػػب  مػػػا كػػػل كعػػػن اآلخػػػرين، حقػػػوؽ علػػػى االعتػػػداء عػػػن كهنػػػى اإلسػػػبلمية، األخػػػوة
 تؤكػد نصػوص كجػاءت الفاضػلة، ابألخػبلؽ التحلػي علػى كحػ  ا٤بسلمْب، بْب كالفرقة كالبغضاء

 كالبيػاف، كالصػدؽ كاألمانػة ابلسػماحة يتصػ  ا٤بسػلم فالتػاجر شػراء،كال البيػ  حػاؿ يف ذلػ  على
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 تلػػ  عػػن غػػّبه مػػ  فيهػػا كا٤بنافسػػة التجػػارة معػػا ة ٚبرجػػو كال كالكتمػػاف، كالكػػذب األثػػرة ك٘بنػػ 
 منشػػػ ت ىيئػػة علػػى كانػػ  أـ فػػرد، اتجػػر هبػػا أقػػػاـ سػػواء التجػػارة علػػى ىػػذا كينطبػػ  األخػػبلؽ،

 ضخمة. ٘بارية
 بػػػْب دكلػػػة ا٤بػػػاؿ يكػػػوف كال خّباهتػػػا، كاسػػػتغبلؿ األرض عمػػػارة ٙبصػػػل القػػػؤف النظػػػاـ كهبػػػذا
 كػػاف كحيثمػػا ا٤بصػػلحة، فػػثم الشػػرع أمػػري  كػػاف كحيثمػػا كالػػببلد، العبػػاد مصػػاٌف كتتحقػػ  األغنيػػاء،

 ا٤بفسدة. عنو هنى ففيما هنييو
 ٍبالػػ االقتصػػادية االحتكػػارات انتشػػار العػػاَف يف ا٤بنتشػػر الرأ٠بػػاِف النظػػاـ آاثر مػػن كػػاف كقػػد

 ذلػػػ  أكجػػػد كقػػد كاألسػػػعار، اإلنتػػػاج يف الػػتحكم طريػػػ  عػػن ٩بكػػػن ربػػػ  أكػػر ٙبقيػػػ  إُف هتػػدؼ
 ا٤بمارسػات تلػ  تنامي إثر يسنٌ  قانوف أكؿ ككاف االحتكار، تكاف  الٍب القوانْب سن إُف ضركرة

 األمريكية. ا٤بتحدة الوالايت يف ـَُٖٗ عاـ شّبماف قانوف ىو االحتكارية
 االحتكاريػة ا٤بمارسػات ٙبظػر قوانْب -العاَف أ٫باء يف- صدرت اآلف إُف التاريخ ذل  كمن

 السػػػوؽ، علػػػى كا٥بيمنػػػة االقتصػػػادم الَبكػػػز موضػػػوع كتػػػنظًٌم اب٤بنافسػػػة، ا٤بخلٌػػػة ا٤بمارسػػػات كسػػػا ر
 بتػػػػػػاريخ صػػػػػػدر الػػػػػػذم السػػػػػػعودية، العربيػػػػػػة ا٤بملكػػػػػػة يف ا٤بنافسػػػػػػة نظػػػػػػاـ ذلػػػػػػ : بػػػػػػْب مػػػػػػن ككػػػػػػاف

 ىػ.ُِْٓ/ٓ/ْ
 ٩بػػا العمػػبلء، جػػذب يف مشػػركعة غػػّب أسػػالي  اتبػػاع ٙبظػػر الػػٍب ارةالتجػػ قػػوانْب إُف إضػػافة

 ا٤بشركعة. غّب ا٤بنافسة مصطل : ٙب  يندرج
 السػػػػوؽ علػػػػى ا٥بيمنػػػػة عػػػػر احتكاريػػػػة بيئػػػػة إلٯبػػػػاد الشػػػػركات تتبعهػػػػا الػػػػٍب األسػػػػالي  كمػػػن
 عمليػػػة أم لصػػػحة اشػػَبط ا٤بػػػنظم فػػػ ف كلػػذا ذاتػػػو، النشػػاط ٛبػػػارس الػػػٍب الشػػركات مػػػ  ابالنػػدماج

 عػػدـ مػػن التحقػػ  يػػتم حػػٌب كذلػػ  الدكلػػة، يف ا٤بختصػػة ا١بهػػات ٗبوافقػػة ذلػػ  يكػػوف أف نػػدماجا
 ا٤بشركعة. ا٤بنافسة على االندماج أتثّب

 تلػػػػػػ  علػػػػػى الرقابػػػػػػة موضػػػػػوع يف الػػػػػدكتوراه درجػػػػػػة لنيػػػػػل رسػػػػػالٍب تكػػػػػػوف أف رغبػػػػػ  كقػػػػػد
 ا٤بملكػة، داخػل قػةالعبل ذات كاألنظمػة التنفيذيػة، كال حتو ا٤بنافسة نظاـ خبلؿ من االندماجات

 عنػػواف يكػػوف ٕبيػػ  ،ذلػػ  مػن اإلسػػبلمي الفقػػو موقػػ  بيػػاف مػ  الدكليػػة، ابلقػػوانْب ذلػػ  مقػار ن 
 ادلملكػػػة يف ابدلنافسػػػة ادلتعلقػػػة األنظمػػػة ضػػػوء يف الشػػػركات انػػػدماج علػػػى الرقابػػػة ":الرسػػػالة
  ". مقارنة دراسة السعودية العربية
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 :ادلوضوع أمهية
 الضػػػركرات الػػػذم ىػػػو ضػػػركرة مػػػن ا٤بػػػاؿ، علػػػى اب٢بفػػػاظقتػػػو يف عبل ا٤بوضػػػوع أٮبيػػػة تظهػػػر

 .(ُ)اب٢بفاظ عليها كٞبايتها اإلسبلـ جاء الٍب ا٣بمس
كما تظهر أٮبيتو من جهة كوف ا٤بنافسة التجارية تؤثر يف الوض  االقتصادم العاـ للدكلة، 

اسػػػػتخداـ  فا٤بنافسػػػة ا٤بشػػػركعة تػػػػؤدم إُف ٙبسػػػْب اإلنتػػػػاج كٚبفػػػيأ األسػػػعار، كاإلخػػػػبلؿ هبػػػا أك
-األسالي  غّب ا٤بشركعة يف ا٤بنافسة ٰبدث اضطراابن يف السػوؽ، كيضػر ابلتجػارة، كىػذا التمثيػػر 

يتنػػاكؿ ا٤بنتجػػْب كا٤بسػػتهلكْب علػػى حػػد سػػواء، ٩بػػا يعػػِب أف ٥بػػذا ا٤بوضػػوع  - سػػلبان كػػاف أك إٯبػػاابن 
 .(ِ)مساسان كبّبان ٕبياة الناس

إٯبػاد بيئػة احتكاريػة عػر إٯبػاد قػوة تنشػم إضافة إُف ذل   فػ ف بعػأ ا٤بنشػ ت تسػعى إُف 
من ا٤بركز االحتكارم تتمت  ا٤بنشمة عره بوض  مهػيمن يف السػوؽ. كىػذا يوجػ  علػى الدكلػة أف 
تق  ٕبـز ضد كل ما يضر ٗبواطنيها، كابالقتصػاد الكلػي للدكلػة، كيكػوف ذلػ  بوضػ  الضػواب  

االحتكارم كىػي: االنػدماج كاالسػتحواذ  للرقابة على العمليات الٍب تؤدم إُف الوصوؿ إُف ا٤بركز
ك٩با يلح  أف حاالت الَبكز االقتصادم أبنواعو مػن انػدماج كاسػتحواذ كغّبٮبػا يػزداد   كالسيطرة.

بليوف دكالر،  ٔ.ِْٕـ ٗببالغ تتجاكز ُٔٗٗكثرة عر الوق ، كقد بلغ  عمليات الَبكز سنة 
للخػػركج مػػن الصػػعوابت الػػٍب كقعػػ  فيػػو كبعػػد األزمػػة االقتصػػادية العا٤بيػػة كثػػرت عمليػػات الَبكػػز 

 .(ّ)تل  ا٤بؤسسات جراء األزمة 
أٮبيػػػة خاصػػػة ابلنسػػػبة إُف ا٢بركػػػة التجاريػػػة كاالقتصػػػادية يف ا٤بملكػػػة  ٥بػػػذا البحػػػ كمػػػا أف 

مػػن تػػدف  السػػل  كزايدة  السػػعودية العربيػة السػػعودية  ٢بداثػػة تنظػػيم ا٤بنافسػػة، ك٤بػػا تشػػهده السػػوؽ
 ا٤بنافسة.
 

                                                             

 .ُّ/ُ( ا٤بوافقات لئلماـ الشاطيب ُ)
ىػ كا١بلسػة ا٤بنعقػدة بتػاريخ ُِْٗ/ُ/ُٗكما يف ا١بلسة ا٤بنعقدة بتاريخ -( ك٥بذا السب  أكد ٦بلس الوزراء يف ا٤بملكة ِ)

لػػى تفعيػػل نظػػػاـ ا٤بنافسػػة كتػػوفّب الػػدعم الػػػبلـز لػػذل ، ضػػمن عػػدة توصػػػيات هتػػدؼ إُف تػػوفّب السػػػل  ع -ىػػػُِْٗ/ْ/ِٗ
 كمعا١بة ظاىرة ارتفاع األسعار كغبلء ا٤بعيشة.

 .َُأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ّ)
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 :دلوضوعأسباب اختيار ا
ٕب  ا٤بوضػوع، علػى الػرغم مػن أٮبيتػو الرتباطػو ابالقتصػاد الػوطِب  -فيما أعلم  -َف يسب  

 كلذا فقد استعن  اب يف اختيار ىذا ا٤بوضوع ألسباب عديدة ٲبكن حصرىا فيما أييت:
بلندماج كخصوصا بعد األزمات العا٤بيػة ا٤بتعاقبػة، ٩بػا ل توجو الكثّب من ا٤بنش ت .ُ

 لتنافسية.قد يؤثر على ا
حداثػػة التنظيمػػات ا٣باصػػة هبػػذا ا٤بوضػػوع، فقػػد صػػدر نظػػاـ ا٤بنافسػػة يف ا٤بملكػػة  .ِ

ىػػػ، كصػػػدرت ال حتػػػو ُِْٓ/ٓ/ْبتػػػاريخ  ِٓالعربيػػة السػػػعودية، اب٤برسػػـو ا٤بلكػػػي ذم الػػرقم ـ/
ىػػػػػ،   ُِْٕ/ُُ/ِٓكالتػػػػاريخ  ََِٔ/ُّالتنفيذيػػػػة مػػػػن ٦بلػػػػس ا٤بنافسػػػػة ابلقػػػػرار ذم الػػػػرقم 

كاتريػػػػػخ  ُِٔبقػػػػػرار ٦بلػػػػػس ا٤بنافسػػػػػة رقػػػػػم ديػػػػػدة لنظػػػػػاـ ا٤بنافسػػػػػة عػػػػػدل  كصػػػػػدرت ال حػػػػػة ج
  .(ُ)ـ َُِْ/ٕ/ُىػ ا٤بواف  ُّْٓ/ٗ/ْ

انضػػػماـ ا٤بملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية إُف منظمػػػة التجػػػارة العا٤بيػػػة، كتوقيعهػػػا علػػػى  .ّ
االتفاقيات ا٣باصة بذل ، ٩با يعِب انفتاح السػوؽ أمػاـ الشػركات العا٤بيػة، كابلتػاِف حصػوؿ ا٤بزيػد 

قد يسب  لبعأ ا٤بنش ت يف خضم التنافس امـو ا٤بنافسة بْب السل  الية كاألجنبية، ٩با من 
إُف إجػػراءات ٚبػػال  التنػػافس ا٤بشػػركع كىػػذا ٰبػػتم علػػى الدكلػػة أف تراقػػ  كػػل مػػا  للظفػػر ابألرابح

 ٱبل اب٤بنافسة كٛبنعها.
أف أغلػ  حاجة ا٤بوضوع إُف ٕب  مقارف، يف الفقو اإلسبلمي كالنظاـ، كٖباصة  .ْ

سواءن أكاف يف األٕباث ا٤بتعلقة ابنػدماج الشػركات أك أبحكػاـ  -م  قلتو–ما كيت  عن ا٤بوضوع 
 ا٤بنافسة كاالحتكار، يتناكؿ ىذه ا٤بوضوعات من ا١بان  النظامي أك ا١بان  ا٤باِف.

ال زاؿ ٕباجػػػػػة إُف دراسػػػػػات جػػػػػادة مقارنػػػػػة، تغطػػػػػي  –علػػػػػى أٮبيتػػػػػو  –أف ا٤بوضػػػػػوع  .ٓ
 ا٤بقارنة ابلفقو اإلسبلمي، كتركز على الواق  السعودم كا٣بليجي.ا١بوان  النظامية 

 :مشكلة البحث
ا٤بنش ت يف أف تندمج مػ  بعضػها أك تسػتحوذ  إنو يف الوق  الذم اعَبؼ فيو النظاـ ٕب 

أف ال يػػتمخأ عػػن ىػػذا االنػػدماج أم  -يف الوقػػ  ذاتػػو  -راعػػى  إال أنػػو  منشػػمة علػػى أخػػرل
                                                             

ىػػػػ ُّْٔ/َُ/ِٓعلػػػى الشػػػبكة، ينظػػػر الػػػراب ، كقػػػ  الػػػزايرة بتػػػاريخ  َّْٓ ( منشػػػور يف موقػػػ  جريػػػدة أـ القػػػرل عُ)
 http://www.uqn.gov.saـ: َُِْ/ُُ/ُٖا٤بواف  
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التجػارم ضػمن أم مػن القطاعػات ٧بػل االنػدماج، ٕبيػ  يلػـز  شكل من أشكاؿ التفرد ابلسوؽ
معػو اافظػة علػى ا٢بػ  يف ا٤بنافسػة ا٤بشػركعة كعػدـ ٙبطػيم ا٤بنشػ ت التجاريػة الصػغرل ٩بػا يػؤدم 

ٙبديػػد ا٤بعػػايّب  كلػػذا فػػ ف مػػن الضػػركرم .أك تبلشػػيها كخركجهػػا مػػن السػػوؽ التنافسػػيةإُف ضػػعفها 
. كىػذه ا٤بنافسػة غػّب الشػريفةيػؤدم إُف كذاؾ الػذم ا٤بفيػد  عالبلزمة للفصل بػْب االنػدماج ا٤بشػرك 

لتصدم ٥بػذه ا٤بشػكلة بشػكل ٲبكًٌػن مػن تقػدٔف ا٢بلػوؿ ا٤ببل مػة عػر عقػد ا٤بقارنػة ٧باكلة ل الدراسة
مػػػ  كاقػػػ  بعػػػأ األنظمػػػة ا٤بقارنػػػة كطرحهػػػا يف كاقػػػ  االقتصػػػاد السػػػعودم ٤بعرفػػػة حػػػدكد كإمكانيػػػة 

 ة.تطبيقها بشكل ٰبد من ىذه ا٤بشكل
صػػػغار التجػػػار الػػػذين قػػػد يتضػػػرركف مػػػن  يػػػة ٞبايػػػةكيفٕبػػػ   مشػػػكلة ا٤بوضػػػوع يف  تكمػػػنك 

 يػػػػةاالنػػػدماج إبخػػػراجهم مػػػػن السػػػوؽ بتصػػػرفات ا٤بنشػػػػ ت ا٤بند٦بػػػة ا٤بسػػػيطرة علػػػػى السػػػوؽ، ككيف
ا٤بػػػػنظم إُف كضػػػػ  حالػػػػة تػػػوازف بػػػػْب حقػػػػوؽ الطػػػػرؼ األضػػػع  مػػػػن ا٤بسػػػػتهلكْب كصػػػػغار  كصػػػوؿ

  يف االنػػػدماج ألغػػػراض اقتصػػػادية ٕبتػػػة دكف األغػػػراض غػػػّب ا٤بنتجػػػْب كبػػػْب ا٤بنشػػػ ت الػػػٍب ترغػػػ
حػػل مشػػكلة التػػوازف بػػْب حريػػة التصػػرفات التجاريػػة كمنهػػا االنػػدماج، كىػػو مػػا  يػػةككيف ،ا٤بشػػركعة

ٲبثػل حقػوؽ ا٤بنػتج )التػػاجر(، كبػْب حقػوؽ الطػػرؼ األضػع  الػذم ىػػو ا٤بسػتهل  يف ٞبايتػو مػػن 
أك رداءة السػػػػل   ة الػػػػٍب مؤداىػػػػا ارتفػػػػاع األسػػػػعاركا٤بنافسػػػػة غػػػػّب ا٤بشػػػػركع التصػػػػرفات االحتكاريػػػػة

 على ا٤بستهل  األخّب. كا٣بدمات
 

 :أهداؼ البحث
 يهدؼ ىذا البح  إُف ما أييت:

ٙبديػد معػُب الرقابػة علػى الشػركات، ككسػا لها، كمعػُب االنػدماج، كبيػاف أحكامػػو  .ُ
 كصوره كآاثره كدراستها من الناحيتْب النظامية كالفقهية.

 ،كضػػػػ  مهػػػػيمن يف السػػػػوؽيف حتكاريػػػػة الػػػػٍب تكػػػػوف هبػػػػا ا٤بنشػػػػمة بيػػػػاف البيئػػػػة اال .ِ
كالوسا ل الٍب يلـز الدكلة سلوكها لتشديد الرقابة على عمليات االندماج الٍب تػؤدم إُف الوصػوؿ 

 إُف ا٤بركز االحتكارم.
 بياف ضواب  االندماج الٍب ال تؤثر على ا٤بركز االحتكارم. .ّ
 النظامية. بياف ا٤بسؤكلية ا٤بدنية لبلندماجات غّب .ْ
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دراسػػة ا١بانػػ  العقػػا  فيمػػا يتصػػل ٗبخالفػػة األنظمػػة، مػػ  بيػػاف ا١بهػػة ا٤بختصػػة  .ٓ
 إليقاع العقوابت ككيفية التظلم ضدىا.

 
 الدراسات السابقة:

إال أف األٕبػػػاث الػػػٍب تتناكلػػػو ال تغطػػػي يوجػػػد عػػػدة إٔبػػػاث غطػػػ  جوانػػػ  مػػػن ا٤بوضػػػوع، 
 
ى
، فتجد إٔبااثن عن ا٤بنافسة كاالحتكار، كإٔبااثن عػن يًٌ ضً رٍ ا١بوان  النظامية كالشرعية على النحو ا٤ب

االنػػدماج كشػػركطو، ككػػل مؤلػػ  يبحػػ  يف موضػػوع حسػػ  خلفيتػػو، فػػا٤بخت  ابالقتصػػاد يركػػز 
 كمػن أفضػل البحػوث كأخصػرىاعلى ما يفيػد ٚبصصػو، كالنظػامي يهػتم ابلتشػريعات كالعقػوابت. 

 للػػدكتور أٞبػػد ا٤بلحػػم،تجاريػػة  مػػدخم سلال ػػة اانػػدماج والسػػيطرة ألاكػػاـ ادلنافسػػة الٕبػػ : 
، يف التاسػعة عشػػرة سػنة، ال٦بلػة ا٢بقػوؽ الصػػادرة عػن جامعػة الكويػ ، العػػدد الثالػ  ا٤بنشػور يف

ـ، كٛبيػزت دراسػػة الػػدكتور ُٓٗٗسػػنة  مػػن سػبتمر لشػػهر ىػػػ ا٤بوافػ ُُْٔربيػ  الثػػآف مػن سػػنة 
كما أرفػ  يف بية يف أحكاـ ا٤بنافسة،  كية كاألكر يا٤بلحم اب٤بقارنة بْب النظاـ الكويٍب كاألنظمة األمر 

الَبتيػ ، كمػا أنػو َف يشػر إُف  سػوءمن الوقا   القضػا ية، كيلحػ  علػي الدراسػة ٕبثو دراسة لعدد 
 حكم الشريعة اإلسبلمية يف بعأ ا١بز يات الٍب ٥با جان  شرعي.

كمػا يوجػد ٕبػػوث ٙبػدث  عػػن ىػذا ا٤بوضػػوع ضػمن فصػػوؿ دراسػات عػػن أحكػاـ ا٤بنافسػػة 
 ـ، كالدراسات العلمية الٍب ٙبدث  عن ا٤بوضوع ىي:بشكل عا
دمحم سػػلماف الغريًٌػػػ ، كٙبػػدث فيػػػو  للباحػػػ  االحتكػػار كا٤بنافسػػة غػػػّب ا٤بشػػركعة، -ُ

عػػن ا٤بنافسػػة كعبلقتهػػا ابالحتكػػار، كا٤بركػػز االحتكػػارم، كاألفعػػاؿ االحتكاريػػة كإسػػاءة اسػػتغبلؿ 
 ا٤بركز االحتكارم، كىو ٕب  قانوٓف مقارف.

ايػػة ا٤بنافسػػة، كمنهػػا: شػػرح د.عبػػدالفتاح مػػراد، كشػػرح د.قػػدرم شػػركح قػػانوف ٞب -ِ
 . لقانوف ا٤بنافسة ا٤بصرم عبدالفتاح الشهاكم

ا٢ب  يف ا٤بنافسة ا٤بشػركعة يف ٦بػاالت النشػاط االقتصػادم: الصػناعة، التجػارة،   -ّ
أٞبػػػد دمحم ٧بػػػرز، كٙبػػػدث فيػػػو عػػػن النظريػػػة العامػػػة ٢بػػػ  ا٤بنافسػػػة ا٤بشػػػركعة، للػػػدكتور  ا٣بػػػدمات،

 كأسس القيم التنافسية كخصا صها، كختم ٕبماية ا٢ب  يف ا٤بنافسة. 
ػػة التجاريػػة دراسػػة مقارنػػة، للػػدكتور عبػػدالعزيز الناصػػر، كىػػو ٕبػػ  دكتػػوراه  -ْ ا٤بنافسى

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ق. كقػػد تلػػ  ىػػذه الدراسػػة َُّْقػػدـ لقسػػم السياسػػة الشػػرعية اب٤بعهػػد العػػاِف للقضػػاء سػػنة 
 أبواب كىي: ٛبهيدا تضمن التعري  بعنواف الرسالة كٟبسة

 الباب األكؿ: ا٤بمارسات ا٤بخٌلة اب٤بنافسة، 
 الباب الثآف: ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة، 
 الباب الثال : ا٤بنافسة ا٤بشركعة، 

 الباب الراب : ٞباية ا٤بنافسة ا٤بشركعة، 
 الباب ا٣بامس: الضب  كالتحقي  كاالدعاء كالفصل يف قضااي ا٤بنافسة 

 تضػػػمن ا٤بمارسػػػات ا٤بخلٌػػػة اب٤بنافسػػػة، عقػػػد فصػػػلْب، عػػػن ؿكعنػػػدما ٙبػػػدث يف البػػػاب األك 
عػػن ا٤بمارسػػات ا٤بخلٌػػة اب٤بنافسػػة، كيف ا٤ببحػػ  الثػػآف منػػو ٙبػػدث عػػن  منػػو ا٢بػػدي  الفصػػل الثػػآف

صور ا٤بمارسات ا٤بخٌلة اب٤بنافسة، ذكر ٙبتو عدة مطال ، ا٤بطلػ  األكؿ: إسػاءة اسػتغبلؿ ا٤بركػز 
إُف ا٤بركػػػز االحتكػػػارم، كمنهػػػا: االنػػػدماج، كٙبػػػدث فيػػػو االحتكػػػارم، ذكػػػر فيػػػو كسػػػا ل الوصػػػوؿ 

مػ  الَبكيػز ىػذا البحػ  فقػد درسػ  ىػذه ا٢بالػة بشػمولية كتوسػ  ابقتضاب يناس  ا٤بقػاـ، كأمػا 
 .على التطبيقات القضا ية ا٤بقارنة
ستتناكؿ موضوعات كجوانػ  ٕبثيػة مهمػة َف يسػب  تناك٥بػا  الدراسةكيتبْب ٩با سب  أف ىذه 

 السابقة، كأشّب إُف أٮبها فيما أييت:يف الدراسات 
دراسة اآلليات الرقابية الٍب ٛبكن الدكلة مػن ضػب  انػدماج الشػركات ليتوافػ  مػ   .ُ

 ٝبي  األنظمة كمنها أنظمة ا٤بنافسة كاالحتكار.
يف نظػػػػاـ ا٤بنافسػػػػة كال حتػػػػػو  ا٤بنشػػػػ تدراسػػػػة ا١بانػػػػ  ا٤بتعلػػػػ  بشػػػػركط انػػػػدماج  .ِ

 نْب.التنفيذية م  ا٤بقارنة بعدد من القوا
 مقارنة ا٤بسا ل النظامية ابلفقو اإلسبلمي. .ّ
دراسة كاق  ٞباية ا٤بنافسة من اندماج الشركات ذم الغرض الغّب نظامي، ٧بليان   .ْ

عن طري  ٦بلس ا٤بنافسة، كدكليان  عن طري  منظمة التجارة العا٤بية كمؤٛبر األمم ا٤بتحػدة للتجػارة 
 كالتنمية )األكنكتاد(.

يػػ  كاالدعػػاء كالفصػػل عنػػد كجػػود انػػدماج منشػػ ت ٕبػػ  جوانػػ  الضػػب  كالتحق .ٓ
ٚبل اب٤بنافسة، كا٤بوظفْب كاللجاف ا٤بختصػة بػذل  يف ا٤بملكػة، كٖباصػة ١بنػة الفصػل يف ٨بالفػات 
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 نظاـ ا٤بنافسة، كدراسة ذل  كلو دراسةن ٙبليلية نظامية مقارنة ابلفقو اإلسبلمي.
 

 منهج البحث:
ء كاالسػػػػتنباط، كذلػػػػ  ٔبمػػػػ  النصػػػػوص منهجػػػػي االسػػػػتقرا - غالبػػػػان  – الباحػػػػ  اسػػػػتخدـ

ا٤بػنهج التػارٱبي عنػد ٕبػ  اتريػخ ا٤بنافسػة  كمػا مت اسػتخداـالفقهية كالنظامية كدراسػتها كٙبليلهػا،  
مػػ  ا٢بػرص علػػى  .مت تناكلػومنػاىج ٕبثيػػة أخػرل ٕبسػػ  ا٤بوضػوع الػػذم  إضػافة لسػػلوؾالتجاريػة، 

جػػػػل ا٤بباحػػػػ  كا٤بسػػػػا ل  نظػػػػران ١بػػػػدة اعتمػػػػاد منػػػػاىج االسػػػػتنباط كالتمصػػػػيل كا٤بوازنػػػػة النقديػػػػة يف 
 ، كف  اآليت:ا٤بوضوع، ك٘بدد مسا لو

 
 : منهج الكتابة يف ادلوضوعأواا 

 استخدـ الباح  يف كتابتو ٥بذه الدراسة الطريقة اآلتية:
 االستقراء ٤بصادر ا٤بسملة، كمراجعها ا٤بتقدمة كا٤بتمخرة. .ُ
 لة ٕبسبها.االعتماد عند الكتابة على ا٤بصادر األصلية يف كل مسم .ِ
 التمهيد للمسملة ٗبا يوضحها إف احتاج ا٤بقاـ لذل .  .ّ
 يف دراسة التعريفات ا٤بنهج اآليت:استخدـ الباح   .ْ
التعريػػػػػػػػ  اللغػػػػػػػػوم: كيتضػػػػػػػػمن ا١بانػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػريف كجانػػػػػػػػ  االشػػػػػػػػتقاؽ كجانػػػػػػػػ   .أ 

 ا٤بعُب اللغوم للف .
التعريػػػػػػػ  االصػػػػػػػطبلحي: كيتضػػػػػػػمن ذكػػػػػػػر تعريفػػػػػػػات الفقهػػػػػػػاء كالشػػػػػػػراح، كبيػػػػػػػاف  .ب 

 د عليو من اعَباضات كمناقشات، كصوالن إُف التعري  ا٤بختار.أىم ما كر 
 يف دراسة ا٤بسا ل ا٣ببلفية الفقهية ا٤بنهج اآليت:استخدـ الباح   .ٓ
إذا كان  ا٤بسملة الفقهية مػن مواضػ  االتفػاؽ فيػذكر حكمهػا بػدليلها مػ  توثيػ   (ُ

 االتفاؽ من مظانو ا٤بعترة.
 ا٤بنهج اآليت:استخدـ الباح  ؼ إذا كان  ا٤بسملة الفقهية من مسا ل ا٣ببل (ِ

ٙبرير ٧بل ا٣ببلؼ فيها إذا كان  بعأ صور ا٤بسملة ٧بل خػبلؼ، كبعضػها  .أ 
 ٧بل اتفاؽ.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  11 
 

ذكر األقػواؿ يف ا٤بسػملة كعػرض ا٣بػبلؼ علػى ضػوء األقػواؿ، كذكػر مػن قػاؿ  .ب 
بكػػل قػػوؿ، كيكػػوف عػػرض ا٣بػػبلؼ حسػػ  اال٘باىػػات الفقهيػػة، ك٘بنػػ  األقػػواؿ 

 الشاذة.
ذاى  الفقهية ا٤بعترة، كمػ  العنايػة بػذكر مػا تيسػر الوقػوؼ االقتصار على ا٤ب .ج 

عليو من أقواؿ السل  الصاٌف، كإذا َف يوقػ  علػى ا٤بسػملة يف مػذى  مػا فيسػل  
 هبا مسل  التخريج.

 توثي  نسبة األقواؿ إُف ا٤بذاى  من الكت  ا٤بعتمدة يف كل مذى . .د 
هم كمػػػا يػػػرد ، مػػػ  بيػػػاف أدلػػػتعػػػزك نصػػػوص العلمػػػاء كآرا هػػػم لكتػػػبهم مباشػػػرة .ق 

 عليها.
رص علػػػى التػػػزاـ ا٤بػػػنهج العلمػػػي، البعيػػد عػػػن التعصػػػ  للػػػرأم، كالتجػػػري  ا٢بػػ .ك 

 .ما يظهر رجحانو، م  ترجي  للمخال 
 . الَبكيز على موضوع البح  ك٘بن  االستطراد. .ٔ
 .ا٤بقارنةذكر التطبيقات القضا ية  .ٕ
نظيمية كعبلمات بقواعد اللغة العربية كاإلمبلء كابلنواحي الشكلية، كالت االعتناء  .ٖ

 الَبقيم ا٤بتعارؼ عليها.
 
 : منهج التعليق والتهميش  ويكوف على ضوء النقاط اآلتية:نياا اث
التعريػػػ  اب٤بصػػػػطلحات مػػػػن كتػػػػ  الفػػػػن الػػػػذم يتبعػػػػو ا٤بصػػػػطل ، أك مػػػػن كتػػػػ   -ُ

 ا٤بصطلحات ا٤بعتمدة.
دد توثي  ا٤بعآف من معاجم اللغة ا٤بعتمدة، كتكوف اإلحالة عليها اب٤بػادة نظػرا لتعػ -ِ
 الطبعات.
 أرقاـ اآلايت، كعزكىا لسورىا بعد ذكره اآلية مباشرة يف صل  البح . بياف -ّ
ا٢بػػدي  يف الطبعػػات  موضػػ ٚبػػريج األحاديػػ  مػػن مصػػادرىا األصػػلية، كإثبػػات  -ْ

ا٤بتداكلػػة، كبيػػاف مػػا ذكػػره أىػػل الشػػمف يف درجتهػػا، كإف كػػاف ا٢بػػدي  يف الصػػحيحْب أك أحػػدٮبا 
 حتو.بتخرٯبو منها للحكم بص يكتفى
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 ٚبريج اآلاثر من مصادرىا األصلية. -ٓ
تكػػػػػوف اإلحالػػػػػة إُف ا٤بصػػػػػدر يف حالػػػػػة النقػػػػػل منػػػػػو ابلػػػػػن  بػػػػػذكر ا٠بػػػػػو كا١بػػػػػزء  -ٔ
 .كالصفحة
ا٤بعلومػػػات ا٤بتعلقػػػة اب٤براجػػػ  )الناشػػػر، كرقػػػم الطباعػػػة، كمكاهنػػػا، كاترٱبهػػػا.. إٍف(  -ٕ

 كتفي بذكرىا يف قا مة ا٤بصادر كا٤براج .ي
 تملة على ما أييت:تكوف ترٝبة األعبلـ ٨بتصرة مش -ٖ

 ذكر اسم العلم كنسبو، م  ضب  ما يشكل من ذل . -أ 
 اتريخ مولده ككفاتو. -ب 
 مذىبو كالعلم الذم اشتهر بو. -ج 
 أىم مؤلفاتو. -د 
 مصدر ترٝبتو. -ق 

 
 : منهج اخلاسبة وال هارس  ويكوف على النحو اآليت:اثلثاا 
 تكوف ا٣باٛبة متضمنة أىم النتا ج كالتوصيات الٍب يراىا الباح . -ُ
 لرسالة الفهارس الفنية ا٤بتعارؼ عليها.اب يلح  -ِ
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 :خطة البحث
 على النحو اآليت: تتكوف الرسالة من مقدمة وسبهيد واببني وخاسبة

فممػػػػا ا٤بقدمػػػػة فتتضػػػػمن: أٮبيػػػػة ا٤بوضػػػػوع، كسػػػػب  اختيػػػػاره، مشػػػػكلة البحػػػػ ، تسػػػػاؤالت 
 عػػرض البحػػ ، كالصػػعوابت الػػٍب كاجهػػ  الباحػػ ، مػػ  سػػرد للدراسػػات السػػابقة كتقييمهػػا،  

 ٤بنهج البح .
 كتقسيمات الرسالة، على النحو اآليت:

 التمهيد: 
 ا٤ببح  األكؿ: التعري  ابلرقابة. 

 ا٤ببح  الثآف: التعري  ابندماج الشركات. 
 ا٤ببح  الثال : التعري  اب٤بنافسة. 

 الباب األوؿ: الضوابط العامة لالندماج غري ادلخل أباكاـ ادلنافسة
  النظامية للحد من ااندماج ادلخل أباكاـ ادلنافسةال صل األوؿ: التدابري

ادلبحث األوؿ: سبكني رللس ادلنافسة مػن دراسػة بلبػات اانػدماج وإ ػدار القػرارات 
 بشأهنا 

ا٤بطل  األكؿ: كيفية ٛبكْب ٦بلس ا٤بنافسة من دراسة طلبػات االنػدماج كإصػدار القػرارات 
 بشمهنا 

 من قبل ٦بلس ا٤بنافسةا٤بطل  الثآف: حكم القرارات ا٤بتخذة 
 ا٤بطل  الثال : ا٢بكم الفقهي لوض  ٦بلس ا٤بنافسة

ادلبحػػػػث الثػػػػاص: اختصػػػػايف خمنػػػػة ال صػػػػل يف سلال ػػػػات نظػػػػاـ ادلنافسػػػػة يف ال صػػػػل يف 
 مشروعية ااندماج التجاري

 ا٤بطل  األكؿ: اختصاصات ١بنة الفصل يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة
ذة من قبل ١بنة الفصل يف ٨بالفػات نظػاـ ا٤بنافسػة يف ا٤بطل  الثآف: حجية القرارات ا٤بتخ

 الفصل يف مشركعية االندماج التجارم
 ا٤بطل  الثال : ا٢بكم الفقهي لوض  ١بنة للفصل يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة

 ال صل الثاص: أسس النظر يف ااندماج يف ضوء أاكاـ ادلنافسة
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 الوضع ادلهيمنادلبحث األوؿ: يف ااؿ كوف ااندماج ا يؤدي إىل 
 ادلطلب األوؿ: ادلقصود ابلوضع ادلهيمن

 الفرع األكؿ: الَبكز االقتصادم عر بلوغ النسبة اددة نظاما
 الفرع الثآف: إمكانية التمثّب على السعر السا د يف السوؽ كلو َف تبلغ النسبة النظامية

 ادلطلب الثاص: إجراءات ااندماج 
 ندماج يؤدي إىل ادلرك  ادلهيمنادلبحث الثاص: يف ااؿ كوف اا

 ادلطلب األوؿ: أسس النظر يف بلب ااندماج
 الفرع األكؿ: األساس ا١بغرايف للسوؽ

 الفرع الثآف: ا٢بصة السوقية
 الفرع الثال : مستول ا٤بنافسة ابلنسبة لعدد ا٤بتنافسْب كحجم السوؽ

 الفرع الراب : عوا   دخوؿ ا٤بتنافسْب للسوؽ
 قييم آاثر ااندماج على ادلنافسة.ادلطلب الثاص: ت

 الفرع األكؿ: مستول ا٤بنافسة الفعلية كاتملة يف السوؽ
 الفرع الثآف: مدل سهولة دخوؿ منتجات جديدة للسوؽ 

 الفرع الثال : أتثّبه على سعر السلعة
 الفرع الراب : كجود أم عوا   نظامية تؤثر على دخوؿ متنافسْب جدد

 كالتوجهات التارٱبية للممارسة ا٤بخلة اب٤بنافسة يف السوؽ. الفرع ا٣بامس: ا٤بستول
الفرع السادس: مدل احتماؿ أف ينشم عن الَبكز االقتصادم ما يؤدم إُف أف يصب  

 لدل األطراؼ ا٤بَبكزة قوة يف السوؽ.
 الفرع الساب : ا٣بصا   ا٤بتغّبة للسوؽ ٗبا يف ذل  النمو كاالبتكار كاإلبداع.

 ييم مصاحل ااندماج عند الو وؿ ادلنشأة للمرك  ادلهيمنادلطلب الثالث: تق
 الفرع األكؿ: كجود ما يؤثر على ا٤بنافسة 

الفػػرع الثػػػآف: نشػػػوء كفػػػاءة تقنيػػػة أك أم فوا ػػػد أخػػػرل تفػػػوؽ آاثر ا٤بنػػػ  أك ا٢بػػػد مػػػن حريػػػة 
 ا٤بنافسة

 الفرع الثال : كجود مرر على أساس ٙبقي  الصاٌف العاـ
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 مصاحل ادلستهلكني أثناء تقييم آاثر الرتك  ااقتصادي.ادلطلب الرابع: مراعاة 
 الفرع األكؿ: اافظة على ا٤بنافسة الفاعلة

 الفرع الثآف: تعزيز مصاٌف ا٤بستهلكْب
 الفرع الثال : تشجي  خفأ التكالي  كتطوير سل  جديدة، كدخوؿ منافسْب جدد

نػدماج عنػد وجػود اػد ادلبحث الثالث: أسس الرقابػة علػى ادلنشػات التجاريػة بعػد اا
 أدىن من التأثري على ادلنافسة 

ادلبحػػث الرابػػع: ادلوقػػه ال قهػػي لضػػبط اانػػدماج والرقابػػة عليػػ  اػػ  ا  ػػل أاكػػاـ 
 ادلنافسة

البػػػاب الثػػػاص: آاثر الرقابػػػة علػػػى ادلنافسػػػة يف اػػػاؿ انػػػدماج الشػػػركات التجاريػػػة فقهػػػا 
 ونظاما

 ندماج ادلخل ابدلنافسة فقها ونظاماال صل األوؿ: ترتب ادلسؤولية ادلدنية عن اا
ادلبحث األوؿ: أركاف ادلسؤولية ادلدنية عن ااندماج ادلخل ابدلنافسة ومقارنتها ابل قػ  

 اإلسالمي
 ادلطلب األوؿ: ال عل غري ادلشروع

 الفرع األكؿ: تطبي  ركن الفعل غّب ا٤بشركع على االندماج ا٤بخل اب٤بنافسة
سػػبلمي مػػن تطبيػػ  ركػػن الفعػػل غػػّب ا٤بشػػركع علػػى االنػػدماج الفػػرع الثػػآف: موقػػ  الفقػػو اإل

 ا٤بخل اب٤بنافسة
 ادلطلب الثاص: اخلطأ

 الفرع األكؿ: تطبي  ركن ا٣بطم على االندماج ا٤بخل اب٤بنافسة
 الفرع الثآف: موق  الفقو اإلسبلمي من تطبي  ركن ا٣بطم على االندماج ا٤بخل اب٤بنافسة

 ادلطلب الثالث: عالقة السببية
 الفرع األكؿ: تطبي  ركن عبلقة السببية على االندماج ا٤بخل اب٤بنافسة

الفرع الثآف: موقػ  الفقػو اإلسػبلمي مػن تطبيػ  ركػن عبلقػة السػببية علػى االنػدماج ا٤بخػل 
 اب٤بنافسة
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ادلبحػػث الثػػاص: آاثر ادلسػػؤولية ادلدنيػػة عػػن اانػػدماج ادلخػػل ابدلنافسػػة ادلشػػروعة فقهػػا 
 ونظاما.

 : دعوخم ادلسؤولية ادلدنية عن ااندماج ادلخل ابدلنافسةادلطلب األوؿ
الفػػػرع األكؿ: النظػػػاـ الواجػػػ  التطبيػػػ  يف دعػػػول ا٤بسػػػؤكلية ا٤بدنيػػػة عػػػن االنػػػدماج ا٤بخػػػل 

 اب٤بنافسة
 الفرع الثآف: االختصاص القضا ي لدعول ا٤بسؤكلية ا٤بدنية عن االندماج ا٤بخل اب٤بنافسة

 ؤكلية ا٤بدنية عن االندماج ا٤بخل اب٤بنافسةالفرع الثال : إجراءات دعول ا٤بس
ادلطلب الثاص: ج اء ادلسؤولية ادلدنية عن ااندماج ادلخل ابدلنافسة ابلتعويض العادؿ 

 فقها ونظاما
ال صػػل الثػػاص: ترتػػب ادلسػػؤولية اخم االيػػة عػػن اانػػدماج ادلخػػل أباكػػاـ ادلنافسػػة فقهػػا 

 ونظاما 
ل ا٤بسػػػػؤكلية ا١بزا يػػػػة عػػػػن االنػػػػدماج ا٤بخػػػػل ا٤ببحػػػػ  األكؿ: االختصػػػػاص القضػػػػا ي لػػػػدعو 

 اب٤بنافسة
 ا٤ببح  الثآف: أركاف ا٤بسؤكلية ا١بزا ية لبلندماج ا٤بخل اب٤بنافسة

 ا٤ببح  الثال : العقوبة ا٤بقررة على جـر االندماج ا٤بخل اب٤بنافسة فقها كنظامان 
 التوصيات. ، إضافة إُف كتتضمن: ا٣ببلصة كالنتا جاخلاسبة 

  فيها:، ك ال هارس
 .فهرس اآلايت القرآنية 
 .فهرس األحادي  النبوية الشريفة كاآلاثر 
 .فهرس األعبلـ ا٤بَبجم ٥بم 
 . فهرس ا٤بصادر كا٤براج 
 .فهرس ا٤بوضوعات 

بياف ٛبهيد للبح ، يتضمن التعريفات  -بعد شكر من ىو أىل للشكر  - كفيما أييت
 كبعأ ا٤بقدمات ا٤بهمات.
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 عكز ّاعتذار 

علػػى مػػا أنعػػم بػػو علػػي مػػن طلػػ  العلػػم يف شػػعبة  تعػػاُفبشػػكر هللا  ا البحػػ ىػػذ أخػػتم مقدمػػة
األنظمة من قسم السياسة الشػرعية يف ا٤بعهػد العػاِف للقضػاء التػاب  ١بامعػة اإلمػاـ دمحم بػن سػعود 
اإلسبلمية، على يد ٬ببة من فقهاء أفاضل ٝبعوا بْب العلم ابلشريعة اإلسػبلمية، كمعرفػة القػوانْب 

وا يف طلبتهم البحػ  يف تلػ  القػوانْب عػن كػل مػا ال يعػارض الشػريعة اإلسػبلمية الوضعية، فغرس
 ٩با فيو مصلحة، كىذا فضل هللا يؤتيو من يشاء.

كمزيػػػد مػػػن الشػػػكر ألسػػػاتذيت األفاضػػػل كأخػػػ  مػػػنهم ابلشػػػكر ا١بزيػػػل لسػػػعادة األسػػػتاذ 
علػي كتقػؤف مػا  الدكتور سػامر الداللعػة علػى ا١بهػد الػذم بذلػو ككقتػو الػذم صػرفو، يف اإلشػراؼ 

 كتبتو، ٩با أنعم هللا عليو من علم كاس  كخل  رفي .

على صرىا الفا  ، كابنػٍب علػى عوهنػا الفػا    كزكجي على دعا ها الصادؽ كما أشكر كالديت
، كإخػػوآف مػػن طلبػػة العلػػم الػػذين أعػػانوٓف بػػرأم أك مشػػورة أك إعػػارة كتػػاب، يف الفهرسػػة كالتنسػػي 

يف مكتبػػػة جامعػػػة اإلمػػػاـ دمحم بػػػن سػػػعود اإلسػػػبلمية، كمكتبػػػة ا٤بلػػػ  كال أنسػػػى اإلخػػػوة العػػػاملْب 
عبػدالعزيز العامػػة، كمكتبػػة اإلمػػاـ أٞبػد بػػن حنبػػل، كمكتبػػة اإلمػػاـ ابػن القػػيم، فقػػد اسػػتفدت مػػن 
تلػػ  ا٤بكتبػػات فا ػػدة عظيمػػة، ككػػاف لتعػػاكف اإلخػػوة مػػ  الباحػػ ، أثػػره البػػالغ يف إثػػراء البحػػ ، 

 كالثواب. كأسمؿ هللا أف يكت  ٥بم األجر

لئلخػوة العػػاملْب يف ٦بلػس ا٤بنافسػة كعلػى رأسػػهم ا٤بستشػار القػانوٓف ابجمللػػس كالشػكر موصػوؿ 
 . األستاذ عبلء ا٣بزٔف

كأعتذر إف كاف يف البحػ  قصػور أك خلػل، فػالنق  مػن طبيعػة أعمػاؿ البشػر، كرحػم هللا 
ػػٍيًس، مػػن نصػػ  للمخطػػ  بػػبل تعيػػّب، كبيػػاف  مػػن تعامػػل مػػ  ا٣بطػػم كالزلػػل ٗبػػا يتعامػػل بػػو أىػػل الكى

 .للخطم ببل تشهّب
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 انتًٍٓذ

ذ

ذووتضمنذاملباحثذاآلتوة:

ذمفهومذالرقابة:ذاملبحثذاألول

ذمفهومذاندماجذالشركات:ذاملبحثذالثاني

ذمفهومذاملنافدةذ:ذاملبحثذالثالث
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 مقدمة:
أهنػا ال تعطػي ٙبريػر  ا٤بوضػوعات القانونيػةيلح  علػى عػدد مػن الدراسػات الػٍب تناكلػ     
، أم ٕبػػ  نظػػاميلحات أٮبيتهػػا البل قػػة هبػػا، مػػ  أف توضػػي  معػػآف العبػػارات الػػٍب يتناك٥بػػا ا٤بصػػط

بيػاف أٮبيػة ٙبريػر ا٤بصػطلحات، كعنايػة أىػل لذا ف ف من ا٤ببل ػم . ك النصوص النظاميةمهم لتطبي  
٤بػػا تنوعػػ  ا٤بػػدارس  كبيػػاف ذلػػ  أنػو .ا٣باصػػة بتحريػػر ا٤بصػطلحات بتػػمليفهم الكتػ العلػم بػػذل  

حػٌب توجػ  علػى الباحػ  يف  ،ية دخل الكثػّب مػن ا٤بصػطلحات إُف كتػ  العلػم كاسػتقرتالفقه
مصػػػطلحاتو، فلػػم ٱبػػل مػػػذى  مػػن ا٤بػػذاى  الفقهيػػػة ا٤بشػػهورة مػػن كتػػػاب أك  يفهػػمأم علػػم أف 

 (ُ) طلبػػة الطلبػػةكالػػٍب مػػن أشػػهرىا عنػػد ا٢بنفيػػة كتػػاب  أكثػػر يبػػْب معػػآف االصػػطبلحات الفقهيػػة
 ،(ّ) ا٤بصباح ا٤بنػّب يف غريػ  الشػرح الكبػّب، كعند الشافعية كتاب (ِ)دكدا٢بكعند ا٤بالكية كتاب 
القػاموس كمػن الكتػ  ا٤بعاصػرة ا١بامعػة كتػاب  ،(ْ)ا٤بطلػ  علػى أبػواب ا٤بقنػ كعند ا٢بنابلة كتاب 

لتقري  معػآف كػل فػن، كضػب   " إ٭با كضع مصطلحات الفنوف  " كٲبكن القوؿ أبف.(ٓ)الفقهي
مػػن أصػػدؽ داللػػة علػػى عظػػيم ا١بهػػود ا٤ببذكلػػة يف خدمػػة العلػػم كتػػذليل "قواعػػده كمباحثػػو، كىػػذا 

 .(ٔ) "صعابو، كتقري  بعيده، كٝب  متفرقة من أىل العلم يف كل عصر كمصر
ال نػزاع يف أف لكػل  ":-رٞبػو هللا  -(ٕ)الػرازم اإلمػاـ يقوؿ إدراؾ ا٤بصطلحاتكيف أٮبية    

معػاف ٨بصوصػة  إمػا ألهنػم نقلوىػا ٕبسػ   قـو من العلماء اصطبلحات ٨بصوصة يستعملوهنا يف
عػػػرفهم إِف تلػػػ  ا٤بعػػػآف، أك ألهنػػػم اسػػػتعملوىا فيهػػػا علػػػي سػػػبيل التجػػػوز،   صػػػار اجملػػػاز شػػػا عان، 

: " ال ننكػػػر أف ٰبػػػدث يف كػػػل -رٞبػػػو هللا  - (1)ابػػػن القػػػيم  اإلمػػػاـ ، كقػػػاؿ(ٖ)"كا٢بقيقػػػة مغلوبػػػة 
                                                             

 ىو يف مصطلحات ا٤بذى  ا٢بنفي.( طلبة الطلبة لعمر بن دمحم النسفي ا٢بنفي، ك ُ)
 ( ا٢بدكد البن عرفة ا٤بالكي. كشرح ا٢بدكد للرصاع التونسي، كىو يف مصطلحات ا٤بذى  ا٤بالكي.ِ)
 ( ا٤بصباح ا٤بنّب ألٞبد بن دمحم ا٤بقرم الفيومي، كىو يف مصطلحات ا٤بذى  الشافعي.ّ)
 ات ا٤بذى  ا٢بنبلي.( ا٤بطل  مد بن أ  الفت  البعلي ا٢بنبلي، كىو يف مصطلحْ)
 ( القاموس الفقهي لسعدم أبو جي . كىو من الفقهاء ا٤بعاصرينٓ)
 .ُِٕ/ُضمن كتاب فقو النوازؿ  -( ا٤بواضعة يف االصطبلح على خبلؼ الشريعة كأفص  اللغى للشيخ بكر أبو زيد ٔ)
الػػرم، مػػن أ مػة الشػػافعية، لػػو مػػن (ىػو دمحم بػػن عمػػر بػن ا٢بسػػْب القرشػػي، أبػو عبػػدهللا فخػػر الػدين ا٤بعػػركؼ اببػػن خطيػ  ٕ)

/  ٓىػػ. " طبقػات الشػافعية الكػرل البػن السػبكي َٔٔاآلاثر مفاتي  الغي  يف التفسّب كاصوؿ يف األصوؿ. كتويف سػنة 
ّّ  ." 
 (. ْٕٔ/ ْ( اصوؿ للرازم )ٖ)
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كال سػيما أرابب كػػل صػناعة فػ هنم يضػػعوف  زمػاف أكضػاع ٤بػا ٰبػػدث مػن ا٤بعػآف الػػٍب َف تكػن قبػل،
آلالت صػناعاهتم مػػن األ٠بػاء مػػا ٰبتػاجوف إليػػو يف تفهػػيم بعضػهم بعضػػان عنػد التخاطػػ ، كال تػػتم 
مصلحتهم إال بذل ، كىذا أمر عاـ ألىل كل صناعة مقَبحة أك غّب مقَبحة، بل أىل كػل علػم 

عو حػػػػاجتهم إليهػػػػا للفهػػػػم مػػػػن العلػػػػـو قػػػػد اصػػػػطلحوا علػػػػي ألفػػػػاظ يسػػػػتعملوهنا يف علػػػػومهم تػػػػد
: "لكػػػل لفػػػ  ا٠بػػػاف: لغػػػوم، كصػػػناعي، -رٞبػػػو هللا  -(ّ) . كقػػػاؿ أٞبػػػد ابػػػن فػػػارس(ِ)كالتفهػػػيم"

 .(ْ)كيقصد ابلصناعي االصطبلحي" 
ال "قاعػػػدة:  كحينمػػا تػػػورىدم، لػػػإال أنػػو ٰبسػػػن أف ينضػػب  االصػػػطبلح ٗبػػػا ضػػبطو أىػػػل الع 

، ب ييقصد، ال (ٓ) "مشاحة يف االصطبلح  ل ىي مقيدة بشركط:هبا العمـو
ال مشػػاحة يف األلفػػاظ بعػػد ": أف يكػػوف ا٤بعػػُب معركفػػان عنػػد أىػػل الفػػن، كلػػذا يقولػػوف:أوذلػػا
ىػػذا، كقػػد ذكػػر اققػػوف أنػػو  :"- رٞبػػو هللا - (ٕ). كقػػاؿ الشػػيخ طػػاىر ا١بزا ػػرم(ٔ) "معرفػػة ا٤بعػػآف

 ٥بػا يف معانيهػا ا٤بعركفػة ينبغي ٤بن تكلم يف فن من الفنػوف أف يػورد األلفػاظ ا٤بتعارفػة فيػو مسػتعمبلن 
عنػد أراببػو، ك٨بػال  ذلػ  إمػا جاىػل ٗبقتضػى ا٤بقػاـ، أك قاصػد لئلهبػاـ كاإليهػاـ، مثػاؿ ذلػ ... 
أف يقوؿ قا ل عن حدي  ضعي : أنو حدي  حسن، فػ ذا اعػَبض عليػو قػاؿ: كصػفتو اب٢بسػن 
                                                                                                                                                                                   

النحػػو كيغرىػػا، كػػاف كالػػده قػػيم ( ىػػو دمحم بػػن أ  بكػػر الزرعػػي   الدمشػػقي، اإلمػػاـ ا٤بشػػهور ابلفقػػو كاألصػػوؿ كالتفسػػّب ك ُ)
ىػػػ. لػو مػػن الكتػػ  إعػبلـ ا٤بػػوقعْب كزاد ا٤بعػػاد كإغاثػة اللهفػػاف كالصػػواع  ُٕٓىػػػ كتػويف سػػنة ُٗٔا٤بدرسػة ا١بوزيػػة، كلػد سػػنة 

 .ْْٕ/ِا٤برسلة كغّبىا. "الذيل على طبقات ا٢بنابلة " 
 (.ِِٕ( ٨بتصر الصواع  ا٤برسلة )صِ)
قػػزكيِب الػػرازم اللغػوم، مػػن أعظػػم عبػػاقرة العربيػة، يشػػهد لػػو علػػى ذلػ  كتبػػو الػػٍب منهػػا (ىػو أبػػو ا٢بسػػْب أٞبػػد بػن فػػارس الّ)

 ".َُٓ – ِٓىػ. " ابن فارس اللغوم ّٓٗالصاحيب كمقاييس اللغة، تويف سنة 
 .ٖٗ( كتاب الصاحيب البن فارس ص ْ)
(، كركضػة النػاظر ُُْ/ُ) ( كا٤بوافقػات للشػاطيبِّٓ/ّ ّ،ِّْ/ُ(، ك حاشػية البجّبمػي )ّٕ/ّ( إعانة الطػالبْب )ٓ)
/ ِ(، ك حاشػػػػية الدسػػػػويف )ٗ/ِ( كحاشػػػػية الطحػػػػاكم علػػػػي مػػػػراقيب الفػػػػبلح )ُٕٔ/ ُ( كحواشػػػػي الشػػػػركآف ) ُٕٕ/ ِ)

 (.ِٗ/ُ( كأٔبد العلـو لصدي  حسن خاف )ُّٓ/ِ(، كالسبيل ا١برار للشوكآف )ّّٖ
 .َِْص، كالركح البن القيم ِّ( ا٤بستصفى للغزاِف صٔ)
ىر بػػن صػػاٌف بػػن أٞبػػد بػػن موىػػ ، السػػمعوٓف ا١بزا ػػرم،   الدمشػػقٌي: ٕباثػػة مػػن أكػػابر العلمػػاء ابللغػػة ( ىػػو الشػػيخ طػػإ)

كاألدب يف عصره. أصلو من ا١بزا ر، كمولده ككفاتػو يف دمشػ . كػاف كلفػا ابقتنػاء ا٤بخطوطػات كالبحػ  عنهػا، فسػاعد علػى 
زا ن العامػػة، كسػػاعد علػػى إنشػػاء )ا٤بكتبػػة ا٣بالديػػة( يف إنشػػاء )دار الكتػػ  الظاىريػػة( يف دمشػػ ، كٝبػػ  فيهػػا مػػا تفػػرؽ يف ا٣بػػ

 .ُِِ/ّالقدس. لو عدة مصنفات يف الببلغة كالتفسّب كاألدب كغّبىا، كأل  يف سّبتو عدة كت . األعبلـ 
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ال مشػػاحة يف  " ابعتبػػار ا٤بعػػُب اللغػػوم  الشػػتماؿ ىػػذا ا٢بػػدي  علػػى حكمػػة ابلغػػة. كأمػػا قػػو٥بم:
 .(ُ) "فهو من قبيل ٛبحل العذر، كقا ل ذل  عاذؿ يف صورة عاذر "االصطبلح 
كاالصػػطبلحات :"- رٞبػػو هللا -: أال يتضػػمن االصػػطبلح مفسػػدة، يقػػوؿ ابػػن القػػيم اثنيهػػا

 .  (ِ) "ال مشاحة فيها إذا َف تتضمن مفسدة 
ل عليػػػو، قػػػاؿ اإلمػػػاـ ابػػػػن كٯبػػػد التنبػػػو إُف أنػػػو ال ٱبلػػػو تعريػػػ  مػػػن إيػػػػراد، كىػػػذا ال يشػػػك

الذم عليو عامة النػاس مػن نظػار ا٤بسػلمْب كغػّبىم االقتصػار يف ا٢بػدكد ":- رٞبو هللا - (ّ)تيمية
على الوص  ا٤بميز الفاصل بن ادكد كغػّبه إذ التمييػز ٰبصػل هبػذا كذلػ  ىػو الوصػ  ا٤بطػاب  

اػػدكد كأجزا ػػو كٱبػػرج للمحػػدكد يف العمػػـو كا٣بصػػوص إُف أخرىػػا ٕبيػػ  يػػدخل فيػػو ٝبيػػ  أفػػراد 
 .(ْ)"منو ما ليس منو 

كبعػػػػػد ىػػػػػذه التوطئػػػػػة ا٤بختصػػػػػرة يف أٮبيػػػػػة ٙبريػػػػػر ا٤بصػػػػػطلحات  نػػػػػدل  إُف بيػػػػػاف ٤بفهػػػػػـو 
  ا٤بصطلحات الواردة يف عنواف البح .

                                                             

 (.ٖٕ/ُ( توجيو النظر ) ُ)
 (.َّٔ/ ّ( مدارج السالكْب البن القيم ) ِ)
النمػػرم نسػػبا ا٢بػػرآف كالدة  -لقػػ  إلحػػدل جداتػػو -السػػبلـ ابػػن تيميػػة( ىػػو اإلمػػاـ اجملػػدد أٞبػػد بػػن عبػػدا٢بليم بػػن عبدّ)

ىػ، أحدث نقلة عظيمػة يف الفقػو اإلسػبلمي فػمكحى الشػيطاف إُف أكليا ػو أف يغيبػوه يف ُٔٔالدمشقي نشمة ككفاة، كلد سنة 
، كمػػن أتلهػػا: ىػػػ، ألػػ  يف ترٝبتػو مصػػنفات عديػػدة كػػاألعبلـ العليػة كغػػّبهِٖٕالسػجن مػػرات حػػٌب مػػات يف السػجن سػػنة 

 ا١بام  لسّبة شيخ اإلسبلـ مد عزير تس.
 .ٕٓ( الرد على ا٤بنطقيْب البن تيمية ص ْ)
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 املثحث األٔل
 يفٕٓو انرقاتح

إذا   تتبػػْب مفػػاىيم ا٤بصػػطلحات ببيػػاف اشػػتقاقها اللغػػوم، كاسػػتعما٥با يف اللغػػة العربيػػة، كمػػا
كانػػػ  اللفظػػػة مسػػػتعملة يف الفقػػػو اإلسػػػبلمي، كمعناىػػػا االصػػػطبلحي القػػػانوٓف، كفيمػػػا يلػػػي مػػػن 

 مطال  بياف لذل .
 

 املطلب األّل

 تعزٓف الزقاب٘ يف اللػ٘  

، كىػػو مػػمخوذ مػػن "راقػػ "الرقابػػة مصػػدر الفعػػل يتبػػْب مػػن مراجعػػة ا٤بصػػادر اللغويػػة أف    
الػراء كالقػاؼ كالبػاء أصػله كاحػده مطٌػرد،  "رقػ " رسػم ، قاؿ ابن فارس: يف"رق " الفعل الثبلثي:

يػػدٌؿ علػػى انتصػػابو ٤براعػػاًة شػػيءو. مػػن ذلػػ  الرًَّقيػػ ، كىػػو ا٢بػػاًف . يقػػاؿ منػػو رىقػىٍبػػ ي أٍرقىػػ  رًٍقبػػة 
ػػا منتىًصػػبة،  ىٍرقىػػ : ا٤بكػػاف العػػاِف يًقػػ ي عليػػو النَّػػاًظر... كمػػن ذلػػ  اشػػتقاؽ الرَّقىبػػًة، ألهنَّ

كرًٍقبػػا ن. كا٤ب
. كيف ا٤بعجػػم الوسػػػي : )راقبػػػو ( مراقبػػة كرقػػػااب رقبػػػو أم (ُ)بػػػد ينتصػػ ي عنػػػد نظػػػره النٌػػاظرى ال كألفٌ 

حرسو كالحظو، كيقاؿ راق  هللا أك ضمّبه يف عملو أك أمره: خافو كخشيو، كفبلف ال يراق  هللا 
ل من يراق  يف أمره: ال ينظر إُف عقابو فّبك  رأسو يف ا٤بعصية... )الرقابة(: ٗبعُب ا٤براقبة، كعم

: ":كيف ا٤بفردات  .(ِ)الكت  أك الصح  قبل نشرىا )٧بدثة( تيوي: حفظتو. كالرًَّقي ي ا٢باف ،  كرىقػىبػٍ
)ىػود:  "كىاٍرتىًقبيػوا ًإٌٓفً مىعىكيػٍم رىًقيػ ه ": تعاُفكذل  إٌما ٤براعاتو رقبة افوظ، كإما لرفعو رقبتو، قاؿ 

يٍػػػًو رىًقيػػػ ه  " :تعػػػاُف(، كقػػاؿ ّٗ ال يػىٍرقػيبيػػػوفى يف ميػػػٍؤًمنو ًإالِّ كىال  " (، كقػػػاؿ:ُٖ)ؽ:  "عىًتيػػػده  ًإالَّ لىدى
: ا٤بكػػػاف العػػػاِف الػػػذم يشػػػرؼ عليػػػو الرقيػػػ َُ)التوبػػػة:  "ًذمَّػػةن  ٍرقىػػػ ي : احػػػَبز .(، كاٍلمى .. كتػىرىقَّػػػ ى

واظر: . كيف نزىػػة األعػْب النػػ(ّ)( ُِ)القصػ :  "فىخىػرىجى ًمٍنهػػا خا ًفػان يػىتػىرىقَّػػ ي  " راقبػا، ٫بػو قولػػو:
ػػٍيء، أرقبػػو، رىقػىبىػػة، كرقبػػا : ًإذا  الرًَّقيػػ : فعيػػل مػػن ا٤براقبػػة، كىىيػػوى اٍسػػم اٍلفىاًعػػل. كىتقػػوؿ: رقبػػ  الشَّ
ار،  ػًذه الػػدَّ انتظرتػو. كا٤برقػ : اٍلمىكىػاف العػاِف ا٤بشػرؼ يقػ  عىلىٍيػػًو الرًَّقيػ . كىتقػوؿ: أرقبػ  فػبلى  ىى

                                                             

 رسم "رق ". –( معجم مقاييس اللغة البن فارس ُ)
 رسم:"رق ".–( ا٤بعجم الوسي  جملموعة من ا٤بؤلفْب ِ)

 .ِّٔا٤بفردات للراغ  األصفهآف ص  (ّ)
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ػػا فيسػػكنها. كىتقػػوؿ: ىى ًإف مػػ  قبلػػي رجعػػ  ًإِفىٌ، كىًإف مػػ  قبلػػ  فىًهػػيى لىػػ ،  كىىيػػوى أىف تعطيػػو ًإايَّ
 فىمخذت من ا٤براقبة، أًلىف كل كىاًحد ًمنػٍهيمىا يرق  موت صىاحبو.

 التػٍَّفًسّب أىف الرًَّقي  يف اٍلقيٍرآف على كىٍجهىٍْب: علماءكىذكر 
ػػػافى عىلىػػػٍيكيم رقيبػػػا ": تعػػػاُف: ا٢بفػػػي . كىًمٍنػػػو قػىٍولػػػو َأاػػػدمَها : كقولػػػو، (ُ)النسػػػاء: " ًإف هللا كى

يٍػًو رىًقيػ  عتيػد " : كقولػو جػل كعػبل، (ُُٕ" )ا٤با دة: كن  أىٍن  الرًَّقي  عىلىٍيًهم " " )ؽ: ًإالَّ لىدى
ُٖ) (ُ). 

ػػػػػٍم رىًقيػػػػ ": تعػػػػاُف: ا٤بنتظػػػػر. كىًمٍنػػػػو قػىٍولػػػػػو َوالثَّػػػػاِص  كقولػػػػػو ، ( ّٗ" )ىػػػػود:كارتقبػػػػوا ًإٌٓفً مىعكي
 .(ِ) ( ٗٓ" )الدخاف: تقبوففىاٍرتىًقٍ  ًإنػَّهيم مر " : سبحانو

أف مػػدلوؿ الرقابػػة يف اللغػػة قػػا م علػػى االنتصػػاب ألجػػل النظػػر  ٩بػػا تقػػدـ للباحػػ  ك يتبػػْب
 لشيء إما ٢بفظو كٞبايتو، أك للخوؼ منو.

 
 املطلب الجاىٕ

 تعزٓف الزقاب٘ يف االصطالح

شػػػكل ب األنظمػػػة اإلداريػػػة كيف يسػػػتعمل مصػػػطل  الرقابػػػة يف علػػػـو اإلدارة بشػػػكل عػػػاـ،   
أبهنػػا التمكػػد مػػن أف مػػا يتحقػػ ، أك مػػا ٙبقػػ  فعػػبل مطػػاب  ٤بػػا تقػػرر،  الرقابػػةكقػػد عرفػػ   خػػاص.

 .(ّ)سواء ابلنسبة لؤلىداؼ أـ ابلنسبة للسياسات كاإلجراءات أك ابلنسبة للمواز ت التخطيطية
أبهنػا التمكػد كالتحقػ  مػن أف تنفيػذ األىػداؼ ا٤بطلػوب ٙبقيقهػا يف العمليػة    الرقابػةعرفػك 

 .  (ْ)تسّب سّبا صحيحا حس  ا٣بطة، كالتنظيم كالتوجيو ا٤برسـو ٥با
 كيف األنظمة اإلدارية تتضمن عملية الرقابة ثبلثة أمور أساسية ىي:

 التمكد من إ٪باز األىداؼ كفقا للخطة ا٤بوضوعة. .ُ

                                                             

. كىًمٍنػوي ا٢بٍىػًدي ي « الرًَّقي ي »اًء اًََّّ تعاُفقاؿ ابن األثّب:" يف أى٠ٍبى  (ُ) كىىيوى ا٢باف ي الَّػًذم الى يىًغيػ  عىٍنػوي شػيءه، فعيػله ٗبىٍعػُبى فىاًعػلو
مدا يف أىٍىًل بػىٍيتو»  .ِْٗ/ِأىًم احفىظيوه ًفيًهٍم"، النهاية يف غري  ا٢بدي  كاألثر « اٍرقػيبيوا ٧بٌي

 .َُّزم ص نزىة األعْب النواظر البن ا١بو  (ِ)
 .ُُْالنموذج اإلدارم ا٤بستخل  من إدارة عمر بن عبدالعزيز / (ّ)
 .ُِٕاإلدارة يف اإلسبلـ للضحياف / (ْ)
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 التحق  من صحة التصرفات أثناء التنفيذ. .ِ
 . (ُ)التحق  من مشركعية األعماؿ الٍب ٛب  أثناء التنفيذ .ّ

كعرؼ أحد الباحثْب الرقابػة القضػا ية أبهنػا مػن  السػلطات كاالختصاصػات للقضػاء سػواء  
كػػاف قضػػاء عػػاداي أك متخصصػػا للبػػ  يف ا٤بنازعػػات ذات الطبيعػػة اإلداريػػة أك منازعػػات القػػانوف 

 .(ِ)اإلدارم الٍب تكوف اإلدارة طرفان فيها، كأف تعطى ٥بذه األحكاـ ا٢بكم القضا ي ا٤بلـز 
عرف  الرقابة علػى ا٤بنافسػة أبهنػا الرقابػة السػابقة كالبلحقػة للسػوؽ التنافسػية، كهتػدؼ كقد 

الرقابة السابقة إُف التمكد من عدـ بلوغ ا٤بنش ت إُف قوة اقتصادية مهيمنػة، تضػع  ا٤بنافسػة يف 
الرقابػػػػة البلحقػػػػة الػػػػٍب ٛبارسػػػػها ىيئػػػػات ا٤بنافسػػػػة علػػػػى السػػػػلوؾ التجػػػػارم . بينمػػػػا هتػػػػدؼ السػػػػوؽ
 .(ّ)إُف التمكد من عدـ خرؽ أنظمة ا٤بنافسة تللمنش 
التأكػػػد مػػن كػػػوف العمليػػػات  ىػػػو أهنػػاالرقابػػة يظهػػر للباحػػ  أف ا٤بعػػػُب األتػػل ٤بصػػػطل  ك 
   .للتنظيماتمطابقة 

كيتميػػػز ىػػػذا التعريػػػ  أبنػػػو يشػػػمل ٝبيػػػ  أنػػػواع الرقابػػػة، كٲبكػػػن مػػػن دخػػػوؿ ا٤بصػػػطلحات 
 األخرل، فهو تعري  جام  مان  على اختصاره.

 أف تبْب معُب الرقابة، ندل  إُف بياف مفهـو اندماج الشركات يف ا٤ببح  اآليت. كبعد
  

                                                             

 .ِٔٗاإلدارة اإلسبلمية ألدىم ص  (ُ)
( السلطة التقديرية لئلدارة كمػدل رقابػة القضػاء عليهػا للػدكتور ٞبػد عمػر ٞبػد، أكادٲبيػة  يػ  العربيػة للعلػـو األمنيػة ص ِ)

ِٖ. 
 .ََِاالحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ( ّ)
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 املثحث انثاًَ
 يفٕٓو اَذياج انشركاخ

يعػػد مصػػطل  االنػػدماج مػػن ا٤بصػػطلحات ا٢بديثػػة نسػػبياِّ، ك٥بػػا أصػػل يف اللغػػة العربيػػة، كيف 
 نسػػػػتعرض ا٤بعػػػػُب ىػػػػذا ا٤ببحػػػػ  نسػػػػتعرض أصػػػػل اشػػػػتاؽ االنػػػػدماج كداللتػػػػو يف اللغػػػػة العربيػػػػة،  

االصطبلحي كأقسامو كأشكالو، كما ٲبيزه عن غػّبه، كمػا قػد يشػتبو بػو مػن مصػطلحات ٥بػا معػُب 
 مقارب لو.

 

 املطلب األّل

 تعزٓف االىدماج يف اللػ٘

مصدر من الفعل اندمج، كأصلو الفعػل الثبلثػي دمػج،  أبنو االندماجتعرؼ ا٤بعاجم العربية 
)دمػػػج( الػػػداؿ كا٤بػػػيم كا١بػػػيم أصػػػل كاحػػػد يػػػدؿ علػػػى "للغػػػة:قػػػاؿ ابػػػن فػػػارس يف معجػػػم مقػػػاييس ا

دىمىػجى " كيف القػاموس اػي :  االنطواء كالسػَب. يقػاؿ أد٦بػ  ا٢ببػل، إذا أدرجتػو كأحكمػ  فتلػو.
ػػػػلى يف الشػػػػيًء، كاٍسػػػػتىٍحكىمى فيو،كانٍػػػػدىمىجى... كيف ا٤بعجػػػػم الوسػػػػي : )دمػػػػج( اللٍَّيػػػػل  ."ديموجػػػػان: دىخى

ػػػػٍيء دخػػػػل كاسػػػػتحكم ًفيػػػػًو... دموجػػػػا أظلػػػػم كىا٢بٍىيػىػػػػوىاف  ػػػػٍيء يف الشَّ أٍسػػػػرع كقػػػػارب ا٣بطػػػػو... كىالشَّ
ك)أدمج( الشٍَّيء لفو يف ثوب كىا٢بٍىبل أحكم فتلو يف رقة كىيػيقىاؿ أدمج اأٍلىمػر أحكمو...ك)انػدمج( 

الشٍَّيء يف الشٍَّيء دمج،...، ك)تدمج( يف ثًيىابو تلف 
(ُ). 

ء اللغة أف االنػدماج مػمخوذ مػن دخػوؿ الشػيء يف ٩با تقدـ من كبلـ علمايظهر للباح  ك 
 الشيء، كىو ا٤بعُب األكثر مبلءمة للمدلوؿ االصطبلحي لبلندماج.

 

                                                             

معجػػػم مقػػػاييس اللغػػػة البػػػن فػػػارس، كالقػػػاموس اػػػي  للفػػػّبكزأابدم، كا٤بعجػػػم الوسػػػي  جملموعػػػة مػػػن رسػػػم )دمػػػج( مػػػن  (ُ)
 ا٤بؤلفْب.
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 املطلب الجاىٕ

 صطالح الكاىْىٕاالتعزٓف االىدماج يف 

مػا يػػرد عليهػػا كفيمػػا أييت ذكػػر لبعضػها مػػ   اختلفػ  عبػػارات الشػراح يف تعريػػ  االنػدماج،
 من انتقاد.
أك أكثػر إُف  (Enterprise) ؼ االندماج أبنو عقػد تضػم ٗبقتضػاه منشػمةعر : فقد أواا 

منشػػمة أخػػرل فتػػزكؿ الشخصػػية ا٤بعنويػػة للمنشػػمة ا٤بنضػػمة، كتنقػػل أصػػو٥با كخصػػومها إُف ا٤بنشػػمة 
الضامة، أك ٛبتزج ٗبقتضاه منشماتف أك أكثر فتزكؿ الشخصية ا٤بعنوية لكل منهما، كتنقػل أصػو٥با 

 .(ُ)منشمة جديدةكخصومها )ديوهنا( إُف 
 يتميز أبنو تل نوعي االندماج. ىذا التعري يرل الباح  أف ك 

كعيػػرًٌؼ االنػػدماج أبنػػو ضػػم منشػػمتْب أك أكثػػر قػػا متْب علػػى كجػػو قػػانوٓف يف منشػػمة : اثنيػػاا 
كاحػػػدة، بعػػػد موافقػػػة مػػػبلؾ ا٤بنشػػػمة ا٤بند٦بػػػة، علػػػى أف تكػػػوف ا٤بنشػػػماتف متحػػػدتْب يف ا٤بوضػػػوع، 

دة اقتصػػػػادية بعػػػػد االنػػػػدماج، كينشػػػػم عػػػػن االنػػػػدماج زكاؿ ا٤بنشػػػػمتْب ٕبيػػػػ  تتكػػػػوف منهمػػػػا كحػػػػ
 .(ِ)القا متْب أك أحداٮبا على األقل

الشػػركط يف  ذكره بعػػأ شػػركط االنػػدماج، كذكػػرمعيػػ  لػػ ىػػذا التعريػػ يػػرل الباحػػ  أف ك 
 .٩با يعاب التعريفات
يػ  تقػـو   االندماج أبنو انضماـ منشمتْب أك أكثر ٕبيعر : ذى  بعأ الشراح إُف تاثلثا

منشمة بتمل  أصوؿ منشمة أخرل أك أكثر، إما بدف  قيمة حصصها نقدان أك بتبػادؿ األسػهم أك 
بتبػػػادؿ األصػػػوؿ أك ابسػػػتخداـ كسػػػا ل دفػػػ  أخػػػرل. كبعػػػد االنػػػدماج تػػػزكؿ منشػػػمة أك ا٤بنشػػػ ت 

 . (ّ)ا٤بند٦بة كال تبقى سول ا٤بنشمة الدا٦بة

                                                             

صػػريف، أتليػ  الػػدكتور ٧بسػن أٞبػػد ، االنػدماج ا٤بّٔ -ّٓانػدماج الشػػركات كانقسػامها، للػػدكتور حسػِب ا٤بصػػرم ص  (ُ)
، ا١بوانػػ  القانونيػػة لػػدمج البنػػوؾ الكويتيػػة دراسػػة قانونيػػة مقارنػػة، للػػدكتور طعمػػة الشػػمرم، ٦بلػػة ا٢بقػػوؽ ّٓا٣بضػػّبم ص 

ـ، صػػفحة ُُٗٗىػػػ ا٤بوافػػ  مػػارس سػػنة ُُُْ، يف شػػعباف مػػن سػػنة ُٓالصػػادرة عػػن جامعػػة الكويػػ ، العػػدد األكؿ سػػنة 
ُٔٗ. 
 .َّْ/ّإلياس  صي   –جارية الشاملة ا٤بوسوعة الت (ِ)
 .ْٓٓقاموس أركابيدا ص  (ّ)
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االندماج، كما أنػو ال يشػمل ٝبيػ  أنػواع ذكره آلية معي  ل ىذا التعري يرل الباح  أف ك 
 االندماج.

إقػػداـ ا٤بنشػػمة  االنػػدماج أبف اب٤بثػػاؿ فقػػاؿ:   االنػػدماجيػػعر : نػػزع بعػػأ الشػػراح إُف ترابعػػاا 
الدا٦بة )أ( ابعتبارىا األكر عادة على دمج ا٤بنشمة )ب( ا٤براد ضمها إليها، سواء بواسػطة شػراء 

فقة اختفػػاء ا٤بنشػػمة ا٤بند٦بػػة يف ا٤بنشػػمة الدا٦بػػة، مػػا أصػػو٥با أك أسػػهمها، ٕبيػػ  يَبتػػ  علػػى الصػػ
يعػػِب انتقػػاؿ ا٤بسػػاٮبْب يف ا٤بنشػػمة ا٤بند٦بػػة إُف مسػػاٮبْب يف ا٤بنشػػمة الدا٦بػػة )أ( بعػػد إجػػراء عمليػػة 

 . (ُ)االندماج ٕبي  يلتـز ا٤بنشمة الدامج ٔبمي  التزامات ا٤بنشمة ا٤بدموج ٘باه الغّب
نػػو ال يشػػمل كػػل أنػػواع االنػػدماج، كمػػا أف ذكػػر   ألمعيػػ ىػػذا التعريػػ يػػرل الباحػػ  أف ك 

 ا٤بثاؿ يف التعري  معي .
: كٱبتػار بعػأ الشػراح طريقػة يف تعريػ  االنػدماج ببيػاف خطواتػو فيعػرؼ االنػدماج خامساا 

يطلػػ  علػػى مػػا إذا تسػاكت ا٤بنشػػماتف بشػػكل عػػاـ يف ا٢بجػم تقريبػػان، حيػػ  ٘بتمػػ  مصػػادرٮبا أبنػو 
ؿ ٲبتلػػػ  حػػػاملو األسػػػهم قبػػػل إٛبػػػاـ عمليػػػة االنػػػدماج نصػػػيبان يف يف نشػػػاط كاحػػػد، كيف تلػػػ  ا٢بػػػا

ملكيػػة األنشػػطة ا٤بد٦بػػة، يف حػػْب أف اإلدارة العليػػا يف كلتػػا ا٤بنشػػمتْب تواصػػل علمهػػا اإلدارم يف  
 .(ِ)كل منهما بعد إٛباـ عملية االندماج

 اج،ٱبػػال  االسػػتخداـ الشػػا   ٤بفهػػـو االنػػدم نػػومعيػػ  أل ىػػذا التعريػػ يػػرل الباحػػ  أف ك 
 كقد استقر العرؼ القانوٓف على أف االندماج لو داللة أكس  ٩با ذكر يف ىذا التعري .

االندماج أبنو اتفاؽ يؤدل إُف اٙباد منشمتْب أك أكثر كذكابهنمػا إراداي يف  : كعرؼ سادساا 
كياف كاحد ٕبي  يكوف الكياف ا١بديد ذا قدرة أعلى كفاعلية أكر علػى ٙبقيػ  أىػداؼ كػاف ال 

 .(ّ)ف تتحق  قبل إٛباـ عملية تكوين الكياف ا١بديد ٲبكن أ
نػػو ال يشػػمل ٝبيػػ  أشػػكاؿ االنػػدماج، كمػػا أف ألمعيػػ   ىػػذا التعريػػ يػػرل الباحػػ  أف ك 

 ذكر نتيجة االندماج يف التعري  أمر معي ، كخارج عن التعري .

                                                             

 .َٖالدمج كالتمل  ا٤بصريف يف البلداف العربية ص  (ُ)
 .ٕبراايف كويل ص –دمج كشراء الشركات  (ِ)
لفجػر للنشػر ، القػاىرة، دار ا٧ُبمػود أٞبػد التػوٓف، ط -( االنػدماج ا٤بصػريف )النشػمة كالتطػور كالػدكاف  كا٤بػررات كاآلاثر( ّ)

 .ّٔ، صََِٕكالتوزي ، 
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ك أكثػر فناء شركة أك أكثر يف شركة قا مػة، أك فنػاء شػركتْب أأبنو االندماج : كعرؼ سابعاا 
 .(ُ)كقياـ شركة جديدة تنتقل إليها الذمم ا٤بالية للشركات الٍب فني  

 ٝب  نوعي االندماج. - على اختصاره - ىذا التعري يرل الباح  أف ك 
فػي القػانوف السػودآف لتنظػيم عرؼ االندماج يف بعأ القوانْب ا٣باصة اب٤بنافسػة، فك : اثمناا 

يقصػػد بػػو قيػػاـ شخصػػْب أك أكثػػر ابلػػدخوؿ معػػان أبنػػو عػػرؼ االنػػدماج   ا٤بنافسػػة كمنػػ  االحتكػػار
ٙب  اسم شخ  كاحد قػا م أك جديػد كفقػان ألحكػاـ القػانوف أك قيػاـ منشػمة أك أكثػر ابلسػيطرة 
ا٤بباشػرة أك غػػّب ا٤بباشػرة علػػى منشػمة أخػػرل أك جػػزء منهػا عػػن طريػ  شػػراء أسػهم تلػػ  ا٤بنشػػمة أك 

ذ القػػػرارات ا٣باصػػػة أك جػػػزء منهػػػا كيشػػػمل ذلػػػ  أصػػػو٥با أك ابلقػػػدرة علػػػى التػػػمثّب الفاعػػػل يف اٚبػػػا
  .(ِ)االندماج األفقي كالرأسي أك ا٤بتعدد حسبما ٙبدده اللوا  

  االنػػدماج الػػوارد يف أنظمػػة ا٤بنافسػػة بشػػػمولو، كإف  كضَّػػػ ىػػذا التعريػػ يػػرل الباحػػ  أف ك 
 كاف أقرب إُف الشرح منو إُف التعري .

أبنػو انضػماـ منشػمة ٘باريػة أك أكثػر إُف  ريفػوٲبكن تع االندماجكيتبْب للباح  ٩با سب  أف 
منشػػػمة أخػػػرل ٗبوجػػػ  عقػػػد ٕبيػػػ  تػػػزكؿ الشخصػػػية ا٤بعنويػػػة للمنشػػػمة ا٤بنضػػػمة، كتنقػػػل حقوقهػػػا 
كالتزاماهتا إُف ا٤بنشمة الضامة، أك امتػزاج منشػمتْب ٘بػاريتْب أك أكثػر بعقػد ٕبيػ  تػزكؿ الشخصػية 

 إُف منشمة جديدة.ا٤بعنوية لكل منهما، كتنتقل حقوقها كالتزاماهتا 
ىي ا٤بنشمة الٍب تزكؿ من الوجود كفقان لئلجراءات القانونيػة، كيف وعلي ؛ فادلنشأة ادلندرلة 

ىػػػػػذه ا٢بػػػػػاؿ تضػػػػػم ٝبيػػػػػ  موجوداهتػػػػػا كحقوقهػػػػػا كمطلوابهتػػػػػا كالتزاماهتػػػػػا إُف موجػػػػػودات كحقػػػػػوؽ 
 .(ّ)ادلنشأة الدارلةكمطلوابت كالتزامات منشمة أخرل تسمى 

سسػػػة أك شػػػركة أك ٦بموعػػػة مػػػن الشػػػركاء الطبيعيػػػْب أك االعتبػػػاريْب كتشػػػمل ا٤بنشػػػمة كػػػل مؤ 
 .(ْ)كالٍب يكوف نشاطها الر يس مباشرة األعماؿ التجارية 

                                                             

 .ِْ( النظاـ القانوٓف الندماج الشركات ٢بساـ الدين الصغّب ص ُ)
 .  ِـ، ـ ََِٗ( القانوف السودآف لتنظيم ا٤بنافسة كمن  االحتكار لسنة ِ)

نوات، ـ كمدتػػػو ٟبػػػس سػػػُّٗٗ/ُ/ْبتػػػاريخ  ُّٗا٤بػػػادة األكُف مػػػن قػػػانوف تسػػػهيل انػػػدماج ا٤بصػػػارؼ اللبنػػػآف، رقػػػم  (ّ)
ؼ، ككمػا مت ٛبديػد العمػل بػو ٤بػدة ُٖٗٗؼ إُف ُّٗٗـ. ٤بدة ٟبس سنوات من سػنة ََِٓ/ِ/ُْكأعيد العمل بو يف 

 ـ.ََِٓ/ِ/ُْـ، كأعيد العمل بو يف ََِّٟبس سنوات إضافية تنتهي يف 
 .ِّأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ْ)
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 كيتبْب من تعري  االندماج:
 أنو عقد رضا ي يف األصل. -ُ
 أف الذمة ا٤بالية للشركة ا٤بنحلة تنتقل إُف شركة أخرل. -ِ
 .(ُ)ية أصو٥باأنو يؤدم إُف انتهاء منشمة أك أكثر دكف تصف -ّ

، كقػد نػ  كيشمل االندماج يف ىذا البح  ٝبي  ا٤بنش ت من شركات كمؤسسات فردية
قػػانوف كبليتػػوف، كمػػا اسػػتعمل ا٤بػػنظم األكرك   ا٤بػػادة السػػابعة مػػن ا٤بػػنظم األمريكػػي يفعلػػى ذلػػ  

 .(ِ)غّب ٘بارم اِّ لف  ا٤بلتـز ليشمل كل شخ  ٲبارس عمبل اقتصادايِّ، كلو كاف عمبل مدني
فػػ ف كانػػػ  ا٤بنشػػػ ت ا٤بند٦بػػػة أتخػػػذ شػػػكل الشػػػركة قػػػانو ن، فقػػػد حػػػدد القػػػانوف عػػػددا مػػػن 
الشركات الٍب ٯبوز ٥با أف تندمج كىي شركات ا٤بساٮبة، كشركات التوصػية ابألسػهم، كالشػركات 

 .(ّ)ذات ا٤بسؤكلية ادكدة، كشركات التضامن
اؿ بعػأ التصػرفات القانونيػة كيتبْب ٩بػا سػب  أف لبلنػدماج مفهومػان ٧بػددان، فػبل يصػ  إدخػ

، كمػػػن تلػػػ  داخلػػػة فيػػػو  قػػػد تلتػػػبس بعػػػأ الصػػػور ابالنػػػدماج كليسػػػٙبػػ  مظلػػػة االنػػػدماج، إذ 
 الصور:
 تنازؿ شركة عن جزء من أصو٥با لشركة أخرل، م  بقا ها دكف ا٫ببلؿ. -ُ
 شراء شركة أسهمان يف شركة أخرل. -ِ
 .(ْ)لعملية التصفية بي  ا٤بصفي موجودات شركة بعد حلها إُف شركة أخرل تسهيبلن  -ّ
 .(ٓ)الشركات التابعة الٍب تتمت  ابلشخصية ا٤بعنوية ا٤بستقلة -ْ

ال تػػدخل يف تعريػػ  االنػػدماج، إال أف ا٤بختصػػْب يف قػػوانْب ا٤بنافسػػػة  ان ٜبػػ  صػػور كمػػا أف 
 أعطوىا األحكاـ نفسها، كمن ىذه الصور:

                                                             

 .ُّٖ/ْحولية الركة  –عبدالستار ا٣بويلدم  –االندماج ا٤بصريف دراسة قانونية  (ُ)
 .٦ِٗبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ِ)

 .ِٖٖـ  -البل حة التنفيذية لقانوف الشركات ا٤بصرم  (ّ)
 .َْْ/ّشاملة ا٤بوسوعة التجارية ال (ْ)
 .َْٖ/ّا٤برج  الساب   (ٓ)
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آاثر  أثػػػػره إُف بيػػػ  بػػػػراءة اخػػػػَباع أك عبلمػػػة ٘باريػػػػة مػػػػن اتجػػػػر آلخػػػر، قػػػػد يػػػػؤدم .ُ
(، فقػد قػرر القضػاء األمريكػي Going Businessفيمخػذ حكمػو، كيسػمى ) ذاهتػا االندماج

 أف براءة االخَباع تعد من أصوؿ الشركة.
 ( على أصوؿ شركة أخرل ا٤بؤدم للسيطرة.Acquisitionاالستحواذ ) .ِ
( كالَبخػػػػي  ٥بػػػػا Lease( كالتػػػػمجّب ٥بػػػػا )Assignmentا٢بوالػػػػة لؤلصػػػػوؿ ) .3

(License)٥بػػا حكػػم االنػػدماج إذا أدت ىػػذه التصػػرفات إُف التقييػػد ا١بػػوىرم  الصػػور ، كىػػذه
 .(ُ)للمنافسة يف السوؽ أك إُف تكوين ا٤بنافسة 

 
 املطلب الجالح

 أعكال االىدماج

عدة أشػكاؿ مػن حيػ  شػكل اسػتمرارية نشػاط ا٤بنشػ ت ا٤بند٦بػة، كبياهنػا  أيخذ االندماج
 فيما أييت:
 

 الضم ةالشكل األوؿ: ااندماج بطريق
 نشػػػمةا٤بند٦بػػػة، كإضػػػافة موجوداهتػػػا إُف ا٤ب نشػػػمةإُف حػػػل ا٤ب يػػػؤدم االنػػػدماج بطريػػػ  الضػػػم 

ا٤بند٦بػة، كتعػد ىػذه  نشػمةالدا٦بة كذل  بزايدة رأ٠باؿ األخّبة ٕبصة عينية ٛبثل أصوؿ كخصـو ا٤ب
لعموميػػة الػػزايدة ا٤بتمثلػػة اب٢بصػػة العينيػػة خاضػػعة إلجػػراءات التقيػػيم كا٤بصػػادقة مػػن قبػػل ا١بمعيػػة ا

 (.(ِ)ا١بديدة ا٤بنشمةالدا٦بة ) للمنشمة
 

 الشكل الثاص: ااندماج بطريقة ادل ج

                                                             

 .ُٕ-٦ُٔبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ُ)
٦بلػة ا٢بقػوؽ  –. ا١بوان  القانونية لدمج البنػوؾ الكويتيػة، للػدكتور طعمػة الشػمرم َْٓ/ّا٤بوسوعة التجارية الشاملة  (ِ)
حوليػػػة الركػػػة  –عبدالسػػػتار ا٣بويلػػػدم  –. االنػػػدماج ا٤بصػػػريف دراسػػة قانونيػػػة َُٕـ ص ُُٗٗة الكويػػػ  مػػػارس جامعػػ –
 من قانوف الشركات ا٤بصرم. َُّ، ـ ُّٖ/ْ
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جديػػػدة،  منشػػمةا٤بنػػػد٦بتْب كتكػػوين  ا٤بنشػػمتْبإُف حػػل  مػػػن االنػػدماج يػػؤدم ىػػذا الشػػكل
يف حػاؿ  ، ك ا٤بنشػمتْبكيػتم ابٚبػاذ قػرار اب٤بوافقػة مػن قبػل ا١بمعيػة العموميػة غػّب العاديػة يف كػل مػن 

 .(ُ)أف تراعػى القواعػد ا٤بختصػة بتمسػيس الشػركاتنش ت ا٤بند٦بة من الشركات، فيجػ  كوف ا٤ب
، كيف العػػادة تسػػتحوذ ا٤بنشػػمة ا١بديػػدة ا٠بػػان جديػػدان كعبلقػػة ٘باريػػة جديػػدة ككضػػعا جديػػداكٙبمػػل 

كيتبػْب مػن ذلػ  أف االنػدماج  .(ِ)كر مػن الوضػ  القػدٔفأحصة يف السوؽ ا٤بنشمة ا١بديدة على 
نضػػػماـ منشػػػمتْب أك أكثػػػر متقػػػاربتْب يف ا٢بجػػػم غالبػػػان، ٕبيػػػ  تفػػػُب شخصػػػية كػػػل ا٤بزجػػػي ىػػػو ا

 .  (ّ)منهما، كيولد كياف جديد ابسم مستقل كشخصية قانونية مستقلة
 

 املطلب الزابع

 أقضاو االىدماج

يزداد العم  يف فهػم ا٤بصػطلحات ٗبعرفػة أقسػامو، كلكػل تقسػيم منطلػ  ٲبكػن الولػوج منػو، 
 أ أشهر التقسيمات لبلندماج م  بياف ا٤بقصود بكل قسم.كفيما أييت بياف لبع

 
 التقسيم األوؿ: تقسيم ااندماج ابلنظر إىل ببيعة نشاط الوادات ادلندرلة

ٲبكػػػن تقسػػػيم االنػػػدماج مػػػن حيػػػ  طبيعػػػة نشػػػاط الوحػػػدات ا٤بند٦بػػػة إُف انػػػدماج أفقػػػي، 
 كاندماج رأسي، كاندماج ٨بتل ، كبياف ذل  فيما أييت.

 قي:ااندماج األف -1
كيكػػػوف بػػػْب شػػػركتْب أك أكثػػػر تنتجػػػاف أك تبيعػػػاف منتجػػػات مشػػػاهبة أك تقػػػدماف خػػػدمات 

، فتَبكػػػز السػػػيولة ا٤باليػػػة للشػػػركات لتقػػػدـ خدمػػػة كاحػػػدة ذات جػػػودة عاليػػػة، كغالبيػػػة (ْ)مشػػػاهبة
 .(ٓ)عمليات االندماج من ىذا النوع
                                                             

ـ ُُٗٗجامعػة الكويػػ  مػػارس  –٦بلػة ا٢بقػػوؽ  –ا١بوانػ  القانونيػػة لػدمج البنػػوؾ الكويتيػة، للػػدكتور طعمػة الشػػمرم  (ُ)
 .ُّٖ/ْحولية الركة  –عبدالستار ا٣بويلدم  –ريف دراسة قانونية . االندماج ا٤بصَُٕص 
 .ُٔٔالعو٤بة كاقتصادايت البنوؾ،عبد ا٤بطل  عبد ا٢بميد ص(ِ)
 .َٖالدمج كالتمل  ا٤بصريف يف البلداف العربية ص  (ّ)
 .ْٓٓقاموس أركابيدا ص  (ْ)
 .ْٕاالندماج ا٤بصريف ص (ٓ)
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 كيشَبط لتحق  االندماج األفقي:
 ارم كاحد، أف تكوف ا٤بنش ت التجارية ٥با خ  ٘ب .ُ
 كأف تكوف ا٤بنش ت يف سوؽ جغرافية كاحدة. .ِ

كينػػػػتج عػػػػن ىػػػػذا النػػػػوع مػػػػن االنػػػػدماج زايدة االحتكػػػػارات يف السػػػػوؽ، كذلػػػػ  بسػػػػب  أف 
ا٤بنشػ ت العاملػػة يف نفػػس النشػػاط الػػٍب كانػػ  متنافسػػة تكػػوف بعػػد االنػػدماج كيػػا  كاحػػدا، فيقػػل 

عػػد ميػػزة تنافسػػية صػػحية، كاال٘بػػاه ٫بػػو التنػػافس بػػْب ا٤بنشػػ ت، ألف تعػػدد ا٤بتنافسػػْب يف السػػوؽ ي
 .(ُ)الَبكز يؤدم إُف نتا ج تنافسية ضارة 

مػػن القػػرف  ك٤بػػا كثػػرت االنػػدماجات يف الػػوالايت ا٤بتحػػدة األمريكيػػة خػػبلؿ فػػَبة السػػتينيات
بػػل  ،دفػػ  ذلػػ  السػػلطة التشػػريعية أف تسػػن قػػوانْب ٛبنػػ  حػػدكت مثػػل ىػػذه االحتكػػارات ا٤باضػػي
النا٘بػة  بوضػ  قػوانْب ٛبنػ  كتكػاف  االحتكػارات يف الكثػّب مػن الػدكؿ التنظيميػة اتالسلطقام  
ة خاصة كٝبي  الَبكزات االقتصادية عامة، كألزم  ٝبي  ا٤بنش ت الراغبػة األفقي اتاالندماجمن 

لكػػي يػػتم النظػػر كالبػػ  فيهػػا قبػػل إٛبػػاـ عمليػػة  يف االنػػدماج أف تتقػػدـ بطلػػ  اإلذف يف االنػػدماج
 .(ِ)االندماج األفقي

 اندماج الرأسي:ا -2
بػْب شػػركتْب أك أكثػػر تعمػػبلف يف  االنػػدماج الرأسػػي )كيطلػ  عليػػو االنػػدماج العمػػودم( يػتم

أك ابألنشػػػػػطة ا٤بَبابطػػػػػة  (ّ)الصػػػػػناعة نفسػػػػػها، يف مراحػػػػػل ٨بتلفػػػػػة مػػػػػن مراحػػػػػل اإلنتػػػػػاج كالتسػػػػػوي 
 يطلػ  ببعضها، فيكوف ا٥بدؼ منها ٘بمي  الذمم ا٤بالية حٌب تقدـ خدمػة متكاملػة للعمػبلء. كمػا

علػػى عمليػػات االنػػدماج بػػْب الشػػركات الكبػػّبة كالشػػركات الصػػغرل ا٤بنتشػػرة يف  االنػػدماج الرأسػػي
  .(ْ)مناط  الببلد، فتكوف تل  الشركات الصغّبة ٗبثابة الفركع للشركة ا١بديدة

كىػذا النػػوع مػػن االنػػدماج ٰبػػ  علػػى عمليػة التكامػػل يف األنشػػطة بػػْب ا٤بنشػػ ت التجاريػػة، 
 . (ٓ) من ا٣بدمات إُف العمبلء ٩با يكسبها مزااي تنافسية كبّبة كيؤدل إُف مزيد

                                                             

 .َِٕنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للم( ُ)
 .ُِٔالعو٤بة كاقتصادايت البنوؾ،عبد ا٤بطل  عبد ا٢بميد ص (ِ)
 .َِٖ، االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ْٓٓقاموس أركابيدا ص  (ّ)
 .ٕٓ،ْٕأٞبد التوٓف ص ٧بمود -، االندماج ا٤بصريف َٖالدمج كالتمل  ا٤بصريف يف البلداف العربية ص  (ْ)
 .ُّٔ( العو٤بة كاقتصادايت البنوؾ،عبد ا٤بطل  عبد ا٢بميد صٓ)
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نػدماج شػركة عطػور مػ  شػركة تنػتج زجاجػات العطػور. كٲبكن أف ٲبثػل لبلنػدماج الرأسػي اب
كىػػذا النػػػوع قػػػد يسػػػتخدـ إلغػػػبلؽ قنػػػوات التوزيػػ  أمػػػا ا٤بنافسػػػْب اآلخػػػرين ٩بػػػا يضػػػر اب٤بنافسػػػة يف 

ابلػوالايت ا٤بتحػدة األمريكيػة عػدـ مشػركعية انػدماج رأسػي  قد قررت اكمة العلياف .(ُ)السوؽ 
مػػػن % َٖحػػدث بػػػْب مصػػػن  أحذيػػة كشػػػركة موزعػػػة لؤلحذيػػة، ككانػػػ  الشػػػركة ا٤بوزعػػة تشػػػَبم 

، كسػػبب  اكمػة العليػػا قبػل االنػدماج مػن شػػركات منافسػة للمصػػن األحذيػة الػٍب تقػػـو بتوزيعهػا 
  كٱبػػػػرج ا٢بصػػػػة السػػػػوقية بينهمػػػػا مػػػػن ٦بػػػػاؿ ونػػػػو يػػػػرب  بػػػػْب ا٤بشػػػػَبم كالبػػػػا كبطػػػػبلف االنػػػػدماج ب

 .(ِ) ا٢بصةا٤بنافسة، ٩با ٰبـر بسببو بقية ا٤بنافسْب من الفرصة العادلة للمنافسة للفوز هبذه 
 ااندماج ادلتنوع أو ادلختلط -3

نشػػاطان ٨بتلفػػا،  منهػػا شػػركتْب أك أكثػػر ٛبػارس كػػل شػػركة انػػدماج النػػدماج ا٤بخػػتل يقصػد اب
 .(ْ)كغرضو توسعة سوؽ الشركة الدا٦بة أك ا١بديدة. (ّ)ٕبي  تكمبلف بعضهما

قػد قػررت اكمػة كىذا النوع من االندماج قد ينتج عنو تركػز اقتصػادم مضػر اب٤بنافسػة، ف
العليػػػا يف الػػػػوالايت ا٤بتحػػػػدة األمريكيػػػة عػػػػدـ مشػػػػركعية انػػػدماج شػػػػركة بػػػػرككَب الػػػٍب تنػػػػتج ٧باليػػػػل 

كلػػػوريكس الػػػٍب تنػػػتج ٧باليػػػل التبيػػػيأ %، مػػػ  شػػػركة  ْٓالتنظيػػػ  كالتطهػػػّب كحصػػػتها السػػػوقية 
%، كاسػػػتندت اكمػػػة العليػػػا يف حكمهػػػا إُف أف ىػػػذا االنػػػدماج ْٗالسػػػا لة كحصػػػتها السػػػوقية 

 .(ٓ)سيؤدم إُف زايدة عوا   دخوؿ السوؽ كإقصاء ا٤بنافسة اتملة 
  

                                                             

 .ْٖ( ٞباية ا٤بنافسة كمن  االحتكار بْب النظرية كالتطبي  للدكتور مغاكرم شليب علي ص ُ)
 .َِٗ( االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ِ)

 .ْٕ، االندماج ا٤بصريف ص َٖيف البلداف العربية ص  الدمج كالتمل  ا٤بصريف (ّ)
 .ْٓٓقاموس أركابيدا ص  (ْ)
 .  َُّ، ٦بلة ا٢بقوؽ للدكتور أٞبد ا٤بلحم ص دل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية( مٓ)
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 التقسيم الثاص: تقسيم ااندماج من جهة إرادة أبراؼ ااندماج
ابلنظػػػر لرغبػػػة ا٤بنشػػػ ت الداخلػػػة يف عمليػػػة االنػػػدماج إُف انػػػدماج  ٲبكػػػن تقسػػػيم االنػػػدماج

 طوعي، كإجبارم كعدا ي، كبياف ىذه األقساـ فيما أييت.
 ااندماج الطوعي -1
مػػػن خػػػبلؿ تطػػػاب  اإلرادة كالتفػػػاىم ا٤بشػػػَبؾ بػػػْب ٦بػػػالس إدارات  االنػػػدماج الطػػػوعييػػػتم  

 .(ُ)  كالفوا د من االندماج الودمالشركات ا٤بشاركة يف عملية االندماج كهبدؼ ٙبقي  ا٤بزااي
 ااندماج اإلجباري -2

 منشػػػمةعػػػن طريػػػ  السػػػلطات ا٢بكوميػػػة عنػػػدما يكػػػوف ىنػػػاؾ  اإلجبػػػارم ٰبػػػدث االنػػػدماج
 إال يف أحػػواؿاللجػػوء للػػدمج اإلجبػػارم .كال يػػتم  جحػػة قويػػةد٦بػػو مػػ  منشػػمة متعثػػرة ٩بػػا يسػػتلـز 

دكلػػة مػػن أجػػل خدمػػة االقتصػػاد الػػوطِب اسػػتثنا ية طبقػػان لظػػركؼ ٙبػػددىا السػػلطات ا٢بكوميػػة لل
ا٤بتعثػػرة أك  ا٤بنشػػ تبشػػكل عػػاـ، كمثػػل ىػػذا النػػوع مػػن االنػػدماج يسػػتخدـ كمحطػػة هنا يػػة لتنقيػػة 

الػػٍب علػػى كشػػ  اإلفػػبلس كالتصػػفية، ٩بػػا يَبتػػ  علػػى تعثرىػػا ىػػدر يف االقتصػػاد الػػوطِب كتسػػري  
اي مثػل اإلعفػػاءات الضػػريبية للعمالػة. كلكػػي يتحقػ  ىػػذا االنػدماج ٯبػػ  أف يصػػاحبو حػوافز كمػػزا

كمن  الشركة الدا٦بة القػركض ا٤بسػاعدة مقابػل تعهػدىا بتحمػل كافػة االلتزامػات ا٣باصػة ابلشػركة 
 .(ِ) ا٤بند٦بة

فسػػمة ىػػذا النػػػوع أنػػو يكػػػوف إبلػػزاـ السػػلطة ا٤بشػػػرفة يف كقػػ  األزمػػػات، أك التعثػػر للشػػػركة 
 .(ّ)ا٤بند٦بة قهران كيكوف حبلن ٤بشكلة خطّبة تعاْف منها الشركة ا٤بند٦بة 
 ااندماج العداالي -3

دكف موافقػػػػة أك رغبػػػػة الشػػػركة ا٤بسػػػػتهدفة لبلنػػػػدماج، ٕبيػػػػ  تضػػػػ   العػػػػدا ي يػػػتم االنػػػػدماج
الشركات الناجحة كالقوية يف السوؽ أنظارىا ٘بػاه ىػذه الشػركات الضػعيفة لبلسػتيبلء عليهػا عػر 

 .(ْ) شراء أسهمها هبدؼ تغيّب اإلدارة الضعيفة إبدارة قوية ك جحة

                                                             

 .ٖطارؽ عبد العاؿ ٞباد، ص  -(  اندماج كخصخصة البنوؾ ُ)
 .ٕ، ٔذج مبل م لدمج البنوؾ اليمنية، فضل على  جى، ص (الدمج ا٤بصريف كاختيار ٭بو ِ)

 .ْٕ، صََِٕ، االسكندرية، الدار ا١بامعية، ٧ُبسن أٞبد ا٣بضّبل، ط -االندماج ا٤بصريف  (ّ)
 .ْٕ، االندماج ا٤بصريف ص ٖ(  اندماج كخصخصة البنوؾ، لطارؽ عبد العاؿ ٞباد، صْ)
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 املطلب اخلامط

 التنٔٔش بني االىدماج ّما ٓغبُ مً املصطلخات

تتداخل بعأ ا٤بصطلحات القانونية مػ  بعضػها اآلخػر إذا كػاف تقاربػ  ا٤بعػآف، كلػذا فػبل 
 بد من ٛبييز االندماج عن كل مصطل  قد يشتبو بو.

ت عقػػد قبػػل الولػػوج يف بيػػاف مػػا ٲبيػػز االنػػدماج عػػن مػػا يشػػبهو، ٲبكػػن ذكػػر بعػػأ ٧بػػدداك 
عنػػػدما ال تكػػػوف أم مػػػن ا٤بنشػػػمتْب مشػػػَبية أك مشػػػَباة، فػػػ ف كػػػاف ذلػػػ  بشػػػراء ف نػػػو ، فاالنػػػدماج

، كذلػػػ  أف شػػػراء أصػػػوؿ منشػػػمة مػػػا إمػػػا أف يكػػػوف (ُ)يسػػػمى يف االصػػػطبلح القػػػانوٓف اسػػػتحواذان 
مقابل مبلغ من ا٤باؿ، كينطب  عليو أحكاـ عقد البي ، كإما أف يكوف مقابػل ا٢بصػوؿ علػى عػدد 

كينػػدر يف عمليػػة االنػػدماج أف يكػػوف  .(ِ)هم الشػػركة، كيعتػػر ىػػذا انػػدماجا بػػْب الشػػركتْبمػػن أسػػ
أتسػػػػيس ا٥بيكػػػػل اإلدارم كمػػػػا أف   .(ّ)ىنػػػػاؾ أم تبػػػػادؿ ٤ببػػػػالغ نقديػػػػة يف مقابػػػػل ذلػػػػ  اإلجػػػػراء

 .(ْ)ا٤بنشمتْب ا٤بند٦بتْب يكوف ابلتواف  بينهما  لؤلنشطة ا٤بشَبكة بْب
 

 ندماج والدمجالتميي  بني اا :األوؿال رع 
ىػػو العمليػػة الػػٍب تػػتم مػػن خػػبلؿ  الػػدمجبػػْب الػػدمج كاالنػػدماج، أبف  الدارسػػْبميػػز بعػػأ 

تدخل حكومي أك تنظيمػي مػن ا١بهػات الرقابيػة كالسػلطات النقديػة كذلػ  يف حالػة تعثػر منشػمة 
كا٣بوؼ من اهنيارىا، فتممر تل  السلطات إبدماجو يف منشمة أخرل إذا كاف القانوف يسػم  ٥بػا 

 .(ٔ) . كأما االندماج فيكوف برغبة ا٤بنش ت ا٤بند٦بة(ٓ) ذل ب
كىف حالة ما إذا كػاف القػانوف ال يعطػى السػلطات اإلشػرافية حػ  إلػزاـ ا٤بنشػ ت ابالنػدماج 

، ف هنػػا قػػد تػػنج  يف ٙبقيقػػو عػػن طريػػ  التهديػػد إبغػػبلؽ ا٤بنشػػمة ا٤بتعثػػرة، ٩بػػا يػػدفعها مبقػػرار إدار 
خوؿ يف مفاكضػػات النػػدماجها مػػ  منشػػمة أخػػرل، كقػػد تقػػـو لقبػػوؿ عػػرض قػػا م بشػػرا ها أك الػػد

                                                             

 .ٖبراايف كويل ص –دمج كشراء الشركات  (ُ)
 .٦ُّبلة ا٢بقوؽ ص  –د. أٞبد ا٤بلحم –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية  (ِ)
 .ٖبراايف كويل ص –دمج كشراء الشركات  (ّ)
 .ٖا٤برج  الساب  ص  (ْ)
 .ُْأتلي  الدكتور دمحم إبراىيم موسى ص  -(اندماج البنوؾ كمواجهة آاثر العو٤بةٓ)
 .٧ّٔبمود أٞبد التوٓف ص -مة كالتطور كالدكاف  كا٤بررات كاآلاثر( (االندماج ا٤بصريف )النشٔ)
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الدكلة أك ا١بهة ا٢بكومية اإلشرافية بشراء جزء كبّب مػن أسػهم ا٤بنشػمة ا٤بتعثػر عػن طريػ  صػندكؽ 
كمػؤدل ىػذا التفريػ  أف االنػدماج كدم،  .(ُ) اتب  للحكومة   تعيد بيعها بعد أف تستقر أحوا٥با

 .  كأما الدمج فيكوف بتدخل حكومي
بْب ا٤بصطلحْب، كال  الشراح ال يفرقوفف أكثر كيرل الباح  أف ىذا التفري  ٧بل نظر، أل

مشػػاحة يف االصػػطبلح إذا علػػم ا٤بقصػػود، كسيسػػتخدـ يف ىػػذا البحػػ  مصػػطل  االنػػدماج ألنػػو 
 الذم كرد يف األنظمة السعودية. 

 
 التميي  بني ااندماج وااستحواذ :صال رع الثا

ا٤بنشمة الكبّبة )أ( علػى شػراء  ابلتمثيل لو أبف تػيٍقًدـ (ِ)"الستحواذ"اٲبكن ٛبييز مصطل     
ا٤بنشػػمة الصػػغّبة )ب( مقابػػل دفػػ  قيمػػة صػػفقة الشػػراء إُف مسػػاٮبي ا٤بنشػػمة الثانيػػة، إمػػا نقػػدان أك 

. كىػػي (ّ)بػثمن آجػػل، مػا يسػػتتب  ذلػػ  زايدة حجػم ا٤بنشػػمة )أ( كتبلشػػي ا٤بنشػمة )ب( ٗبسػػاٮبيها
مػػػن أسػػػهم منشػػػمة أخػػػرل حصػػػة مسػػػيطرة السػػػيطرة، ٙبصػػػل ا٤بنشػػػمة علػػػى  عمليػػػة تػػػتم عػػػن طريػػػ 

 بغرض السيطرة. 
االسػػػػتحواذ بػػػػْب منشػػػػمة كبػػػػّبة كمنشػػػػمة صػػػػغّبة أك أكثػػػػر كا٤بنشػػػػمة الصػػػػغّبة كتػػػػتم عمليػػػػة   
يف ا٤بنشػػػمة الكبػػػّبة كٙبمػػػل ا٠بهػػػا كلػػػذل  فػػػ ف االسػػػتحواذ ٲبكػػػن أف يكػػػوف درجػػػة مػػػن  تتبلشػػػى

فػػػػاقي بػػػػْب منشػػػػمتْب لتحقيػػػػ  أىػػػػداؼ معينػػػػة يف ظػػػػل ظػػػػركؼ درجػػػػات االنػػػػدماج اإلرادم كاالت
 .  (ْ)معينة

أف االنػػػدماج مػػػن بعػػػأ البػػػاحثْب  صػػػفوة القػػػوؿ، يؤيػػػد الباحػػػ  صػػػحة مػػػا ذىػػػ  إليػػػو   
كاالسػػتحواذ بينهمػػا تقػػارب يف ا٤بعػػُب مػػن جهػػة أنػػو ٰبصػػل عنػػد توصػػل ا٤بنشػػ ت إُف اتفػػاؽ كدم 

 .(ٓ)كإرادم على عملية االندماج أك االستحواذ 
                                                             

(جدكل االندماج ا٤بصريف م  التطبي  علػى ا٤بصػارؼ اإلسػبلمية ا٤بصػرية، فوزيػة اٞبػد عبػد ا٢بميػد سػعد، رسػالة ماجسػتّب ُ)
 .ّ، ص ََِٔغّب منشورة، جامعة القاىرة، 

 ( كيطل  عليو التمل .ِ)
 .َٖيف يف البلداف العربية ص الدمج كالتمل  ا٤بصر  (ّ)
 .ُّٓالعو٤بة كاقتصادايت البنوؾ، عبد ا٤بطل  عبد ا٢بميد ص (ْ)
 .ُْٓا٤برج  الساب  ص (ٓ)
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بعػػػد أف تبػػػْب مفهػػػـو االنػػػدماج أبنواعػػػو كأقسػػػامو، ٰبسػػػن تعريػػػ  ا٤بنافسػػػة الػػػٍب نظمػػػ  ك  
 بنظاـ، كشكل ٥با ٦بلس ٢بمايتها، كبياف ذل  فيما أييت.
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 املثحث انثانث
 يفٕٓو املُافسح 

ٰبتاج الباح  لبياف مفهػـو ا٤بنافسػة، دراسػة أصػل ا٤بصػطل  يف اللغػة العربيػة، كمػا عرفػو    
   الفقو اإلسبلمي من ىذا ا٤بصطل ، كتوضي  ذل  فيما أييت.بو الشراح، كموق

 

 املطلب األّل

 التعزٓف اللػْٖ للنيافض٘

: النػػوف "نفػػس"يف رسػػم  -رٞبػػو هللا  - ا٤بنافسػػة مصػػدر الفعػػل:  فػػس، قػػاؿ ابػػن فػػارس   
 كالفػاء كالسػْب أصػػله كاحػد يػػدؿُّ علػى خيػػركج النَّسػيم كيػػ  كػاف، مػػن ريػ  أك غّبىػػا، كإليػو يرجػػ ي 

تنافسػػػنا  كيف لسػػاف العػػرب:" فركعػػو... كالٌتنػػافيس: أف ييػػػًرزى كػػلُّ كاحػػد مػػػن ا٤بتبػػارزىين قػػوَّةى نػىٍفسػػػو.
 .(ُ) "كتسابقناذل  األمر، كتنافسنا فيو: ٙباسد  
:" كالتنػافس أف يػنفس الرجػل علػى الرجػل -رٞبػو هللا  - (ِ)كقاؿ اإلماـ ابن جرير الطػرم 
ف لػػػو دكنػػػو، كىػػػو مػػػمخوذ مػػػن الشػػػيء النفػػػيس، كىػػػي الػػػذم ابلشػػيء يكػػػوف لػػػو، كيتمػػػُب أف يكػػػو 

 .(ّ)ٙبرص عليو القلوب كتشتهيو"
:"التنػػافس إُف الشػػيء: ا٤بسػػابقة إليػػو -رٞبػػو هللا  -(ْ)كقػػاؿ اإلمػػاـ ٰبػػٓب بػػن شػػرؼ النػػوكم 

 .(ُ)ككراىة أخذ الغّب لو"

                                                             

 رسم نفس. –لساف العرب ( ُ)
ىػػػ، كاسػػتوطن ِِْ(ىػػو دمحم بػػن جريػػر بػػن يزيػػد الطػػرم، أبػػو جعفػػر: ا٤بػػؤرخ ا٤بفسػػر اإلمػػاـ. كلػػد يف آمػػل طرسػػتاف سػػنة ِ)

ىػػػ. مػػن أشػػهر كتبػػو ا٤بطبوعػػة: أخبػػار الرسػػل كا٤بلػػوؾ، كجػػام  البيػػاف يف أتكيػػل القػػرآف. األعػػبلـ َُّا سػػنة بغػػداد كتػػويف هبػػ
ٔ/ٔٗ . 
 .َُٖ/َّ( تفسّب الطرم ّ)
(ىػػو ٰبػػٓب بػػػن شػػرؼ بػػػن مػػرم بػػػن حسػػن ا٢بزامػػػي ا٢بػػورآف، النػػوكم، الشػػػافعي، أبػػو زكػػػراي، ٧بيػػي الػػػدين: عبلمػػة ابلفقػػػو ْ)

ىػػػ يف نػػوا )مػػن قػػرل حػػوراف، بسػػورية( كإليهػػا نسػػبتو. مػػن كتبػػو: " هتػػذي  ٕٔٔكفاتػػو سػػنة ىػػػ ك ُّٔكا٢بػػدي . مولػػده سػػنة 
األ٠بػاء كاللغػػات " ك" منهػػاج الطػػالبْب " ك" الػػدقا   " ك" تصػػحي  التنبيػو " يف فقػػو الشػػافعية، ك" ا٤بنهػػاج يف شػػرح صػػحي  

ابألذكػار النوكيػة، ك" خبلصػة األحكػاـ مػن مسلم " ك" التقري  كالتيسّب " يف مصطل  ا٢بػدي ، ك" حليػة األبػرار " يعػرؼ 
مهمػػات السػػنن كقواعػػد اإلسػػبلـ " ك" رايض الصػػا٢بْب مػػن كػػبلـ سػػيد ا٤برسػػلْب " ك" بسػػتاف العػػارفْب " ك" اإليضػػاح " يف 
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ابراه فيػو كيف ا٤بعجم الوسي : )  فس ( يف الشيء ابلغ فيو كرغػ  كفػبل  يف كػذا سػابقو ك 
مػػن غػػّب أف يلحػػ  الضػػػرر بػػو.... ) تنػػافس ( القػػـو يف كػػػذا تسػػابقوا فيػػو كتبػػاركا دكف أف يلحػػػ  

 بعضهم الضرر ببعأ.
كيف ذلػػػ  فليتنػػػافس  "كردت لفظػػػة ا٤بنافسػػػة يف الكتػػػاب كالسػػػنة، ففػػػي التنزيػػػل العزيػػػز:   

ابألفاضًل، كاللُّحيوًؽ هبم من غّب  : ٦بيىاىىدىةي النػٍَّفًس للتشبوكا٤بنافسة(، ِٔ)ا٤بطففْب:  "ا٤بتنافسوف
 .(ِ)(ُِ)ا٢بديد:  "ساًبقيوا ًإُف مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم " ًإٍدخاؿ ضىرىرو على غّبًه. كىذا كقولو:

أخشػػػى أف تبسػػػ  الػػػدنيا علػػػيكم كمػػػا بسػػػط  علػػػى مػػػن كػػػاف قػػػبلكم، »كيف ا٢بػػػدي :  
ا٤بنافسػػة، كىػػي الرغبػػة يف الشػػيء  مػػن الػػوارد يف ا٢بػػدي  التنػػافسك  ،(ّ)«كمػػا تنافسػػوىا  فتنافسػػوىا

كاالنفػراد بػػو، كىػػو مػػن الشػػيء النفػػيس ا١بيػػد يف نوعػػو. ك فسػػ  يف الشػػيء منافسػػة كنفاسػػا، إذا 
  .(ْ) رغب  فيو

إايكػػػػػم كالظػػػػن، فػػػػ ف الظػػػػن أكػػػػػذب »كيف حػػػػدي  أ  ىريػػػػرة، أف رسػػػػوؿ هللا  ، قػػػػاؿ: 
، كال ٙباسدكا، كال تباغضوا، كال تدابركا، ككونػوا سواتنافا٢بدي ، كال ٙبسسوا، كال ٘بسسوا، كال 

 تنػػػػافسال “ كيف حػػػػدي  يزيػػػػد بػػػػن األخػػػػنس، أف رسػػػػوؿ هللا   قػػػػاؿ: ، (ٓ) «عبػػػػاد هللا إخػػػػوا 
بيػػػنكم إال يف اثنتػػػْب: رجػػػل أعطػػػاه هللا عػػػز كجػػػل القػػػرآف، فهػػػو يقػػػـو بػػػو آ ء الليػػػل كآ ء النهػػػار، 

أعطآف مثل ما أعطػى فػبل ، فػمقـو بػو كمػا يقػـو بػو،  تعاُفجل: لو أف هللا كيتب  ما فيو، فيقوؿ ر 
كرجل أعطاه هللا ماال، فهو ينف  كيتصدؽ، فيقوؿ رجل: لو أف هللا أعطػآف مثػل مػا أعطػى فػبل  

 إٓف ألعػػرؼ آخػػر رجػػل " ، كيف حػػدي  ابػػن مسػػعود ل عػػن النػػيب   قػػاؿ:(ٔ) "فمتصػػدؽ بػػو 
خركجا من النار رجل خرج زحفا، فقيل لو: ادخل ا١بنة فيدخل   ٱبرج فيقوؿ: اي رب قػد أخػذ 

                                                                                                                                                                                   

ا٤بناسػػػ ، ك" شػػػرح ا٤بهػػػذب للشػػػّبازم " ك" ركضػػػة الطػػػالبْب " يف الفقػػػو، ك" التبيػػػاف يف آداب ٞبلػػػة القػػػرآف " ك" ا٤بنثػػػورات 
 .ُْٗ/ ٖا٤بشهور بفتاكل النوكم، ك" األربعوف حديثا النوكية". األعبلـ  "كىو

 .ٔٗ/ُٖ( شرح النوكم على صحي  مسلم ُ)
 .ُٖٖا٤بفردات للراغ  ص ( ِ)
 .ّٕٓٓكمسلم برقم  ُّٖٓ( ركاه البخارم برقم ّ)
 رسم نفس. –النهاية يف غري  ا٢بدي  كاألثر البن األثّب ( ْ)
 .ِّٔٓ(  ركاه مسلم برقم ٓ)
 ، كصححو لغّبه الشيخ شعي  األر ؤكط يف تعليقو على ا٤بسند.ُٔٔٗٔركاه أٞبد يف مسنده برقم ( ٔ)
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الناس ا٤بنازؿ فيقاؿ لو: أتذكر الزماف الذم كن  فيو يف الػدنيا فيقػوؿ: نعػم فيقػوؿ: ٛبنػو، فيقػوؿ: 
كعشػرة أىل الدنيا يف دنياىم كتضايقوا فيها فم  أسمل  مثلها، فيقػوؿ: لػ  مثلهػا  تنافساي رب 

 .(ُ) "أضعاؼ ذل  فهو أدْف أىل ا١بنة منزال
ا٤بنافسػػػة يف اللغػػػة يرجػػػ  إُف التسػػػاب  لنيػػػل  معػػػُب ٩بػػػا تقػػػدـ أفيػػػرل الباحػػػ  أنػػػو يتبػػػْب    

 سواءن أكاف ا٤بطلوب ٧بمودا أـ مذمومان.مطلوب، 
 

 املطلب الجاىٕ

 التعزٓف االصطالحٕ 

النظػرة اال٘باىػات يف تعػدد ريػ  عرف  ا٤بنافسة بعدة تعريفات، كسػب  االخػتبلؼ يف التع
 فيما أييت. كتفصيل ىذه اال٘باىات ،ا٤بنافسة لبياف مفهـو

ااذبػػػاأل األوؿ: اانطػػػػالؽ يف التعريػػػػه مػػػن كػػػػوف ادلنافسػػػػة مبنيػػػة علػػػػى الصػػػػراع علػػػػى 
 العمالء

فقد عرفها ا٤بعهد العر  للتخطي  أبهنػا مزاٞبػة ا٤بشػركعات بعضػها بعضػا ٕبثػا عػن التفػوؽ 
كعرفهػػا الػػدكتور عبػػدالفتاح مػػراد أبهنػػا سػػلوؾ إنسػػآف يهػػدؼ إُف التفػػوؽ كيقػػَبف  ،(ِ)كالسػػعي إليػػو

غالبان ابلنشاط التجػارم أك ىػو تػزاحم التجػار أك الصػناع علػى تػركيج أكػر قػدر مػن منتجػاهتم أك 
كفقػػػا ” . كقيػػػدىا يػػػونس عػػػرب بعبػػػارة:(ّ)خػػػدماهتم مػػػن خػػػبلؿ جػػػذب أكػػػر قػػػدر مػػػن العمػػػبلء 

، كقريػػ  منػػو تعريػػ  الػػدكتور إبػػراىيم سػػعد الػػدين فقػػد عػػرؼ (ْ)” جاريػػةللعػػادات كاألعػػراؼ الت
ا٤بنافسة أبهنا تل  ا٢بالة الػٍب يتػزاحم فيهػا كػل مػن البػا عْب أك ا٤بنتجػْب لبيػ  سػلعهم إُف اجملموعػة 

كعرفػػ  ا٤بنافسػػة أبهنػػا العبلقػػة بػػْب ا٤بنتجػػْب كالتجػػار يف صػػراعهم علػػى  ،(ٓ)نفسػػها مػػن ا٤بشػػَبين 
                                                             

 -، كصححو شعي  األر ؤكط يف ٚبرٯبو لئلحسػاف، كقػاؿ األلبػآف: صػحي  ِْٕٕاإلحساف برقم  –ركاه ابن حباف ( ُ)
 (.ُٕٗ« )٨بتصر الشما ل»
، االحتكػػار كا٤بمارسػػات ا٤بقيػػدة ِِـ ص ََِّالكويػػ  سػػنة  –  للتخطػػي  ( تقريػػر التنافسػػية العربيػػة، للمعهػػد العػػر ِ)

 .ِٔللمنافسة ص 
 . ُٕ( شرح قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية للدكتور عبدالفتاح مراد ص ّ)
 .ٕٓب  غّب منشور ص  –النظاـ القانوٓف للمنافسة غّب ا٤بشركعة يف القانوف األردٓف ليونس عرب ( ْ)
 .  ٕ( دكر ا٤بنافسة يف نظامنا االقتصادم ا٢باِف للدكتور إبراىيم سعد الدين ص ٓ)
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، يلـز منو أف تكوف اإلجراءات كالوسا ل مطابقػة ”ا٤بشركعة” عند تقييدىا بكلمة:، ك (ُ)العمبلء
 للنظاـ.

ا٤بنافسػػة أبهنػػا العبلقػػة الػػٍب تنشػػم بػػْب ٦بموعػػة مػػن التجػػار  كا٘بػػو أحػػد الدارسػػْب إُف تعريػػ 
 .(ِ)يقوموف ببي  سل  أك خدمات متماثلة أك متشاهبة على العمبلء يف منطقة جغرافية معينة 

الصػػادر عػػن ٦بلػػس ا٤بنافسػػة السػػعودم ” تقريػػر اسػػَباتيجية ا٤بنافسػػة“٤بنافسػػة يف عرفػػ  اك 
أبهنػػا النشػػاط الػػذم يقػػـو بػػو طرفػػاف أك أكثػػر بشػػكل مسػػتقل لتلبيػػة احتياجػػات طػػرؼ اثلػػ  مػػن 

 .(ّ) خبلؿ شركط مقبولة
علػػػى أهنػػػػا السػػػلوؾ ا٤بسػػػتقل للمتنافسػػػػْب يف  كفقػػػػان ٥بػػػذا اال٘بػػػاه ٲبكػػػن النظػػػر إُف ا٤بنافسػػػةك 

سػػوؽ لكسػػ  ا٤بسػػتهلكْب، كلػػيس ابلضػػركرة أف يكػػوف السػػوؽ ا٤بكػػاف ا١بغػػرايف كإ٭بػػا قػػد يكػػوف ال
الوسػػيلة الػػٍب تسػػهل عمليػػة تبػػادؿ السػػل  كا٣بػػدمات بػػْب ٦بموعػػة مػػن ا٤بشػػَبين كالبػػا عْب، كيعتػػر 
سػػلوؾ البػػا عْب تنافسػػيان عنػػدما يسػػعوف لكسػػ  ا٤بسػػتهلكْب مػػن خػػبلؿ تقػػدٔف سػػلعهم كخػػدماهتم 

 ر كموثوقية كخدمة ما بعد البي . ٔبودة كأسعا
إذا كػاف البػا عوف يسػعوف إُف التػمثّب علػى قػرارات كيعتر السلوؾ ٨ببلن اب٤بنافسة يف حاؿ ما 

أك من خػبلؿ التنسػي  الصػري  أك الضػمِب  -كما يف حالة اتكر الوحيد يف السوؽ   –ا٤بشَبين 
لكميػػػػات أك تقاسػػػػم األسػػػػواؽ مثػػػػل تثبيػػػػ  األسػػػػعار أك ٚبفػػػػيأ ا –بػػػػْب ٦بموعػػػػة مػػػػن البػػػػا عْب 

 .كالعمبلء
 

 ااذباأل الثاص: النظر يف أف أساس ادلنافسة العمل للمصلحة الشخصية
أبهنػػػػا العمػػػػل للمصػػػػلحة الشخصػػػػية  ا٤بنافسػػػػة ؼ دمحم شػػػػري عػػػػرَّ  كمػػػػن خػػػػبلؿ ىػػػػذا البعػػػػد

عرفػػ  ا٤بنافسػػة أبهنػػا كمػػا  .(ُ)للشػػخ  كذلػػ  بػػْب البػػا عْب كا٤بشػػَبين يف أم منػػتج كأم سػػوؽ 
 .(ِ)مل للمصلحة الشخصية للفرد، كذل  بْب البا عْب كا٤بشَبين يف أم منتج أك سوؽ الع

                                                             

 .ٕا٢ب  يف ا٤بنافسة ا٤بشركعة ص  (ُ)
 .٦ُٖبلة ا٢بقوؽ الكويتية ص  –للدكتور أٞبد ا٤بلحم  –( التقييد األفقي للمنافسة ِ)
ىػػػػػػػػ ا٤بوافػػػػػػػػ  ُّْٔ/َُ/ِٓتػػػػػػػاريخ منشػػػػػػػور يف موقػػػػػػػ  ٦بلػػػػػػػػس ا٤بنافسػػػػػػػة السػػػػػػػعودم، ينظػػػػػػػػر الػػػػػػػراب  حػػػػػػػْب الػػػػػػػػزايرة ب( ّ)

 http://www.ccp.org.sa/go/uploads/Articlesـ: َُِْ/ُُ/ُٖ

http://www.ccp.org.sa/go/uploads/Articles/52/attachments/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%80%D9%80%D8%A9%202012.pdf
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 ااذباأل الثالث: الرتكي  على مبدأ احلرية يف التجارة عند تعريه ادلنافسة 

قتصػػادية ٗبعػػاف ال ٚبػػرج عػػن ا٤بػػدلوؿ اللغػػوم االنظػػر ال٪بػػد أف ا٤بنافسػػة عرفػػ  مػػن كجهػػة 
ا٤بنافسػة أبهنػا إاتحػة ا٢بريػة كقري  منو تعري  . (ّ)  أقصى رب  القا م على تساب  التجار لتحقي

 .(ْ)كإفساح اجملاؿ آلليات العرض كالطل  لتمضي بسهولة كيسر فيما بْب ا٤بنتجْب كا٤بستهلكْب
ا٤بنافسػة أبهنػا نظػاـ مػن العبلقػات االقتصػادية ينضػوم ٙبتػو عػدد   ككفقان ٥بػذا اال٘بػاه عرفػ 
ككػػل مػػنهم يتصػػرؼ مسػػتقبل عػػن اآلخػػرين، للبلػػوغ برٕبػػو إُف ا٢بػػد  كبػػّب مػػن ا٤بشػػَبين كالبػػا عْب،

 .(ٓ)األقصى"
 

 ااذباأل الرابع: توضيح ادلنافسة ببياف ما يضادها 
ذى  بعأ الباحثْب إُف أف ا٤بنافسة يف االصطبلح القانوٓف يف قوانْب ا٤بنافسة ىو نفسػو  

، كالػػذم (ٔ)بػػل ٤بفهػػـو االحتكػػار ا٤بػػدلوؿ ا٤بعػػركؼ للمنافسػػة يف علػػم االقتصػػاد ا١بز ػػي، كىػػو مقا
 .(ٕ)يعِب السيطرة على عرض أك طل  السلعة بغرض ٙبقي  أقصى قدر من الرب  

  :كٲبكن أف ٭بيز ىنا بْب نوعْب من االحتكار
٧بػػددة عػػادة مػػا  منشػػمةيسػػم  أبف يقتصػػر االسػػتغبلؿ علػػى  كالػػذم: اااتكػػار القػػانوص

قػػانوٓف، كالكثػػّب مػػن الػػدكؿ تػػن  علػػى  عموميػػة أك خاصػػة، كذلػػ  ٗبقتضػػى نػػ  منشػػمةتكػػوف 
                                                                                                                                                                                   

، قػانوف ا٤بنافسػة كا٤بمارسػات التجاريػة لكتػو دمحم ُّ( سلطة ٦بلس ا٤بنافسػة يف ضػب  السػوؽ للػدكتور ٠بػّب ٟبايليػة، ص ُ)
 .َُشري  ص 

٦بلػة القػانوف كاالقتصػاد ع  –ألٞبػد ا٤بلحػم  –ا٤بنافسػة التجاريػة ( االحتكار اظػور ك٧بظػورات االحتكػار يف ظػل نظريػة ِ)
 .َّٖـ ص ُٕٕٗس  ُّٔ

، مصػػػطل  التعػػػابّب االقتصػػػادية ص ٕٓ، معجػػػم ا٤بصػػػطلحات االقتصػػػادية ص ُٕٗٓالقػػػاموس القػػػانوٓف الثبلثػػػي ص ( ّ)
ْْٕ. 

للػػػدكتور  –كال حتػػو التنفيذيػػة  ََِٓلسػػػنة  ّدراسػػة مقارنػػػة يف ضػػوء أحكػػاـ القػػػانوف ا٤بصػػرم رقػػم  –( ٞبايػػة ا٤بنافسػػة ْ)
 .ُِحسن ا٤باحي ص 

 .ْٕٓ( ا٤بوسوعة االقتصادية ٢بسْب عمر ص ٓ)
 .ٕٓ-ِٓد. عبدالعزيز الناصر ص  –( ا٤بنافسة التجارية ٔ)
 .ُُٕص  –للدكتور ٝباؿ  –موسوعة االقتصاد اإلسبلمي ( ٕ)
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كل احتكػار ال ٲبػن  إال بقػانوف كإُف زمػن " ذل  يف دساتّبىا، مثل ما كرد يف الدستور الكويٍب:
، كىذه ا٤بػادة تتعلػ  ابالحتكػار القػانوٓف الػذم يكػوف موضػوعو االلتػزاـ ابسػتثمار مػورد (ُ)" ٧بدكد

 .(ِ) من ا٤بوارد الطبيعية أك مرف  من ا٤براف  العامة
 

: كىػػػػي الوضػػػػعية االقتصػػػػادية الػػػػٍب تلغػػػػي فيهػػػػا كػػػػل Monopole اااتكػػػػار الػػػػواقعي
أبنو يشمل كل األفعاؿ ا٤بادية ا٤بلموسػة الػٍب تػؤدم إُف  االحتكار الواقعي ٲبكن تعري ك منافسة. 

 .(ّ)ندرة السلعة يف األسواؽ، أك ارتفاع ٜبنها عن القدر ا٤بملوؼ ٗبا يضر اب٤بنافسة العادلة 
ىػػػػي  إُف أربعػػػػة أنػػػػواع ٤بنافسػػػػة كاالحتكػػػػارابلنظػػػػر إُف ا (ْ)ن تقسػػػػيم ىيكػػػػل السػػػػوؽ ٲبكػػػػك  

كلمػا قػل العػدد رجػ  فا٤بنافسة الكاملة، كاالحتكار التاـ، كا٤بنافسػة االحتكاريػة كاحتكػار القلػة، 
احتكػار ٕبػ ، ككلمػا زاد عػدد البػػا عْب   عنػدما يوجػد اب ػ  كاحػد نكػػوف بصػددك قيػاـ االحتكػار، 

 .(ٔ)، كتفصيلها يف علم االقتصاد ا١بز ي (ٓ)أكثر من ا٤بنافسة الكاملة  كلما اقَببنا
ا٤بنافسػػػػة ا٢بػػػػرة الكاملػػػػة ىػػػػي التنػػػػافس بػػػػْب البػػػػا عْب للسػػػػل  ا٤بتماثلػػػػة قصػػػػارل القػػػػوؿ أبف ك 

الجتػػػذاب ا٤بشػػػَبين، كتنػػػافس بػػػْب ا٤بشػػػَبين للحصػػػوؿ علػػػى السػػػل  كا٣بػػػدمات البلزمػػػة إلشػػػباع 
، كبػػػػْب أصػػػػحاب األعمػػػػاؿ أعمػػػػاؿيف العمػػػػل للحصػػػػوؿ علػػػػى رغبػػػػاهتم، كتنػػػػافس بػػػػْب الػػػػراغبْب 

اتػػػاجْب لعمػػػاؿ، كتنػػػافس بػػػْب ا٤بقَبضػػػْب للحصػػػوؿ علػػػى رؤكس أمػػػواؿ كبػػػْب أصػػػحاب رؤكس 
 . (ٕ)األمواؿ للحصوؿ على استمارات مرٕبة"

، تركػػ  مهمػػة شػػرح مصػػطل  ا٤بنافسػػة للشػػراح قػػوانْب ا٤بنافسػػةكيلحػػ  الباحػػ  أف أكثػػر 
العراقػػي الػػذم عػػرؼ ا٤بنافسػػة بتعريػػ  مقتضػػ  أبف ا٤بنافسػػة ىػػي ا١بهػػود  قػػانوف ا٤بنافسػػة ٖبػػبلؼ

                                                             

 (.  ُّٓا٤بادة ) -( الدستور الكويٍب ُ)
 .ٕد.أٞبد ا٤بلحم، ص  -حتكارية دراسة ٙبليلية مقارنة يف القانوف األمريكي كاألكر  كالكويٍب االحتكار كاألفعاؿ اال (ِ)
 .ٓ، ص ََِٗيناير  ُع –٦بلة شبكة اامْب العرب  -دمحم فوزم –( قراءة يف نظاـ من  االحتكار ّ)
ؿ أك عػػر الوسػطاء. ينظػر كتػػاب: يقصػد ابلسػوؽ االتصػاؿ الػػذم يكػوف بػْب البػػا   كا٤بشػَبم، كلػو عػػر كسػا ل االتصػا( ْ)

 .ْٕأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة 
 .ُِٓد.عمر حسْب، ص  -( ا٤بنافسة كاالحتكار دراسة ٙبليلية رايضية ٓ)
 .َِٓ( مبادئ االقتصاد ا١بز ي، للدكتور دمحم النصر كعبدهللا الشامية ص ٔ)
التحليػػل االقتصػػػادم ا١بػػو ي ٤بصػػػطفى حسػػِب مصػػػطفى، عػػن االحتكػػػار كا٤بنافسػػة غػػػّب ا٤بشػػركعة للػػػدكتور دمحم سػػػلماف  (ٕ)

 .ّٓالغري  ص 
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. كىػػػو ٨بتصػػػر جػػػدا، كيف القػػػانوف اإلمػػػارايت االٙبػػػادم (ُ)ا٤ببذكلػػػة يف سػػػبيل التفػػػوؽ االقتصػػػادم 
ا٤بنافسػػة أبهنػػا: مزاكلػػة األنشػػطة االقتصػػادية كفقنػػا آلليػػات السػػوؽ دكف أتثػػّب أك للمنافسػػة عرفػػ  

لح  آاثرنا ضارة ابلتجارة كالتنميةتقييد لتل  اآلليات ي
(ِ).   

ك٘بػػدر اإلشػػػارة إُف أنػػو لػػػيس مػػػن مهمػػة ا٤بػػػنظم أف يعػػػرؼ ا٤بصػػطلحات، ألف ىػػػذه ا٤بهمػػػة 
 ا٤بختصْب يف قوانْب ا٤بنافسة. مقصورة على الشراح 

أبهنػػػا مزاكلػػػة األنشػػػػطة ك٩بػػػا تقػػػدـ يػػػَبج  للباحػػػ  أف أفضػػػل تعريػػػ  للمنافسػػػة أف يقػػػاؿ 
٣بػػدمات ا٤بتماثلػػة أك ا٤بتشػػاهبة كفقػػان آلليػػات السػػوؽ دكف التػػمثّب أك التقييػػد االقتصػػادية للسػػل  كا

 لتل  اآلليات أتثّبا أك تقييدان مفرطان يلح  آاثران ضارة اب٤بستهل  أك ا٤بنتج أك االقتصاد.
 :(ّ)كلتحقي  ا٤بنافسة الكاملة ال بد من توافر اآليت 

 كثرة البا عْب كا٤بشَبين. -ُ
ا قػػدرة السػػلعة أف ٙبػػل ٧بػػل سػػلعة أخػػرل مػػن جنسػػها، مػػن ، كيقصػػد هبػػ٘بػػانس السػػل  -ِ

 .(ْ)كجهة نظر ا٤بستهل  
 حرية الدخوؿ إُف السوؽ كا٣بركج منها. -ّ
 ا٤بعرفة الكاملة أبحواؿ كظركؼ السوؽ. -ْ
 حرية انتقاؿ عوامل اإلنتاج بْب الفركع اإلنتاجية ا٤بختلفة. -ٓ

ال ييػو أبهنػا أفعػاؿ غػّب نظاميػة ك ، ٗبػا عرفهػا بػو ركبالتصرفات ا٤بخلػة اب٤بنافسػةكٲبكن تعري  
٤بنافسػػػػة، تشػػػػكل بػػػػذل  خطػػػػم نظػػػػران لتعارضػػػػها مػػػػ  ا٤ببػػػػادئ القانونيػػػػة العامػػػػة كاألعػػػػراؼ ا ٚبػػػػدـ

التجارية، كيستح  مرتكبها ا٤ببلحقة كاإلدانة، كما ٯب  إلزامو ابلك  عن ٩بارسػتو، كابلتعػويأ 
 . (ٓ)عن الضرر الذم تسب  بو 

                                                             

 .ُ/ُقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار العراقي ( ُ)
 أكتػػػػػوبر َُا٤بوافػػػػػ :  -ىػػػػػػ ُّّْذم القعػػػػػدة  ِْبتػػػػػاريخ –ـ َُِِ( لسػػػػػنة ْ( القػػػػػانوف اإلمػػػػػارايت االٙبػػػػػادم رقػػػػػم )ِ)

 .ُـ  –يف شمف تنظيم ا٤بنافسة  -ـ َُِِ
، االحتكػػػار كا٤بنافسػػػػة غػػػػّب ا٤بشػػػركعة للػػػػدكتور دمحم سػػػػلماف ْ-ٔ( القػػػانوف ا٤بصػػػػرم ٢بمايػػػػة ا٤بنافسػػػة كمنػػػػ  االحتكػػػػار ـ ّ)

 .ّٓالغري  ص 
 .ْٖأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ْ)

 .ِٖد.جوزي  ٬بلو ٠باحة ص  -٤بزاٞبة غّب ا٤بشركعة دراسة قانونية مقارنة ا (ٓ)
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أبهنػػا خطػػم مهػػِب يرتكبػػو اتجػػر أك  أحػػد الدارسػػْبعرفهػػا د أمػػا ا٤بنافسػػة غػػّب ا٤بشػػركعة فقػػك 
صناعي، سعيان كراء مناف  غّب مشركعة على حساب بقية منافسػيو، ٱبػال  فيػو ا٤ببػادئ القانونيػة 
كاألخبلقيػػة السػػا دة يف التعامػػل، كاالسػػتقامة كاألمانػػة ا٤بفركضػػتْب يف العػػرؼ التجػػارم، كموجػػ  

 .(ُ) "ف ا٤بس ٕبقوؽ بقية التجاراستعماؿ ا٢ب  يف التجارة ا٢برة، دك 
 

 املطلب الجالح

 مفَْو ىظاو امليافض٘ 

الػػواردة يف عنػػواف ىػػذه األطركحػػة أبهنػػا ٝبػػ ،  ألنظمػػةيتبػػْب مػػن الداللػػة اللغويػػة ٤بصػػطل  ا
: النػػوف كالظػاء كا٤بػػيم أصػل يػػدؿ -رٞبػو هللا  -ك٤بعرفػػة اشػتقاقها يقػػوؿ ابػن فػػارس نظػاـ،  كمفردىػا

 .(ّ). كالنظاـ الَبتي  كاالتساؽ(ِ)نظاـ: ا٣بي  ٯبم  ا٣برزعلى أتلي  الشيء. كال
كاألنظمػػػػة يف االصػػػػطبلح القػػػػانوٓف السػػػػعودم ىػػػػي القواعػػػػد ا٤بدكنػػػػة ا٤بلزمػػػػة مػػػػن صػػػػاح  

 .(ْ)الصبلحية على مستوايت متدرجة كمرات  متعددة
 كا٤بقصود بعبارة "على مستوايت متدرجة": 

حكػػم، كنظػػاـ ٦بلػػس الػػوزراء كنظػػاـ أف منهػػا أنظمػػة أساسػػية كىػػي النظػػاـ األساسػػي لل .ُ
 ٦بلس الشورل كنظاـ ا٤بناط .

كمنها أنظمة عادية، كىي ا٤برادة عند اإلطبلؽ، مثل نظاـ ا٤برافعات كنظاـ اإلجػراءات  .ِ
 كغّبىا.  كنظاـ ا٤بنافسة ا١بزا ية،

كٲبكػػػػن أف تعػػػػرؼ األنظمػػػػة العاديػػػػة أبهنػػػػا القواعػػػػد العامػػػػة الصػػػػادرة مػػػػن ا١بهػػػػة التنظيميػػػػة 
. كاشػػػػَباط أف تكػػػوف األنظمػػػػة صػػػادرة ٗبرسػػػػـو ىػػػػو (ٓ)يف الدكلػػػػة ا٤بوافػػػ  عليهػػػػا ٗبرسػػػـوا٤بختصػػػة 

                                                             

 .ْٔا٤برج  الساب ، ص (ُ)
 .ّْْ/ٓرسم نظم  -معجم مقاييس اللغة البن فارس(ِ)
 .ّّٗ/ِرسم نظم  –ا٤بعجم الوسي   (ّ)
مػ  إضػافة عبػارة:" مػن صػاح   ،ْٓؼ  َٖالسلطة التنظيمية يف ا٤بملكة العربيػة السػعودية للػدكتور دمحم ا٤برزكقػي ص  (ْ)

. ، من غّب ا٤بلـز  الصبلحية"، كال بد منها لبياف النظاـ ا٤بلـز
 .ّٔؼ  ّٖا٤برج  الساب  ص  (ٓ)
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، فػبل اعتػداد  مقتضى ا٤بػادة السػبعْب مػن النظػاـ األساسػي للحكػم، فكػل تنظػيم َف يصػدر ٗبرسػـو
 .(ُ)بو

 عرؼ نظاـ )قانوف( ا٤بنافسة بعدة تعريفات منها:كأما مفهـو نظاـ ا٤بنافسة، فقد 
حكػػػاـ القانونيػػػة الػػػٍب تػػػنظم كٙبمػػػي حقػػػوؽ كػػػل مػػػن التجػػػار أنػػػو ىػػػو ٦بموعػػػة األ -ُ

 .(ِ)اف  على كجود التوازف بينهماٙبكا٤بستهلكْب ك 
يف البحػ  عػن  ا٤بشػركعاتأنو ٦بموعة القواعد القانونية الٍب ٙبكم التنػافس بػْب  -ِ

 .(ّ)الزاب ن كا٢بفاظ عليهم 
 .(ْ)صادم ٦بموعة من القواعد ا٤بنظمة لسلوؾ ا٤بتعاملْب يف التنافس االقت -ّ

 كىي تعريفات متقاربة، كأتلها كأكضحها التعري  األكؿ، كىو ا٤بختار.
كيسػػػتخدـ يف ا٤بملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية مصػػػطل  "نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة" كأمػػػا خػػػارج السػػػعودية 

 . (ٓ)فيصطل  عليو ابسم "قانوف ا٤بنافسة" 
 كيتناكؿ نظاـ ا٤بنافسة ثبلثة موضوعات:

 ٤بقيدة للمنافسة.ا٤بوضوع األكؿ: االتفاقيات ا
 ا٤بوضوع الثآف: إساءة استخداـ مشركع ما ٤بركزه ا٤بسيطر يف السوؽ.

 .(ٔ)ا٤بوضوع الثال : الرقابة على عمليات الَبكز االقتصادم 
 

 ال رع األوؿ: أمهية تنظيم ادلنافسة 

                                                             

 .ّٔؼ  ٖٔص  ا٤برج  الساب  (ُ)
 .ِٔ، االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة ص ُٓ( ا٢ب  يف ا٤بنافسة ا٤بشركعة ص ِ)
 -يوسػ ، أسػامة فتحػي عبػادة - ارنػةالنظػاـ القػانوٓف لعمليػات الَبكػز االقتصػادم يف قػانوف ا٤بنافسػة: دراسػة ٙبليليػة مق( ّ)

 .ُْ، سلطة ٦بلس ا٤بنافسة يف ضب  السوؽ للدكتور ٠بّب ٟبايلية . ص ٖص 
 ، كنسبها لؤلستاذ ديلفو.ُْ( سلطة ٦بلس ا٤بنافسة يف ضب  السوؽ للدكتور ٠بّب ٟبايلية . ص ْ)
ان عن مصطل  "قانوف" أف القػانوف صػار (  سب  اختيار ا٤بنظم السعودم يف بداية تدكين األنظمة ٤بصطل  "نظاـ" عوضٓ)

عرفان معاصرا ٤با كػاف مػن كضػ  البشػر كلػو كػاف ٨بالفػان للشػرع ا٢بنيػ . ينظػر كتػاب فضػل الشػريعة اإلسػبلمية للشػيخ دمحم أبػو 
 . -رٞبو هللا  –للشيخ بكر أبو زيد  ِِْ، كمعجم ا٤بناىي اللفظية ص  -رٞبو هللا  –شهبة

 . ٗأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( النظاـ القانوٓف لعمليات ٔ)
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التنػػػافس طبيعػػػة بشػػػرية ٙبتػػػاج إُف ضػػػب  يزيػػػل أك يقلػػػل آاثره، كألجػػػل ذلػػػ  تبنػػػ  الػػػدكؿ 
ة ككثػػّب مػػن الػػدكؿ الناميػػة قػػوانْب للمنافسػػة، كازدادت ا٢باجػػة لتنظػػيم ا٤بنافسػػة بعػػد ٙبريػػر ا٤بتقدمػػ

الدكلػػة ا٢بديثػػة مػػن أعظػم مهػػاـ التجػارة ٢بمايػػة ا٤بنتجػػْب اليػْب مػػن الشػػركات العػابرة للقػػارات. ف
تػوازف األقوايء، كىػذا ال يعػارض مفهػـو السػوؽ ا٢بػرة. فالدكلػة  ا٤بنتجْب ا٤بنتجْب منصغار ٞباية 

 ظػػاىرة مصػلحة ذلػػ  ا٤بسػتهلكْب، كيففيمػا بيػػنهم، كبػْب مصػاٌف ا٤بنتجػػْب ك  بػْب مصػاٌف ا٤بنتجػػْب
 ٤بستهلكْب.كاللتجار 
 

 ال رع الثاص: نشأة وتطور أنظمة ادلنافسة 
يقتضػػي بيػػاف مفهػػـو قػػانوف ا٤بنافسػػة التطػػرؽ إُف نشػػمة ىػػذا الفػػرع مػػن القػػانوف، سػػواء علػػى 

  .ي،   بياف مصادره، ك أخّبا مررات كجوده كفرع مستقلا٤بستول الدكِف، أك الداخل
 

 ادلسألة األوىل: نشأة وتطور أنظمة ادلنافسة على ادلستوخم الدويل
تعد تنظيمات ا٤بنافسة من التنظيمات ا٢بديثة نسبياِّ، كٲبكن القوؿ أبهنػا نتجػ  مػن إيغػاؿ 

ء كا٥بيمنػة علػى األسػواؽ، ك٧باربػة األنظمة الرأ٠بالية يف فت  ابب ا٢برية التجارية يف جلػ  العمػبل
التجػار لبعضػػهم،   رأت الػدكؿ الرأ٠باليػػة أنػو ال منػػاص مػػن تنظػيم ا٤بنافسػػة، كشػيئا فشػػيئاٌ سػػرت 
قػػوانْب ا٤بنافسػػػة يف تنظيمػػػات الػػػدكؿ،   اسػػػتقل  أبنظمتهػػا ا٣باصػػػة، كصػػػار ٥بػػػا جهػػػات ٨بتصػػػة 

 اسػتعراض تطػور تلػ  األنظمػة، حػٌب ٗبراقبػة تطبيقهػا كإيقػاع العقػوابت علػى ٨بالفيهػا، كفيمػا أييت
 كصو٥با ٤برحلة النضج النسيب الذم نراه.

 أوا: تنظيم ادلنافسة يف الواايت ادلتحدة األمريكية
بعػد تعد الوالايت ا٤بتحدة األمريكية من الدكؿ السػباقة لتنظػيم ا٤بنافسػة، كسػب  ذلػ  أنػو 

حصل من الرأ٠باليْب استغبلؿ للفراغ ـ ُٖٓٔالثورة الصناعية، كٙبديدا بعد ا٢برب األىلية سنة 
التشػػريعي كإطػػبلؽ ا٢بريػػة االقتصػػادية يف الػػوالايت ا٤بتحػػدة األمريكيػػة، فوجػػدت اتفاقيػػات ٙبديػػد 

، (ُ)األسػػػعار كتوزيػػػ  منػػػاط  النفػػػوذ، يف قطاعػػػات التعػػػدين كالبػػػَبكؿ كالسػػػك  ا٢بديديػػػة كالبنػػػوؾ
 (.Poolsتوزي  مناط  النفوذ )فمصدر الكو٪برس تنظيمان ٲبن  اتفاقيات ٙبديد األسعار ك 

                                                             

 .َٔ( النظاـ القانوٓف الندماج الشركات ٢بساـ الدين الصغّب ص ُ)
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، فصػػػدرت قػػػوانْب (5)( Trust  ا٘بهػػػ  الشػػػركات ا٤بسػػػاٮبة إُف طريقػػػة احتكاريػػػة عػػػر )
فصػػػػػدر سػػػػػنة ، anti-trust حظػػػػػر التجمعػػػػػات االحتكاريػػػػػة يف الػػػػػوالايت ا٤بتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة

الػػػػذم ٰبظػػػػر االتفػػػػاؽ  Sherman Anti-Trust act (ِ)ـ قػػػػانوف شػػػػّبمافَُٖٗ
و ٞبايػػة حػػػريٍب التجػػارة كا٤بنافسػػػة مػػن أم تعاقػػػدات أك تكػػتبلت أك تواطػػػ ت االحتكػػارم، كىدفػػػ

 أم تواطػػػ تتكػػػوين احتكػػػار أك إُف ، خصوصػػػا مػػػا يػػػؤدم ٢بريػػػة التجػػػارة كحريػػػة ا٤بنافسػػػةمقيػػػدة 
، إال أف ىػػػذا القػػػانوف حظػػػي (3). كٛبػػػ  ٗبوجبػػػو تصػػػفية عػػػدد مػػػن الشػػػركات ا٤بخالفػػػة(ّ)لتكوينػػػو

 َف، ك العمػػـو الػػذم فيػػو، كبعػػأ العيػػوب يف الصػػياغة القانونيػػة اب٥بجػػـو مػػن ذكم النفػػوذ مسػػتغلْب
ـ، ليعػػػػػاًف بعػػػػػأ ُٖٓٗسػػػػػنة  وبصػػػػػرامة،   جػػػػػرل تعديلػػػػػ تسػػػػػتط  ا١بهػػػػػات ا٤بختصػػػػػة تطبيقػػػػػو

 .(ٓ)القصور
 Holding  ا٘بػػو الرأ٠بػػاليوف إُف طريقػػة الػػتحكم ابلسػػوؽ عػػر الشػػركات القابضػػة )

Companiesريػػػػة فػػػػتم تصػػػػفية العديػػػػد منهػػػػا سػػػػنة (، فانتبهػػػػ  ا٢بكومػػػػة ألغراضػػػػها االحتكا
 ـ.َُْٗ

(، ٕبيػػػ  تنػػػدمج الشػػػركات Mergerإُف طريقػػػة االنػػػدماج ) فتوجػػػو أصػػػحاب الشػػػركات
فصػػػػػػدر قػػػػػػانوف كبليتػػػػػػوف  ،ا٤بنتجػػػػػػة ٤بنػػػػػػتج معػػػػػػْب، فتػػػػػػتحكم ابألسػػػػػػعار كتسػػػػػػيطر علػػػػػػى السػػػػػػوؽ

(Clayton Anti-Trust act)  ـ كالذم ٰبظر التبلع  األسػعار عػر شػراء ُُْٗسنة

                                                             

(، فيػدير نيابػة عػنهم Board of Trustees( كخبلصتها: أف يػودع ا٤بسػاٮبوف قػدرا مػن األسػهم لػدل ٦بلػس أمنػاء )ُ)
لسػػوؽ هبػػذه الطريقػػػة االحتكاريػػة. االحتكػػار كا٤بنافسػػة غػػّب ا٤بشػػركعة للػػػدكتور دمحم ٦بموعػػة شػػركات منضػػمة، فيتحكمػػوف اب

 .ُُٓسلماف الغري  ص 
( خطػػ  السػػناتور جػػوف شػػّبماف يف الكػػو٪برس األمريكػػي إلقناعػػو بضػػركرة تبػػِب مشػػركع قانونػػو ا٤بقػػَبح قػػا بل:" إذا كنػػا َف ِ)

آخر يف ٦باؿ اإلنتاج أك النقل أك البيػوع ا٤بختلفػة الضػركرية للحيػاة، نقبل اب٤بل  كقوة سياسية، فعلينا أال نقبل بوجود مل  
فمكر هتديد لنظامنا االجتماعي ىػو عػدـ توزيػ  الثػركة كتركػز رأس ا٤بػاؿ الػذم يسػيطر علػى اإلنتػاج كالتجػارة كيقػوض دعػا م 

ظػػاـ القػػانوٓف لعمليػػات الَبكػػز ا٤بنافسػػة"، كأٜبػػرت ىػػذه ا٣بطبػػة إقػػرار القػػانوف الػػذم عػػرؼ بقػػانوف شػػّبماف. ينظػػر كتػػاب: الن
 .  ُِّأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة 

 .ٕد. حسْب فتحي ص  –( ا٤بمارسات االحتكارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة ّ)
افسػػػة غػػػّب ا٤بشػػػركعة للػػػدكتور دمحم ، عػػػن االحتكػػػار كا٤بنُِٗ( الصػػػراع الطبقػػػي كقػػػانوف التجػػػارة لثػػػركت األسػػػيوطي ص ْ)

 .ُٔٓسلماف الغري  ص 
 .ْٔاالحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ( ٓ)
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كمػا حظػر عػددا   ،ا٤بساٮبة ألسهم شركات أخرل أصػغر منهػا بقصػد ا٢بػد مػن ا٤بنافسػة الشركات
 .  (5)من ا٤بمارسات الٍب تؤدم إُف االحتكار كالتحكم يف األسعار 

 Federal tradeكصػػدر يف ذات السػػنة القػػانوف ا٤بؤسػػس للجنػػة التجػػارة الفيدراليػػة
commission act صػدر قػانوف (ِ)ا٤بشػركعة الػذم ٰبظػر اللجػوء ألعمػاؿ ا٤بنافسػة غػّب   ،

ـ، ك٠بػػػ  للَبسػػػ  ابإلنتػػػاج كالبيػػػ  لؤلسػػػواؽ ا٣بارجيػػػة، كاسػػػتثناه مػػػن قػػػانوف ُُٖٗكيػػػ  سػػػنة 
عػػػػن طريػػػػ   مػػػػرة أخػػػػرل   ا٘بػػػػو الرأ٠بػػػػاليوف إُف السػػػػيطرة كاالحتكػػػػارات، (ّ)شػػػػّبماف ككبليتػػػػوف 

ايت ا٤بتحػدة كأثػػرت ـ الػػٍب اىتػزت ٥بػا الػوالُِٗٗاالنػدماج ٩بػا أدل إُف األزمػة االقتصػادية سػنة 
علػػى الكثػػّب مػػن دكؿ العػػاَف ففػػرض الػػر يس األمريكػػي سياسػػتو الصػػارمة إلنقػػاذ الػػوالايت ا٤بتحػػدة 

 .(ْ)من الوض  الٍب كصل  إليو بسب  االندماجات ا٤بخلة اب٤بنافسة 
( كىػػػو قػػػانوف Celler-Kefauver Actـ صػػػدر قػػػانوف سػػػيلر )َُٓٗكيف سػػػنة 

ت االنػػػػػػدماج خشػػػػػػية تكػػػػػػوين احتكػػػػػػارات يف السػػػػػػوؽ يسػػػػػػتهدؼ تػػػػػػدعيم الرقابػػػػػػة علػػػػػػى حػػػػػػاال
، كيتسػػػم ىػػػذا القػػػانوف ابلصػػػرامة مػػػ  ا٢بػػاالت ا٤بخالفػػػة للقػػػانوف، كمنػػػ  ىػػػذا القػػػانوف (ٓ)التنافسػػية

. كقػػد عػػػدؿ (ٔ)التحالفػػات ا٤بشػػػَبكة الػػٍب يػػػتم ٗبوجبهػػا شػػػراء الشػػركات ا٤بنافسػػػة لبعضػػها الػػػبعأ 
يمتػد ا٢بظػػر لبلنػدماج الرأسػػي إضػافة لبلنػػدماج قػانوف سػيلر ا٤بػػادة السػابعة مػػن قػانوف كبليتػػوف، ل

 .(ٕ)األفقي 
( يف سػػنة Robinson – Patman Actابٛبػػاف ) -  صػػدر قػػانوف ركبنسػػوف

 ـ كىو معدؿ لقانوف كبليتوف، كيهدؼ ٢بماية صغار التجار. ُّٔٗ

                                                             

 .ُُٔ-ُُْ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ُ)
 .ُٖسلطة ٦بلس ا٤بنافسة يف ضب  السوؽ للدكتور ٠بّب ٟبايلية . ص ( ِ)
 .ٕٕص  –أٞبد مصطفى عفيفي  –( االحتكار كموق  الشريعة اإلسبلمية منو ّ)
 . ٕالنظاـ القانوٓف الندماج الشركات ٢بساـ الصغّب ص ( ْ)
 .ٖٖ( ٞباية ا٤بنافسة للدكتور حسْب ا٤باحي ص ٓ)
 .ْٕاالحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ( ٔ)
 .ْٔد. حسْب فتحي ص  –رية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة ( ا٤بمارسات االحتكإ)
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ـ كالػػذم  ُٕٔٗ( سػػنة Hart – scott – Rodino Act  صػدر قػػانوف )
اليػػػة ٕبػػػاالت االنػػػدماج الكػػػرل للنظػػػر يف مشػػػركعيتها كا٢بػػػد مػػػن اشػػػَبط إخطػػػار ا٢بكومػػػة الفيدر 

 .(ُ)آاثرىا الضارة على ا٤بنافسة 
، كصار بدال مػن اقتصػاره علػى انػدماج (ِ)ـ َُٖٗ  صدر ٙبدي  لقانوف كبليتوف سنة 

 :اآليت الشركات يشمل
 االندماج ٗبفهومو القانوٓف. .ُ
 م ا٤بنافسة بينهما.شراء اتجر أسهم أك حص  يف شركة منافسة بغية تفاد .ِ
 (Joint Ventureا٤بشركع ا٤بشَبؾ الذم يؤسس بْب التجار ) .ّ

كيػػرل الباحػػ  أف التقنػػػْب األمريكػػي للمنافسػػػة زاخػػر ابلتجػػػارب الػػٍب تفيػػػد مػػن يرغػػػ  يف 
مراجعػػة األنظمػػة اليػػة للمنافسػػة يف الػػدكؿ العربيػػة، دكف إغفػػاؿ ألسػػباب تلػػ  التعػػديبلت كمػػا 

، مػ  األخػذ يف االعتبػار كػر حجػم السػوؽ األمريكيػة كعظػم ا٤بنافسػة سبقتو من أزمات اقتصادية
 بْب ا٤بنتجْب يف ذل  السوؽ.

 
 اثنياَ: تنظيم ادلنافسة يف اارباد األوريب

بعد قياـ الثورة الصناعية، ٩با أدل إُف أزمات  سادت ثقافة االقتصاد ا٢برٲبكن القوؿ أبف 
يف الفكر االقتصادم السا د كشيئان فشػيئان أصػب  أدت إُف تغّب  ُّٖٔاقتصادية ابتداء من عاـ 

منذ هناية القرف التاسػ  عشػر كاحػدان « الكارتل»قياـ التكتبلت كاالحتكارات أمران مقبوالن كأصب  
 العػػامْب ثػػر األزمػة االقتصػادية الػٍب حػدث  مػا بػْبإمػن أىػم أسػس ا٢بيػاة االقتصػادية، كذلػ  يف 

٠بػػػػاِف إُف مرحلػػػػة متقدمػػػػة جػػػػدان ٠بيػػػػ  فيمػػػػا بعػػػػد ، إُف أف ٙبػػػػوؿ النظػػػػاـ الرأـَُّٗ -ََُٗ
كأصػػدرت العديػػد مػػن الػػدكؿ األكركبيػػة قػػوانْب لضػػب  ا٤بنافسػػة، . (ّ) رأ٠باليػػة الدكلػػة االحتكاريػػة

                                                             

 .ٖٗ( ٞباية ا٤بنافسة للدكتور حسْب ا٤باحي ص ُ)
 .٦ُْبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ِ)
اليػػة يف أكاخػر القػػرف التاسػػ  عشػػر كأكا ػػل القػرف العشػػرين، ككيػػ  كانػػ  سػػببا يف ( ينظػر عػػدد الكػػارتبلت يف الػػدكؿ الرأ٠بّ)

 –مكتبػػػة كىبػػػة  –أٞبػػػد مصػػػطفى عفيفػػػي  –مػػػن التنظيمػػػات يف كتػػػاب: االحتكػػػار كموقػػػ  الشػػػريعة اإلسػػػبلمية منػػػو  عػػػدد
 . ِٗالقاىرة ص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـ كقػانوف التفرقػة  ُُٖٗٙبـر التكتل أك االحتكار يف كثّب من دكؿ النظاـ الرأ٠باِف مثل قػانوف ك 
 .ـ يف فرنسأُِٗة بْب االتفاقات االحتكارية ا٢بسنة كالسيئ

ـ، ُٖٓٗـ مت إنشػػاء السػػوؽ األكركبيػػة ا٤بشػػَبكة سػػنة ُٕٓٗكٗبقتضػػى اتفاقيػػة ركمػػا لسػػنة 
 ٖٔ، كقػد نصػ  ا٤بػادة (ُ) "ا٤بركػز ا٤بسػيطر" كيطل  علػى ا٤بركػز االحتكػارم يف القػانوف األكرك :

)أم ا٤بشػػركعات( مػػن اتفاقيػػة السػػوؽ األكركبيػػة ا٤بشػػَبكة علػػى أنػػو ٰبػػ  علػػى ا٤بلتػػـز أك ا٤بلتػػزمْب 
إسػاءة اسػتغبلؿ ا٤بركػػز ا٤بسػيطر يف السػػوؽ ا٤بشػَبكة أك يف جػػزء جػوىرم منػػو، ألهنػا ال تنسػػجم يف 
التعامل م  ىذا السوؽ كال تتف  م  متطلباتو، كال ٙبق  غاايتو، طا٤با أهنػا قػد تػؤثر علػى التجػارة 

السػػػػوؽ األكركبيػػػػة اتفاقيػػػػة مػػػػن  ٖٔكيف حػػػػاؿ تعػػػػارض أحكػػػػاـ ا٤بػػػػادة  ،(ِ)بػػػػْب الػػػػدكؿ األعضػػػػاء 
، كقػػػد أدل ذلػػػ  (ّ)عليهػػػا  ٖٔا٤بشػػػَبكة علػػػى القػػػوانْب الوطنيػػػة للػػػدكؿ األعضػػػاء تسػػػمو ا٤بػػػادة 

 .(ْ)ابلدكؿ األعضاء لدمج أحكاـ االتفاقية يف قوانينها الوطنية 
تشػػمل حالػػة  ، إال أنػػو لػػوح  أهنػػأٖكمػػ  حػػرص ا٤بػػنظم األكرك  علػػى دقػػة صػػياغة ا٤بػػادة 

مسػيطر بشػركة منافسػة ٥بػا، كأمػا إذا كانػ  شػركتاف ال تتمتػ  أم منهمػا  اندماج شركة ذات مركز
كلػذا فقػد  ،ٗبركز مسيطر، ف نو ال يوجد ن  ٲبنعهػا، كلػو أدت لتكػوين شػركة ذات مركػز مسػيطر

 .(ٓ)ـ إبصدار ال حة االندماج ُٖٗٗسيدَّ ىذا النق  بقرار ٦بلس الوزراء األكرك  سنة 
ـ مرسػػػػػػوما ٲبنػػػػػػ  ُّٓٗفقػػػػػػد أصػػػػػػدرت فرنسػػػػػػا سػػػػػػنة  الػػػػػػدكؿ األكركبيػػػػػػة، داخػػػػػػل كأمػػػػػػا يف

٥بػػػػا صػػػػبلحيات ، ك اتيػػػػاللجنػػػػة التقنيػػػػة لبلتفاقاالتفاقيػػػػات الػػػػٍب تقيػػػػد حريػػػػة ا٤بنافسػػػػة، كظهػػػػرت 
استشارية فق  لوزير االقتصاد حوؿ مدل توافر ا٤بخالفات، كال صبلحية للجنة ابٚبػاذ إجػراءات 

االسػػػتغبلؿ  ِالفقػػػرة  -َِْادة كمػػػا حظػػػر التقنػػػْب التجػػػارم الفرنسػػػي يف ا٤بػػػ أكثػػػر مػػػن ذلػػػ .
قػػػانوف ا٤بسػػػيطر علػػػى السػػػوؽ الداخليػػػة أك علػػػى جػػػزء جػػػوىرم منهػػػا.   صػػػدر  للمركػػػزالتعسػػػفي 

كتتميػػز ىػػذه األخػػّبة عػػن سػػابقتها ـ كالػػذم ٠بػػى فيػػو ١بنػػة ا٤بنافسػػة، ُٕٕٗسػػنة ، ”راٲبونػػدابر“
                                                             

 .َُٕلدكتورة أمل دمحم شليب، ص من  اإلغراؽ كاالحتكار من الوجهة القانونية ل –( ا٢بد من آليات االحتكار ُ)
 .ُِٔ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ِ)
 .ْٕ( االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ّ)
ة كمنػ  ا٤بمارسػػات ، شػرح قػػانوف ٞبايػة ا٤بنافسػػٖٓاالحتكػار كا٤بمارسػات ا٤بقيػػدة للمنافسػة للػػدكتور معػْب الشػػناؽ ص ( ْ)

 .ِٓاالحتكارية للدكتور عبدالفتاح مراد ص 
 .٦ِْبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ٓ)
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ة سػػيف ٦بػػاؿ ا٤بناف كفيهػػا شػػبو اسػػتقبلؿ، كلػػيس لػػوزير االقتصػػاد أف يصػػدر قػػراراتبكوهنػػا منظمػػة 
ـ صػػدر ُٕٖٗ، كيف سػنة (ُ)ـ أحػػدث ٦بلػس ا٤بنافسػػة ُٖٔٗكيف سػنة  دكف أخػذ رأم اللجنػػة.

، كالذم أهنى جدال كاسػعا يف طبيعػة اجمللػس، كأكػد قانوف اإلجراءات ا٤بطبقة أماـ ٦بلس ا٤بنافسة
بياِّ، فقػػػد كأمػػػا تقنػػػْب مراقبػػػة الَبكػػػز االقتصػػػادم فهػػػو حػػػدي  نسػػػ أبف قراراتػػػو ذات طػػػاب  إدارم.

 .(ِ)ـََُِـ، كعدؿ سنة ُُٕٗصدر سنة 
كيػػػرل الباحػػػ  أف التقنينػػػات ا٣باصػػػة اب٤بنافسػػػة عمومػػػان كأبثػػػر االنػػػدماجات علػػػى أنظمػػػػة 
ا٤بنافسػػػة تتفػػػ  كثػػػّبا ن يف العديػػػد مػػػن الػػػدكؿ األكركبيػػػة، علػػػى خػػػبلؼ يف بعػػػأ التفاصػػػيل، كقػػػد 

صػػياغة العديػػد مػػن ا٤بػػواد ألسػػبقية ا٤بػػنظم  اسػػتفاد ا٤بػػنظم األكرك  مػػن التجربػػة األمريكيػػة كثػػّبان يف
األمريكػػي يف ىػػذه التجربػػة، كلكونػػو اكتػػول بكثػػّب مػػن األزمػػات االقتصػػادية الػػٍب نتجػػ  بسػػب  

 ثغرات قانونية كفراغ تنظيمي يف ٦باؿ ا٤بنافسة.
 

 اثلثاا: تنظيم ادلنافسة يف الدوؿ العربية
أصػػػدرت قػػػانوف فقػػد  نافسػػػة،عربيػػة أصػػػدرت تقنينػػػا خاصػػا اب٤ب تعػػد دكلػػػة تػػونس أكؿ دكلػػػة
ـ،   كضػػػػع  ضػػػػواب  الَبكػػػػز االقتصػػػػادم يف قػػػػانوف ُُٗٗا٤بنافسػػػػة كاألسػػػػعار التونسػػػػي سػػػػنة 

 . ككػػػبل(ّ)ـ ُٓٗٗـ، كتليهػػػا ا١بزا ػػػر الػػػٍب أصػػػدرت قػػػانوف ا٤بنافسػػػة سػػػنة ُٓٗٗا٤بنافسػػػة لسػػػنة 
 . (ْ)مستقياف من القانوف الفرنسي  القانونْب

وف تشجي  ا٤بنافسػة كمنػ  االحتكػار كالغػ  التجػارم رقػم   أصدرت ا١بمهورية اليمنية قان
ا٤بملكػػة ا٤بغربيػػة قػػانوف حريػػة األسػػعار كا٤بنافسػػة الصػػادر اب٤برسػػـو  تبعتهػػاـ،   ُٗٗٗلسػػنة  ُٗ

                                                             

 .َِسلطة ٦بلس ا٤بنافسة يف ضب  السوؽ للدكتور ٠بّب ٟبايلية . ص ( ُ)
. ص ََِٓأاير  ِْ-ِّ، كرقػة عمػػل ٤بػؤٛبر ا٤بنافسػة األكؿ يف عمػػاف األردف يف رقابػة عمليػات الَبكػز مػػد بػن فػرج( ِ)
 ـ. كأمػػػا أ٤بانيػػػا فمصػػػدرتُّٕٗ. كقػػػد بػػػْب الباحػػػ  أف مراقبػػػة الَبكػػػز االقتصػػػادم مت تقنينهػػػا يف ا٤بملكػػػة ا٤بتحػػػدة سػػػنة ّ

لقػانوف االنػدماج كالسػيطرة يف ـ، كأصػدرت إيرلنػدا آخػر تعػديل ُٕٖٗ/َُ/ِِالقانوف ا٤بناىأ لتقييد ا٤بنافسة ا٤بعػدؿ يف 
 ـَُٗٗـ، كأما إيطاليا فمصدرت قانوف ٞباية ا٤بنافسة كالسوؽ يف ُٕٖٗ

ـ بقانوف آخر، ينظر سلطة ٦بل ا٤بنافسػة يف ضػب  السػوؽ للػدكتور ٠بػّب ٟبايليػة . ص  ََِّ( ألغي ىذا القانوف سنة ّ)
ٖ. 
إبريػػػػػل  ّس  ِٖع  -العػػػػر  للتخطػػػػػي  ابلكويػػػػػ   ا٤بعهػػػػػد–سياسػػػػة التنظػػػػػيم كا٤بنافسػػػػػة للػػػػدكتور مصػػػػػطفى اب بكػػػػػر ( ْ)

 .ُّـ، صََِْ
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. كصػػػدر قػػػانوف ـََُِسػػػبتمر  ُٕ) ُِِْمػػػن ٝبػػػادل اآلخػػػرة  ِٖيف  ْٖٓ.ََ.ِرقػػػم 
عمليات الَبكز داخل ىذا القانوف ٗبواد ، كأفردت (ُ)ـ ََِْلسنة  ّّا٤بنافسة يف األردف برقم 

 خاصة.
صػػدر ٗبوجػػ  ا٤برسػػـو ا٤بلكػػي رقػػم  فقػػد نظػػاـ ا٤بنافسػػة يف ا٤بملكػػة العربيػػة السػػعوديةأمػػا ك  

صػػدر قػػانوف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  االحتكػػار كمػػا ىػػػ،  ُِْٓٝبػػادل األكُف  ْ( كاتريػػخ ِٓ)ـ:
لقطػػػرم ٢بمايػػة ا٤بنافسػػػة كمنػػػ  القػػانوف اكأصػػػدرت دكلػػة قطػػػر ـ. ََِٓيف سػػنة  ّا٤بصػػرم رقػػػم 

ا٤بوافػػػ : -ىػػػػ ُِْٕ/  ٔ/  ّـ، بتػػػػػاريخ: ََِٔ( لسػػػنة ُٗرقػػػػػم ) -ا٤بمارسػػػات االحتكاريػػػة 
( َُق، صػػدر قػػانوف ا٤بنافسػػة الكػػويٍب رقػػم )ُِْٖربيػػ  اآلخػػر  ٔـ، كيف  ََِٔ/  ٔ/  ِٗ

 ٕرم رقػػػم كصػػدر قػػػانوف ا٤بنافسػػة كمنػػ  االحتكػػػار السػػو  ،يف شػػمف ٞبايػػػة ا٤بنافسػػة ََِٕلسػػنة 
  صػػػػػدر القػػػػػانوف السػػػػػودآف لتنظػػػػػيم  ،ـََِٖ/ْ/ّ -ىػػػػػػ ُِْٗ/ّ/ِٕيف  ،ـََِٖلسػػػػػنة 

( ُْـ.   قػػانوف ا٤بنافسػػة كمنػػ  االحتكػػار العراقػػي رقػػم )ََِٗا٤بنافسػػة كمنػػ  االحتكػػار لسػػنة 
 ـ.ََُِلسنة 

ف، قوانْب خاصة اب٤بنافسػة حػٌب اآل (ْ)كموريتانيا  (ّ)كفلسطْب  (ِ)عماف سلطنة كَف تصدر 
 كإف نشرت مسودات تل  القوانْب لبعأ الدكؿ، لكنها َف تصدر بشكل ر٠بي. 

كيتبػػػْب للباحػػػ  أف الػػػدكؿ العربيػػػة تتابعػػػ  يف تقنينهػػػا للمنافسػػػة بعػػػد دخو٥بػػػا يف منظمػػػػة 
التجػػػػارة العا٤بيػػػػة، كصػػػػدرت قوانينهػػػػا متواليػػػػة، مػػػػ  اخػػػػتبلؼ بينهػػػػا يف حسػػػػن الصػػػػياغة، كٯبػػػػدر 

التنظيميػػػػة أف تراجػػػػ  األنظمػػػػة بشػػػػكل دكرم، كتسػػػػتفيد مػػػػن  اب١بهػػػػات ا٤بسػػػػؤكلية عػػػػن الصػػػػياغة
األنظمػػػػػة األخػػػػػػرل كاألحكػػػػػػاـ القضػػػػػا ية الػػػػػػٍب أصػػػػػػدرهتا ا١بهػػػػػات القضػػػػػػا ية ا٤بسػػػػػػؤكلة، كأتخػػػػػػذ 

 ٗبلحوظات الشراح على تل  األنظمة.

                                                             

 .َٓ( االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ُ)
 http://www.alkhaleej.ae ـ:َُِْ/ُُ/ُٖىػ ا٤بواف  ُّْٔ/َُ/ِٓينظر الراب  حْب الزايرة بتاريخ  (ِ)
يعػػآف االقتصػػػاد الفلسػػػطيِب مػػن ا١بػػػرا م االقتصػػػادية كاالحتكػػػار أببشػػ  صػػػوره، ٩بػػػا زاد ضػػغ  ا١بمػػػاىّب علػػػى ا٢بكومػػػة ( ّ)

 ـ:َُِْ/ُُ/ُٖىػ ا٤بواف  ُّْٔ/ُ/ِٓالفلسطينية إبقرار قانوف ا٤بنافسة. ينظر الراب  حْب الزايرة بتاريخ 
 http://www.alquds.com/news/article 
 ـ:َُِْ/ُُ/ُٖىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا٤بوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُّْٔ/َُ/ِٓينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزايرة بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  (ْ)

http://www.souhoufi.com/article 

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/f5db88d5-47c4-4dbd-a9a1-a37fe3d7dda0
http://www.alquds.com/news/article/view/id/499512
http://www.souhoufi.com/article8166.html
http://www.souhoufi.com/article8166.html


 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  53 
 

 
 ادلسألة الثانية: نشأة وتطور نظاـ ادلنافسة يف ادلملكة العربية السعودية

عودية علػػػػى االنضػػػػماـ ٤بنظمػػػػة التجػػػػارة العا٤بيػػػػة، ككػػػػاف مػػػػن حرصػػػػ  ا٤بملكػػػػة العربيػػػػة السػػػػ
عشػػػر عامػػػان  اسػػػتمرت اثػػػِب مفاكضػػػاتكبعػػػد اشػػػَباطات ا٤بنظمػػػة ٞبايػػػة ا٤بنافسػػػة بتنظػػػيم كاضػػػ ، 

ـ، كقػػػػد ََِٓنػػػػوفمر  ُُىػػػػػ ا٤بوافػػػػ  ُِْٔشػػػػواؿ  ٗا١بمعػػػػة  حصػػػػل االنضػػػػماـ الر٠بػػػػي يػػػػـو
 ُُاتريػػػػخ توقيػػػػ  الوثيقػػػػة، أم يف  عضػػػوان يف ا٤بنظمػػػػة بعػػػػد شػػػػهر مػػػن ر٠بيػػػػاِّ  أصػػػبح  السػػػػعودية

بعد صػدكر القػرار مػن ا٤بقػاـ السػامي  ،(ِ)ُْٗلتصب  العضو الر٠بي رقم   (ُ)ـ ََِٓديسمر 
 .  (ّ)اب٤بوافقة على انضماـ ا٤بملكة ٤بنظمة التجارة العا٤بية 

 إٯبابيات كثّبة، كأىم اإلٯبابيات الٍب نضماـ ا٤بملكة العربية السعودية للمنظمةكقد كاف ال
 ٥با عبلقة اب٤بنافسة ما أييت:

أف االنفتػػاح االقتصػػادم سيػيػػػشعل ا٤بنافسػػة بػػْب الشػػركات األجنبيػػة كالشػػركات اليػػػة يف  -ُ
 ا٤بملكة، كسيكوف ا٤بستفيد األكؿ من ىذا التنافس ىو ا٤بستهل  السعودم. 

سػػيوجو ا٤بنتجػػوف السػػعوديوف منتجػػاهتم كخػػدماهتم لؤلسػػواؽ العا٤بيػػة مػػن خػػبلؿ سياسػػات  -ِ
 سوي  فاعلة تض  حساسية كرضى الزبوف يف ا٤بقاـ األكؿ.ت

سػػػػتتطور جػػػػودة السػػػػل  كا٣بػػػػدمات بشػػػػكل كبػػػػّب كسيتحسػػػػن أداء االقتصػػػػاد السػػػػعودم  -ّ
 بشكل عاـ نتيجة لضغوط ا٤بنافسة العا٤بية. 

 سيتم توفّب السل  كا٣بدمات للسعوديْب بسعر تنافسي يناس  دخو٥بم.  -ْ

                                                             

ىػػػػ ُِْٔشػػػواؿ  ُُجريػػػدة الػػػوطن األحػػػد  -( خػػػر بعنػػػواف: "الػػػوطن" تنشػػػر االلتزامػػػات السػػػعودية يف منظمػػػة التجػػػارة ُ)
 ( السنة السادسة.ُُٕٖـ العدد )ََِٓنوفمر  ُّا٤بواف  

كػػَبكٓف لػػوزارة منشػػور يف ا٤بوقػػ  االل -( مقػػاؿ بعنػػواف" انضػػماـ ا٤بملكػػة ٤بنظمػػة التجػػارة العا٤بيػػة كأتكيػػد ا٥بويػػة اإلسػػبلمية"ِ)
 الزراعة السعودية.

السػػنة األربعػوف، قػرار ٦بلػػس  َُُِٖـ العػدد ِٓ-َُ-ََِٓىػػػ ا٤بوافػ  ِِ-َٗ-ُِْٔالػثبلاثء  -( جريػدة اليػـو ّ)
 ـ.ََِٓ/َُ/ِٓىػ ا٤بواف  ُِْٔ/ٗ/ُِالوزراء مساء االثنْب 
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لعا٤بية من غّب ٙبيز لدكلة على حسػاب أخػرل مػا ستتحق  العدالة للجمي  يف األسواؽ ا -ٓ
 دام  عضوان يف ا٤بنظمة. 

 سيساعد االنضماـ للمنظمة على تطوير أنظمة ٘بارية على مستول عاؿ من الشفافية. -ٔ

سيساعد انضماـ ا٤بملكة للمنظمػة علػى جػذب االسػتثمار األجنػيب إُف السػعودية، كىػذا  -ٕ
ملػػة جديػػدة، ٩بػػا سػػيؤدم إُف ا٬بفػػاض معػػدالت االسػػتثمار ا١بديػػد سػػيحتاج إُف توظيػػ  أيػػد عا

 البطالة يف اجملتم  كأتىيل األيدم العاملة الية لتواك  متطلبات سوؽ العمل العا٤بي.

سػػػينفت  اقتصػػػاد ا٤بملكػػػة بشػػػكل إٯبػػػا  علػػػى االقتصػػػاد العػػػا٤بي، كسػػػتتمكن الصػػػادرات  -ٖ
ألف الرسػػػػـو ا١بمركيػػػػة  السػػػػعودية مػػػػن النفػػػػاذ بسػػػػهولة إُف أسػػػػواؽ الػػػػدكؿ األعضػػػػاء يف ا٤بنظمػػػػة،

عنػػدما سػػتدخل إُف أسػػواؽ  -أم الصػػادرات السػػعودية-سػػتكوف منخفضػػة أك ملغػػاة. كمػػا أهنػػا 
الػػػدكؿ األعضػػػاء، لػػػن ٚبشػػػى مػػػن التمييػػػز يف ا٤بعاملػػػة بينهػػػا كبػػػْب منتجػػػات أم عضػػػو آخػػػر، بػػػل 

 .(ُ)ستتمت  ٗبميزات ال تقل عن تل  الٍب توفرىا الدكؿ األعضاء ٤بنتجاهتا الية

 ْتػػػػاريخ ال( ك ِٓ)ـ: ذم الػػػػرقم٤برسػػػػـو ا٤بلكػػػػي اف صػػػػدكر نظػػػػاـ ا٤بنافسػػػػة السػػػػعودم ابككػػػػ
رمضػػػػػاف  ٔتػػػػػاريخ ال( ك ِِٗ) أ/ ذم الػػػػػرقم صػػػػػدر األمػػػػػر ا٤بلكػػػػػي  ىػػػػػػ. ُِْٓٝبػػػػػادل األكُف 

( ۰ِِ) أ/ ذم الػػرقمصػدر األمػر ا٤بلكػي   ىػػ القاضػي بتكػوين أعضػاء ٦بلػػس ا٤بنافسػة، ُِْٔ
كصػػػدرت ، أعضػػػاء ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػةػ القاضػػػي إبعػػػادة تكػػػوين ىػػػ۸ْ۲۳ذم القعػػػدة  ۸۱تػػػاريخ الك 

 ََِٔ/ُّمػػن ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة ابلقػػػرار ذم الػػػرقم  البل حػػة التنفيذيػػػة لنظػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعودم
بقػػػرار ٦بلػػػس ىػػػػ،   عػػػدل  كصػػػدرت ال حػػػة جديػػػدة لنظػػػاـ ا٤بنافسػػػة ُِْٕ/ُُ/ِٓكالتػػػاريخ 

  .(ِ)ـ َُِْ/ٕ/ُىػ ا٤بواف  ُّْٓ/ٗ/ْكاتريخ  ُِٔا٤بنافسة رقم 
                                                             

جريػػػدة عكػػػاظ )  -د مطػػػاكع د. قيصػػػر حامػػػ -(" WTO( مقػػػاؿ بعنػػػواف:" إٯبابيػػػات كسػػػلبيات انضػػػماـ ا٤بملكػػػة لػػػػ)ُ)
، مقػػػػاؿ بعنواف:"انضػػػػػماـ ا٤بملكػػػػة ٤بنظمػػػػػة ُّٗٔالعػػػػػدد  - ََِٓ/ مػػػػارس/  ُٕىػػػػػ ( ا٤بوافػػػػػ  ُِْٔ/ِ/ٔ -ا٣بمػػػػيس 

ىػػػ ُِْٔصػفر  ُٖجريػدة الػػرايض االثنػْب  –د. عبػد الوىػاب بػػن سػعيد القحطػآف  -التجػارة العا٤بيػة كالضػواب  التجاريػػة" 
 .ُِّْٔالعدد  -ـ ََِٓمارس  ِٖ -
ىػػ ا٤بوافػ  ُّْٔ/َُ/ِٓعلى الشبكة، ينظػر الػراب  حػْب الػزايرة بتػاريخ  َّْٓ( منشور يف موق  جريدة أـ القرل ع ِ)

 ـ:َُِْ/ُُ/ُٖ
http://www.uqn.gov.sa 

http://www.ccp.org.sa/ar/organization/list_all
http://www.ccp.org.sa/ar/organization/list_all
http://www.ccp.org.sa/ar/organization/list_all
http://www.uqn.gov.sa/Decisions/MinistryDecisions/Details/Pages/1409163789604303400.aspx
http://www.uqn.gov.sa/Decisions/MinistryDecisions/Details/Pages/1409163789604303400.aspx
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الػػذم  ظػػاـ ا٤بنافسػػةنكيعتػػر ٦بلػػس ا٤بنافسػػة ٦بلسػػان مسػػتقبلن معنيػػان ابإلشػػراؼ علػػى تطبيػػ   
يهدؼ بشكل ٧بدد إُف ٞبايػة كتشػجي  ا٤بنافسػة العادلػة، كمكافحػة ا٤بمارسػات االحتكاريػة الػٍب 

 تؤثر على ا٤بنافسة ا٤بشركعة.
كلتحقيػػ  األىػػداؼ ا٤بنشػػودة يقػػـو اجمللػػس ابلعديػػد مػػن ا٤بهػػاـ كاالختصاصػػات منهػػا علػػى  

للمنش ت كالٍب ينػتج عنهػا كضػ  مهػيمن يف سبيل ا٤بثاؿ ا٤بوافقة على حاالت االندماج كالتمل  
السػػوؽ، كاٚبػػاذ إجػػراءات التقصػػي كالبحػػ  كٝبػػ  االسػػتدالالت ابلنسػػبة للشػػكاكم كا٤بمارسػػات 
ا٤بخلػػػة اب٤بنافسػػػة ككػػػذل  األمػػػر ابلتحقيػػػ  كاالدعػػػاء فيهػػػا، ابإلضػػػافة إُف ا٤بوافقػػػة علػػػى البػػػدء يف 

كيعمػػػل ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة مػػػن ، نافسػػػةإجػػػراءات الػػػدعول ا١بزا يػػػة ضػػػد ا٤بخػػػالفْب ألحكػػػاـ نظػػػاـ ا٤ب
 خبلؿ النظاـ كالبل حة التنفيذية على اافظة على البيئة التنافسية لقطاع األعماؿ.

كيرل الباح  أف ٦بلس ا٤بنافسة السعودم يبذؿ جهدا كبّبا لتحقي  األىداؼ الٍب أنش  
ر جلػي يف التوعيػػة مػن أجلهػا. كعلػى الػرغم مػن ضػع  إمكانياتػػو كقلػة منسػوبيو إال أنػو يقػـو بػدك 

بنظاـ ا٤بنافسة، كيعْب ا١بهات الٍب ترغػ  يف الَبكػز االقتصػادم اب٤بشػورة كالػرأم ٩بػا يعيػنهم علػى 
 أداء ما يريدكف دكف إخبلؿ ابلنظاـ.

   ال رع الثالث: آاثر أنظمة ادلنافسة
تػد ال تتوق  أنظمة ا٤بنافسة عنػد غايتهػا األصػيلة يف ٞبايػة ا٤بنافسػة داخػل السػوؽ، كإ٭بػا ٲب

كٲبكن أف يقاؿ أبف سياسػة أم أثرىا إُف ٞباية الكيا ت االقتصادية ا٤بتنافسة كٞباية ا٤بستهل ، 
 .(ُ)قانوف ٫بو االندماج ىي استكماؿ لسياستو ٘باه االحتكار أك عدـ تقييد ا٤بنافسة 

 أىم اآلاثر ا٤بَبتبة على أنظمة ا٤بنافسة ما أييت:ك 
تظهػػػر أٮبيػػػة قػػػانوف ا٤بنافسػػػة يف ٞبايػػػة مبػػػدأ ا٤بنافسػػػة إذ  محايػػػة ادلنافسػػػة األثػػػر األوؿ:   

ا٢برة، ٗبػا يسػتتبعو ذلػ  مػن ٞبايػة السػوؽ ابعتبػاره ٦بػاؿ ىػذه ا٤بنافسػة، كتظهػر ىػذه ا٢بمايػة مػن 
خػػبلؿ حظػػػر ا٤بمارسػػػات ا٤بقيػػدة للمنافسػػػة، حيػػػ  أف ا٢بظػػػر كارد علػػى ىػػػذه ا٤بمارسػػػات بغػػػأ 

 النظر عن آاثرىا الفعلية على السوؽ.

                                                             

 .٦ُّبلة ا٢بقوؽ ص  –ة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم مدل ٨بالف( ُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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من طبيعػة السػوؽ أنػو يف حػاؿ تشػب  السػوؽ يضػطر حا لذل   ٲبكن القوؿ أبف كتوضي   
التجػػػار لبلنػػػدماج تقلػػػيبل مػػػن عػػػدد التجػػػار، كيف حػػػاؿ الَبكيػػػز يػػػدخل عػػػدد مػػػن التجػػػار للسػػػوؽ 

كاالنػػدماج أبنواعػػو قػػد يػػؤدم إُف تركيػػز القػػوة  .(ُ)لتغطيػػة جانػػ  مػػن الطلػػ  ا٤بتزايػػد علػػى السػػلعة
كالرقابػػة علػػى عمليػػات  .(ِ)إُف ا٢بػػد منػو  التنظيمػػات، كىػػو مػا تسػػعى االقتصػادية كاحتكػػار القلػػة

االنػػدماج هتػػدؼ إُف منػػ  االسػػتغبلؿ السػػي  مػػن التػػاجر ٤بوقفػػو القػػوم ابلسػػيطرة علػػى السػػوؽ أك 
حػػاؿ التبعيػػة لػػدل ا٤بتعاقػػدين معػػو، كالرقابػػة علػػى ا٥بياكػػل التنظيميػػة هتػػدؼ للحػػد مػػن عمليػػػات 

 .(ّ)اء ا٤بنافسة الفعلية من السوؽ الَبكز الٍب قد تؤدم إُف اختف

تتحقػػػ  ٞبايػػػة ا٤بتنافسػػػْب مػػػن خػػػبلؿ ٞبايػػػة ا٤بػػػنظم و محايػػػة ادلتنافسػػػني األثػػػر الثػػػاص:    
 .لتجار ا٤بتنافسْب داخل السوؽ، السيما أماـ بعأ التصرفات الٍب حظرىا ا٤بنظمل
، كالتعسػ  كيدخل يف ىذا اإلطار حظر التعس  الناتج عن كضعية ا٥بيمنة االقتصادية   

ا٤بنشػمة التجاريػة ، إذ يف استغبلؿ كضعية التبعية االقتصادية كالػٍب قػد أتخػذ العديػد مػن األشػكاؿ
ٰبصػػػػل منهػػػػا تعسػػػػ  يف اسػػػػتعماؿ حقهػػػػا يف حريػػػػة التجػػػػارة عنػػػػد كصػػػػو٥با ٤بركػػػػز احتكػػػػارم عػػػػر 

 .(ْ)اندماجها م  منشمة أخرل بطري  غّب نظامي أك صدكر تصرؼ مقيدة ٢برية ا٤بنافسة 

كلػذا فػ ف ا١بهػات التنظيميػػة يف كيػدخل يف ذلػ  تشػجي  ا٤بنشػ ت الصػػغّبة كا٤بتوسػطة،      
الػػدكؿ ا٢بديثػػة تصػػدر قػػوانْب ا٤بنافسػػػة للحػػد مػػن ظهػػور ٘بػػػار تَبكػػز أبيػػديهم القػػول االقتصػػػادية 
ا٤بسػػػيطرة علػػػى السػػػوؽ، كىػػػدؼ ا١بهػػػات التنظيميػػػة تشػػػتي  القػػػول ا٤بسػػػيطرة، إُف ا٤بشػػػػركعات 

ٞبايػػػة  أف مػػػن أىدافػػػو . كلػػػذا ٪بػػػد أف قػػػانوف ا٤بنافسػػػة الكنػػػدم نػػػ  علػػػى(ٓ)الصػػػغّبة كا٤بتوسػػػطة 
كقػػد قػػررت اكمػػة العليػػا  .(ٔ)ا٤بشػػركعات الصػػغّبة كا٤بتوسػػطة كتػػوفّب فػػرص ا٤بنافسػػة ا٤بعقولػػة ٥بػػا

                                                             

 .ُُا٤برج  الساب  ص ( ُ)
 .َّْ( شرح قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية للدكتور عبدالفتاح مراد ص ِ)
 –للػدكتور كػيبلٓف عبدالرضػا ٧بمػود –سة ٙبليلية مقارنػة ( ٞباية ال التجارم عن طري  دعول ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة دراّ)

 .ٓٗص 
 .ُّّينظر: التقييد األفقي للمنافسة للدكتور أٞبد ا٤بلحم ص ( ْ)
 .ُْٗاالحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ( ٓ)
 .َُ/ُـ، ا٤بادة ُٖٖٗقانوف ا٤بنافسة الكندم الصادر سنة ( ٔ)
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األمريكية أف ىدؼ القانوف ا٤بضاد لبلنػدماج ىػو تشػجي  التوسػ  الػداخلي للشػركة، ألنػو أفضػل 
 .(ُ)من السيطرة اجتماعيا كاقتصاداي 

ضػػب  العبلقػػات  علػػى تنظيمػػات ا٤بنافسػػة ٙبػػرص إذ  محايػػة ادلسػػتهل األثػػر الثالػػث:    
بْب التجار داخػل السػوؽ، ٗبػا يػؤدم إُف ٞبايػة ا٤بسػتهل ، مػن خػبلؿ حظػر عمليػات االحتكػار 

يػػؤدم إُف ىيمنػػة التجػػار  ٩بػػاهبػدؼ رفػػ  األسػػعار، كالبيػػ  ٖبسػػارة إلخػػراج ا٤بنافسػْب مػػن السػػوؽ، 
  .(ِ) األكثر قدرة على السوؽ، فيسهل عليهم رف  األسعار بشكل غّب مرر اقتصاداي

 
 املطلب الزابع

 حكه امليافض٘ التجارٓ٘ يف الغزٓع٘ اإلصالمٔ٘

ذكػػػػػرت ا٤بنافسػػػػػة يف النصػػػػػوص الشػػػػػرعية يف مػػػػػواطن كثػػػػػّبة يف معػػػػػرض الػػػػػذـ، كمػػػػػا كردت 
مػػػػور الدنيويػػػػة إذا خلػػػػ  مػػػػن أحاديػػػػ  تػػػػدؿ علػػػػى التنػػػػافس علػػػػى ا٣بػػػػّب، كلػػػػو كػػػػاف ذلػػػػ  يف األ

ا٤بفسػدة، كلػػذا فػػيمكن أف يقػػاؿ أبف حكػم ا٤بنافسػػة علػػى اكتسػػاب عمػبلء جػػدد كتسػػوي  السػػل  
 كزايدة ا٢بصة السوقية كتعظيم األرابح ٰبتمل أمرين:

 ، كيدؿ عليو اآليت:األوؿ: اخمواز
 .(ّ)ية الوداعساب  بْب ا٣بيل ا٤بضمرة من ا٢بفياء إُف ثن –   -أف النيب  -ُ

 أف من يسب  سيحصل على نف  مادم. وج  الدالة:
كٲبكػن أف ٯبػػاب عنػػو أبف السػب  إ٭بػػا أجيػػزت ا٤بنافسػة فيػػو ٤بػػا فيػو مػػن اسػػتعداد للجهػػاد يف 

 سبيل هللا، كالتنافس على الدنيا ليس كذل .
القػدح  ابع حلسان كقدحا، كقاؿ:" من يشػَبم ىػذا ا٢بلػس ك  –   -أف النيب  -ِ

 .(ْ):" من يزيد على درىم ..." -   -فقاؿ رجل: أخذهتما بدرىم، فقاؿ 

                                                             

 .٦ُٗبلة ا٢بقوؽ ص  –ة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم مدل ٨بالف( ُ)
 –الػػدكتور آيػػ  منصػػور كمػػػاؿ  -(مراقبػػة التجميعػػات االقتصػػادية يف القػػانوف ا١بزا ػػرم: إشػػكالية التوفيػػػ  بػػْب ا٤بصػػاٌف ِ)

 http://dr.sassane.over-blog.com/article-117710903.htmlٕب  منشور يف موق  
 .ُُْٗكمسلم برقم  َُّٓركاه البخارم برقم ( ّ)
 ، كفيو أبو بكر ا٢بنفي ٦بهوؿ ا٢باؿ.َْٕ/ِكحسنو، كابن ماجو  ِِٓ/ّكالَبمذم  َُِ/ِركاه أبو داكد ( ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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أذف للصػػحابة يف أف يتنافسػػوا يف ا٢بصػػوؿ علػػى السػػلعة  –   -أف النػػيب  وجػػ  الدالػػة:
 ا٤بعركضة للبي  عن طري  ا٤بزايدة. 

 أييت:الثاص: الكراهة  وميكن أف يستدؿ علي  ما 
أخشػػػى أف تبسػػػ  الػػػدنيا علػػػيكم كمػػػا بسػػػط  علػػػى مػػػن كػػػاف " –   -قولػػػو  -ُ

 .(ُ)" قبلكم، فتنافسوىا كما تنافسوىا
 ذكر التنافس يف معرض الذـ، كىذا دليل على الكراىة. –   -ككجو الداللة: أف النيب 

  ىو ا٤بقصود من ا٢بدي .كأجي  عن ذل  أبف من معآف التنافس التحاسد، ك 
إايكػػم كالظػػن، فػػ ف الظػػن أكػػذب "حػػدي  أ  ىريػػرة، أف رسػػوؿ هللا  ، قػػاؿ:  -ُ

ا٢بدي ، كال ٙبسسوا، كال ٘بسسوا، كال تنافسوا، كال ٙباسدكا، كال تباغضوا، كال تدابركا، ككونػوا 
 .(ِ)  "عباد هللا إخوا 

 هنى عن التنافس، كا٤بقصود التنافس يف ٝب  األمواؿ. –   -أنو  وج  الدالة:
 -  (ّ) أبف معػػُب ا٢بػدي ، التنػػافس ا٤بسػب  للحسػػد، قػاؿ ابػػن العػػر وجيػاب عػػن ذلػ : 

الى ٙبىىاسىديكا" ىل ٮبا شيءه كاحػده كفيهمػا معػُب  فػا١بواب: أهٌنمػا ك قوليو: كىالى تنىافىسيوا :  -رٞبو هللا 
 يتكػػرر ًإالَّ لفا ػػدة. كىػػذا ا٢بػػدي  أصػػل يف الفصػػاحة، كعليػػو تَبكَّػػ  ٗبعػُب كاحػػد  ألٌف القػػرآف ال

قولػو: "كىالى تػىنىافيسػػوا" كالٌتنػافس ىػو التَّحاسػػد ك  أفصػ  كلػد آدـ. -عليػو الٌسػػبلـ-اللُّغػة  ألٌف النٌػيٌب 
يف ا١بملػػػة، ًإالَّ أنَّػػػو يتميػػػز عنػػػو أبنٌػػػو سػػػببو، ككمنٌػػػو قيػػػل لػػػو: ال تػػػرل نفسػػػ  خػػػّبنا مػػػن أحػػػد حػػػٌٌب 

 .(ْ) ٰبمل  ذل  على ا٢بقد كا٢بسد
ال تنػػػافس بيػػػنكم إال يف  "حػػػدي  يزيػػػد بػػػن األخػػػنس، أف رسػػػوؿ هللا   قػػػاؿ:  -ِ

اثنتػػْب: رجػػل أعطػػاه هللا عػػز كجػػل القػػرآف، فهػػو يقػػـو بػػو آ ء الليػػل كآ ء النهػػار، كيتبػػ  مػػا فيػػو، 
فػمقـو بػو كمػا يقػـو بػو، كرجػل أعطػاه  أعطآف مثل ما أعطػى فػبل ، تعاُففيقوؿ رجل: لو أف هللا 

                                                             

 .ّٕٓٓم كمسلم برق ُّٖٓ( ركاه البخارم برقم ُ)
 .ِّٔٓ(ركاه مسلم برقم ِ)
( ىو دمحم بن عبػد هللا بػن دمحم ، أبػو بكػر ، ا٤بعػركؼ اببػن العػر  . حػاف  متبحػر ، كفقيػو ، مػن أ مػة ا٤بالكيػة ، بلػغ رتبػة ّ)

ىػ . من أىم كتبو : " عارضة األحػوذم شػرح الَبمػذم " ، ك " أحكػاـ القػرآف ّْٓىػ كتويف سنة ْٖٔاالجتهاد .كلد سنة 
 .   َُٔ/  ٕ، كاألعبلـ للزركلي ُّٔك " اصوؿ يف علم األصوؿ " . شجرة النور الزكية ص " ، 
 .ُْٔ/ِٔ، كاالستذكار َُٗٗ/ّ، كانظر القبس ِِٕ/ٕ( ا٤بسال  يف شرح موطم اإلماـ مال  البن العر  ْ)
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هللا مػػاال، فهػػو ينفػػ  كيتصػػدؽ، فيقػػوؿ رجػػل: لػػو أف هللا أعطػػآف مثػػل مػػا أعطػػى فػػبل  فمتصػػدؽ 
  .(ُ)"بو

إٓف ألعػرؼ آخػر رجػل خركجػا "كيف حدي  ابن مسعود ل عن النػيب   قػاؿ: -ّ
فيػدخل   ٱبػرج فيقػوؿ: اي رب قػد أخػذ النػاس  من النار رجل خرج زحفا، فقيل لو: ادخل ا١بنػة

ا٤بنازؿ فيقاؿ لو: أتذكر الزماف الذم كن  فيو يف الدنيا فيقوؿ: نعم فيقوؿ: ٛبنػو، فيقػوؿ: اي رب 
تنػػػافس أىػػػل الػػػدنيا يف دنيػػػاىم كتضػػػايقوا فيهػػػا فػػػم  أسػػػمل  مثلهػػػا، فيقػػػوؿ: لػػػ  مثلهػػػا كعشػػػرة 

 .(ِ)"أضعاؼ ذل  فهو أدْف أىل ا١بنة منزال
أف التنػػػافس الػػذم يػػػؤدم إُف مصػػلحة تطػػػوير التجػػارة كتكػػػوين الػػراج  لػػػدل الباحػػ  ك    

فػػرص عمػػل جديػػدة، كنفػػ  ا٤بسػػتهل  يعػػد مػػن التنػػافس علػػى ا٣بػػّب، فػػ ف كػػاف علػػى ٝبػػ  حطػػاـ 
.  الدنيا م  التكاثر كالتحاسد فهو من التنافس ا٤بذمـو

  

                                                             

 ، كقاؿ عنو شعي  األر ؤكط: صحي  لغّبه.ُٔٔٗٔركاه أٞبد يف مسنده برقم ( ُ)
 -، كصححو شعي  األر ؤكط يف ٚبرٯبو لئلحسػاف، كقػاؿ األلبػآف: صػحي  ِْٕٕاإلحساف برقم  –ه ابن حباف ركا( ِ)
 (.ُٕٗ« )٨بتصر الشما ل»

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 انثاب األٔل

انضٕاتط انعايح نالَذياج غري املخم تأحكاو 
 ُافسحامل

 

ذووتضمنذالفصلنيذاآلتوني:

التلللدابلذالنظامولللةذللحلللدذملللنذا نلللدماجذاملخلللألذذ:ذالفصلللألذاألول

ذبيحكامذاملنافدة

ذأدسذالنظرذيفذا ندماجذيفذضوءذأحكامذاملنافدة:ذالفصألذالثاني

 ذ
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 مدخل 

بعػد أف مت توضػػي  ا٤بقصػود بكػػل مػا كرد يف البحػػ  مػن مفػػردات، كٛبييزىػا عمػػا يشػتبو هبػػا 
حريػػة التجػػارة كضػػوابطها، كالػػٍب منهػػا أال تػػؤدم  أسػػس بيػػاففػػ ف مػػن ا٤بناسػػ   مػػن مصػػطلحات،

 إُف اإلضرار اب٤بنافسة. 

بياف مستند حرية التجارة، كضواب  ىذه ا٢برية كما قررتو األنظمة كالقوانْب مػن  ما أييتكفي
ة،   نػدل  قيود ترد عليها،   بيػاف التػدابّب النظاميػة للحػد مػن االنػدماج ا٤بخػل أبحكػاـ ا٤بنافسػ

  إُف أسس النظر يف االندماج يف ضوء أحكاـ ا٤بنافسة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 األّل املطلب

 أصاظ حزٓ٘ التصزفات التجارٓ٘ 

ًخػػبلؼي العبػػًد، كخيػػاري كيػػلًٌ شػػيءو، ا٢بريػػة مصػػدر صػػناعي، نسػػبة إُف ا٢بػػر، كا٢بػػر يف اللغػػة 
أىك اللـؤ كىكىوف الٌشػع  أىك الرجػل حػرا  )ا٢ٍبيٌرًيَّة( ا٣بلوص من الشوا   أىك الٌرؽٌ ، كا٢بيٌرًيَّةً بْبًٌ كرجيله 

 . (ُ)ك)يف االقتصاد( مىٍذىى  اقتصادم يػىٍرًمي ًإُفى إعفاء التًٌجىارىة الدكلية من اٍلقيييود كالرسـو 

كأما يف االصػطبلح القػانوٓف فقػد عرفػ  ا٢بريػة يف اإلعػبلف الفرنسػي ٢بقػوؽ اإلنسػاف أبهنػا 
. كٲبكػن تعريػ  ا٢بريػة التجاريػة أبهنػا ٛبكػن الشػخ  (ِ)القػدرة علػى عمػل كػل مػا ال يضػر ابلغػّب

الطبيعػػي أك االعتبػػػارم مػػػن ٩بارسػػػة التجػػارة الػػػٍب يشػػػاء كابلطريقػػػة الػػٍب يشػػػاء بشػػػرط عػػػدـ ٨بالفػػػة 
 الشرع أك النظاـ.

كال ٱبتلػػػ  كثػػػّبان تعريفهػػػا الفقهػػػي عػػػن التعريػػػ  النظػػػامي، فقػػػد عرفهػػػا اإلمػػػاـ الطػػػاىر بػػػن 
ا ٛبكػػن الشػػخ  مػػن التصػػرؼ يف نفسػػو كشػػؤكنو كمػػا يشػػاء دكف أبهنػػ -رٞبػػو هللا  - (ّ)عاشػػور 
، كال ٲبكن أف تكوف ا٢برية يف الشريعة إال مقيدة، فليس  ا٢برية انطبلقا من القيػود، (ْ)معارض 

 .(ٓ)بل قيدت بعدة قيود، كيعنينا يف ىذا البح  تقييدىا بعدـ اإلضرار ابلغّب 

 ألسػاس القػانوٓف ٢بريػة التجػارة،   نػدل  إُفكسيتم التطرؽ فيما أييت يف الفرع األكؿ عن ا
  .الثآف يف الفرع حرية التصرفات التجارية يف الشريعة اإلسبلمية أسس

 

                                                             

 رسم حرر. –القاموس اي ، كلساف العرب، كا٤بعجم الوسي  ( ُ)
 .ْـ، ا٤بادة ُٖٕٗ( اإلعبلف الفرنسي ٢بقوؽ اإلنساف الصادر سنة ِ)
ىػػ بتػونس، كألػ  عػددا ُِٔٗبن عاشور الفقيو ا٤بالكي، شيخ جام  الزيتونة كفركعو بتونس. كلد سنة  ( ىو دمحم الطاىرّ)

مػن ا٤بصػنفات منهػا )مقاصػد الشػريعة اإلسػبلمية( ك )أصػوؿ النظػاـ االجتمػاعي يف اإلسػبلـ( ك )التحريػر كالتنػوير( يف تفسػّب 
 . ُْٕ/ٔىػ. األعبلـ  ُّّٗالقرآف. كتويف سنة 

 .ُّٗريعة اإلسبلمية للطاىر بن عاشور ص ( مقاصد الشْ)
 .ُٖ( ا٤بلكية كنظرية العقد مد أبو زىرة ص ٓ)
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 ال رع األوؿ: األساس القانوص حلرية التجارة

، كمػػا أهنػػا مكفولػة يف اإلعػػبلف العػػا٤بي (ُ)كفلػ  دسػػاتّب الكثػػّب مػن الػػدكؿ حريػػة التجػارة 
نْب ا٤بنافسػػة تسػػتند يف أساسػػػها علػػى مبػػادئ حريػػة التجػػارة كالصػػػناعة ، كقػػوا(ِ)٢بقػػوؽ اإلنسػػاف 

 .  (ّ)كا٤بساكاة

الَبكػػػػز االقتصػػػػادم، بسػػػػب  القػػػػوانْب  ةكيعػػػػد النظػػػػاـ الرأ٠بػػػػاِف بيئػػػػة خصػػػػبة لوجػػػػود ظػػػػاىر 
 . (ْ)الصارمة الحَباـ ا٤بلكية الفكرية، كإطبلؽ حرية االستثمار

اـ حريػة التجػارة كبشػكل خػاص حريػة كقد نص  عدة مػواد مػن قػوانْب ا٤بنافسػة علػى احػَب 
 .(ٓ)ا٤بنافسة، كتقييدىا ٗبا ال يضر اقتصاد الوطن أك يؤثر على ا٤بنافسْب 

 أمرين: تشملكحرية التجارة 

 : حرية النشاط التجارم من كل قيد ما عدا القيود الٍب كضع  من السلطة العامة.األوؿ

اطن آخػػر عنػػد مزاكلػػة النشػػاط : حريػػة أم مػػواطن يف الػػدخوؿ يف منافسػػة مػػ  أم مػػو الثػػاص
 . (ٔ)نفسو

                                                             

، كالدسػتور األردٓف ُّ، كالدسػتور ا٤بصػرم ـ ْ، الدسػتور اإليطػاِف ـ ّْ( ينظر على سبيل ا٤بثاؿ: الدستور الفرنسػي ـ ُ)
 .ّٕ، كالدستور ا١بزا رم ـ َِ – ُٔ، كالدستور الكويٍب ا٤بواد من ِّـ 
 .ٓ، كينظر اإلعبلف الفرنسي ٢بقوؽ اإلنساف ـ ّْ( اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف ـ ِ)
للػػػدكتور  –كال حتػػو التنفيذيػػة  ََِٓلسػػػنة  ّدراسػػة مقارنػػػة يف ضػػوء أحكػػاـ القػػػانوف ا٤بصػػرم رقػػم  –( ٞبايػػة ا٤بنافسػػة ّ)

التجػػارم عػػن طريػػ  دعػػول ا٤بنافسػػة غػػّب . ٞبايػػة اػػل ٓص  ََِٕ- ُط–ا٤بنصػػورة –ا٤بكتبػػة العصػػرية  –حسػػن ا٤بػػاحي 
، النظػػاـ ّـ، ـ ُٗٗٗلسػػنة  ُٗ. قػػانوف تشػػجي  ا٤بنافسػػة كمنػػ  االحتكػػار كالغػػ  التجػػارم اليمػػِب رقػػم َٓا٤بشػػركعة ص 

 .ّْ-ِْأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة 
 .٢ٓٗبساـ الدين الصغّب ص  ( النظاـ القانوٓف الندماج الشركاتْ)
لسػػنة  ّ( ينظػػر علػػى سػػبيل ا٤بثػػاؿ: القػػانوف ا٤بصػػرم ٢بمايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة الصػػادر ابلقػػانوف رقػػم ٓ)

 ـ. ا٤بادة األكُف كا٣بامسة، كا٤بادة ا٣بامسة عشرة من البل حة.ََِٓ
 .ُٔلغري  ص ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف أ)
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أ عػػػكلكػػن حريػػة ا٤بنافسػػة ٙبتػػػاج إُف تنظػػيم ٰبميهػػا مػػن ا٤بمارسػػػات ا٣باطئػػة الػػٍب يتبعهػػا ب
التجػػار يف إطػػار ا٤بنافسػػة ، كا٤بنافسػػػة ا٢بػػرة ا٤بشػػركعة حػػٌب ٙبقػػػ  أىػػدافها ال بػػد أف ترتكػػز علػػػى 

 ٞباية شطرم مبدأ حرية التجارة ا٤بتمثلْب يف اآليت:

العػػرض، كٗبقتضػػاه ٰبػػ  لكػػل شػػخ  االشػػتغاؿ ابلتجػػارة كمنافسػػة غػػّبه  حريػػة  -ُ
 كاالنتقاؿ من قطاع إُف قطاع، فبل ٯبوز تكوين عوا   لولوج اتجر منافس إُف السوؽ.

كحريػػة الطلػػ ، كٰبػػ  للعميػػل ٗبوجبػػو أف يرتكػػز علػػى مبػػدأ حريػػة التعاقػػد مػػ  مػػن  -ِ
 عاقد.شاء من التجار، كابلبنود الٍب تتف  م  أىدافو من الت

إطػػػبلؽ حريػػػة االسػػػتثمار يوصػػػل إُف ٙبكػػػم ثلػػػة مػػػن كبػػػار الرأ٠بػػػاليْب كرجػػػاؿ  كنظػػػرا لكػػػوف
عػػدة اتفاقيػػات ٘باريػػة دكليػػة، للتنسػػي  بػػْب  سػػع  الػػدكؿ إُف عقػػد األعمػػاؿ علػػى السػػوؽ، فقػػد

الدكؿ كتبادؿ ا٣برات كفت  األسواؽ للسل ، كمنػ  السػلوكيات ا٤بنافيػة ألخبلقيػات السػوؽ كالػٍب 
)مػؤٛبر األمػم ا٤بتحػدة للتجػارة ” UNCTAD“األكنكتػاد  هػا اتفاقيػةكمػن أٮب .نافسةتقيد ا٤ب

ـ قواعػػػػد سػػػػلوؾ ا٤بنافسػػػػة ُٖٗٗكالتنميػػػػة(، الػػػػٍب تتػػػػوُف العنايػػػػة البل قػػػػة اب٤بنافسػػػػة، كأقػػػػرت سػػػػنة 
 .(ُ)كا٤بمارسات التجارية 

ابلغػػا، كقػػد أكلػػ  اتفاقيػػة ا١بػػات ا٣باصػػة ابلسػػل  موضػػوع ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة اىتمامػػا 
علػػى أف تعػػاًف ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة الػػٍب تقػػـو هبػػا ا٤بنشػػ ت  عشػػرة فقػػد نصػػ  ا٤بػػادة ا٢باديػػة

ا٤بملوكػػػة أك ا٣باضػػػعة إلشػػػراؼ الػػػدكؿ، كلػػػزـك البيػػػ  كالشػػػراء ٗبػػػا فيهػػػا التصػػػدير كاالسػػػتّباد كفػػػ  
مػن االتفاقيػة  االعتبارات التجارية كإاتحة الفرصة للمنافسة يف معامبلهتا. كما تػن  ا٤بػادة الثامنػة

 .(ِ)ا٣باصة اب٣بدمات على ما ٰبمي ا٤بنافسة يف ا٣بدمات 

( فهػػي الكيػػاف االقتصػػادم العػػا٤بي الوحيػػد الػػذم WTOكأمػػا منظمػػة التجػػارة العا٤بيػػة )
هتدؼ إُف ٙبرير التجػارة الدكليػة، كإزالػة العوا ػ   -( اتفاقيةِٖ)-يشتمل على اتفاقيات متعددة 
، كتػػػوفّب منػػػاخ مناسػػػ  لبلسػػػتثمارات األجنبيػػػة يف ضػػػوء منافسػػػة التجاريػػػة بػػػْب الػػػدكؿ األعضػػػاء

                                                             

 .ْٗ( االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص صُ)
 .ُْٕا٤برج  الساب  ص ( ِ)
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ا٤بنضػػمة إُف  عػػدد الػػدكؿ ٘بػػاكزلبلنضػػماـ إُف ا٤بنظمػػة، كقػػد  كافػػة  شػػريفة. كلػػذا حرصػػ  الػػدكؿ
 :(ُ)دكلة. ككان  أىم شركط االنضماـ ٤بنظمة التجارة العا٤بية ُْٖ ا٤بنظمة

التجارة العا٤بية علػى الدكلػة الراغبػة  تقدٔف تنازالت للتعريفات ا١بمركية إذ تشَبط منظمة -
يف االنضػػػماـ إليهػػػا تقػػػدٔف جػػػدكؿ للتنػػػازالت ٰبتػػػوم علػػػى تعريفػػػات ٝبركيػػػة تشػػػكل التزامػػػات ال 

 ٲبكن رفعها من حي  ا٤ببدأ إال يف حاالت خاصة.

تقػػدٔف التزامػػات يف ا٣بػػدمات، حيػػ  تقػػدـ الدكلػػة جػػدكال اباللتزامػػات الػػٍب سػػتتبعها يف  -
تمل علػػػى قا مػػػة اب٢بػػػواجز كالشػػػركط الػػػٍب تعػػػَبض القطاعػػػات كالنشػػػاطات قطػػػاع ا٣بػػػدمات يشػػػ

 ا٤بهنية ا٣بدماتية ككض  جدكؿ زمِب إلزالتو. 

االلتزاـ ابتفاقيات منظمة التجارة العا٤بية كتتعهد الدكلػة الراغبػة يف االنضػماـ إُف منظمػة  -
تطبيػ  كالتػزاـ ٝبيػ  اتفاقيػات  التجارة العا٤بية ابلتوقي  على بركتوكوؿ انضماـ يشتمل ا٤بوافقة على

منظمػػة التجػػارة العا٤بيػػة، عػػدا اتفاقيػػة ا٤بناقصػػػات ا٢بكوميػػة كاتفاقيػػة الطػػا رات ا٤بدنيػػة ف هنمػػا مػػػن 
االتفاقيػػات االختياريػػة، أم أنػػو ال سػػبيل أمػػاـ الدكلػػة لبلختيػػار بػػْب االتفاقيػػات بعكػػس مػػا كػػاف 

لػدكؿ الناميػة علػى نتا جهػا الػٍب ٛبثلػ  "ا١بات" حي  َف توق  معظم ا كق  سرايف اتفاقيةسا دا 
 يف اتفاقيات خاصة.

كقد كضع  ا٤بنظمة ١بنة خاصة ببح  مواضػي  ا٤بنافسػة كذلػ  بعػد مػؤٛبر سػنغافورة سػنة 
ـ، كأٜبرت اجتماعات اللجنة على أتكيد كضػ  سياسػات للمنافسػة يف الػدكؿ األعضػاء، ُٔٗٗ

االحتكارات الٍب تقػـو هبػا حكومػات تلػ  كأثرىا على التجارة الدكلية، كح  الدكؿ على تقليل 
 .(ِ)الدكؿ 

  

                                                             

رمضػاف  ِٔجريػدة االقتصػادية السػب   -( نشرت ىذه الشركط ٙب  عنواف: شركط العضوية يف منظمة التجارة العا٤بية ُ)
 .َُْْـ العدد ََِٓأكتوبر  ِٗىػ  ُِْٔ

 .ِٓٔ-ِٖٓأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( النظاـ ِ)
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 ارية التصرفات التجارية يف الشريعة اإلسالمية  أسسالثاص:  ال رع

ٲبكػن اسػػتخبلص أسػػس حريػػة التجػػارة مػػن النصػػوص الشػػرعية، كالنقػػوالت الفقهيػػة لعلمػػاء 
تقػػػـو علػػػى  لػػػٍبا التصػػػرفات التجاريػػػة اإلسػػػبلـ، كأٮبهػػػا أف الشػػػريعة اإلسػػػبلمية تبػػػي  كٙبػػػ  علػػػى

ىػػػو أف األصػػػل يف ا٤بعػػػامبلت ا٢بػػػل  األسػػػاس الثػػػآف، كتنهػػػى عمػػػا ٱبالفهػػػا. ك العػػػدؿ كرفػػػ  الظلػػػم
 كالصحة. كفيما أييت بياف ىذه األسس.

 األساس األوؿ: التصرفات التجارية تقـو على العدؿ ورفع الظلم

 ،دؿ كرفػ  الظلػمتقـو علػى العػ إال إذا كان  التصرفات التجاريةال تقر الشريعة اإلسبلمية 
كيشػػػػهد ٥بػػػػذا قولػػػػو سػػػػبحانو: "إف هللا أيمػػػػر ابلعػػػػدؿ كاإلحسػػػػاف كإيتػػػػاء ذم القػػػػر  كينهػػػػى عػػػػن 

( كقػاؿ : "قػل أمػر ر  ابلقسػ " َٗالفحشاء كا٤بنكر كالبغي يعظكم لعلكػم تػذكركف" )النحػل: 
و إف غػػرس الرجػػل أك ، كمعنػػاه: أنػػ(ُ) : "لػػيس لعػػرؽو ظػػاَفن حػػ "-   - ( كقػػاؿِٗ)األعػػراؼ: 

زرع أك بػػُب أك حفػػر يف أرض غػػّبه بغػػّب حػػ  أمػػر بقلعػػو أك ىدمػػو إال أف يرضػػى صػػاح  األرض 
، كأمػػػػػره بػػػػػذل  ألنػػػػػو شػػػػػغل ملػػػػػػ  غػػػػػّبه فيػػػػػؤمر بتفريغػػػػػو دفعػػػػػان للظلػػػػػم كردان للحػػػػػػ  إُف (ِ)بَبكػػػػػو

 .(ّ)مستحقو

 األ ل أف التعامالت التجارية مبااة مأمور هبااألساس الثاص: 

عباده ابلعمػل كطلػ  الكسػ ، يف مواضػ  كثػّبة مػن كتػاب هللا، فمػن ذلػ  قولػو  أمر هللا 
( كقػاؿ تعػاُف:" فىاٍمشيػوا يف مىنىاًكًبهىػا ُٔ" )ىود: ًفيهىاتعاُف:" ىيوى أىٍنشىمىكيٍم ًمنى اأٍلىٍرًض كىاٍستػىٍعمىرىكيٍم 

ةي فىانٍػتىًشػريكا يف اأٍلىٍرًض كىابٍػتػىغيػوا ( كقػاؿ سػبحانو:" فىػً ذىا قيًضػيىً  الصَّػُٓ: ا٤بل كىكيليوا ًمٍن رًٍزًقًو " ) بلى
تػىغيػػػوفى ًمػػػٍن فىٍضػػػًل ًَُمػػػٍن فىٍضػػػًل اًََّّ ")ا١بمعػػػة: ػػػريكفى يىٍضػػػرًبيوفى يف اأٍلىٍرًض يػىبػٍ (، كقػػػاؿ تعػػػاُف:" كىآخى

 (. َِاًََّّ")ا٤بزمل:

                                                             

 .  ُٗ/ٓ( أخرجو البخارم تعليقان، ينظر: فت  البارم ُ)
 . ِٓٔ/ْ( معاَف السنن للخطا  ِ)
 .َّٖ/ٓ( ا٤بغِب ا٤بطبوع م  الشرح الكبّب ّ)
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" كقد قرر العلماء أبف األصل يف التجارة اإلابحة، لقولو تعاُف:" كىأىحىلَّ اََّّي  ـى الػٌرابى اٍلبػىٍي ى كىحىرَّ
( كىػػػػػذا األصػػػػػل مػػػػػن القواعػػػػػد ا٤بهمػػػػػة يف أبػػػػػواب ا٤بعػػػػػامبلت، ف نػػػػػو ال ٰبػػػػػـر مػػػػػن ِٕٓ)البقػػػػػرة: 

كاألصػل يف ": -رٞبػو هللا  - ا٤بعامبلت إال ما كرد الشرع بتحرٲبػو كإبطالػو، قػاؿ اإلمػاـ ابػن تيميػة
هػا إال مػا دؿ الكتػاب كالسػنة علػى ىذا: أنو ال ٰبػـر علػى النػاس مػن ا٤بعػامبلت الػٍب ٰبتػاجوف إلي

كاألصػػل يف العقػػود كا٤بعػػامبلت الصػػحة حػػٌب يقػػـو " :-رٞبػػو هللا  - ، كقػػاؿ ابػػن القػػيم(ُ)" ٙبرٲبػػو
 .(ِ)" دليل على البطبلف كالتحرٔف

ػػػػنىكيٍم  ػػػا الَّػػػًذينى آمىنيػػػػوا الى أتىٍكيليػػػوا أىٍمػػػوىالىكيٍم بػىيػٍ كمػػػا يػػػدؿ علػػػػى ذلػػػ  قولػػػو سػػػػبحانو: " ايى أىيػُّهى
( كاآليػػػة نػػػ  يف إابحػػػة التجػػػارة، ِٗبىاًطػػػًل ًإالَّ أىٍف تىكيػػػوفى ً٘بىػػػارىةن عىػػػٍن تػىػػػرىاضو ًمػػػٍنكيٍم" )النسػػػاء: اًبلٍ 

 كلف  التجارة عاـ، فدؿ على أف األصل اإلابحة إال ما خ  ابلدليل.

ػػػا الَّػػػًذينى آمىنيػػػوا أىٍكفيػػػوا اًبٍلعيقيػػػوًد" )ا٤با ػػػدة:  سػػػبحانو: "  ( كقولػػػوُكيػػػدؿ قولػػػو تعػػػاُف: " ايى أىيػُّهى
" )اإلسراء:  (، على كجوب الوفاء بكل عقد كعهد فدؿ ّْكىأىٍكفيوا اًبٍلعىٍهًد ًإفَّ اٍلعىٍهدى كىافى مىٍسئيوالن

 على أف األصل يف العقود التجارية اإلابحة.

أخػػر أف التجػػارة  -   - ك٩بػا يؤكػػد حريػػة التجػارة ا٤بضػػبوطة ابلضػػواب  الشػرعية أف النػػيب
عػػن  -   - أطيػػ  الكسػػ ، كمػػا يف حػػدي  رافػػ  بػػن خػػديج ل قػػاؿ سػػئل رسػػوؿ هللا مػػن

صػلى هللا  - . كقػد عمػل نبينػا دمحم(ّ) أطي  الكس  فقاؿ:" عمل الرجػل بيػده ككػل بيػ  مػركر"
 - وؿ هللاابلتجػػارة كمػػا يف حػػدي  السػػا   بػػن أ  السػػا   ل قػػاؿ:" كػػاف رسػػ-عليػػو كسػػلم 

 .  (ْ) شريكي، ككاف خّب شري ، ال يدارم كال ٲبارم" -  

                                                             

   .ّٖٔ/٦ِٖبموع الفتاكل (ُ)
  .ّْٖ/ُالبن القيم إعبلـ ا٤بوقعْب (ِ)
   (.َٕٔكغّبٮبا كصححو األلبآف يف السلسلة الصحيحة برقم) َُ/ِكا٢باكم  ُُْ/ْركاه أٞبد (ّ)
كقػاؿ حػدي  صػحي  اإلسػناد كسػك  عنػو  ُٔ/ِكا٢باكم يف ا٤بسػتدرؾ  ٖٕٔ/ِكابن ماجو  َُٕ/ٓركاه أبو داككد  (ْ)

   الذىيب.
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كيػٍم " )النػور:  (، كبػو ّّكا٤باؿ أمانة بيد العبػد قػاؿ تعػاُف:" كىآتيػوىيٍم ًمػٍن مىػاًؿ اًََّّ الَّػًذم آاتى
ػػفىهىاءى أىٍمػػوىالىكيمي الَّػػًٍب   جىعىػػلى اََّّي لىكيػػٍم ًقيىامنػػا" )النسػػاء: قيػػاـ حيػػاة النػػاس، قػػاؿ تعػػاُف:" كىالى تػيٍؤتيػػوا السُّ

ٓ). 

مقصػػػد حفػػػ  ا٤بػػػاؿ إذ "مػػػن ا٤بقاصػػػد الكػػػرل للشػػػريعة اإلسػػػبلمية،  ى ا٤بػػػاؿكا٢بفػػػاظ علػػػ 
ضػػػػركرة ككاجػػػػ  كمطلػػػػوب ٢بفػػػػ  الػػػػنفس الػػػػٍب ىػػػػي األصػػػػل يف حفػػػػ  العقػػػػل كا١بهػػػػاد كعمػػػػارة 

من كػاف مسػؤكال عػن مػاؿ غػّبه  -   - ، كٙبقيقا ٥بذا ا٤بقصد الشرعي، فقد أكصى(ُ)"األرض
أنو قػاؿ:" أال مػن كِف يتيمػا لػو مػاؿ فليتجػر فيػو كال يَبكػو  -   -ركم عنو  أف يستثمره، فقاؿ

ابتغػوا أبمػواؿ اليتػامى  أنو قػاؿ:" -  -، كص  عن عمر بن ا٣بطاب (ِ) حٌب أتكلو الصدقة"
 .(ّ)" ال أتكلها الصدقة 

 -نػا صحابة مهنع هللا يضر التجارة ٕبرية مضبوطة بضواب  الشرع كفػ  مػا د٥بػم عليػو نبيكقد مارس ال
٠بػػو  فيػػو ، كمػػا أركع موقفػػان تظهػػر(ْ)سػػّبىمفعملػػوا يف التجػػارة كالصػػناعة كالزراعػػة كمػػا يف  -  

ـ عبػػد قػػاؿ: قػػد -  - نفػػوس الصػػحابة، كتطلعهػػم للػػرايدة يف أمػػور الػػدين كالػػدنيا، فعػػن أنػػس
 بينػو كبػػْب سػػعد بػن الربيػػ  األنصػػارم -   - ا٤بدينػة فػػ خى النػػيب  -  - الػرٞبن بػػن عػػوؼ

-  -  ، ككػاف سػػعد ذا غػُب، فقػػاؿ لعبػد الػػرٞبن بػػن عػوؼ: أقا٠بػػ  مػاِف نصػػفْب كأزكجػػ ،
قػػػػاؿ: "ابرؾ هللا لػػػػ  يف أىلػػػػ  كمالػػػػ ، دلػػػػوٓف علػػػػى السػػػػوؽ  فمػػػػا رجػػػػ  حػػػػٌب استفضػػػػل أقطػػػػان 

إزار غلػػي  فقػػاؿ: اشػػَبيتو ٖبمسػػة دراىػػم، مػػن أرٕبػػِب فيػػػو  -  - كرؤم علػػى علػػي .(ٓ)نػػان ك٠ب
 .(ٔ) درٮبا بعتو"

كأمػػػا قػػػدكاتنا مػػػن سػػػل  األمػػػة فقػػػد كػػػاف ىػػػذا ا٤بعػػػُب كاضػػػ  ا٤بعػػػاَف، كيػػػدؿ علػػػى ذلػػػ  أف 
العلماء ٰبرصوف على ح  طبلهًبم يف دخوؿ ٦باؿ التجارة ك٩بارستها، فقػد كػاف اإلمػاـ أٞبػد بػن 

                                                             

 ٙبقي  عبدا لقادر عطا، ط: مؤسسة الكت  الثقافية. ِّْا٤بكاس ، ـ  ( اقتباس من كبلـ ا٢بارث ااسيب يف كتابو:ُ)
 (، كقاؿ: يف إسناده مقاؿ، ألف ا٤بثُب بن الصباح يضع  يف ا٢بدي  ".ُِٓ/ُ( أخرجو الَبمذم )ِ)
 (.ِٓ/ْ( ركاه ابن أ  شيبة )ّ)
 .  ٕٓٓا٤بعارؼ البن قتيبة ص ( ْ)
 (.ُٗٗ/ ص  ٕ( )ج َُٖٗركاه البخارم برقم )( ٓ)
  .ٔٗركاه ا٣ببلؿ يف كتاب: ا٢ب  على التجارة ص (ٔ)
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، كقػػاؿ لػػو (ِ)أيمػػر ابلسػػوؽ كيقػػوؿ:" مػػا أحسػػن االسػػتغناء عػػن النػػاس"  -رٞبػػو هللا  -(1)حنبػػل 
:" الػػـز السػػوؽ تصػػل بػػو الػػرحم -رٞبػػو هللا  -رجػػل: إٓف يف كفايػػة، فقػػاؿ اإلمػػاـ أٞبػػد بػػن حنبػػل 

 -يعػػِب اإلمػػاـ أٞبػػد -كتعػػود بػػو علػػى عيالػػ ". كقػػاؿ علػػي بػػن جعفػػر: مضػػى أ  إُف أ  عبػػدهللا
معػػػو فقػػػاؿ لػػو: اي أاب عبػػػدهللا، ىػػػذا ابػػِب، فػػػدعا ِف، كقػػػاؿ أل : ألزمػػو السػػػوؽ كجنبػػػو  كذىػػ   

لرجػػل:" الػػـز السػػوؽ ف نػػ  ال تػػزاؿ كرٲبػػا  -رٞبػػو هللا  -  (ْ)، كقػػاؿ أيػػوب السػػختيآف (ّ)أقرانػػو 
 .(ٓ)على إخوان  ما َف ٙبتج إليهم" 

ألحػد   -رٞبو هللا  -  (ٔ) قاؿ أسود بن ساَفكانوا ٰبرصوف على السماحة يف البي ، فقد ك 
" مػن اشػَبل :-رٞبػو هللا  -  (ٖ) . كقػاؿ معػركؼ الكرخػي(ٕ) أصحابو: اشَب كب  كلو برأس ا٤بػاؿ

كلػػو  السػػلعة . كذلػػ  أف بيػػ (ٗ) كابع كلػػو بػػرأس ا٤بػػاؿ بػػورؾ فيػػو كمػػا يبػػارؾ يف الػػزرع ٗبػػاء ا٤بطػػر"
ضػػاعة كلمػا خزنػػ  أكثػر فػػ ف سػػعرىا خػرة يف البيػػ  كأسػػاليبو، كمػا أف الب البػػا   يفيػد ابػرأس ما٥بػػ

 ، م  اعتبار أف التخزين لو تكلفة على التاجر.يقل يف ا١بملة
                                                             

ىػػ(، إمػػاـ أىػل السػػنة كفقيػو اػػدثْب، لػػو ُِْ -ىػػػ ُْٔ( ىػو اإلمػػاـ أٞبػد بػػن دمحم بػن حنبػػل الشػيبآف البكػػرم الػوا لي )ُ)
و صػاٌف كمسػا ل من اآلاثر ا٤بسند كالزىد كالورع كالػرد علػى ا١بهميػة، كمػا أف لػو فتػاكل مبثوثػة يف مسػا ل طبلبػو كمسػا ل ابنػ

 .ُٕٕ/ُُابنو عبدهللا كغّبٮبا. سّب أعبلـ النببلء 
   (.ِٖٓكمن طريقو ابن ا١بوزم يف تلبيس إبليس ص ) ِٕركاه ا٣ببلؿ يف كتاب:  ا٢ب  على التجارة /(ِ)
 (.ِٖٓكمن طريقو ابن ا١بوزم يف تلبيس إبليس ص ) ِٕركاه ا٣ببلؿ يف كتاب:  ا٢ب  على التجارة /( ّ)
ق،  اتبعػي، سػػيد ٔٔالسػختيآف، ىػػو أيػوب بػػن أ  ٛبيمػة كيسػاف ، أبػػو بكػر ، السػػختيآف البصػرم . كلػد سػػنة (  أيػوب ْ)

فقهاء عصره ، من حفاظ ا٢بدي  . رأل أنس بن مال ،  قاؿ ابن سػعد : كػاف ثقػة ثبتػا يف ا٢بػدي  . جامعػا كثػّب العلػم ، 
/  ٔىػػ. ينظػر: سػّب أعػبلـ النػببلء ُُّ. تويف رٞبػو هللا سػنة حجة عدال . كقاؿ مال  : كاف من العا٤بْب العاملْب ا٣باشعْب

 .ِّٖ/  ُكاألعبلـ   ُٓ
 . ِٔ، نقلو ٧بق  ا٢ب  على التجارة ص ُُ/ّكا٢بلية  ِٔٔ(ركضة العقبلء /ٓ)
(  ىػػو أسػػود بػػن سػػاَف أبػػو دمحم العابػػد ٠بػػ : ٞبػػاد بػػن زيػػد، كسػػفياف بػػن عيينػػة، ككػػاف معركفػػا اب٣بػػّب، قػػاؿ دمحم بػػن جريػػػر ٔ)

 –الطػػرم عنػػو: كػػاف ثقػػة كرعػػا فاضػػبل، مػػات سػػنة ثػػبلث عشػػرة أك أربػػ  عشػػرة كمػػا تْب. اتريػػخ بغػػداد للخطيػػ  البغػػدادم 
 .  ْٖٗ/ٕٙبقي  بشار عواد معركؼ، 

 ، كمقصده رٞبو هللا: حٌب يتعلم التجارة كيعتاد على البي .  ٕٓ(ركاه ا٣ببلؿ يف ا٢ب  على التجارة ص ٕ)
فػػوظ البغػػدادم، كػػاف نصػػرانيا فمسػػلم، كصػػار مػػن أعػػبلـ العبػػاد كالزىػػاد، كأخبػػاره يف كتػػ  (  معػػركؼ الكرخػػي ىػػو أبػػو ٧بٖ)

 .ّّٗ/ٗق. سّب أعبلـ النببلء ََِالزىد منثورة كمواعظو مشهورة، تويف سنة 
 . ّٕٖ/ُ( طبقات ا٢بنابلة البن أ  يعلى ٗ)
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كيظهػػر ٩بػػػا تقػػدـ أف مبػػػدأ حريػػة التجػػػارة راسػػخ عنػػػد السػػل ، كىػػػو األصػػل يف معػػػامبلهتم 
التجارية، ألف مقتضى اإلابحػة أف ا٤بنشػمة التجاريػة ٥بػا مطلػ  ا٢بريػة فيمػا تبيػ  كتشػَبم، كٲبكنهػا 

ة أف تسػػػػتحوذ علػػػػى أم منشػػػػمة ٘باريػػػػة أخػػػػرل، أك تنػػػػدمج معهػػػػا بشػػػػركط شػػػػرعية كنظاميػػػػة ٕبريػػػػ
  سنتطرؽ ٥با يف ىذا البح .

د، كىي األسػباب الػٍب يكػوف التعامػل ا٤بػاِف داخػل قيدت التجارة يف الشريعة بعدة قيو كقد 
 يف دا رة التحرٔف، كبياف ىذه األسباب فيما أييت.

 السبب األوؿ: الراب

وف قاطبة على ٙبرٔف الراب  إذ ٙبرٲبو اثب  يف كتاب هللا كسنة رسولو  ، كىػو أٝب  ا٤بسلم
 . (ُ) مقتضى العدؿ كالقياس الصحي 

 :(ِ) كالراب ثبلثة أنواع ىي

راب الفضػػػل، كيكػػػوف يف بيػػػ  ربػػػوم ٔبنسػػػو متفاضػػػبلن، كيشػػػَبط لصػػػحة بيػػػ   النػػػوع األوؿ:
ماثػػل، كالتقػػابأ قبػػل التفػػرؽ، كدليلػػو حػػدي  عبػػادة بػػن الربػػوم ابلربػػوم مػػن جنسػػو شػػرطاف: الت

الػػذى  ابلػذى ، كالفضػة ابلفضػػة، كالػر ابلػػر، ": -   - الصػام  ل قػاؿ: قػػاؿ رسػوؿ هللا
مػثبلن ٗبثػل، "كيف ركاية ٤بسػلم:  "كالشعّب ابلشعّب، كالتمر ابلتمر، كا٤بل  اب٤بل ، مثبلن ٗبثل، يدان بيد

   .(ّ)  "بيد بسواء يدان بيد  ف ذا اختلف  ىذه األصناؼ فبيعوا كي  شئتم إذا كاف يدان  ءن سوا

                                                             

 .َّٗ/ٗهذب ، اجملموع شرح ا٤بٖٗدار الكت  العلمية ص  –( مرات  اإلٝباع البن حـز ُ)
 ( تفصيل ىذه األنواع مبثوث يف كت  الفقهاء، كمن أٝب  الكتاب ا٤بعاصرة: ِ)
 ىػ.ُُّْا١بام  يف أصوؿ الراب لرفي  يونس ا٤بصرم، دار القلم، الطبعة األكُف سنة  .ُ
صػمة ابلػرايض، الراب كا٤بعامبلت ا٤بصرفية ا٤بعاصرة يف نظر الشريعة اإلسبلمية للشػيخ عمػر ا٤بػَبؾ رٞبػو هللا، دار العا .ِ

 ىػ.ُُْْالنشرة األكُف سنة 
 الراب يف ا٤بعامبلت ا٤بصرفية ا٤بعاصرة لعبدهللا السعيدم، دار طيبة ابلرايض، كيق  يف ٦بلدين. .ّ
 ىػ.ُِْْا٤بنفعة يف القرض لعبدهللا العمرآف، دار ابن ا١بوزم ابلدماـ، الطبعة األكُف سنة  .ْ
كاإلمػػاـ  ِِْٓ(، كابػػن ماجػػو يف سػػننو ِْٕ/ٕ، كالنسػػا ي يف سػػننو )(َّْٗ( ركاه اإلمػػاـ مسػػلم يف صػػحيحو بػػرقم: )ّ)

 .ِِِٕٕأٞبد يف مسنده برقم 
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راب النسيئة، كىو أشد أنواع الراب ٙبرٲبان كظلمان، كىو بي  ربوم بربوم من غػّب  النوع الثاص:
 جنسو متف  معو يف العلة نسيئة أم مؤجبلن، كيشَبط لصحة بي  الربػوم ابلربػوم مػن غػّب جنسػو
شرط كاحد ىو: التقابأ قبل التفرؽ، كمثالو: بي  بر بشعّب إُف أجل، فيجػوز التفاضػل يف ىػذه 

رايالت بػػدكالرات  عملػة معاصػػرة بعملػة مغػايرة ٥بػػا مثػل صػرؼ ا٢بػاؿ دكف التمجيػل، ككػػذا صػرؼ
 رايالت برايالت فيشَبط فيها التماثل كالتقابأ. بيع فيجوز التفاضل كٰبـر النسم، أما إف 

ػػا الَّػػًذينى  "ذا النػػوع كأعظمػػو بيػػ  مػػا حػػل يف الذمػػة إُف أجػػل قػػاؿ هللا تعػػاُف: كأشػػد ىػػ ايى أىيػُّهى
ككػانوا يف (، َُّ" )آؿ عمػراف: آمىنيوا الى أتىٍكيليوا الٌرابى أىٍضعىافنا ميضىاعىفىةن كىاتػَّقيػوا اََّّى لىعىلَّكيػٍم تػيٍفًلحيػوفى 

مػػا أف تقضػػيِب ديػػِب كإمػػا أف تػػر  فنزيػػد يف ا١باىليػػة إذا حػػل علػػى أحػػدىم الػػدين قػػاؿ لػػو غرٲبػػو إ
أكػػاف ذلػػ  بصػػري  لفظػػو أك ابلتحيػػل علػػى قلػػ  الػػدين  األجػػل كنزيػػد مػػا حػػل يف الذمػػة كسػػواءن 

 أبنواع ا٢بيل، فاإل  كالتحرٔف اتب  للمعُب ا٤بقصود ال للف  الذم َف يقصد.

يفػػاء أكثػػر ٩بػػا ض، كىػػو أف يقرضػػو دراىػػم مػػثبلن كيشػػَبط النفػػ  إبك راب القػػر  النػػوع الثالػػث:
أقرضػو أك أحسػػن كأكمػػل أك ينتفػػ  بػػداره أك حيوانػػو أك غػػّبه أك يبقيػػو عنػػده كيعطيػػو كػػل شػػهر أك 
سػػػنة أك أسػػػبوع شػػػيئان معركفػػػان ٥بمػػػا فهػػػذا ىػػػو الػػػراب بعينػػػو كلػػػيس قرضػػػان يف ا٢بقيقػػػة  ألف ا٤بقصػػػود 

راىم إُف أجػل، ابلقرض اإلحساف كاإلرفاؽ كىػذا معاكضػة ظػاىرة، فهػو يف ا٢بقيقػة بيػ  دراىػم بػد
، كقػد اتفػ  الفقهػاء علػى أف كػل قػرض جػر نفعػا فػو كرٕبها ذلػ  النفػ  ا٤بشػركط أك ا٤بتواطػم عليػو

:" ال ٰبػػػػل سػػػػػل  -   -راب. كيػػػػدخل فيػػػػو اشػػػػػَباط عقػػػػد معاكضػػػػػة مػػػػ  القػػػػػرض، فقػػػػد قػػػػػاؿ 
 .(ُ)كبي "

راب الواقػػ  يف معػػامبلت كابلنظػر يف التعػػامبلت التجاريػة يف ىػػذه األزمػػاف نلحػ  أف أكثػػر الػ
لػػيس مػػن النػػاس اليػػـو ىػػو يف راب القػػركض كخصوصػػان القػػركض ا٤بصػػرفية، كمػػ  التمكيػػد علػػى أنػػو 

شػػرط انقيػػاد ا٤بسػػلم لؤلكامػػر الشػػرعية معرفػػة ا٢بكػػم مػػن التشػػري ، كلكػػن ال شػػ  أهنػػا تزيػػد ا٤بػػؤمن 
 منها: ٤بن  راب القركض إٲبا  كطممنينة، كقد ذكر أىل العلم حكما كثّبة

                                                             

 ْْْٔكالنسا ي برقم  ُِّْكالَبمذم برقم  َّْٓركاه أبو داكد برقم ( ُ)
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أف الراب يقتضي أخذ ماؿ اإلنساف من غّب عوض، ف ف قيل أبف ا٤بػاؿ بقػي بيػده  -ُ
، كمػػن أراد الػػدخوؿ يف قػػد ٰبصػػل كقػػد ال ٰبصػػل الػػرب مػػدة يسػػتفيد منهػػا ابال٘بػػار، فيقػػاؿ أبف 

 الرب  فيمكنو أف يدف  مالو ٤بن يضارب بو.

 أف الراب ٲبن  أصحاب األمواؿ من االشتغاؿ اب٤بكاس . -ِ

 .(ُ) انقطاع ا٤بعركؼ بْب الناس من القرضأنو يفضي إُف  -ّ

أف ىػػػذا التحػػػرٔف ٢بكػػػم حرمػػػو هللا كرسػػػولو، ك  ٩بػػػاالثبلثػػػة  الػػػراب أنػػػواع ممػػػا سػػػب  يتضػػػ  أفف
كإف تبػتم "سػبحانو بقولػو:  ذكػره هللاأنػو ظلػم منػاؼ للعػدؿ الػذم أمػر هللا بػو كرسػولو كمػا مؤداىا 

أم ال تىظلمػػػوف أبخػػػذ الػػػزايدة (، ِٕٗ: " )البقػػػرةفلكػػػم رؤكس أمػػػوالكم ال تظًلمػػػوف كال تظلىمػػػوف
الٍب ىي الراب، كال تيظلموف بنق  رؤكس أموالكم فكما أنو لو أخذ من رؤكس أموا٥بم كٖبس منػو 

 شيء كاف ظلمان ظاىران فكذل  إذا أخذكا الزايدة الٍب ىي راب. 

 ٤با حـر هللا سبحانو الراب حـر كل ذريعة ككسيلة إليو كمن ذل : ك 

 بيع العينة: -أ

بي  العينة ىو: أف يبي  شيئان مؤجبلن   يشػَبيو مػن مشػَبيو منػو أبقػل مػن ٜبنػو حػاالن، كمثػاؿ 
، (ِ) مػن دمحم ٗبا ػة حػاؿ سيارة ٗبا ػة كعشػرين مػؤجبلن علػى دمحم   يشػَبيها زيػده  ذل : أف يبي  زيده 

 .سلعة غّب مقصودةدخل  بينهما  نقودا بنقودكٙبرٔف ذل  ألنو يف ا٢بقيقة إ٭با ابع 

تبػػػايعتم  إذايقػػػوؿ  -   -العينػػػة حػػػدي  ابػػػن عمػػػر قػػػاؿ ٠بعػػػ  رسػػػوؿ هللا  كدليػػػل ٙبػػػرٔف
ابلعينػػة كأخػػػذمت أذ ب البقػػر كرضػػػيتم ابلػػػزرع كتػػركتم ا١بهػػػاد سػػػل  هللا علػػيكم ذال ال ينزعػػػو حػػػٌب 

 .  (ّ)ترجعوا إُف دينكم" قاؿ أبو داكد اإلخبار ١بعفر كىذا لفظو 

                                                             

 .ْٓ/ِِ، ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية َُٕ-َُْ/ِدار الكت  العلمية  –إعبلـ ا٤بوقعْب البن القيم ( ُ)
 .ّْٖ/ْ قاسم البن ا٤برب  لركضا حاشية( ِ)
(   قػاؿ: كركم ذلػ  مػن َُْْٖ(. كمن طريقو البيهقي يف سننو الكرل بػرقم )ِّْٔركاه أبو داككد يف سننو برقم ) (ّ)

البػزار كقػاؿ: كأبػو عبػد كجهْب ضعيفْب عن عطاء بن أ  رابح عن ابن عمر كركم عن ابن عمر موقوفا أنػو كػره ذلػ . كركاه 
عنػدم إسػحاؽ بػن عبػد هللا بػن أ  فػركة كىػو لػْب ا٢بػدي  انتهػى كعقػ  ابػن القطػاف فقػاؿ يف كتابػو: كىػذا  الػرٞبن ىػذا ىػو
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 عكس العينة: -ب

، (ُ) أف يبيػػ  شػػيئان نقػدان   يشػػَبيو مػن مشػػَبيو منػػو بػثمن أكثػػر مػػؤجبلن  رة عكػػس العينػةصػو 
كىو ٧بـر أيضان ألنو ذريعة إُف الػراب ككسػيلة إليػو. كمثالػو: أف يبيػ  زيػد سػيارة ٗبا ػة حػاؿ علػى دمحم 

   يشَبيها زيد من دمحم ٗبا ة كعشرين مؤجلة.

 السبب الثاص: الغرر واخمهالة

كػػاف  مػػا كعيػػرؼ أبنػػومػػا انطػػول عنَّػػا أمػػره،  . كقيػػل(ِ) يػػدرل ىػػل ٰبصػػل أـ ال الغػػرر مػػاال
 . كمػػا عيػػرؼ أبنػػو مػػا(ّ) مسػػتور العاقبػػة  أك تػػردد بػػْب ا٢بصػػوؿ كالفػػوات، أك بػػْب الوجػػود كالعػػدـ

تػردد بػْب أمػرين أك  : مػاكقيػل الغػرر .(ْ) تردد بْب أمرين أحدٮبا على الغرض كاآلخر على خبلفو
   .(ٓ) لبهما أخوفهمااحتمل أمرين أغ

مػػػػا خفيػػػػ  عاقبتػػػػو ككػػػػاف كثػػػػّبا أصػػػػلياِّ يف عقػػػػد معاكضػػػػة َف تػػػػدعي إليػػػػو  كالغػػػػرر ا٤بػػػػؤثر ىػػػػو
 .(ٔ)حاجة

                                                                                                                                                                                   

كىم من البزار كإ٭بػا اسػم ىػذا الرجػل إسػحاؽ بػن أسػد أبػو عبػد الػرٞبن ا٣براسػآف يػركم عػن عطػاء ركل عنػو حيػوة بػن شػري  
سػػحاؽ بػػن أ  فػػركة ذاؾ مػػديِب كيكػػُب أاب سػػليماف كىػػذا كىػػو يػػركم عنػػو ىػػذا ا٣بػػر كهبػػذا ذكػػره بػػن أ  حػػامت كلػػيس ىػػذا إب

( كابػن عػدم يف  ٓٔ ِكركاه الػدكال  يف الكػُب )  خراسآف كيكُب أاب عبد الرٞبن كأيهما كاف فا٢بدي  من أجلو ال يص .
يف  كفيػػػو أبػػػو عبػػػد الػػػرٞبن ا٣براسػػػآف كا٠بػػػو إسػػػحاؽ عػػػد: ُّْ/ُ(. كقػػػاؿ ا٤بنػػػاكم يف فػػػيأ القػػػدير  ُٖٗٗ/ ٓالكامػػػل ) 

ا٤بيػػزاف مػػن منػػاكّبه خػػر أبػػو داكد ىػػذا كركاه عػػن ابػػن عمػػر ابللفػػ  نفسػػو أٞبػػد كالبػػزار كأبػػو يعلػػى، قػػاؿ ابػػن حجػػر: كسػػنده 
: كإسػناده ضػػعي  ُُٓ/ِكيف الدرايػة يف ٚبػريج أحاديػ  ا٥بدايػة ضػعي ، كلػو عنػد أٞبػد إسػناد آخػر أمثػل مػػن ىػذا" أ.ىػػ. 

ن حػدي  عبػد هللا بػن عمػرك بػن العػاص ٫بػوه عنػده إبسػناد ضػعي . كيف عػوف كلو عند أٞبد إسناد آخر أجود كأمثل منو كمػ
: قاؿ ا٤بنذرم كيف إسناده إسحاؽ بن أسيد أبو عبد الرٞبن ا٣برسآف نزيل مصػر ال ٰبػتج ٕبديثػو، كفيػو أيضػا ِِْ/ٗا٤بعبود 

 .  ُُبرقم  ِْ/ُكلطرؽ ا٢بدي  ا٤بتعددة قواه األلبآف يف السلسلة الصحيحة  عطاء ا٣برسآف كفيو مقاؿ.
 . ّٖٓ/ْ(حاشية الركض ا٤برب  البن قاسم ُ)
 .ِٓٔ/ّ( الفركؽ للقرايف ِ)
 .ِِٖ/ٓ( زاد ا٤بعاد البن القيم ّ)
 .ْٗ/ّ( حاشية الدسوقيْ)
 . ِّٗ/ّ( هناية اتاج ٓ)
 الية: ، كشركط الغرر ا٤بؤثر على ا٤بعاملة ا٤بّّ/ِٗممخوذ من كبلـ اإلماـ ابن تيمية يف ٦بموع الفتاكل ( ٔ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .(ِ)كىو أصل عظيم من أصوؿ الشرع (ُ)"عن بي  الغرر -   - هنى النيب"كقد 

مو، كأف يكػوف الػثمن األصل اشَبط العلماء أف يكوف ا٤ببي  مقدكران علػى تسػلي اكعمبلن هبذ
 .(ّ) كا٤بثمن معلومْب  ألف جهالة أحدٮبا تدخلو يف الغرر

النهػػي عػػن عسػػ  كقػػد حػػـر الشػػارع أنواعػػان مػػن البيػػوع  الشػػتما٥با علػػى الغػػرر كمػػن ذلػػ : 
 -هنػػى ، ك (ٕ)، كبيػػ  حبػػل ا٢ببلػػة(ٔ)السػػم  يف ا٤بػػاءبيػػ  ك ، (ٓ)أك بيػػ  ضػػراب الفحػػل  (ْ)الفحػػل 
:  -   -كقػاؿ  ،(ٗ)ا٢بصػاةعػن بيػ   –   -هنػى ، ك (ٖ)يف البي  ا٤ببلمسة كا٤بنابذة عن -  

كبيػ  مػا يف ضػركع  بيػ  ا٢بمػل يف الػبطنعػن  -   -، ككرد هنيػو (َُ)" ال تب  ما لػيس عنػدؾ" 
                                                                                                                                                                                   

 . ُٕ/ِ، ا٤بقدمات ا٤بمهدات البن رشد ا١بد ُْ/ْأف يكوف كثّبا، ٱبرج الغرر اليسّب. ينظر: ا٤بنتقى للباجي  -ُ
كأف يكوف أصلياِّ، كىذا ٱبرج الغرر التاب  غّب ا٤بقصود، مثل بي  اللنب يف الضرع م  الشاة. ينظر ا٤بغػِب البػن دامػة  -ِ
ٔ/ُُْ. 
عقػػود الترعػػات، مثػل الوصػػية ٗبجهػػوؿ كالتػرع ٗبجهػػوؿ. ٦بمػػوع الفتػػاكل  كأف يكػوف يف عقػػد معاكضػػة، كىػذا ٱبػػرج -ّ

 .َِٕ/ُّالبن تيمية 
كأف ال تدعو إليو حاجة، ٱبرج بي  ما ٰبتاج إليو الناس مثل بي  ا٤بغيبات يف األرض، كبي  ا١ببة اشػوة مػ  جهػل  -ْ

 .ِٓ/ِٗمية ، ٦بموع الفتاكل البن تئُٓ/َُا٢بشوة. ينظر: شرح النوكم على صحي  مسلم 
 .(ّ/ٓ) مسلم ركاه (ُ)
( أكسػػ  كتػػاب جػػام  ألحكػػاـ الغػػرر كتػػاب: الغػػرر كأثػػره يف العقػػود للصػػدي  األمػػْب الضػػرير، كالػػذم صػػدر عػػن دار نشػػر ِ)

ىػػػ، كمػػن الكتػػ  ا٤بهمػػة الػػٍب ٘بمػػ  أحكػػاـ ُُّْىػػػ دار ا١بيػػل،   سػػنة َُُْىػػػ.   طبػػ  سػػنة ُّٕٔالثقافػػة ٗبصػػر سػػنة 
 ىػ.ُُّْ: ا٤بيسر كالقمار لرفي  يونس ا٤بصرم، كقد نشرتو دار القلم، الطبعة األكُف سنة ا٤بيسر كالقمار كتاب

 ( تراج  ا٤براج  السابقة. ّ)
 . -  -عن ابن عمر  ِِْٖ( ركاه البخارم برقم ْ)
 .  -  -عن جابر  ُّٖٗ( ركاه مسلم برقم ٓ)
 ابػػػن علػػػى كقفػػػو العلػػػم أىػػل كصػػػوب ،- كسػػػلم عليػػػو هللا صػػػلى - النػػيب عػػػن -  - مسػػػعود ابػػػن عػػػن ّٖٖ/ُ أٞبػػد ركاه (ٔ)

 ا٤بعرفة. دار طبعة – َُٖٔ/ِ للشوكآف األكطار نيل ينظر: .-  - مسعود
 األكطػػػػار نيػػػػل يف تفسػػػػّبه كينظػػػػر ا٢بػػػػدي ، مػػػػن ا٤بقصػػػػود يف كاختلفػػػػوا ،ّٖٖٕ بػػػػرقم كمسػػػػلم ّّْٖ بػػػػرقم البخػػػػارم ركاه (ٕ)

 ا٤بعرفة. دار طبعة – َُٖٔ/ِ للشوكآف
 .-  - ا٣بدرم سعيد أ  عن ّٖٕٓ برقم كمسلم ُِْْ برقم البخارم ركاه (ٖ)
 .(ّ/ٓ) مسلم ركاه (ٗ)
عػػن حكػػيم بػػػن  ُِٕٖكابػػن ماجػػػو بػػرقم  ِْٕٔكالنسػػا ي بػػرقم  ُِِّكالَبمػػذم بػػػرقم  َّّٓ( ركاه أبػػو داكد بػػرقم َُ)
-  -. 
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كشػػراء ا٤بغػػاّف حػػٌب تقسػػم كعػػن ضػػربة األنعػػاـ كبيػػ  العبػػد اآلبػػ ، كشػػراء الصػػدقات حػػٌب تقػػبأ 
أنػو هنػى أف يبػاع ٜبػر حػٌب ييطعػم أك صػوؼ علػى ظهػر  –   -، كما ركم عػن النػيب (ُ)الغا  

إال  -كىػػو االسػتثناء يف البيػػ   –عػػن الثنيػا  –   -، كهنػى (ِ)أك لػنب يف ضػػرع أك ٠بػن يف لػػنب 
 ك٫بوىا. ،(ّ)أف تعلم 

ر منػو الغػرر الفػاح  الكثػّب الػذم يتفػػ  العلمػاء علػى حرمػة البيػ  عنػد كجػوده، كمنػػو كالغػر 
، الغػرر اليسػّب الػذم ال ٲبكػن االحػَباز منػو، كمنػو مػػا بػْب ذلػ  ٩بػا ٱبتلػ  فيػو العلمػاء اجملتهػػدكف

علػػى منػ  بيػػ  األجنػة كالطػػّب  -أم العلمػاء  – أٝبعػػوا :"-رٞبػو هللا  -  (ْ)قػاؿ اإلمػاـ الشػػاطيب 
٥بػػواء، كالسػػم  يف ا٤بػػاء، كعلػػى جػػواز بيػػ  ا١ببػػة الػػٍب حشػػوىا مغيػػ  عػػن األبصػػار، كلػػو بيػػ  يف ا

حشوىا ابنفراده المتن ، كعلى جواز كراء الدار مشاىرة مػ  احتمػاؿ أف يكػوف الشػهر ثبلثػْب أك 
تسعة كعشػرين، كعلػى دخػوؿ ا٢بمػاـ مػ  اخػتبلؼ عػادة النػاس يف اسػتعماؿ ا٤بػاء كطػوؿ اللبػ ، 

اء مػػن السػػقاء مػػ  اخػػتبلؼ العػػادات يف مقػػدار الػػرم  فهػػذاف طرفػػاف يف اعتبػػار كعلػػى شػػرب ا٤بػػ
الثػػآف  فكػػل مسػػملة كقػػ   الغػػرر كعػػدـ اعتبػػاره لكثرتػػو يف األكؿ كقلتػػو مػػ  عػػدـ االنفكػػاؾ عنػػو يف

ا٣ببلؼ فيها يف ابب الغرر فهي متوسطة بػْب الطػرفْب، آخػذة بشػبو مػن كػل كاحػد منهمػا  فمػن 
 .(ٓ)" ، كمن من  ماؿ إُف جان  اآلخرارةيسأجاز ماؿ إُف جان  ال

كا٢بكمػػة يف ٙبػػرٔف بيػػ  الغػػرر كمعامبلتػػو ىػػي بعينهػػػا ا٢بكمػػة مػػن ٙبػػرٔف ا٤بيسػػر حيػػ  قػػػاؿ 
ػػػٍيطىاًف فىػػػاٍجتىًنبيوهي لىعىلَّكيػػػٍم  "تعػػػاُف:  ػػػًل الشَّ ػػػٍن عىمى ـي رًٍجػػػسه مًٌ ٍيًسػػػري كىاأٍلىنصىػػػابي كىاأٍلىٍزالى ًإ٭بَّىػػػا ا٣بٍىٍمػػػري كىاٍلمى

                                                             

، كضػػعفو األلبػػآف -  -ا٣بػػدرم  ( عػػن أ  سػػعيدُِٔٗ( كابػػن ماجػػو )ُّٔٓ( كالَبمػػذم )ِْ/ّ( أخرجػػو أٞبػػد )ُ)
 طبعة دار ا٤بعرفة.  – َُٖٔ/ِ، كلبعضها شواىد تنظر يف نيل األكطار للشوكآف ُِّٗيف إركاء الغليل برقم 

. نيػػل -  -، كصػوب ابػػن أ  شػيبة كقفػو علػػى ابػن عبػاس -  -عػن ابػػن عبػاس  ُْ/ّ( ركاه الػدارقطِب يف سػننو ِ)
 رفة.طبعة دار ا٤بع – َُٗٔ/ِاألكطار 

 .-  -عن جابر  ْْٕٔكالنسا ي برقم  َُِٗ( ركاه الَبمذم برقم ّ)
(  الشاطيب ىو إبراىيم بن موسى بن دمحم ، أبو إسػحاؽ ، اللخمػي الغر طػي ، الشػهّب ابلشػاطيب ، مػن علمػاء ا٤بالكيػة .  ْ)

، تويف سػنة  افقػات يف أصػوؿ الفقػو كاالعتصػاـ. شػجرة ىػػ مػن تصػانيفو : ا٤بو َٕٗكاف إمامنا ٧بققنا أصولينا مفسرنا فقيهنا ٧بداثن
 .ُٕ/  ُ، كاألعبلـ للزركلي  ُِّالنور الزكية ص 

 .ُُٖ-ُُٕ/ٓٙبقي  مشهور آؿ سلماف  –( ا٤بوافقات للشاطيب ٓ)
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اكىةى كىاٍلبػىٍغضىػاءى يف  "، كقاؿ تعاُف ( َٗ" ) ا٤با دة:وفى تػيٍفًلحي  نىكيمي اٍلعىػدى ًإ٭بَّىا ييرًيدي الشٍَّيطىافي أىف ييوًق ى بػىيػٍ
ًة  ٍيًسًر كىيىصيدَّكيٍم عىن ًذٍكًر اللَّػًو كىعىًن الصَّبلى  . (ُ)( ُٗ" ) ا٤با دة:فػىهىٍل أىنتيم مُّنتػىهيوفى ا٣بٍىٍمًر كىاٍلمى

 ث: التغرير واخلداعالسبب الثال

مػػػػن القواعػػػػد ا٤بهمػػػػة يف ا٤بعػػػػامبلت ا٤باليػػػػة قيامهػػػػا علػػػػى الصػػػػدؽ كاألمانػػػػة، كابتعادىػػػػا عػػػػن 
الكػػذب كا٣بيانػػة كا٣بػػػداع  إذ ىػػي أخػػبلؽ ا٤بنػػػافقْب ك٠بػػتهم البػػارزة، كاألحاديػػػ  يف بيػػاف حرمػػػة 

البيعػاف اب٣بيػار ": -   - كمنهػا مػا سػب  مػن قولػو ،(ِ) التعامل ابلغ  كا٣بداع كثّبة ال ٙبصى
، كمػا (ّ)" ما َف يتفرقا، ف ف صدقا كبينا بورؾ ٥بما يف بيعهما، كإف كتما ككذاب ٧بق  بركػة بيعهمػا

كرد عػػن أ  ىريػػرة ل أف رسػػوؿ هللا   مػػر علػػى صػػرة طعػػاـ فمدخػػل يػػده فيهػػا فنالػػ  أصػػابعو 
  الطعاـ ( قاؿ: أصابتو السػماء اي رسوؿ هللا، قػاؿ: )أفػبل جعلتػو بلبلن، فقاؿ: )ما ىذا اي صاح

 .(ْ) (فوؽ الطعاـ حٌب يراه الناس، من غ  فليس مِب

مثػل تصػرية اللػنب يف ضػركع  كمن أمثلة ما حرمو الشارع من أجػل ذلػ : التػدليس يف البيػ 
كا اإلبػػلى كالغػػنم..." :"ال تيصىػػرُّ -   -كدليػػل التحػػرٔف قولػػو  ،هبيمػػة األنعػػاـ

 (ٔ)كبيػػ  الػػنج  .(ٓ)
بيػػػوع األمانػػػة، أك كالكػػػذب يف اإلخبػػػار بػػػثمن السػػػلعة يف  ،(ٕ)عػػػن الػػػنج   –   -فقػػػد هنػػػى 

 .(ٗ) ككتماف عيوب السلعة ،(ٖ)قولو: سيم  مِب بكذا كىو كاذب 

 

                                                             

 العداكة. سب  ألنو ابلباطل، الناس أمواؿ أكل العلة أبف القوؿ ذل  ٱبال  كال ،ْٕ/ٓ للخطا  السنن معاَف ينظر: (ُ)
 .ِِٓ/ٔ ا٤بغِب( ِ)
 .ُِّٓكمسلم برقم  ََِٓ( ركاه البخارم برقم ّ)
 .َُِ( ركاه مسلم برقم ْ)
 .-  -عن أ  ىريرة  ُُٓٓكمسلم برقم  َُِْ( ركاه البخارم برقم ٓ)
 ( ينظر يف تفصيل ذل  كتاب: النج  كا٤بزايدة كا٤بناقصة لؤلستاذ الدكتور رفي  يونس ا٤بصرم. ٔ)
 .ُُٔٓكمسلم برقم  َِّٓ( ركاه البخارم برقم ٕ)
 .ُِٔ( االختيارات للبعلي ص ٖ)
( ينظػػر يف تفاصػػيل ذلػػ  كتػػاب الغػػ  كأثػػره يف العقػػود للػػدكتور عبػػدهللا السػػلمي. مػػن إصػػدار دار كنػػوز أشػػبيليا ابلػػرايض ٗ)

 ىػُِْٔالطبعة األكُف سنة 
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 السبب الرابع: الضرر

ال ضرر ": -   - قاؿ فقد ،ـ أك ا٣باصالعا الضرر   الشريعة التجارة الٍب تتضمنمنع
كمعػػػُب )ال ضػػػرر(: ال ٯبػػػوز إ٢بػػػاؽ مفسػػػدة ابلغػػػّب مطلقػػػان، كمعػػػُب )ال ضػػػرار(: ال  (ُ)" كال ضػػػرار

ٯبػػػوز إ٢بػػػاؽ مفسػػػدة ابلغػػػّب علػػػى كجػػػو ا٤بقابلػػػة لػػػو، لكػػػن مػػػن غػػػّب تقييػػػد بقيػػػد االعتػػػداء اب٤بثػػػل 
ر  إذ الفعػػاؿ مصػػدر قياسػػي لًفاعىػػل الػػذم يػػدؿ علػػى كاالنتصػػار للحػػ ، كىػػذا أليػػ  بلفػػ  الضػػرا

 .(ِ)ا٤بشاركة 

 .(ّ)ىو الضرر الكثّب، أما اليسّب فمعفو عنو  كالضرر ا٤بمنوع

 يف ا٤بعامبلت قسماف: كالضرر

 الضرر العاـ، كأمثلة التعامبلت ارمة بسب  الضرر العاـ ما أييت: األوؿ:

 . (ْ)كر إال خاط " ت:" ال ٰب-   -االحتكار، كدليل ٙبرٲبو قولو  -ُ

:" كال يبػػػ  -   -تػػػوِف البيػػػ  ٤بػػػن ٯبلػػػ  السػػػل  لؤلسػػػواؽ، كدليػػػل ٙبرٲبػػػو قولػػػو -ِ
أف  -  -بداللػػة حػػدي  جػػابر  ٤بػػا يف ذلػػ  مػػن رفػػ  األسػػعار علػػى النػػاس ،(ٓ) حاضػػر لبػػاد"

 .(ٔ)ا الناس يرزؽ هللا بعضهم من بعأ" قاؿ:" ال يب  حاضر لباد، دعو  –   -النيب 

هنػػى عػػن بيػػ  السػػبلح -   -بيػػ  السػػبلح كقػػ  الفتنػػة، كدليػػل ٙبرٲبػػو أف النػػيب -ّ
 .(ٕ) كق  الفتنة

                                                             

 .َْٖ/ّلغليل كغّبٮبا، كحسنو األلبآف يف إركاء ا ِٕٖٔكأٞبد برقم  ُِّْ( ركاه ابن ماجو برقم ُ)
 . ُِْ/ُ(ٝبهرة القواعد الفقهية للندكم ِ)
 ٙبقي  أٞبد ا٣بليل. –طبعة دار ابن ا١بوزم  – ُٗٗ( القواعد النورانية لئلماـ ابن تيمية ص ّ)
( كقولػو )إال خػاط ( ٗبعػُب آ ، كا٤بعػُب: ال ٯبػَبئ علػى ىػذا الفعػل الشػني  إال ُِْٓ( كابن ماجو )َُٓٔمسلم )(ركاه ْ)

 د ا٤بعصية.من اعتا
 .-  -عن ابن عباس  َُِٓكمسلم برقم  َِْٗ( ركاه البخارم برقم ٓ)
 .ُِِٓ( ركاه مسلم برقم ٔ)
كضػػعفو األلبػػآف  -  -( عػػن عمػػراف بػػن حصػػْب ِّٕ/ٓ( كالبيهقػػى )َُْ( أخرجػػو العقيلػػي يف " الضػػعفاء " )ص ٕ)

 .ُِٔٗيف إركاء الغليل برقم 
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الضػرر أبفػراد ا٤بسػلمْب ٤بػا  الضرر ا٣باص، كذل  أف الشرع هنى عن كل مػا يسػب  الثاص:
كأمثلػػة التعػػامبلت ارمػػة بسػػب  الضػػرر ا٣بػػاص مػػا الفرقػػة بػػْب ا٤بسػػلمْب، فيػػو مػػن بػػ  للعػػداكة ك 

 أييت:

 .(ِ)، كالسـو على السـو(ُ) عن البي  على البي ، كالشراء على الشراء -   -هنيو -ُ

ألف  .(ْ):"ال تلقػػوا ا١بلىػػ " -   -، كقولػػو (ّ)" كال تلقػػوا الركبػػاف":-   - قولػو -ِ
ل  للسوؽ ال يعرؼ األسعار، ف ذا اشػَبم منػو قبػل أف يػدخل السػوؽ تسػب  ذلػ  يف بيعػو ا١با

 بسعر أقل من سعر السوؽ.

 -اتفاؽ التجار حاؿ ا٤بزايدة أف يقفوا اب٤بزاد عنػد حػد معػْب، قػاؿ اإلمػاـ ابػن تيميػة  -ّ
هػا صػاحبها إذا اتف  أىل السوؽ على أف ال يزايػدكا يف سػل  ىػم ٧بتػاجوف ٥بػا ليبيع :"-رٞبو هللا 

بدكف قيمتها كيتقا٠بوهنا بينهم فػ ف ىػذا قػد يضػر صػاحبها أكثػر ٩بػا يضػر تلقػي السػل  إذا ابعهػا 
 .(ٓ)"  مساكمة  ف ف ذل  فيو من ٖبس الناس ما ال ٱبفى

، إذ مػػن القواعػػد ا٤بقػػررة يف الفقػػو كيسػػتثُب مػػن ذلػػ  بعػػأ الضػػرر ا٣بػػاص ٤بقابلػػة نفػػ  عػػاـ
ٯبػػوز بيػػ  ، كمػػن تطبيقػػات ذلػػ : أنػػو (ٔ)دف  ضػػرر عػػاـ" اإلسػػبلمي:" يتحمػػل الضػػرر ا٣بػػاص لػػ

التسػعّب إذا كمػا جػوز الفقهػاء   الفاضل من طعاـ اتكر عن قوتو كقوت عيالػو إُف كقػ  السػعة.
  .(ٕ)، م  أف البا   سيتضرر ابلتسعّب تعدل أرابب القوت يف بيعو ابلغنب الفاح 

 ُمػػؤٛبره ا٣بػػامس ابلكويػػ  مػػن  ٤بنعقػػد يف دكرةا٦بلػػس ٦بمػػ  الفقػػو اإلسػػبلمي كقػػد درس 
موضػػػػػػوع ، ـُٖٖٗكػػػػػػانوف األكؿ )ديسػػػػػػمر(   ُٓإُف  َُىػػػػػػػ /  َُْٗٝبػػػػػػادل األكُف  ٔإُف 

                                                             

 .ُُِْقم كمسلم بر  َِِّ( ركاه البخارم برقم ُ)
 .-  -عن أ  ىريرة  ُُْٓكمسلم برقم  ِٕٕٓ( ركاه البخارم برقم ِ)
 .-  -عن ابن عباس  َُِٓكمسلم برقم  َِْٗ( ركاه البخارم برقم ّ)
 .-  -عن أ  ىريرة  ُُٗٓ( ركاه مسلم برقم ْ)
 .َّْ/ِٗ( ٦بموع الفتاكل ٓ)
 ْٕ( األشباه كالنظا ر البن ٪بيم ص ٔ)
 .ُٖٗهية للزرقا ص ( القواعد الفقٕ)
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قػػراران شػػامبلن لبيػػاف ا٢بريػػة التجاريػػة يف الشػػريعة اإلسػػبلمية كقيودىػػا،  قػػررك )ٙبديػػد أرابح التجػػار( 
 :كن  القرار

النػاس أحػرارا يف بػيعهم كشػرا هم : األصل الذم تقرره النصوص كالقواعد الشرعية تػرؾ أوا
كتصرفهم يف ٩بتلكاهتم كأموا٥بم يف إطار أحكاـ الشريعة اإلسبلمية الغػراء كضػوابطها عمػبلن ٗبطلػ  

ػػنىكيم اًبٍلبىاًطػػًل ًإالَّ أىف تىكيػػوفى ً٘بىػػارىةن عىػػن  "قػوؿ هللا تعػػاُف:  ػػا الَّػػًذينى آمىنيػػوا الى أتىٍكيليػػوا أىٍمػوىالىكيم بػىيػٍ ايى أىيػُّهى
 .( ِٗ" ) النساء:  اضو مًٌنكيمٍ تػىرى 

: لػػػيس ىنػػػاؾ ٙبديػػػد لنسػػػبة معينػػػة للػػػرب  يتقيػػػد هبػػػا التجػػػار يف معػػػامبلهتم، بػػػل ذلػػػ  اثنياػػػا
مَبكؾ لظركؼ التجارة عامػة كظػركؼ التجػار كالسػل ، مػ  مراعػاة مػا تقضػي بػو اآلداب الشػرعية 

 من الرف  كالقناعة كالسماحة كالتيسّب.

ة اإلسبلمية على كجوب سبلمة التعامل مػن أسػباب ا٢بػراـ : تضافرت نصوص الشريعاثلثاا
كمبلبساتو كالغ ، كا٣بديعػة، كالتػدليس، كاالسػتغفاؿ، كتزييػ  حقيقػة الػرب ، كاالحتكػار الػذم 

 يعود ابلضرر على العامة كا٣باصة.

: ال يتػػػدخل كِف األمػػػر ابلتسػػػعّب إال حيػػػ  ٯبػػد خلػػػبلن كاضػػػحنا يف السػػػوؽ كاألسػػػعار رابعاػػا
عوامل مصطنعة، ف ف لوِف األمػر حينئػذو التػدخل ابلوسػا ل العادلػة ا٤بمكنػة الػٍب تقضػي  شئنا من 

 .(ُ)على تل  العوامل كأسباب ا٣بلل كالغبلء كالغنب الفاح 

 : إذا تضمن العقد ترؾ واجب أو انتهاؾ زلـر أو أدخم إىل ذل اخلامسالسبب 

، كمػػػن أمثلػػػة  نػػػو إذا تضػػػمن العقػػػد تػػػرؾ كاجػػػ  أك انتهػػػاؾ ٧بػػػـر أك أدل إُف ذلػػػ  ف ٧بػػػـر
  ذل :

ا ٱلًَّذينى ءىامىنػيوأاٍ ًإذىا نيوًدمى ، لقولو تعاُف:" (ِ) البي  بعد النداء الثآف يف ا١بمعة -ُ أيىٓأىيػُّهى
ٓ ًذۡكًر ٱًََّّ كىذىريكاٍ ٱۡلبػىۡي ىَۚ    (.ٗ") ا١بمعة: لًلصَّلىٓوًة ًمن يػىۡوـً ٱ١ۡبيميعىًة فىٱۡسعىۡواٍ ًإُفى

                                                             

 .ِِّٗ/ ٦ٓبلة ٦بم  الفقو اإلسبلمي ( ُ)
 .ِْٗ/ْأحكاـ القرآف البن العر  ( ِ)
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ة، لقولو تعاُف: " أيىٓأىيػُّهىا ٱلًَّذينى ءىامىنيواٍ الى تػيۡلًهكيۡم أىۡموٓىليكيۡم كىالىأ الصبلالبي  بعد إقامة  -ِ
 كىمىن يػىۡفعىۡل ذٓىًل ى فىميٍكلىٓأًئ ى ىيمي ٱ٣ۡبٓىًسريكفى " )ا٤بنافقوف:

ًَۚ  (.ٗأىۡكلٓىديكيۡم عىن ذًۡكًر ٱََّّ
صلى  -ؿ هللا  أف رسو  -  -بي  ا٣بمر كا٤بيتة كا٣بنزير كاألصناـ، ٢بدي  جابر  -ّ

 . (ُ)هنى عن ذل   –هللا عليو كسلم 
حػـر ٜبػن الػدـ  –   -أف النيب  -  -بي  الدـ كالكل ، ٢بدي  أ  جحيفة  -ْ

 .(ِ)كٜبن الكل  
 كبيػػػ  العنػػػ  ٤بػػػن يتخػػػذه ٟبػػػران، كدليػػػل التحػػػرٔف قولػػػو تعػػػاُف:" كىالى تػىعىػػػاكىنيواٍ عىلىػػػى ٱإۡلً ًۡ  -ٓ

 (.ِ)ا٤با دة: كىٱۡلعيۡدكٓىفًَۚ "

  

                                                             

 .َِْْكمسلم برقم  ِِّٔركاه البخارم برقم ( ُ)
 .ِِّٖركاه البخارم برقم ( ِ)
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 الجاىٕ املطلب

 أٍنٔ٘ أىظن٘ امليافض٘ يف ضبط التْاسٌ االقتصادٖ 

ا٤بنافسػػػػة مػػػػن بػػػػْب الوسػػػػا ل القانونيػػػػة لبلنتقػػػػاؿ مػػػػن االقتصػػػػاد ا٤بوجػػػػو إُف تنظيمػػػػات  تعػػػػد
االقتصاد ا٢بر، كٝبي  ا٤بمارسات الٍب يكوف ا٥بدؼ منهػا اإلخػبلؿ ٗببػدأ ا٤بنافسػة ا٢بػرة تعتػر مػن 

ارات الػػٍب ٰبظرىػػا القػػانوف، كمػػن أجػػل ٞبايػػة االقتصػػاد ا٢بػػر ١بػػمت ىػػذه الػػدكؿ إُف قبيػػل االحتكػػ
 االقتصادية يف السوؽ.  الضواب إنشاء أجهزة متخصصة مهمتها ٞباية 

كقد أظهرت ا٤بمارسة يف معظم الدكؿ ضركرة ضب  ا٤بنافسػة التجاريػة كتنظيمهػا ٗبػا يهػذب 
تجػػػارة كا٤بنافسػػػة كتقلػػػي  األضػػػرار ا٤بَبتبػػػة يف آف الظػػػاىرة التنافسػػػية ٕبيػػػ  ٲبكػػػن ٞبايػػػة حػػػريٍب ال

 .(ُ)كاحد

بنػػػػاء كحػػػػدات الرغبػػػػة يف التوجػػػػو إُف  بظػػػػاىرة يتسػػػػم النظػػػػاـ االقتصػػػػادم العػػػػا٤بي ا٤بعاصػػػػرك 
عات التجاريػػػػة، كيعػػػػد االنػػػػدماج أىػػػػم ىػػػػذه الوسػػػػا ل علػػػػى ك تركػػػػز ا٤بشػػػػر  عػػػػر اقتصػػػػادية عمبلقػػػػة

علػػػى ا٤بنافسػػػة، فيقػػػ   ةز االقتصػػػادم ا٤بػػػؤثر كيعػػػد االنػػػدماج مػػػن أىػػػم كسػػػا ل الَبكػػػ .(ِ)اإلطػػػبلؽ
االندماج بْب منش ت تقـو بغرض كاحد إلهناء ا٤بنافسة القا مة بينها، كتفػُب ا٤بنشػمة الضػعيفة يف 
ا٤بنشمة القوية بدالن من أف تسق  صريعة يف ميداف ا٤بنافسة، كقد ال يكػوف بػْب ا٤بنشػ ت ا٤بند٦بػة 

رأسي إذا كان  كل شركة منها تكمل األخػرل، أك  منافسة، كلكن يَبت  على االندماج تكامل
 .  (ّ)متكاملةتكامل أفقي إف كان  ا٤بنش ت ا٤بند٦بة تزاكؿ أنشطة 

االندماج ضركرة اقتصػادية للكثػّب مػن الشػركات، كلبلقتصػاد الػوطِب كابلرغم من ذل  يعد 
ٍب تتعػرض ٥بػا بشكل عاـ، نظرا ٤با ينطػوم عليػو مػن ٚبفػيأ النفقػات العامػة، كتقليػل ا٤بخػاطر الػ

                                                             

 .ٓ د. حسْب فتحي ص –( ا٤بمارسات االحتكارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة ُ)
 .ُْٗمن  اإلغراؽ كاالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمل دمحم شليب، ص  –( ا٢بد من آليات االحتكار ِ)
 .ُّ( النظاـ القانوٓف الندماج الشركات ٢بساـ الدين الصغّب ص ّ)
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ا٤بشػػػػركعات الصػػػػغّبة كا٤بتوسػػػػطة، كمػػػػا فيػػػػو مػػػػن إضػػػػافة طاقػػػػات فنيػػػػة كإداريػػػػة كماليػػػػة للشػػػػركات 
 .(ُ)ا٤بند٦بة

كمػػػ  مػػػا يف االنػػػدماج مػػػن فوا ػػػد للشػػػركات ا٤بند٦بػػػة، كتقليػػػل ا٥بػػػدر يف االقتصػػػاد الػػػوطِب، 
 يػؤدم نفسػو وقػ كجودة ا٤بنتجات، كتقليل تكالي  ا٤بنػتج ٩بػا قػد ٱبفػأ األسػعار  إال أنػو يف ال

يف أحيػػػػاف كثػػػػّبة ىيمنػػػػة علػػػػى السػػػػوؽ، ٩بػػػػا ٲبكػػػػن الشػػػػركات ا٤بند٦بػػػػة مػػػػن الػػػػتحكم يف األسػػػػعار 
 .(ِ)كاإلنتاج، ٩با يكوف معو االندماج مؤداين للسيطرة كاحتكار القلة 

يلػـز عنػػد كقػػوع االنػدماج أك التوجػػو للموافقػػة عليػو أف يػػتم التمكػػد مػن امتنػػاع ا٤بنشػػمة بعػػد ك 
حظػػػر إسػػػاءة سػػػاءة اسػػػتغبلؿ الوضػػ  ا٤بهػػػيمن، ألف قػػػوانْب ا٤بنافسػػػة تقػػرر ٝبيعهػػػا االنػػدماج مػػػن إ

تصػػدم للممارسػات التجاريػػة ا٤بخلػػة ال كا٥بػػدؼ مػن ذلػػ اسػتخداـ الوضػػ  ا٤بهػػيمن علػى السػػوؽ 
 مػن كصػوؿبلحتيػاط لٕبرية ا٤بنافسة كتوازف السوؽ عند أك بعد كقوعها، كهتػدؼ الرقابػة البلحقػة 

 كضػػ  مهػػيمن يصػػع  تبلفيػػو مسػػتقببلن، كيضػػع  ا٤بنافسػػة يف السػػوؽ، ا٤بنشػػ ت لقػػوة ٯبعلهػػا يف
كالرقابػػػة عليهػػػا ال يعػػػِب منعهػػػا أك عػػػدـ تشػػػجيعها بػػػل يعػػػِب ضػػػبطها كالتمكػػػد مػػػن عػػػدـ ٨بالفتهػػػا 

 .  (ّ)للمنافسة 

٥بػا أثػر كاضػ  يف التػوازف بػْب اإلنتػاج ا١بيػد كاالسػتهبلؾ، ك  من أىم مػا ٰبقػ ا٤بنافسة كتعد 
ايدة ا١بودة، كابتكػار سػل  كخػدمات جديػدة، كلكػن قػد تنحػرؼ ا٤بنافسػة إذا ٚبفيأ األسعار كز 

ا٤بنافسػػة ، إذ ترتػػ  عليهػػا ضػػرر عػػاـ أك خػػاص ابرتكػػاب مػػا ٱبػػال  األنظمػػة كاألعػػراؼ التجاريػػة
الطليقػػػة إلنتػػػػاج سػػػػل  أك خػػػدمات بػػػػبل ضػػػػب ، قػػػد تسػػػػب  سػػػػلوكا تنافسػػػيا عػػػػدكانيا مػػػػن بعػػػػأ 

كىػػذا . (ْ)"Market Failure" كاالهنيػػار لعجػػزا٤بنشػػ ت يف السػػوؽ ٩بػػا يصػػي  السػػوؽ اب
                                                             

، انػدماج َُٓشػليب، ص من  اإلغراؽ كاالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمل دمحم  –ا٢بد من آليات االحتكار ( ُ)
 .ُٖالشركات ألٞبد ٧برز ص 

 .ُُٓمن  اإلغراؽ كاالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمل دمحم شليب، ص  –ا٢بد من آليات االحتكار ( ِ)
ليفتػػػويت   –عػػػن كتػػػاب: نظػػػاـ األسػػػعار  ََِ( االحتكػػػار كا٤بمارسػػػات ا٤بقيػػػدة للمنافسػػػة للػػػدكتور معػػػْب الشػػػناؽ ص ّ)

 .ُِّ ريتشارد ص
د. حسػػػْب فتحػػػي، دار أبػػػو اجملػػػد  –( ا٤بمارسػػػات االحتكاريػػػة كالتحالفػػػات التجاريػػػة لتقػػػويأ حػػػريٍب التجػػػارة كا٤بنافسػػػة ْ)

 .ْالقاىرة، ص  –للطباعة 
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يؤكػػػد ضػػػركرة كضػػػ  أنظمػػػة لضػػػب  ا٤بنافسػػػة كتقييػػػدىا اب٤بقػػػدار ا٤ببل ػػػم للسػػػوؽ، فػػػ ذا حصػػػل مػػػن 
الضػػرر الناشػػ  عػن ا٤بنافسػػة يعتػػر ضػررا مشػػركعا طا٤بػػا   فػ فا٤بنافسػة أضػػرار مػ  التزامهػػا ابألنظمػػة 

 .(ُ)مشركعة  ا٤بمارسة التجاريةكان  

 

 الحالج املطلب

 املنارصات االحتكارٓ٘ علٙ اقتصاد الدّل مظاٍز 

قبػػػل أكثػػػر مػػػن قػػػرف مػػػن الزمػػػاف، كجػػػدت بعػػػأ التكػػػتبلت كالتحالفػػػات بػػػْب العديػػػد مػػػن 
٩بػػػا أثػػر علػػػى ا٤بشػػػركعات الصػػغّبة كا٤بتوسػػػطة سػػػلبياِّ، ة السػػوؽ األمريكيػػػ ا٤بشػػركعات ا٤بتشػػػاهبة يف

قػػػانوف  كصػػدرـ ُٕٖٔ( سػػنة Grangerحركػػة قرانقػػر ) فحػػورت ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة مػػن
كأكػػػػد علػػػػى عػػػػدـ  .(ِ)ـ، كالػػػػذم كقػػػػ  يف كجػػػػو ا٤بمارسػػػػات االحتكاريػػػػةَُٖٗشػػػػّبماف سػػػػنة 

أم عقػػػود أك اتفاقػػػات أك انػػػدماجات أك مػػػؤامرات خفيػػػة لتقييػػػد التجػػػارة أك ا٢بػػػد مػػػن  مشػػػركعية
ن حريتهػػػا، كابلتػػػاِف فػػػ ف أم شػػػخ  يعمػػػل أك ٰبػػػاكؿ ٩بارسػػػة االحتكػػػار يف التجػػػارة أك ا٢بػػػد مػػػ

 . (ّ)حريتها، يعتر عملو عمبل غّب شرعي

اسػػتحواذ شػركة أك مؤسسػػة علػى كػػل  أم ـُُْٗقػػانوف كبليتػوف األمريكػػي لسػنة    منػ 
أك بعػأ أسػػهم أك حصػ  أك موجػػودات شػركة أك مؤسسػػة أخػرل، سػػواء بطريػ  مباشػػر أك غػػّب 

ْب تلػ  الشػركات مباشر، إذا كان  ىذه السيطرة تؤدم إُف احتماؿ التقيد ا١بوىرم للمنافسػة بػ
أك ا٤بؤسسػػات أك يف السػػوؽ بصػػفة عامػػة أك كػػاف مػػن مػػؤدل ذلػػ  احتمػػاؿ تكػػوين احتكػػار يف 

 .(ْ)٦باؿ السلعة كيف نطاؽ السوؽ ا١بغرافية

                                                             

 .ّٖٕ/ّ -( الوسي  يف القانوف التجارم ألكثم ا٣بوِفُ)
 .ٕٖ. ص  –( ٞباية ا٤بنافسة للدكتور حسْب ا٤باحي ِ)
 .ُٕٓسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ( االحتكار كا٤بنافّ)

 .٦ُْبلة ا٢بقوؽ ص  –د. أٞبد ا٤بلحم –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية  (ْ)
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قػػانوف سػيلر سػػنة فصػدر  إال أف قػانوف كبليتػوف َف يكػػن شػامبل ١بميػ  أنػػواع االنػدماجات،
ـ صػدر قػانوف ٙبسػْب مكافحػة ُٕٔٗة يف سػنـ، ليشمل االندماج األفقػي كالرأسػي،   َُٓٗ

االحتكػػار، كالػػذم يقضػػي بضػػركرة اإلخطػػار عػػن أم مشػػركع انػػدماج بػػْب ا٤بشػػركعات، كيكػػوف 
ٙبليػػل نتػػا ج االنػػدماج مشػػَبكا بػػْب كزارة العػػدؿ ك١بنػػة التجػػارة االٙباديػػة، كيصػػدر منهمػػا قػػرارات 

، كمػػػػؤدل ذلػػػػ  (ُ)سػػػػةا٤بوافقػػػػة علػػػػى االنػػػػدماجات كإيقػػػػاؼ أم حػػػػاؿ تػػػػؤدم آلاثر ضػػػػارة اب٤بناف
 .(ِ)بطبلف االندماجات غّب النظامية

يوليػػػػػػو  ُٗيف  َٖٔ/ٕٕأصػػػػػػدر ا٤بػػػػػػنظم الفرنسػػػػػػي قػػػػػػانو ن رقمػػػػػػو يف السػػػػػػوؽ الفرنسػػػػػػي ك 
ـ، بشػػػمف فػػػرض رقابػػػة إداريػػػة علػػػى عمليػػػات االنػػػدماج ا٥بامػػػة الػػػٍب يكػػػوف ٥بػػػا أتثػػػّب علػػػى ُٕٕٗ

 .(ّ)االقتصاد القومي الفرنسي

مارسات االحتكارية غػّب ا٤بلتزمػة ابألنظمػة تػؤدم إُف أضػرار كيتبْب للباح  ٩با سب  أف ا٤ب
ابالقتصػػاد الكلػػي للدكلػػة، كمػػا أف لػػو آاثران ضػػارة علػػى التجػػار ا٤بتنافسػػْب كا٤بسػػتهلكْب ٩بػػا يػػؤدم 

تضػػػرر في إُف أضػػػرار ماديػػػة كػػػرل، كزايدة للبطالػػػة جػػػراء إفػػػبلس الشػػػركات ا٤بتنافسػػػة أك ضػػػعفها.
ه التكػػػػػتبلت تضػػػػػغ  علػػػػػى ا٤بنتجػػػػػْب ليبيعػػػػػوا ابلسػػػػػعر الػػػػػذم منتجػػػػػو ا٤بػػػػػواد األكليػػػػػة لكػػػػػوف ىػػػػػذ

تضػػػػرر صػػػػغار ا٤بنافسػػػػْب غػػػػّب الػػػػداخلْب يف تلػػػػ  التكػػػػتبلت بكػػػػوف بيػػػػ  ا٤بنتجػػػػات ال كييريدكف.
تضػػرر ا٤بسػتهلكوف لكػػوف تلػػ  التكػػتبلت تبيػ  ا٤بنتجػػات ابلسػػعر الػػذم كي يتناسػ  مػػ  التكلفػػة.

   تشاء.

التجاريػػة انتبهػػ  إُف ضػػرر تػػرؾ البػػاب علػػى  كىػذا يؤكػػد أف الػػدكؿ الػػٍب تقػػدس مبػػدأ ا٢بريػػة
مصػػػراعيو للتجػػػػار ليعيثػػػػوا فسػػػػادا يف السػػػػوؽ هبػػػػدؼ ا٢بصػػػوؿ علػػػػى الػػػػرب  الػػػػوفّب علػػػػى حسػػػػاب 
أخبلقيات ا٤بهنة، كا٤بسؤكلية االجتماعية ا٤ببنية على مبدأ أن  ترب  كأ  أربػ ، كالػذم يػدؿ عليػو 

 .(ْ)" كم حٌب ٰب  ألخيو ما ٰب  لنفسوال يؤمن أحد  :"-   -رسوؿ هللا قوؿ 

                                                             

 .َُٓٞباية ا٤بنافسة للدكتور حسْب ا٤باحي ص ( ُ)
 .ُّّاالحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ( ِ)
 .ِّاندماج الشركات ألٞبد ٧برز ص ( ّ)
 .-  -( عن أنس بن مال  ْٗ/  ُ(، كمسلم )ُُ/  ُ( ركاه البخارم )ْ)
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 الزابع املطلب

 صلبٔات االىدماجات املدل٘ بأىظن٘ امليافض٘ 

يف  نسػبياِّ  بدراسة كاق  االندماجات الٍب ٛب  يف الفَبة السػابقة، يلحػ  الباحػ  أهنػا قليلػة
بيػد  ةبيػ، كيرجػ  سػب  قلػة االنػدماجات لكػوف الكثػّب مػن التجػارة يف الػدكؿ العر (ُ)الدكؿ العربية

بسػػػب  دخػػػوؿ شػػػركاء   العا ليػػػة مػػػن االسػػػتقبللية اتالشػػػرك مػػػبلؾ أسػػػر ٘باريػػػة، كاالنػػػدماج ٰبػػػـر
 .جدد

بينمػػا يلحػػ  كثػػػرة االنػػدماجات يف أسػػواؽ الػػػدكؿ ا٤بتقدمػػة، كقػػد مػػػرت الػػوالايت ا٤بتحػػػدة 
 ( كىي:Merger Wavesعلى سبيل ا٤بثاؿ ٖبمس موجات لبلندماج )

ـ، كقػػػػػد تفشػػػػػ  فيهػػػػػا االنػػػػػدماجات َُْٗـ إُف ُّٖٗيف الفػػػػػَبة مػػػػػن سػػػػػنة  -ُ
األفقية بْب شركات الصل  كالسك  ا٢بديدية كالصناعات التحويلية كالنقل، كانته  مػ  بدايػة 

 ا٢برب العا٤بية األكُف.
ـ، كفيهػػػػا توجهػػػ  االنػػػػدماجات ٫بػػػػو ُِٗٗـ إُف  ُُٗٗيف الفػػػَبة مػػػػن سػػػنة  -ِ

 .عمليات التكامل الرأسي، كانته  ا٤بوجة م  أزمة الكساد الكبّب
 ـ كبرزت فيها االندماجات ا٤بختلطة.ُّٕٗـ إُف ُٓٓٗيف الفَبة من سنة  -ّ
ـ كٛبيػػػػزت ىػػػػذه الفػػػػَبة ابالسػػػػتحواذات ُٖٗٗـ إُف ُْٕٗيف الفػػػػَبة مػػػػن سػػػػنة  -ْ
 العدا ية.
ـ إُف اآلف، كٛبيػزت بضػخامة االنػدماجات بػْب البنػوؾ ُّٗٗيف الفَبة من سنة  -ٓ

 .  (ِ)كشركات االتصاالت 

                                                             

حػػاؿ تركػػز اقتصػػادم، منهػػا  ْٕـ ََِٗـ إُف سػػنة ُٕٗٗ(علػى سػػبيل ا٤بثػػاؿ، درس ٦بلػػس ا٤بنافسػػة التونسػػي مػن سػػنة ُ)
رفػػأ حػػاؿ كاحػػدة. ينظػػر: التقريػػر الػػوطِب حػػوؿ  حػػاؿ، كمت ُٕحػػاؿ ليسػػ  خاضػػعة للَبخػػي ، كٛبػػ  ا٤بوافقػػة علػػى  ِٗ

ينظػػػر ، كمثلػػو يف القلػػػة حػػاالت االنػػدماج الػػػٍب درسػػها ٦بلػػس ا٤بنافسػػػة ا٤بصػػرم، ّٕسياسػػة كقػػانوف ا٤بنافسػػػة يف تػػونس  ص 
 ينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب  :ك٦بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ا٤بنافسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعودم،  .http://www.eca.org.egالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب  : 

http://www.ccp.org.sa.   
 .ُىام  رقم  ُِٗأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.eca.org.eg/
http://www.ccp.org.sa/
http://www.ccp.org.sa/
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إال أف ٝبيػػ  أنظمػػة ا٤بنافسػػة أكلتهػػا يف بعػػأ الػػدكؿ القتصػػادم كمػػ  قلػػة حػػاالت الَبكػػز ا
مػا َف  مؤثرة على حرية ا٤بنافسػة سلبيات كبّبة ٤با تؤدم إليو حاالت الَبكز من ، نظراااىتماما كبّب 

يضػػػػب  برقابػػػػة صػػػػارمة، كقػػػػد حظػػػػرت القػػػػوانْب األمريكيػػػػة التحالفػػػػات ا٤بقيػػػػدة للمنافسػػػػة كمنهػػػػا 
ا٤بنافسػة بشػكل جػوىرم أك أفضػى لبلحتكػار، أك لَبسػيخ كجػود  االندماج إذا أدل ذل  لتقليػل

 .(ُ)احتكارم قا م

٥بذا ا٤بقتضى ف ننا سنشرع يف دراسة سلبيات االندماج ا٤بؤثرة على حريػة ا٤بنافسػة )الفػرع   
األكؿ(، على حْب سنعمد إُف الوقوؼ على أتثّب االندماجات على مبػدأ التعدديػة كتوزيػ  الثػركة 

 بينما ٱبت  )الفرع الثال ( يف دراسة أثر االندماج على البطالة. )الفرع الثآف(

 

 ال رع األوؿ: التأثري الضار ابذليكل التنافسي يف السوؽ

 ٚبتل  اآلاثر الضارة حس  نوع االندماج، كبياف ذل  فيما أييت.

 أوا: آاثر ااندماج األفقي على ادلنافسة

لػػة يف السػوؽ ا٤بعنيػة، كٰبػػوز الكيػاف ا١بديػػد يف حػاؿ االنػدماج األفقػػي  تقػل ا٤بنشػ ت العام
 على حصة أكر ٩با كاف قبل االندماج.

كينتج عن االندماج األفقي سػلبيات قػد ٙبصػل يف حػاؿ عػدـ ا٤براقبػة الدقيقػة مػن ا١بهػات 
 ، فمن ذل :(ِ)ا٤بختصة اب٤بنافسة

 ية.ارتفاع أسعار لواـز اإلنتاج للسوؽ السلعي، ٩با ينعكس على سعر السل  النها  -ُ

                                                             

سػػات االحتكاريػػػة ، كا٤بعدلػػة بقػػانوف سػػيلر، كينظػػر التعليػػ  علػػى موجػػ  التعػػديل يف كتػػاب: ا٤بمار ٕ( قػػانوف كبليتػػوف، ـُ)
 .ْٔد. حسْب فتحي ص  –كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة 

 .َْْ/ّا٤بوسوعة التجارية الشاملة  (ِ)
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عػػدـ اىتمػػاـ التػػاجر الػػذم كصػػل إُف حػػاؿ مػػن الَبكػػز االقتصػػادم بتخفػػيأ تكلفػػة  -ِ
اإلنتػاج كٙبقيػػ  الكفػاءة االقتصػػادية يف نشػاطو، كرفعػػو لؤلسػعار لتعػػويأ ارتفػاع أسػػعار التكلفػػة، 

 ٩با يثقل كاىل ا٤بستهل .
 عدـ اىتماـ التاجر ٔبودة ا٤بنتج ٥بيمنتو على السوؽ. -ّ
 السوؽ، ٩با يؤثر على األسعار. التحكم يف عرض السلعة يف -ْ
اإلضػػػػػرار اب٤بنافسػػػػػْب الصػػػػػغار مػػػػػن ا٤بنشػػػػػ ت الصػػػػػغّبة كا٤بتوسػػػػػطة يف سػػػػػوؽ ا٤بنػػػػػتج  -ٓ

ا٤بشػػػَبؾ، فقػػػد ٚبػػػرج ىػػػذه ا٤بنشػػػ ت مػػػن السػػػوؽ، أك تضػػػع  أرابحهػػػا جػػػدا لعػػػدـ قػػػدرهتا علػػػى 
 .(ُ)ا٤بنافسة، كما ٲبن  ىذا الوض  من دخوؿ منش ت جديدة، كىذا يضر ابالقتصاد الوطِب 

 اثنيا: أثر ااندماجات الرأسية على ادلنافسة

االنػػدماج الرأسػػي يكػػوف بػػْب منشػػ ت تعمػػل يف مسػػتوايت إنتاجيػػة ٨بتلفػػة، لضػػماف أتمػػْب 
ا٢بصػػوؿ علػػى ا٤بػػواد األكليػػة، كأتمػػْب منافػػذ بيػػ  ا٤بنتجػػات. كىػػذا قػػد يهػػدد ا٤بنافسػػة ابلنسػػبة إُف 

 .(ِ)لسلعة منتجي السلعة اآلخرين كخصوصا إذا َف يوجد مورد آخر ل

 اثلثاا: أثر ااندماجات ادلختلطة على ادلنافسة

يؤكػػد بعػػأ البػػاحثْب أنػػو كإف كانػػ  االنػػدماجات ا٤بختلطػػة ال تػػؤدم بصػػورة كاضػػحة إُف 
مشػػػػكبلت تنافسػػػػية، إال أهنػػػػا قػػػػد تفضػػػػي إُف تقييػػػػد ا٤بنافسػػػػة ا٤بسػػػػتقبلية يف حػػػػاؿ كانػػػػ  تلػػػػ  

 .(ّ)٨بتلفة االندماجات تعمل يف منتج كاحد يف أسواؽ جغرافية 

  

                                                             

للػدكتور منصػورم  –حػاؿ ا١بزا ػر  –( دكر الدكلة يف تنظيم ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية يف ظػل اقتصػاد السػوؽ ُ)
 .ٗـ، ص َُِِيونيو  ُُع  –جامعة دمحم خيضر اب١بزا ر  –ادية كإدارية ٦بلة إٔباث اقتص –الزين 

 .ٖٓأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ِ)
 .ٖٓا٤برج  الساب  ص ( ّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ال رع الثاص: أتثري ااندماجات على مبدأ التعددية وتوزيع الثروة

كبيػػػاف ذلػػػ  أف الػػػنظم ا٢بديثػػػة تسػػػػعى إُف أف تكػػػوف ا٣بيػػػارات أمػػػاـ ا٤بسػػػتهل  متعػػػػددة، 
ليكػػوف لػػو حريػػة االختيػػار، كاالنػػدماجات تقلػػل مػػػن فػػرص االختيػػار. كمػػا أف مػػن طبيعػػة بعػػػأ 

الت اإلخباريػػة كالصػػح  ك٫بوىػػا، كػػوف ٪باحهػػا يف تعػػددىا، كيف القطاعػػات ا٢بساسػػة مثػػل الوكػػا
ذل  ضماف إُف حد ما بوصوؿ األخبػار مػن أكثػر مػن مصػدر، كيكػوف للمتلقػي دكر التمحػي  

 .(ُ)فيها كالتحليل، كاندماج تل  القطاعات يقلل من فرصة تعدد مصادر التلقي 

 

 ال رع الثالث: أتثري ااندماجات على البطالة

، كلػػػذا (ِ)إُف تسػػري  عػػدد مػػػن ا٤بػػوظفْب، ٩بػػا يزيػػػد مػػن البطالػػةم االنػػػدماجات قػػد تػػؤد   
فكثػػّب مػػن التنظيمػػػات تػػوِف ىػػذا ا٤بوضػػػوع أٮبيػػة كبػػػّبة لتنظػػيم آاثر االنػػدماج علػػػى عقػػود العمػػػل 

 .(ّ)للتقليل من تل  اآلاثر 

كبعػػد أف تبينػػ  ا١بوانػػ  السػػلبية لبلنػػدماجات أبنواعهػػا، نتحػػدث عػػن أىػػداؼ تنظيمػػات 
 نافسة، ٩با كرد يف األنظمة ذاهتا كما ذكره الشراح.ا٤ب

 

 اخلامط املطلب

 أٍداف تيظٔنات امليافض٘

تبػػْب ٩بػػا سػػب  أف لبلنػػدماج فوا ػػد متعػػددة، كيف ا٤بقابػػل قػػد يػػؤدم االنػػدماج إُف أضػػرار    
اب٤بنافسػػػة، كابلتػػػاِف ابالقتصػػػاد الػػػوطِب. فلػػػيس االنػػػدماج خػػػّبا ٧بضػػػا كال شػػػرا ٧بضػػػان، كلػػػذا فػػػ ف 

                                                             

 .َٔا٤برج  الساب  ص (ُ)
–االنػػدماج عا٤بيػػا كعربيػػا كمصػػراي  رات كاآلاثر مػػ  نظػػر علػػى ٘بػػارب( االنػػدماج ا٤بصػػريف، النشػػمة كالتطػػور كالػػدكاف  كا٤بػػر ِ)

 .٧ْٗبمود التوٓف ص 
 .ُٔ-َٔأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ّ)
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نظيمػػػات ا٤بنافسػػػة تشػػػمل تنظػػػيم االنػػػدماجات. كمػػػن ا١بػػػدير ابلػػػذكر أف ىػػػذه األنظمػػػة كالقيػػػود ت
صػػػّبت االنػػػدماجات أكثػػػر كلفػػػة كخصوصػػػا االنػػػدماجات الدكليػػػة عػػػابرة ا٢بػػػدكد، لضػػػركرة أخػػػذ 

 .(ُ)اإلذف من كل ىيئة منافسة يف الدكؿ ا٤بتمثرة من االندماج 

ّب الطبيعػػي للمنافسػػة مػػن كػػل تعطيػػل أك تقييػػد، ا٤بنافسػػة درعػػان كاقيػػان للسػػ اتتنظيمػػ كتعتػػر
 :عدة توجهاتيف ا٥بدؼ من قوانْب ا٤بنافسة على  األنظمةكقد اختل  شراح 

ا٥بػػدؼ الوحيػػد ىػػو ٙبقيػػ  الفعاليػػة االقتصػػادية، كىػػي  فقػػد ذىػػ  بعػػأ الشػػراح إُف أف   
 فكرة سا دة لدل ا٤بختصْب بقانوف ا٤بنافسة يف االٙباد األكرك .

الػػوالايت ا٤بتحػػدة فينظػػر للمنافسػػة أهنػػا ىػػدؼ لبلػػوغ درجػػة متقدمػػة مػػن التطػػور  كأمػػا يف   
االقتصػػادم، كىػػدؼ التنظيمػػات ا٤بضػػادة لبلحتكػػار لػػيس ٙبقيػػ  الفعاليػػة االقتصػػادية بػػل ٘بنػػ  

 .(ِ)أم احتكار للسلطة االقتصادية

نظيمهػػا كغػِب عػػن البيػاف أف إجػػراءات ا٤براقبػة ال هتػػدؼ إُف منػ  عمليػػات التجميػ  بػػل ت   
كمػن ا٤بعلػـو أف ا٥بيمنػة  .(ّ)يف إطػار ٞبايػة ا٤بنافسػة كضػماف سياسػة الدكلػة يف اجملػاؿ االقتصػادم 

 .(ْ)على السوؽ ليس ٧بظورا بذاتو يف قوانْب ا٤بنافسة، بل اظور إساءة استغبلؿ ىذا الوض  

ورة إُف أف أىػػداؼ قػػانوف ا٤بنافسػػة ليسػػ  ٧بصػػ شػػراح قػػوانْب ا٤بنافسػػة ذىػػ  الكثػػّب مػػنك 
، نصػ  العديػد مػن قػوانْب ا٤بنافسػة علػى ىػذه األىػداؼعػدة أىػداؼ، كمػا هبدؼ كاحد بل ٥بػا 

 كبياف ىذه األىداؼ فيما أييت.

 
                                                             

عمليػػات الَبكػػز ، يف كتػػاب: النظػػاـ القػػانوٓف لWorld Comكشػػركة  MCIينظػػر اسػػتعراض حػػاؿ انػػدماج شػػركة ( ُ)
 ، حي  مت أخذ اإلذف من أكثر من ثبلثْب دكلة.ِٔأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة 

 .ُٓ( سلطة ٦بلس ا٤بنافسة يف ضب  السوؽ للدكتور ٠بّب ٟبايلية . ص ِ)
ٕبػ   –الػدكتور أيػ  منصػور كمػاؿ  - (مراقبة التجميعات االقتصادية يف القانوف ا١بزا رم:إشػكالية التوفيػ  بػْب ا٤بصػاٌفّ)

  :منشور يف الراب  اآليت 
http://dr.sassane.over-blog.com/article-117710903.html   

 .ّٕ( التقرير الوطِب حوؿ سياسة كقانوف ا٤بنافسة يف تونس  ص ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 اذلدؼ األوؿ: محاية ادلنافسة

ا٥بػػدؼ عػػدد مػػن قػػوانْب ىػػذا نػػ  علػػى  أىػػم أىػػداؼ قػػوانْب ا٤بنافسػػة ٞبايػػة ا٤بنافسػػة، كقػػد
لَبكػػز قػػد يػػؤدم إُف احتكػػار السػػوؽ أك القضػػاء علػػى ، كتوضػػي  ىػػذا ا٥بػػدؼ يف أف ا(ُ)ا٤بنافسػػة 

يهػػدؼ إُف  اِّ منشػػ ت أخػػرل، كينػػتج عػػن ذلػػ  انعػػداـ ا٤بنافسػػة. لػػذا تعػػد ا٤براقبػػة إجػػراءن احتياطيػػ
تفادم بركز كضعيات ىيمنة على السوؽ يصع  فيمػا بعػد ٘بػاكز أاثرىػا، كعلػى أسػاس ذلػ  ال 

بػل يفػرض الوضػ  تػدخل الدكلػة بقواعػد  تكفي قواعد السوؽ ا٢بر لضماف كجػود منافسػة نزيهػة،
فمنظمػػة ا٤بنافسػػػة ٙبمػػي حريػػػة ا٤بنافسػػػة عػػن طريػػػ  عدالػػػة  .كىيئػػات تعمػػػل علػػى هتػػػذي  ا٤بنافسػػػة

 .(ِ)الدخوؿ إُف السوؽ

 توجي  ادلنافسة حنو سياسة معينةاذلدؼ الثاص: 

تضػػمن الدكلػػة مػػن خػػبلؿ مراقبػػة الَبكػػز االقتصػػادم إمكانيػػة ٘بسػػيد سياسػػتها مػػن خػػبلؿ 
لَبكز ا٤بقَبح، إذ قد يؤدم التنظيم لغاايت تراىا الدكلة ضركرية أك تواف  على الَبكز مقابل تعهد ا

ا٤بؤسسػػات بتنفيػػذ سياسػػة معينػػة مػػن خػػبلؿ ا٤بشػػركع، كعلػػى أسػػاس ذلػػ  يعػػد مراقبػػة الَبكػػزات 
هتػػدؼ سياسػػات ا٤بنافسػػة فرصػػة أمػػاـ الدكلػػة للتػػدخل بطريقػػة عقبلنيػػة يف اجملػػاؿ االقتصػػادم. إذ 

لػدكؿ ا٢بديثػة إلٯبػاد بيئػة مبل مػة لػػزايدة التنافسػية يف األسػواؽ اليػة كالعا٤بيػة كتشػجي  ا٤بنافسػػة ل
 .(ّ)كٞباية ا٤بستهل  من االحتكار كآاثره 

 :ا٤بنافسة ما أييت كمن أىم سياسات 

 تشجي  االقتصاد الناف  لتسري  النمو كتقليل التكالي  كتشجي  االبتكار. (ُ

                                                             

قػػانوف ا٤بنافسػػة ـ، ََُِيونيػػو ٓ -ىػػػ ُُِْربيػػ  األكؿ  ِنوف حريػػة األسػػعار كا٤بنافسػػة ا٤بغػػر  الصػػادر يف (ديباجػػة قػػاُ)
 .ُا١بزا رم ـ 

 .ْْأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ِ)
ـ ََِْإبريػل  ّس  ِٖع  -هػد العػر  للتخطػي  ابلكويػ  ا٤بع–( سياسة التنظيم كا٤بنافسة للػدكتور مصػطفى اببكػر ّ)

 .ٓص 
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 .(ُ)ْب عر تنوي  العرض كٙبسْب ا١بودة كتقليل األسعارٞباية مصاٌف ا٤بستهلك (ِ

 تقليل الَبكز االقتصادم كما يصاحبو من ٩بارسات احتكارية قدر ا٤بستطاع. (ّ

 إيقاؼ ا٤بمارسات ا٤بنافية للمنافسة يف ظل ٙبرير ا٤ببادالت التجارية. (ْ

 جل  االستثمار كاستقطاب رؤكس األمواؿ عر توفّب بيئة مشجعة لبلستثمار. (ٓ

 .(ِ)اية االقتصاد الوطِب من ا٤بمارسات ا٤بخلة اب٤بنافسة داخل ا٢بدكد كخارجهاٞب (ٔ

 .(ّ)تنظيم شفافية ا٤بمارسات التجارية كنزاىتها  (ٕ

 اذلدؼ الثالث: محاية السياج األخالقي للسوؽ

هتػػدؼ قػػوانْب ا٤بنافسػػة إُف ٞبايػػة أخبلقيػػات السػػوؽ بػػْب التجػػار، كبيػػاف ذلػػ  أف التػػاجر  
افسػػة الشػػريفة، يػػذكي ركح ا٢بقػػد كا٢بسػػد، كالصػػراع الطبقػػي بػػْب كبػػار التجػػار الػػذم ينتهػػ  ا٤بن

، كمػا أنػو (ْ):"ال يؤمن أحدكم حٌب ٰب  ألخيو ما ٰبػ  لنفسػو" -   -كصغارىم، كقد قاؿ 
 .(ٓ)يقتل ركح ا٤بنافسة الشريفة بْب األفراد كا٤بنش ت

  

                                                             

قػػانوف ا٤بنافسػػة ـ، ََُِيونيػػو ٓ -ىػػػ ُُِْربيػػ  األكؿ  ِ(ديباجػػة قػػانوف حريػػة األسػػعار كا٤بنافسػػة ا٤بغػػر  الصػػادر يف ُ)
 .ْٓس  ص أسامة فتحي عبادة يو  -، النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ُا١بزا رم ـ 

 .ُْ( التقرير الوطِب حوؿ سياسة كقانوف ا٤بنافسة يف تونس  ص ِ)
 .ُقانوف ا٤بنافسة ا١بزا رم ـ ( ّ)
 . ْٖتقدـ ٚبرٯبو ص ( ْ)
 .ُْٔ-ُُٔأٞبد دمحم أبو طو ص  -أثر ا٤بعامبلت الربوية كاالحتكارية على االستثمار ( ٓ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 انفصم األٔل
االَذياج املخم  انتذاتري انُظايٍح نهحذ يٍ 

 تأحكاو املُافسح
ذ

ذووتضمنذاملباحثذاآلتوة:

متكلللنيذ للللسذاملنافدلللةذملللنذ  ادلللةذ لبلللاتذذ:ذاملبحلللثذاألول

ذا ندماجذوإصدا ذالقرا اتذبشينها

اختصاصذجلنةذالنظرذوالفصألذيفذخمالفاتذنظامذذ:ذاملبحثذالثاني

  املنافدةذيفذالفصألذيفذمشروعوةذا ندماجذالتجا ي
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 مدخل:

يف مػػا سػػب  أف أكثػػر الػػدكؿ ا٤بتقدمػػة، ٙبػػد مػػن حريػػة التصػػرفات التجاريػػة، بوضػػ  تقػػدـ    
تقنينات خاصة اب٤بنافسة، كقد مر على ىذه التقنينات مراحػل كتطػورات حػٌب اسػتقر ا٢بػاؿ علػى 
كض  أجهزة خاصة اب٤بنافسة، ككض  ىيئات قضا ية أك إدارية ذات اختصػاص قضػا ي لتنظػر يف 

 .٨بالفات قوانْب ا٤بنافسة

 كيف ىػػذا الفصػػل سػػيتم التطػػرؽ إُف التػػدابّب النظاميػػة ا٤بقػػررة يف قػػوانْب ا٤بنافسػػة للحػػد مػػن 
٨بػػبل ابألحكػػاـ  منهػػا كػػافكمنػػ  مػػا  الَبكػػز االقتصػػادم كعلػػى رأسػػها االنػػدماج أبنواعػػو،  مسػػاكئ

كىػػذه كيف ا٤بملكػػة العربيػػة السػػعودية كضػػ  ا٤بػػنظم عػػدة تػػدابّب ألجػػل ذلػػ ، القانونيػػة للمنافسػػة، 
 لتدابّب ىي:ا

 .ٛبكْب ٦بلس ا٤بنافسة من دراسة طلبات االندماج كإصدار القرارات بشمهنا 
  اختصاص ١بنة النظر كالفصل يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة يف الفصل يف مشػركعية

 االندماج التجارم.

  كفيما أييت بياف لذل  م  ا٤بقارنة ابلقوانْب األخرل.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 املثحث األٔل

دراسح طهثاخ االَذياج ٔإصذار متكني جمهس املُافسح يٍ 
 انقراراخ تشأَٓا

أنشمت ٝبيػ  الػدكؿ الػٍب ٥بػا تنظيمػات خاصػة اب٤بنافسػة ٦بػالس أك ىيئػات خاصػة لدراسػة 
طلبػػات الَبكػػز، كاسػػتقباؿ ا٢بػػاالت ا٤بخالفػػة لؤلنظمػػة، كالتوعيػػة أبحكػػاـ تلػػ  القػػوانْب. كيف ىػػذا 

ليتها، كعضويتها كاألحكاـ القانونيػة ا٤ببح ، سيتم التطرؽ الختصاصات ىذه اجملالس، كاستقبل
 ٥بذه اجملالس، كالطرؽ ا٤بثلى لتطويرىا كف  آراء الشراح كا٤بختصْب بقوانْب ا٤بنافسة.

 كيف ىذا ا٤ببح  سيتم ٕب  اآليت:

ا٤بطل  األكؿ: كيفية ٛبكْب ٦بلس ا٤بنافسة من دراسة طلبػات االنػدماج كإصػدار القػرارات 
 بشمهنا 

 لقرارات ا٤بتخذة من قبل ٦بلس ا٤بنافسةا٤بطل  الثآف: حكم ا

 

 املطلب األّل

 كٔفٔ٘ متكني دللط امليافض٘ مً دراص٘ طلبات االىدماج ّإصدار الكزارات بغأىَا

مػػن أحكػػاـ تنظيميػػة كىيكليػػة جلػػس ا٤بنافسػػة مػػا يتعلػػ  ٗبكضػػ  نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم 
طريقػة  ا٤بنافسػة، كيشػمل ذلػ   كإجرا ية، كيف ىذا ا٤بطل  سيتم ٕب  األحكاـ التنظيميػة جمللػس

كأخػػّبا  ،يف الفػػرع الثػػآف أحكػػاـ عضػػوية اجمللػػسيف الفػػرع األكؿ،   بيػػاف تكػػوين ٦بلػػس ا٤بنافسػػة 
كفيمػػػا أييت بيػػػاف ىػػػذه يف الفػػػرع الثالػػػ . االختصاصػػػات التنظيميػػػة ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة سػػػيتم ٕبػػػ  

 الفركع ٗبسا لها.
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 ال رع األوؿ: بريقة تكوين رللس ادلنافسة

  ا٤بػػػػػادة الثامنػػػػػة مػػػػػن نظػػػػػاـ ا٤بنافسػػػػػة السػػػػػعودم ا١بانػػػػػ  الشػػػػػكلي جمللػػػػػس ا٤بنافسػػػػػة، بينػػػػػ
 الفػرعكيشػمل الكػبلـ يف ىػذا فوضح  اسم اجمللس كمقره كمن لو ا٢ب  يف تعيػْب اجمللػس كحلػو، 

،   مػػن ٲبلػػ  حػػ  تعيػػْب أعضػػاء ٦بلػػس ا٤بنافسػػةه،   يػػتم التطػػرؽ إُف مقػػر ك اسػػم اجمللػػس توضػػي  
كبيػاف . أمانػة اجمللػس، كأخػّبا سػيتم بيػاف اختصاصػات اسػتقبللية اجمللػس ٕب  مسملة مهمػة كىػي

 .من مسا ل ذل  فيما أييت
 

 ادلسألة األوىل: اسم اجمللس 

نظػاـ ا٤بنافسػة  ٚبتل  أنظمة ا٤بنافسة يف تسمية ا١بهة ا٤بختصة ٗبراقبػة ا٤بنافسػة، كقػد اختػار
  .(ِ)"٦بلس ا٤بنافسة" ابسم: وفليك ومت تعديلك ، (ُ)"٦بلس ٞباية ا٤بنافسة"السعودم اسم 

كاب٤بقارنػة ابلقػوانْب األخػرل، نلحػ  أف قػانوف ٞبايػة ا٤بنافسػة كمنػ  ا٤بمارسػات االحتكاريػػة 
ككػذا قػانوف تشػجي  ا٤بنافسػة كمنػ   ،(ّ) ا٤بصرم ن  على أف اسم ا١بهػة "جهػاز ٞبايػة ا٤بنافسػة"

 كىي تسمية معيبة من جهتْب: ،(ْ) االحتكار اليمِب

فمػػػن  حيػػػة لغويػػػة، يعتػػػر اللفػػػ  غػػػّب  ميتو ٔبهػػػاز، ال يعػػػر عػػػن كاقػػػ  عملػػػو،: تسػػػاألوىل
ػػػٍيءه  مسػػػتعمل عنػػػد فصػػػحاء العربيػػػة، قػػػاؿ ابػػػن فػػػارس:" ا١ٍبًػػػيمي كىا٥ٍبىػػػاءي كىالػػػزَّاءي أىٍصػػػله كىاًحػػػده، كىىيػػػوى شى

ػازى سىػفىرًًه  يػيٍعتػىقىدي كىٰبيٍوىل، ٫بىٍوى ا١بٍىهىاًز، كىىيوى مىتىاعي اٍلبػىٍيً . كىجىهٍَّزتي فيبلى ن  "كيف القػاموس تىكىلٍَّف ي جهى
ػػزىهي ٘بىًٍهيػػزان اػػي :  يسػػاًفًر، ابلكسػػر كالفػػتً : مػػا ٰبىٍتىػػاجيوفى إليػػو، كقػػد جىهَّ

يًٌػػً  كالعىػػريكًس كا٤ب
ى
ًجهػػازي ا٤ب

التنظػػػػػيم القػػػػػػانوٓف للمنافسػػػػػة كمنػػػػػػ  ا٤بمارسػػػػػػات  كم  كوف ا٤بعجم الوسي   .ج: أىٍجًهزىةه ، فػىتىجىهَّزى 
الطا فػة مػن  عد ف ابقي لطي  ص أف ٦بم  اللغػة أقػر مػن معػآف ا١بهػاز ادثػة: – االحتكارية

                                                             

 .ٖ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـُ)
 ىػ. ُّْْ/َٗ/ُْار ٦بلس الوزراء يف جلستو ا٤بنعقدة يـو االثنْب ( صدر التعديل بقر ِ)
 .ُُ( قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ّ)
 .ِ( قانوف تشجي  ا٤بنافسة كمن  االحتكار اليمِب، ـْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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، إال أف الباحػ  يػرل أنػو ٲبكػن االستعاضػة عنػػو (ُ)النػاس تػؤدم عمػبل دقيقػان كجهػاز ا١باسوسػػية
 ابسم أكثر استعماال كأقرب للفصاحة.

عملو أتل من ذل ، : ٚبصيصو بكونو جهاز ٞباية للمنافسة، ال يعر عن الواق ، فالثانية
 كٞباية ا٤بنافسة جزء من عملو. 

كأما يف ا٤بادة الرابعة عشرة من قانوف ا٤بنافسة األردٓف كا٤بادة السػابعة مػن قػانوف ا٤بنافسػة    
القطػػػرم فقػػػد أطلػػػ  علػػػى ا١بهػػػة الػػػٍب ينػػػاط هبػػػا تطبيػػػ  قػػػانوف ا٤بنافسػػػة ١بنػػػة شػػػؤكف ا٤بنافسػػػة، يف 

ا٤بمارسػات االحتكاريػة يف قطػر. كال مشػاحة يف ا٤بصػطلحات  األردف، ك١بنة ٞباية ا٤بنافسػة كمنػ 
 إذا علم ا٤بقصود.

 

 ادلسألة الثانية: مقر اجمللس

كرد يف الفقػػرة األكُف مػػن ا٤بػػادة الثامنػػة مػػن نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم أبف ٦بلػػس ا٤بنافسػػة    
قػػػره مدينػػػة أبف اجمللػػػس يكػػػوف م مقػػػره كزارة التجػػػارة كالصػػػناعة ابلػػػرايض، إال أف ذلػػػ  قػػػد عػػػدؿ

الػرايض كلػػو إنشػاء مكاتػػ  يف منػاط  ا٤بملكػػة ٕبسػ  ا٢باجػػة، دكف أف يسػمى ا٤بقػػر أبنػو داخػػل 
 .(ِ) كزارة التجارة كالصناعة

أف الػػدكؿ الصػػغّبة ال حاجػػة ٥بػػا إُف كثػػرة ا٤بقػػرات،  كاب٤بقارنػػة ابلقػػوانْب األخػػرل، نلحػػ    
مػػػن قػػػانوف ٞبايػػػة ا٤بنافسػػػة كمنػػػػ  ا٤بػػػػادة ا٢باديػػػة عشػػػرة  كأمػػػا ٝبهوريػػػة مصػػػر العربيػػػة فقػػػد نصػػػ 

ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم على أف للمجلس مقر كاحد يف القػاىرة، دكف ذكػر لتعػدد ا٤بواقػ  
 أك إاتحة إمكانية فركع أخرل.

 

                                                             

عجػػػم الوسػػػي  جملموعػػػة مػػػن ( رسػػػم "جهػػػز" مػػػن معجػػػم مقػػػاييس اللغػػػة البػػػن فػػػارس، كالقػػػاموس اػػػي  للفػػػّبكزأابدم، كا٤بُ)
 ا٤بؤلفْب بتكلي  من ٦بم  اللغة العربية ابلقاىرة.

 ىػ.ُّْْ/َٗ/ُْقرار ٦بلس الوزراء بشمف تعديل نظاـ ا٤بنافسة يف جلستو ا٤بنعقدة يـو االثنْب ( ِ)
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 ادلسألة الثالثة: من ميل  اق تعيني أعضاء اجمللس

كيف قػرار  جمللػسكيف ىذا تقوية السػتقبلؿ ا (ُ)يتكوف ٦بلس ا٤بنافسة السعودم أبمر ملكي 
لفقػرة أعضػػاء اجمللػس، كيف آخرىػػا أهنػم يعينػوف بقػػرار مػن ٦بلػػس الػوزراء بنػػاء  ا٤بعػػدؿ٦بلػس الػوزراء 

اجمللػس مػن ر ػيس  فقػد جعػل صػبلحية تعيػْب القػانوف ا١بزا ػرم كأمػا .(ِ)على اقَباح ر ػيس اجمللػس
 .(ّ)الدكلة

 ادلسألة الرابعة: استقاللية اجمللس

 لس يف الفقرة األكُف من ا٤بػادة الثامنػة مػن نظػاـ ا٤بنافسػة السػعودم.مت أتكيد استقبللية اجمل
ق، ُّْْ/َٗ/ُْالصػادر يف جلسػتو ا٤بنعقػدة يػـو االثنػْب  السػعودم قرار ٦بلس الػوزراءكأكد 

 االستقبلؿ اإلدارم كا٤باِف.  من حي شخصية اعتبارية مستقلة  أف للمجلس

إعطػػػػاء ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة االسػػػػتقبلؿ قػػػد هنػػػج ا٤بػػػػنظم السػػػعودم منهجػػػا ٨بتلفػػػػا مػػػن جهػػػة ك 
 اإلدارم كا٤باِف، كيف الوق  ذاتو جعل ر يس اجمللس كزير التجارة كالصناعة.

كاب٤بقارنػػػػة مػػػػ  قػػػػوانْب ا٤بنافسػػػػة يف العديػػػػد مػػػػن الػػػػدكؿ، ٪بػػػػد أف ٜبػػػػ  ا٘بػػػػاىْب يف مسػػػػملة 
 استقبلؿ ا١بهة ا٣باصة اب٤بنافسة:

سػلكتو بعػأ الػدكؿ مثػل كنػدا كأسػَباليا  : ٙبقي  االستقبلؿ التاـ، كىػو هنػجااذباأل األوؿ
 . (ْ)كالرازيل كمصر كتونس

                                                             

 .ِ-ٖ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـُ)
 ىػ.ُّْْ/َٗ/ُْة يـو االثنْب قرار ٦بلس الوزراء بشمف تعديل نظاـ ا٤بنافسة يف جلستو ا٤بنعقد( ِ)
–٦بلػة اإلدارة ٔبامعػة مولػود معمػرم  –للػدكتور دمحم الشػري  كتػو  –( ٞباية ا٤بستهل  من ا٤بمارسػات ا٤بنافيػة للمنافسػة ّ)

ـ اػػػدد للنظػػػاـ الػػػداخلي جمللػػػس ُٔٗٗيونيػػػو  ُٕيف  ْْ-ٔٗ، عػػػن ا٤برسػػػـو الرمسػػػي رقػػػم ٕٔص  ِّع  -تيػػػزم أكزك 
 ا٤بنافسة ا١بزا رم.

(ْ ) ، أىػم ا٤ببلمػػ  الر يسػػية ألنظمػػة ا٤بنافسػػة كمكافحػػة االحتكػػار يف دكؿ ٨بتػػارة ) ميػػة كمتقدمػػة(، للػػدكتور عبػػدالعزيز الػػزـك
، قػػػػانوف ٞبايػػػػة ا٤بنافسػػػة كمنػػػػ  ا٤بمارسػػػػات االحتكاريػػػػة َُْ، ا٤بنافسػػػػة التجاريػػػػة للػػػػدكتور عبػػػدالعزيز الناصػػػػر ص ٖصػػػفحة 

 .ِا٤بصرم ـ 
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: رب  ا١بهة ا٤بختصة اب٤بنافسة بوزير التجػارة، كقػد سػلكتو بعػأ الػدكؿ مثػل ااذباأل الثاص
 .(ّ)كاليمن(ِ)كقطر (ُ)األردف

كبكػػػل حػػػاؿ، فػػػالعرة قػػػوة ا١بهػػػاز ا٤بخػػػت  اب٤بنافسػػػة ٕبيػػػ  يقػػػـو ٗبهامػػػو ابسػػػتقبلؿ عػػػن 
 .(ْ)كما يف القانوف النموذجي )األكنكتاد( الضغوط،  

كقػػد أكػػد بعػػأ البػػاحثْب ضػػركرة اسػػتقبلؿ اجمللػػس عػػن السػػلطة التنفيذيػػة، لكػػوف ا٢بكومػػة 
أنػو ال بػد مػن تػوافر  ذى  بعأ الباحثْب، كقد (ٓ)قد تكوف طرفا يف النزاع ا٤بعركض على اجمللس

 كٮبا: ابالستقبلؿشرطْب ليوص  جهاز 

 بل ٛباما عن السلطة التنفيذية.أف يكوف ا١بهاز مستق -ُ
 .(ٔ)اٚباذ القرارات دكف تدخلأف يتمت  ابختصاص  -ِ

كقػػػد أكػػػد ٦بلػػػس الدكلػػػة الفرنسػػػي أبف ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة سػػػلطة إداريػػػة لكوهنػػػا تعمػػػل ابسػػػم 
 .(ٕ)الدكلة ك٢بساهبا، كيؤكد ذل  طريقة تعيْب أعضا ها 

، فمػرر االسػتقبلؿ عػن كحي  إف النظاـ السعودم يستثِب الشػركات ا٤بملكػات للحكومػة
 ٦بلس الوزراء ال كجود لو.

                                                             

 . ُْـ – ( قانوف ا٤بنافسة األردٓفُ)
 .ٕـ  –( قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية القطرم ِ)
 .ُُ- َُـ  –( قانوف تشجي  ا٤بنافسة كمن  االحتكار كالغ  التجارم اليمِب ّ)
 .ّٔ( القانوف النموذجي بشمف ا٤بنافسة الصادر من مؤٛبر األمم ا٤بتحدة للتجارة كالتنمية )األكنكتاد (، ص ْ)
 .ّْٕر: ٞباية ا٤بنافسة كمن  االحتكار بْب النظرية كالتطبي ، د. مغاكرم شليب، ص ( ينظٓ)
، سلطة ٦بلس ا٤بنافسة يف ضب  السوؽ للػدكتور ٠بػّب ُُبوبشّب دمحم أمقراف ص  –( انتفاء السلطة القضا ية يف ا١بزا ية ٔ)

 .ٖ . صٟبايلية 
عػن: توزيػ  االختصػاص مػا بػْب ٦بلػس ا٤بنافسػة  ِْليػة . ص سلطة ٦بلس ا٤بنافسة يف ضب  السوؽ للػدكتور ٠بػّب ٟباي( ٕ)

 .ِْكسلطات الضب  لشيخ أعمر يسمينة ص 
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خػػرل ٪بػػد أنػػو يف ا٤بػػادة ا٢باديػػة عشػػرة مػػن قػػانوف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة األكاب٤بقارنػػة مػػ  القػػوانْب 
كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة ا٤بصػػرم نػػ  علػػى أف جهػػاز ٞبايػػة ا٤بنافسػػة الشخصػػية االعتباريػػة 

 قبلليتو.العامة، يتب  الوزير ا٤بخت ، كفيو نق  يف است

كأمػػػا يف القػػػانوف . (ُ)كنػػػ  القػػػانوف ا١بزا ػػػرم علػػػى اسػػػتقبلؿ ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة ماليػػػا كإدارايِّ 
ا٤بغر   فيكاد ينعدـ دكر ٦بلػس ا٤بنافسػة يف ظػل طابعػو االستشػارم كاحتكػار الػوزير األكؿ ألىػم 

 .إجراءات كقرارات ا٤براقبة

 .(ِ)زير التجارة كالصناعة يلح  بو كأما قانوف ا٤بنافسة الكويٍب فقد ن  على أنو 

كيف قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  نػ  علػى أف التعيػْب يكػوف ٗبوجػ  قػرار مػن 
 .(ّ)٦بلس الوزراء  سر ي

 ادلسألة اخلامسة: أمانة اجمللس 

كرد يف ا٤بادة العاشرة من نظاـ ا٤بنافسة السعودم يكوف للمجلس أمانةه عامػةه يرأسػها أمػْب 
٣بامسة عشرة توفر ٥با ٝبي  التجهيزات البلزمة كا٣براء ا٤بختصػْب، كقػد كضػ  نظػاـ عاـ اب٤برتبة ا

 ا٤بنافسة السعودم مهاـ األمْب، كصبلحياتو كفري  العمل ا٤بكوف لو.

 أوا: مهاـ أمني رللس ادلنافسة 

 يتوُف إعداد جدكؿ أعماؿ اجمللس  -ُ

 كإخطار أعضاء "اجمللس" ٗبواعيد انعقاد ا١بلسات  -ِ

 .(ُ)يصدره "اجمللس" من قرارات  كتنفيذ ما -ّ

                                                             

–٦بلػة اإلدارة ٔبامعػة مولػود معمػرم  –للػدكتور دمحم الشػري  كتػو  –( ٞباية ا٤بستهل  من ا٤بمارسػات ا٤بنافيػة للمنافسػة ُ)
ـ اػػػدد للنظػػػاـ الػػػداخلي جمللػػػس ُٔٗٗيونيػػػو  ُٕيف  ْْ-ٔٗ، عػػػن ا٤برسػػػـو الرمسػػػي رقػػػم ٕٔص  ِّع  -تيػػػزم أكزك 

 ا٤بنافسة ا١بزا رم.
 .َُىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔيف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ِ)
 .ُُقانوف  ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـ( ّ)
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 اثنياا: فريق العمل ادلكوف ألمانة رللس ادلنافسة 

تضػػػم األمانػػػة العامػػػة مستشػػػارين شػػػرعيْب كنظػػػاميْب كاقتصػػػاديْب  علػػػى أفنصػػػ  البل حػػػة 
 .(ِ)كفنيْب كمساعدين يتولوف القياـ اب٤بهاـ ا٤بوكلة إليهم

 ال رع الثاص: أاكاـ عضوية اجمللس 

  (3) ا٤بعػػدؿ لػػو قػػرارالنظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم، ك  يف ابلػػن  وية اجمللػػسكردت أحكػػاـ عضػػ
 شػػركط العضػػويةا٢بػػدي  عػػن كيشػػمل ذلػ  كيف ىػذا الفػػرع سػػيتم ٕبػػ  أحكػاـ عضػػوية اجمللػػس، 

، كبعػػػد ذلػػػ  يػػػتم حصػػػر شػػػركط انعقػػػاد جلسػػػة ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػةكمػػػدهتا كانتهاؤىػػػا،   يػػػتم ٕبػػػ  
حضػور  سيتم بيػاف لػزـك ا٤بسملة السادسة، كيف ا٤بنافسة على عضو ٦بلس نظامان  األعماؿ اظورة

، كيف ا٤بسػػملة السػػابعة سػػيتم توضػػي  طريقػػة ٙبديػػد مػػن عضػػو اجمللػػس للجلسػػات الدكريػػة كالطار ػػة
االسػػػػػتعانة  ، كأخػػػػػّبا يػػػػػتم التطػػػػػرؽ ٤بوقػػػػػ  ا٤بػػػػػنظم السػػػػػعودم مػػػػػن رمسػػػػػة ٦بلػػػػػس ا٤بنافسػػػػػةيقػػػػػـو ب

  بياف ٥بذه ا٤بسا ل، م  ا٤بقارنة ابلقوانْب األخرل.كفيما أييت. اب٤بختصْب كا٣براء عند االقتضاء

 ادلسألة األوىل: شروط العضوية

من الواض  أف ا٤بنظم قصد أف يتضمن اجمللػس أعضػاء ٩بثلػْب للسػلطة التنفيذيػة، كعػددىم 
أربعة أعضػاء يرشػحوف مػن مػراجعهم، كأربعػة أعضػاء مػن اايػدين ذكم االختصػاص يف ٦بػاالت 

)غػػػّب ٩بارسػػػْب ألعمػػػاؿ ٘باريػػػة أك صػػػناعية أك خدميػػػة كغػػػّب ٩بثلػػػْب ١بهػػػات األنظمػػػة كاالقتصػػػاد 
 حكومية( ٱبتاركف لذكاهتم.

كابلنظػػر إُف شػػركط عضػػوية ٩بثلػػي ا١بهػػات ا٢بكوميػػة، ٪بػػد أهنػػا تنحصػػر يف شػػرط كاحػػد، 
 كىو ترشي  مرجعهم ٥بم.

                                                                                                                                                                                   

ىػػػػػػ ُّْٓ/ٗ/ْ( كاتريػػػػخ ُِٔكالصػػػػادرة بقػػػػرار ٦بلػػػػػس ا٤بنافسػػػػة رقػػػػم )( البل حػػػػة التنفيذيػػػػة لنظػػػػاـ ا٤بنافسػػػػػة السػػػػعودم ُ)
 .  ٓٓـ(، ا٤بادة َُِْ/ٕ/ُ)
 . ٔٓا٤بادة  -( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ِ)
ىػػػػ بشػػػمف ُّْْ/َٗ/ُْ، قػػػرار ٦بلػػػس الػػػوزراء الصػػػادر يف جلسػػػتو ا٤بنعقػػػدة يػػػـو االثنػػػْب ٖنظػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعودم ـ( ّ)

 ٤بنافسة.تعديل نظاـ ا
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 كأما شركط األعضاء ا٤بستقلْب فهي:

ألعمػػاؿ ٘باريػػة أك صػػناعية أك خدميػػة،  أف يكػػوف العضػػو ٧بايػػدا، أبال يكػػوف ٩بارسػػان  -ُ
 كال ٲبثل جهة حكومية.

 أف يكوف ٨بتصاِّ يف األنظمة أك االقتصاد. -ِ

 .(1)أف يقَبح أ٠باءىم ر يس اجمللس، كيصدر قرار من ٦بلس الوزراء بتعيينهم -ّ

 كاب٤بقارنة ابلقوانْب األخرل نلح  اآليت:

 ا٤بصػرم اشػَبط ا٤بػنظم فقدة، تعيْب ٩بثلْب للوزارات التنفيذيبعأ األنظمة تلتـز ب -ُ
بينمػا ذىػ  . (ِ)أف يكوف من بْب األعضاء أربعة ٲبثلوف الوزارات ا٤بعنية يرشحهم الػوزير ا٤بخػت 

تعيػػْب عضػػوين مػػن ا١بهػػاز ا٤بركػػزم للرقابػػة ا٤باليػػة مػػن بيػػنهم عضػػو ا٤بػػنظم السػػورم إُف االكتفػػاء ب
 ، كأمػا(ّ)س ا١بهػاز ا٤بركػزم للرقابػة ا٤باليػةٗبرتبة مدير يف اجملاؿ االقتصادم بناء على اقَباح من ر ػي

. كذىػ  (ْ)كجود عضػوين ٲبػثبلف كزارة التجػارة كالصػناعة ككزارة ا٤باليػة اشَبطالكويٍب فقد ا٤بنظم 
، كزاد ا٤بنظم القطرم ٩بثلي ا١بهػات (ٓ) تعيْب ستة أعضاء ٲبثلوف اإلدارة ا٤بنظم ا٤بغر  إُف اشَباط

زارة االقتصػػػػاد كالتجػػػػارة، إضػػػػافة إُف ٟبسػػػػة ٩بثلػػػػْب ١بهػػػػات كجػػػػود ٩بثلػػػػْب لػػػػو  ا٢بكوميػػػػة فاشػػػػَبط
 . (6)حكومية أخرل ذات عبلقة اب٤بنافسة

 ا٤بػنظم ا٤بصػرم تعيْب قضاة يف اجمللس، فقد اشَبطتتجو العديد من األنظمة إُف  -ِ
أف يكػوف مػػن بػػْب األعضػػاء مستشػار مػػن ٦بلػػس الدكلػػة بدرجػػة   ػ  ر ػػيس ٱبتػػاره ر ػػيس ٦بلػػس 

                                                             

 .ٖ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ُ)
 .ُِ( قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ِ)
 .ُُـ –( قانوف ا٤بنافسة السورم ّ)
 .ُُىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔيف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ْ)
 .ُٖـ –افسة ا٤بغر  ( قانوف ا٤بنٓ)
ـ بتشػػكيل ١بنػػة ٞبايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة ََِٖ( لسػػنة ٔ( قػػرار ر ػػيس ٦بلػػس الػػوزراء القطػػرم رقػػم )ٔ)

 .  ُـ، ـ  ََِٖ/  ِ/  ٕا٤بواف :  -ىػ  ُِْٗ/  ّ/  ُبتػػاريخ: 
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ثبلثػػػػة أعضػػػػاء مػػػػن القضػػػػاة فػػػػزاد ٩بثلػػػػي السػػػػلطة القضػػػػا ية إُف  السػػػػورم ا٤بػػػػنظم كأمػػػػا، (ُ) الدكلػػػػة
يرشػػػػحوف مػػػػن كزيػػػػر العػػػػدؿ، كقػػػػاض مػػػػن ٦بلػػػػس الدكلػػػػة برتبػػػػة اسػػػػتئناؼ، يرشػػػػحو ر ػػػػيس ٦بلػػػػس 

ٟبسػػة قضػػاة مػػن اكمػػة  ٩بثلػػي السػػلطة القضػػا ية يف اجمللػػس إُف ا١بزا ػػرم. كزاد ا٤بػػنظم (ِ)الدكلػػة
 . (ّ)اضيان كاشَبط كوف الر يس قالعليا 

 تعيْب ٩بثلْب من رجاؿ األعماؿ، مثل:يلح  الباح  أف بعأ األنظمة تلتـز ب -ّ

ا١بزا ػرم  اشَبط ا٤بنظما٤بهنيْب الذين يعملوف يف قطاع اإلنتاج أك التوزي  يف اجمللس، فقد  - أ
ا٤بصػرم  كمػا اشػَبط ا٤بػنظم. (ْ)يف قطاع اإلنتاج أك التوزيػ يعمل أف يكوف من بْب األعضاء من 

 . (ٓ)كوف من األعضاء ٩بثل من اٙباد الصناعات ا٤بصريةأف ي

٩بثل عػن الغػرؼ التجاريػة، كمػا يف قػانوف ٞبايػة ا٤بنافسػة كمنػ  ا٤بمارسػات االحتكاريػة  - ب
قػػػػانوف ا٤بنافسػػػػة الكػػػػويٍب فقػػػػد نػػػ  علػػػػى اشػػػػَباط عضػػػػوين مػػػػن اٙبػػػػاد الغػػػػرؼ . كأمػػػػا (ٔ)ا٤بصػػػرم
سورم اشَبط أف يتم انتخاب ثبلثػة مػن غػرؼ .  كيف قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار ال(ٕ)التجارية

تعيػْب ثبلثػة أعضػاء يزاكلػوف أك كقري  منو اشَباط ا٤بػنظم ا٤بغػر   .(ٖ)التجارة كالصناعة كا٢برفيْب 
 .(ٗ)سب  ٥بم أف زاكلوا نشاطهم يف قطاعات اإلنتاج ك التوزي  كا٣بدمات

                                                             

 .ُِقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ُ)
 .ُُـ –وف ا٤بنافسة السورم ( قانِ)
–٦بلػة اإلدارة ٔبامعػة مولػود معمػرم  –للػدكتور دمحم الشػري  كتػو  –( ٞباية ا٤بستهل  من ا٤بمارسػات ا٤بنافيػة للمنافسػة ّ)

ـ اػػػدد للنظػػػاـ الػػػداخلي جمللػػػس ُٔٗٗيونيػػػو  ُٕيف  ْْ-ٔٗ، عػػػن ا٤برسػػػـو الرمسػػػي رقػػػم ٗٔص  ِّع  -تيػػػزم إكزك 
 .ِا٤بنافسة ا١بزا رم ـ 

–٦بلػة اإلدارة ٔبامعػة مولػود معمػرم  –للػدكتور دمحم الشػري  كتػو  –( ٞباية ا٤بستهل  من ا٤بمارسػات ا٤بنافيػة للمنافسػة ْ)
ـ اػػػدد للنظػػػاـ الػػػداخلي جمللػػػس ُٔٗٗيونيػػػو  ُٕيف  ْْ-ٔٗ، عػػػن ا٤برسػػػـو الرمسػػػي رقػػػم ٗٔص  ِّع  -تيػػػزم إكزك 

 .ِا٤بنافسة ا١بزا رم ـ 
 .ُِسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ قانوف ٞباية ا٤بناف( ٓ)
 .ُِقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ٔ)
 .ُُىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔيف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ٕ)
 .ُُقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـ (ٖ)
 .ُٖـ –( قانوف ا٤بنافسة ا٤بغر  ٗ)
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أجػػد يف التنظيمػػات ، كَف (ُ) ا٤بصػػرم كقػػد اشػػَبط ذلػػ  ا٤بػػنظم٩بثػػل مػػن اٙبػػاد البنػػوؾ،  - ت
 .العربية ما يوافقو يف ذل 

٩بثلػػػػْب مػػػػن ا٤بسػػػػتهلكْب  الحػػػػ  الباحػػػػ  أف العديػػػػد مػػػػن األنظمػػػػة تلػػػػـز بتعيػػػػْب -ْ
كالعماؿ، ففي قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم اشػَبط ا٤بػنظم أف يكػوف 

االٙباد العػاـ ٢بمايػة ا٤بسػتهل  ضمن أعضاء اجمللس ٩بثلْب عن االٙباد العاـ للجمعيات األىلية ك 
. كيف قػانوف ا٤بنافسػة كمنػ  االحتكػار السػورم اشػَباط كجػود عضػو (ِ)كاالٙباد العاـ لعمػاؿ مصػر

. كأما قػانوف ا٤بنافسػة الكػويٍب فقػد نػ  (ّ)نقاابت العماؿ كاالٙباد العاـ للفبلحْب  ٲبثل منتخ 
  إف كجػدت، كعضػػو مػن اٙبػػاد علػى اشػَباط كجػػود عضػو مػن جهػػة أىليػة تعػُب ٕبمايػػة ا٤بسػتهل

 .(ْ)ا١بمعيات التعاكنية
كيقػػػَبح بعػػػأ البػػػاحثْب أف يكػػػوف ضػػػمن األعضػػػاء ر ػػػيس ىيئػػػة ٞبايػػػة ا٤بسػػػتهل  أك ٩بػػػثبل 

، كىػػػػػو اقػػػػػَباح لػػػػػو مػػػػػا يػػػػػرره بسػػػػػب  ارتبػػػػػاط كثػػػػػّب مػػػػػن قػػػػػرارات ٦بلػػػػػس ا٤بنافسػػػػػة ٕبقػػػػػوؽ (ٓ)عنػػػػػو
 ا٤بستهلكْب.

، ففػػػي (ٔ)تصػػػاد كا٤بنافسػػػة تعيػػػْب ذكم ا٣بػػػرة يف االقتػػػن  بعػػػأ األنظمػػػة علػػػى  -ٓ
قانوف ٞباية ا٤بنافسػة كمنػ  ا٤بمارسػات االحتكاريػة ا٤بصػرم اشػَبط ا٤بػنظم كجػود ر ػيس متفػرغ مػن 

، كيف قػػانوف ا٤بنافسػػة كمنػػ  االحتكػػار (ٕ)ذكل ا٣بػػرة ا٤بتميػػزة كثبلثػػة مػػن ا٤بتخصصػػْب كذكم ا٣بػػرة
فسػة كٞبايػة ا٤بسػتهل ، يقػَبحهم السورم يشَبط عضوية ثبلثة من ذكم ا٣بػرة يف االقتصػاد كا٤بنا

. كأما قانوف ا٤بنافسة الكػويٍب فقػد نػ  علػى اشػَباط أف يكػن الػر يس (ٖ)كزير االقتصاد كالتجارة 
                                                             

 .ُِقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ُ)
 .ُِقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ِ)
 .ُُقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـ (ّ)
 .ُُىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔ شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف يف ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ْ)
 .َْٔ( ا٤بنافسة التجارم للدكتور عبدالعزيز الناصر ص ٓ)
–٦بلػة اإلدارة ٔبامعػة مولػود معمػرم  –للػدكتور دمحم الشػري  كتػو  –( ٞباية ا٤بستهل  من ا٤بمارسػات ا٤بنافيػة للمنافسػة ٔ)

ـ اػػػدد للنظػػػاـ الػػػداخلي جمللػػػس ُٔٗٗيونيػػػو  ُٕيف  ْْ-ٔٗالرمسػػػي رقػػػم ، عػػػن ا٤برسػػػـو ٗٔص  ِّع  -تيػػػزم إكزك 
 .ِا٤بنافسة ا١بزا رم ـ 

 .ُِقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ٕ)
 .ُُقانوف  ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـ( ٖ)
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مػػن ذكم ا٣بػػػرة كالتخصػػػ ، كمػػا اشػػػَبط كجػػػود عضػػػوين مػػن ذكم ا٣بػػػرة كاالختصػػػاص ضػػػمن 
٤بتخصصػػػْب كذكم . كيف القػػػانوف القطػػػرم للمنافسػػػة اشػػػَبط تعيػػػْب اثنػػػْب مػػػن ا(ُ)أعضػػػاء اجمللػػػس

. كيف قػانوف ا٤بنافسػة ا٤بغػر  اشػَبط تعيػْب ثبلثػة أعضػاء مػؤىلْب يف ٦بػاؿ (2)ا٣برة ٱبتارىم الػوزير 
 .(ّ)القانوف كاالقتصاد كاالستهبلؾ

ككاضػػػ  أف ا٤بػػػنظم السػػػعودم أعطػػػػى سػػػلطة تقديريػػػة لػػػػر يس اجمللػػػس يف اختيػػػار األعضػػػػاء 
٩بثػػػػل كزارة ا٤باليػػػػة، ككزارة االقتصػػػػاد يػػػػة كىػػػػم ا٤بسػػػػتقلْب، كأمػػػػا األعضػػػػاء ا٤بمثلػػػػْب ١بهػػػػات حكوم

فيصدر بتعيينهم قػرار أبمػر ملكػي،  كالتخطي ، ككزارة التجارة كالصناعة، كا٥بيئة العامة لبلستثمار
 كيتقرح الباح  اآليت:

التجارة كالصػناعة، يقل  عدد ٩بثلي السلطة التنفيذية إُف اثنْب، ٩بثل من كزارة   -ُ
 .كا٥بيئة العامة لبلستثمار

يعػػػػْب قػػػػاضو ٨بػػػػت  يف القضػػػػاء التجػػػػارم ال تقػػػػل مرتبتػػػػو القضػػػػا ية عػػػػن قاضػػػػي  -ِ
 استئناؼ.
 .ٞباية ا٤بستهل  ٝبعيةر يس يعْب ٩بثل عن ا٤بستهلكْب، كيقَبح أف يكوف  -ّ
 يعْب ٩بثل من ٦بلس الغرؼ التجارية السعودية. -ْ
 يعْب اثناف من ذكم ا٣برة القانونية كاالقتصادية يف ٦باؿ ا٤بنافسة. -ٓ

أداء القسػم لعضػو اجمللػس قبػل مباشػرتو  تشػَبط بعأ القػوانْبٯبدر التنبيو إليو  أف  ك٩با   
أعضػػاء ٦بلػػس ا٤بنافسػػػة لػػ  إلػػزاـ ٕب مهػػاـ عملػػو، ففػػي قػػانوف ا٤بنافسػػة كمنػػ  االحتكػػػار السػػورم

ابستثناء القضاة كقبل مباشرهتم أعما٥بم اليمْب التالية: )أقسم اب العظيم أف أحكػم ابلعػدؿ كأف 
 .(ْ) القوانْب( كتؤدل اليمْب أماـ ٧بكمة االستئناؼ ا٤بدنية األكُف أحَـب

                                                             

 .ُُىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔا٤بنافسة الصادر يف  يف شمف ٞباية ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ُ)
ـ بتشػػكيل ١بنػػة ٞبايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة ََِٖ( لسػػنة ٔ( قػػرار ر ػػيس ٦بلػػس الػػوزراء القطػػرم رقػػم )ِ)

 .  ُـ، ـ  ََِٖ/  ِ/  ٕا٤بواف :  -ىػ  ُِْٗ/  ّ/  ُبتػػاريخ: 
 .ُٖـ –( قانوف ا٤بنافسة ا٤بغر  ّ)
 .ٓ-ُُا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـ( قانوف ْ)
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كأمػػا نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم فلػػم يشػػَبط ذلػػ ، مػػ  كونػػو يشػػَبط أداء اليمػػْب لػػبعأ    
كظػػا   الدكلػػة ا٢بساسػػة. كالػػذم يػػراه الباحػػ  عػػدـ ا٢باجػػة إُف القسػػم، ألف األصػػل يف أعضػػاء 

 ٢بل  ال مرر لو.اجمللس النزاىة كالصدؽ، كتكليفهم اب

 

 ادلسألة الثانية: مدة العضوية

نظػػاـ ا٤بنافسػة السػػعودم أف ميػدة العضػػوية يف اجمللػػس أربػ  سػػنوات قابلػة للتجديػػد مػػرةن  قػرر
 . (ُ)كاحدةن، كيظل عضو اجمللس يف منصبو بعد انتهاء فَبة عضويتو إُف أف يتم تعيْب خل  لو

 (ّ)كالكػػػويٍب  (ِ)أف قػػػانوف ا٤بنافسػػػة ا٤بصػػػرم كاب٤بقارنػػػة مػػػ  قػػػوانْب ا٤بنافسػػػة األخػػػرل، ٪بػػػد 
النظاـ السعودم يف ٙبديد ا٤بدة أبرب  سنْب قابلة للتجديد ٤بػرة كاحػدة فقػ .   كافق (ْ)كالسورم
مػدة عضػوية اللجنػة ثػبلث سػنوات قابلػة للتجديػد  الذم جعل لقانوف القطرم للمنافسةا ٖببلؼ

فسػة األردٓف فمػدة العضػوية يف اجمللػس سػنتاف قابلػة . كأمػا قػانوف ا٤بنا(ٓ)٤بدة أك مدد أخرل ٩باثلة 
 .(ٔ)للتجديد ٤برة كاحدة كٯبوز تغيّب أم عضو منهم بتعيْب بديل لو للمدة ا٤بتبقية من عضويتو 

 ادلسألة الثالثة: انتهاء العضوية

نتهػػاء التجديػػد ٤بػػرة كاحػػدة، كيظػػل يقػػـو ٗبهامػػو حػػٌب يعػػْب خلػػ  اب تلقا يػػاِّ  تنتهػػي العضػػوية
  .(ٕ)لو

 
                                                             

 .ّ-ٖنظاـ ا٤بنافسة السعودم، ـ( ُ)
 .ُِقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ِ)
 .ُُىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔيف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ّ)
 . ُُسة كمن  االحتكار السورم  ـقانوف ا٤بناف( ْ)
ـ بتشػػكيل ١بنػػة ٞبايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة ََِٖ( لسػػنة ٔ( قػػرار ر ػػيس ٦بلػػس الػػوزراء القطػػرم رقػػم )ٓ)

 .ِـ، ـ  ََِٖ/  ِ/  ٕا٤بواف :  -ىػ  ُِْٗ/  ّ/  ُبتػػاريخ: 
 ب.-ُْـ، ـ  ََِْقانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ( ٔ)
 .ّ-ٖافسة السعودم ـ( نظاـ ا٤بنٕ)
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 ادلسألة الرابعة: شروط انعقاد جلسة رللس ادلنافسة 

برمسػة ر يسػو أك مػن يينيبػو مػن األعضػاء  - نظػاـ ا٤بنافسػة السػعودملكفقػان – ينعقد اجمللػس
ألف ا٤بقصػػػود  كقػػد انتقػػػدت صػػػياغة ا٤بػػادة الػػػٍب تتضػػػمن ىػػذا ا٤بعػػػُب، .(ُ)كٕبيضػػور ثلثػػػي األعضػػػاء

"، ليشػمل كٕبضور ثلثػي اجمللػس العبارة اآلتية:" إُفقَبح تعديلها ، كيحضور ستة أعضاء ابلر يس
 .األعضاء كالر يس

 ادلسألة اخلامسة: األعماؿ احملظورة على عضو رللس ادلنافسة

اشػػَبط نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم علػػى عضػػو اجمللػػس أف ٰبػػاف  علػػى السػػرية، كأف يتنحػػى 
 ، كأضػاف  بعػأ قػوانْب كجوبيا يف بعأ ا٢باالت الٍب ٱبشػى فيهػا أف يبتعػد عػن ا٢بيػاد الواجػ

ا٤بنافسػة منػ  موظػ  ا٤بنافسػة أك عضػو ٦بلػس ا٤بنافسػػة العمػل لػدل جهػة ٥بػا مصػلحة مػ  ٦بلػػس 
 ا٤بنافسة، كبياف ذل  يف ما أييت.

 أواا: إفشاء األسرار

الفقػػػػرة ا٣بامسػػػػة،  –يف ا٤بػػػػادة ا٢باديػػػػة عشػػػػرة نظػػػػاـ ا٤بنافسػػػػة السػػػػعودم  كقػػػػد أكػػػػد ذلػػػػ 
 الثة عشرة من نظاـ ا٤بنافسة السعودم. كيشمل ذل  أمرين:كحددت العقوبة يف ا٤بادة الث

 .(ِ): األسرار الٍب اطل  عليها بسب  عضويتو يف اجمللساألوؿ

 .(ّ): أسرار ا٤بنش ت الٍب حصل عليها أثناء ٝب  االستدالالت أك التحقيقاتالثاص

 (ْ) كىػػػػذا الواجػػػػ  منصػػػػوص عليػػػػو يف كثػػػػػّب مػػػػن قػػػػوانْب ا٤بنافسػػػػة، مثػػػػل القػػػػػانوف األردٓف
 ، (ْ)كا٤بغر   (ّ)كالسودآف  (ِ)كالسورم  (ُ)كالقطرم  (ُ)كالكويٍب 

                                                             

 .ْ-ٖ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـُ)
 .ٓ-ٖ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ِ)
 .ٓ- ُُ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ّ)
 ب.-ُّـ / ـ  ََِْ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ْ)
 .ُٓىػ، ـ ُِْٖخر ربي  اآل ٔيف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ُ)
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كقػػد حظػػر قػػانوف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة ا٤بصػػرم كشػػ  ا٤بوظػػ  أك 
علػى العػاملْب اب١بهػاز القيػاـ أبم عمػل ٤بػدة عػامْب مػن اتريػخ  حظرالعضو لؤلسرار، كانفرد أبنو 
 .(ٓ)اص الذين خضعوا للفح  أك ا٣باضعْب لو يف ذل  التاريختركهم للخدمة لدل األشخ

كىػػي إضػػافة مستحسػػنة، تقطػػ  السػػبيل علػػى مػػن قػػد يسػػتخدـ ىػػذه الطريقػػة للتنصػػل مػػن 
 اإلجراءات الٍب قد يتخذىا ٦بلس ا٤بنافسة ضده.

كإفشاء األسرار موج  للعقوبة التعزيرية، كتنحصر عقوابت عضو ٦بلس ا٤بنافسة يف نظػاـ 
السػػػػعودم علػػػػى الغرامػػػػة ا٤باليػػػػة، أك السػػػػجن، كٲبكػػػػن االكتفػػػػاء إبحػػػػدل العقػػػػوبتْب أك  ا٤بنافسػػػػة
 .(ٕ)كإيقاع العقوابت الواردة فيها ىذه ا٤بخالفات تتوُف اكمة ا٤بختصة النظر يفك .(ٔ)ٝبعهما

كاب٤بقارنة ابلقوانْب األخرل نلحػ  أف ٥بػا عػدة توجهػات، كأكثرىػا تكتفػي ابلعقوبػة ا٤باليػة، 
 ت يف قوانْب ا٤بنافسة منحصرة يف عقوبتْب:إذ العقواب

  العقوبة األوىل: السجن

 .(ٖ)ال تتجاكز ا٤بدة سنتْبأب لعقوبة السجنحدد نظاـ ا٤بنافسة السعودم ا٢بد األعلى 

اب٢بػػبس مػػن مػػن أفشػػى سػػرا مػػن مػػوظفي اجمللػػس أك أعضػػا و  عقوبػػةالسػػورم  كحػػدد ا٤بػػنظم
  .(ُ)الية كٲبكن االكتفاء إبحدل العقوبتْبثبلثة أشهر إُف ثبلث سنوات، م  العقوبة ا٤ب

                                                                                                                                                                                   

 .ُّـ، ـ ََِٔ( لسنة ُٗرقػػم ) -( القانوف القطرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ُ)
 أ.-ُٔـ  –( القانوف السورم للمنافسة كمن  االحتكار ِ)
 .ُّ( القانوف السودآف للمنافسة ـ ّ)
 .ّّ( القانوف ا٤بغر  للمنافسة ا٤بادة ْ)
 .ِّنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ قانوف ٞباية ا٤ب( ٓ)
 .ُّ( نظاـ ٦بلس ا٤بنافسة ـ ٔ)
قػرار ٦بلػس الػوزراء يف اجتماعػو ا٤بنعقػد يػـو ( الفقرة الرابعة من ا٤بادة ا٣بامسة عشرة من نظاـ ا٤بنافسػة السػعودم الصػادر بٕ)

ىػػ ا٤بوافػػ  ُّْٔ/َُ/ِٓكقػ  الػزايرة بتػاريخ ا٤بنشػور يف صػحيفة الػرايض السػعودية، ينظػػر الػراب  ك ىػػ ُّْٓ/ْ/ّاالثنػْب 
 http://www.alriyadh.com/906892ـ: َُِْ/ُُ/ُٖ
 .ُّ( نظاـ ٦بلس ا٤بنافسة ـ ٖ)
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 العقوبة الثانية: الغرامة ادلالية

د أعلػى ال ٲبكػػن ٕبػاؿ أف تتجػاكزه كىػػو ٕبػيف نظػاـ ا٤بنافسػة السػػعودم  ٙبػدد الغرامػة ا٤باليػػة
 .(ِ)أال تزيد الغرامة عن ٟبسة مبليْب رايؿ

نفعػػا أكثػػر مػػن  إف حقػ  عضػو ٦بلػػس ا٤بنافسػػةفػػ ف مػػؤداه أف ٧بػػل انتقػاد،  التحديػػد كىػذا 
كلذا فيقَبح أف يػن  علػى مصػادرة كػل مػا اكتسػبو عضػو  .ا٢بد األعلى للغرامة فيج  مصادرتو

 ٦بلس ا٤بنافسة بسب  غّب مشركع إضافة إُف الغرامة ا٤بالية.

ٚبتلػػ  مػػن دكلػػة ألخػػرل، ففػػي قػػانوف ا٤بنافسػػة ا٤بغػػر  يعاقػػ  مػػن أفشػػى  العقوبػػة ا٤باليػػةك  
ال تقػػل عػػن عشػػرة آالؼ درىػػم كال تتجػػاكز مئػػة ألػػ  أك موظفيػػو بغرامػػة  سػػرا مػػن أعضػػاء اجمللػػس

بل تقل عن عشرة آالؼ جنيو ف على إفشاء منسو  جهاز ا٤بنافسة ا٤بصرم غرامةال كأما، (ّ)درىم
عشرة آالؼ دينػار ك أل  دينار كتَباكح كف  النظاـ األردٓف بْب  .(ْ)كال ٘باكز ٟبسْب أل  جنيو 

كأمػػا ا٤بػػنظم السػػورم فتػػَباكح ، (ٔ) يف التنظػػيم الكػػويٍب عشػػرة آالؼ دينػػارك  ألفػػي دينػػار بػػْب، ك (ٓ)
لػّبة مليػوف ّبة سػورية ك مئػة ألػ  لػالعقوبة التعزيرية على إفشاء أسػرار منسػو  ٦بلػس ا٤بنافسػة بػْب 

 .(ٕ) سورية

ال يػػدخل يف ا٢بػػ ، كابلتػػاِف  أبمػػر مػػن اكمػػة كغػػِب عػػن القػػوؿ أف اإلفصػػاح عػػن األسػػرار
، كىػو مقصػود يف ٝبيػ  (ٖ)، كقد ن  على ىػذا االسػتثناء القػانوف األردٓفسببا للعقوبة فبل يكوف

 األنظمة كالقوانْب، كالن  عليها إلزالة أم لبس قد يرد.

                                                                                                                                                                                   

 .ِْ( قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ا٤بادة ُ)
 .ُّ( نظاـ ٦بلس ا٤بنافسة ـ ِ)
 .ّْ غر  للمنافسة ا٤بادة( القانوف ا٤بّ)
 .ِّقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ْ)
 .ِّـ / ـ  ََِْ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ٓ)
 .َِىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔيف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ٔ)
 .ِْفسة كمن  االحتكار السورم  ا٤بادة ( قانوف ا٤بنإ)
 .ِّـ / ـ  ََِْ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ٖ)
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كأما ا١بهة الٍب ٥با االختصاص القضا ي لتنفيذ العقوبػة كفقػاي للنظػاـ السػعودم فقػد كرد يف 
ىػػ ُّْٓ/ْ/ّاء يف اجتماعػو ا٤بنعقػد يػـو االثنػْب قػرار ٦بلػس الػوزر  قرار ٦بلػس الػوزراء السػعودم

كػػل مػػػن أفشػػى سػػػران لػػو عبلقػػػة عقوبػػػة   يف تنظػػراكمػػة ا٤بختصػػػة ، ا٤بعػػدؿ لنظػػاـ ا٤بنافسػػػة أف (ُ)
 ا١بزا يػػة اػػاكم. كيعػػُب ابكمػػة ا٤بختصػػة بعملػػو، أك حقػػ  نفعػػان بطريقػػةو ميباشػػرةو أك غػػّب ميباشػػرة

 .  (ِ)ظاـ القضاء ا١بديد التابعة للقضاء العاـ كا٤بقرة يف ن

 اثنياا: التنحي الوجويب

بػػْب نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم كجػػوب تػػرؾ ا٤بشػػاركة يف مداكلػػة عضػػو اجمللػػس يف قضػػية لػػو 
 ، كيشمل ذل  اآليت:(ّ)فيها مصلحة أك عبلقة

 القضااي الٍب لعضو ٦بلس ا٤بنافسة مصلحة فيها أك عبلقة. -ُ

 .(ْ)طراؼ صلة قرابة أك مصاىرةأف يكوف بْب عضو ٦بلس ا٤بنافسة كأحد األ -ِ

 أف يكوف عضو ٦بلس ا٤بنافسة سب  لو الَباف  عن أحد ا٤بعنيْب ابلقضية. -ّ

كىػػػذه الػػػثبلث ا٢بػػػاالت موجػػػودة يف كثػػػّب مػػػن قػػػوانْب ا٤بنافسػػػة، إال أف التعبػػػّب األشػػػهر يف 
ف ا٢بػػاؿ الثانيػػة ىػػػو مػػا نػػػ  قػػانوف ا٤بنافسػػػة ا٤بصػػرم علػػػى أنػػو "ال ٯبػػػوز ألم عضػػو يف اجمللػػػس أ

                                                             

 http://www.alriyadh.com/906892صحيفة الرايض السعودية، ينظر الراب  : ( ُ)
ىػػػػ، علمػػػا أبف ُِْٖ/ٗ/ُٗكالتػػػاريخ  ٖٕلكػػػي ذم الػػػرقم ـ / ( ا٤بػػػادة التاسػػػعة مػػػن نظػػػاـ القضػػػاء الصػػػادر اب٤برسػػػـو ا٤بِ)

 الدكا ر ا١بزا ية التابعة لديواف ا٤بظاَف ال زال  تنظر يف ىذه القضااي حٌب يتم ٘بهيز ااكم التجارية. 
 .ٔ- ٖ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ّ)
م ابلنسػػ : ا٤بصػػاىرة، ألهنػػا تطلػػ  يف اللهجػػة ( كرد يف نػػ  ا٤بػػادة يف النظػػاـ:" صػػلة قرابػػة أك نسػػ "، كا٤بقصػػود كهللا أعلػػْ)

العاميػة علػى ا٤بصػػاىرة، فيقػاؿ عػن الصػػهر: النسػي ، كعػن ا٤بصػػاىرة: النسػ ، كيقػَبح أف تعػػدؿ إُف مػا أييت:" صػلة قرابػػة أك 
ت مػػن البل حػػة علػػى اآليت:" ال ٯبػػوز لعضػػو اجمللػػس أف يشػػارؾ يف قػػرارا ِٓمصػػاىرة إُف الدرجػػة الرابعػػة"، كقػػد نصػػ  ا٤بػػادة 

اجمللػػس إذا كػػاف لػػو فيهػػا مصػػلحة شخصػػية مباشػػرة أك غػػّب مباشػػرة، أك يكػػوف بينػػو كأحػػد أطرافهػػا صػػلة قرابػػة أك مصػػاىرة إُف 
 الدرجة الرابعة "، كىي صياغة جيدة.
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يشػػػارؾ يف ا٤بػػػداكالت أك التصػػػوي  يف حػػػاؿ معركضػػػة علػػػى اجمللػػػس تكػػػوف.... بينػػػو كبػػػْب أحػػػد 
 .(ِ).كمثلو يف القانوف الكويٍب (ُ)أطرافها صلة قرابة إُف الدرجة الرابعة..." 

كاشػػػَبط القػػػانوف السػػػودآف للمنافسػػػة يف ا٤بػػػادة الثامنػػػة عشػػػرة أنػػػو ٯبػػػ  علػػػى كػػػل عضػػػو 
رة أك غػػػّب مباشػػػرة يف أم أمػػػر أك اقػػػَباح معػػػركض علػػػى اجمللػػػس ابجمللػػػس تكػػػوف لػػػو مصػػػلحة مباشػػػ

للنظر فيو أف يفضي إُف اجمللس بطبيعة ا٤بصلحة الٍب تربطو بذل  األمر أك االقَباح، كال ٯبػوز لػو 
 االشَباؾ يف أم مداكلة أك قرار يصدره اجمللس ابلنسبة لذل  األمر أك االقَباح.

ظاـ ا٤بنافسة السعودم على الغرامػة ا٤باليػة، أك تنحصر عقوابت عضو ٦بلس ا٤بنافسة يف نك 
السػػػػػجن، كٲبكػػػػػن االكتفػػػػػاء إبحػػػػػدل العقػػػػػوبتْب أك ٝبعهمػػػػػا حسػػػػػ  مػػػػػا تػػػػػراه ا١بهػػػػػة القضػػػػػا ية 

 .  (ّ)ا٤بختصة

 العقوبة األوىل: الغرامة ادلالية

حد أعلى ال ٲبكن ٕباؿ أف تتجاكزه كىػو  ا٤بالية ٥با العقوبة أفبْب نظاـ ا٤بنافسة السعودم 
، كتقػػدـ أف ىػػذا ٧بػػل انتقػػاد، فلػػو حقػػ  عضػػو ٦بلػػس (ْ)يػػد الغرامػػة عػػن ٟبسػػة مبليػػْب رايؿأال تز 

ا٤بنافسة نفعا أكثر من ا٢بد األعلى للغرامة فيج  مصادرتو، كلذا فيقَبح أف ين  على مصادرة  
 كل ما اكتسبو عضو ٦بلس ا٤بنافسة بسب  غّب مشركع إضافة إُف الغرامة ا٤بالية.

 جنالعقوبة الثانية: الس

 .(ٓ)ال تتجاكز ا٤بدة سنتْبلعقوبة السجن أبأعلى  اِّ حدكض  نظاـ ا٤بنافسة السعودم 

كأما قانوف ا٤بنافسة الكويٍب فقػد نػ  علػى إسػقاط العضػوية إضػافة إُف غرامػة ال تقػل عػن 
علػػػى كيقػػػَبح أف يػػػن  نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعودم  .(ُ)ألفػػػي دينػػػار كال ٘بػػػاكز عشػػػرة آالؼ دينػػػار 

                                                             

 .ُّقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ُ)
 .ُِىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔشمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف يف  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ِ)
 .ُّ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ّ)
 .ُّ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ْ)
 .ُّ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ٓ)
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ألف أىػػم صػفة يف عضػػو اجمللػس األمانػػة، فػ ف ا٬برمػػ  أمانتػو فػػبل مكػاف لػػو يف  إسػقاط العضػوية،
 اجمللس.

 ادلسألة السادسة: اضور عضو اجمللس للجلسات الدورية والطارالة

برمسػػػػة ر يسػػػػو أك مػػػػن يينيبػػػػو مػػػػن  - نظػػػػاـ ا٤بنافسػػػػة السػػػػعودم حسػػػػ  –ينعقػػػػد اجمللػػػػس 
 :ت انعقاد اجمللسكحاال، (ِ)األعضاء كٕبيضور ثلثي أعضاء ٦بلس ا٤بنافسة

 : االجتماع الدكرم االعتيادم، كيكوف كل ثبلثة أشهر على األقل.احلاؿ األوىل

 .(ّ): عند كجود حاجة تستدعي ذل  احلاؿ الثانية

 ادلسألة السابعة: رائسة رللس ادلنافسة 

كرد يف نظاـ ا٤بنافسػة السػعودم أف كزيػر التجػارة يقػـو برمسػة ٦بلػس ا٤بنافسػة، كعنػد غيابػة 
للػػر يس حػػ  تعيػػْب   ػػػ  لػػو دا ػػم، يتػػػوُف  السػػػابقة ينيػػ  أحػػد األعضػػاء، كقػػػد أعطػػ  البل حػػة

إضػافة ىػذا ا٢بػ  للػػر يس كيػرل الباحػػ  صػحة انتقػاد  .(ْ)رمسػة اجمللػس يف حػاؿ غيػاب الػر يس 
لنظػػػاـ  ا١بديػػػدة البل حػػػة التنفيذيػػػةقػػد أخػػػذ ا٤بػػػنظم ىػػػذا االنتقػػػاد بعػػػْب االعتبػػػار، فصػػػدرت ، ك (ٓ)

 خالية من ذل . السعودما٤بنافسة 

 ادلسألة الثامنة: ااستعانة ابدلختصني واخلرباء عند ااقتضاء

ن  نظاـ ا٤بنافسة السعودم يف ا٤بادة العاشرة على لزـك توفّب ا٣براء ا٤بختصْب ألمانة 
ا٤بادة ا٢بادية عشرة أتكيد أنو ٰب  للمجلس االستعانة ٖبيراء  من اجمللس، كيف الفقرة الرابعة

اص مؤىلْب من خارج الوزارة عند ا٢باجة. كاالستعانة اب٣براء تعْب من بيديو إصدار كأشخ
القرار على اٚباذ القرار السليم، سواء أكاف القرار قضا يا أـ إدارايِّ، كالن  على ذل  موجود يف 
                                                                                                                                                                                   

 .َِىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔيف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ُ)
 .ْ- ٖ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ِ)
 .ُٓ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ّ)
 ب.-ٗ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ْ)
 .َْٖ( ا٤بنافسة التجارية للدكتور عبدالعزيز الناصر ص ٓ)
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 (ّ)طرمكالق (ِ)ككذا القانوف األردٓف  ،(ُ) الكثّب من قوانْب ا٤بنافسة مثل قانوف ا٤بنافسة ا٤بصرم
 .(ْ)كا٤بغر 

ا٣ببػػّب ىػػو العػػاَف ابلشػػيء، يقػػاؿ: فػػ ف  االسػػتعانة اب٣بػػراءكأمػػا موقػػ  الفقػػو اإلسػػبلمي مػػن 
خرت الشػيء خػرا، أم بلوتػو كامتحنتػو كعرفػ  خػره علػى حقيقتػو، كا٣بػرة: معرفػة كينػًو الشػيء 

 .(ٓ)كحقيقة أمره

يقتهػػػػا، كىػػػي سػػػبيل للوصػػػػوؿ كاالسػػػتعانة اب٣بػػػراء طريػػػ  لفهػػػػم الواقعػػػة القضػػػا ية علػػػى حق
للحكم الصحي ، كمن القواعد ا٤بعترة أنو ما ال يتم الواج  إال بو فهو كاج . كسعي القاضػي 
للوصػػػوؿ للحكػػػم العػػػدؿ أمػػػر كاجػػػ ، كال ٰبصػػػل ذلػػػ  إال ابالسػػػتعانة اب٣بػػػراء يف القضػػػااي الػػػٍب 

 ٰبتاج إُف ا٣ببّب فيها.

 ما أييت: كدليل كوف االستعانة اب٣براء من طرؽ القضاء

ػػا الَّػػًذينى آىمىنيػػوا الى تػىٍقتػيليػػوا الصَّػػٍيدى كىأىنٍػػػتيٍم حيػػريـه كىمىػػٍن قػىتػىلىػػوي ًمػػٍنكيٍم   -ُ قولػػو تعػػاُف:" ايى أىيػُّهى
ًلغى اٍلكىٍعبىًة" )ا٤ب ا فىجىزىاءه ًمٍثلي مىا قػىتىلى ًمنى النػَّعىًم ٰبىٍكيمي ًبًو ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم ىىٍداين ابى  .(ٓٗا دة:ميتػىعىمًٌدن

ككجو الداللة أف هللا تعاُف جعل بياف ا٤بماثلة إُف اثنْب من أىل ا٣برة يف ىذا اجملػاؿ، فػدؿ 
 .  (ٔ)على مشركعية العمل اب٣برة

عػػن الرطػػ  ابلتمػر، فقػػاؿ: أيػػنق  الرطػ  إذا يػػبس  قػػالوا:  كقػد سػػئل النػيب  -ِ
 .(ُ)نعم، فنهى عنو"

                                                             

 .ُّقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ُ)
 .ٕ-أ-ُُـ، ـ  ََِْقانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ( ِ)
ـ بتشػػكيل ١بنػػة ٞبايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة ََِٖ( لسػػنة ٔ( قػػرار ر ػػيس ٦بلػػس الػػوزراء القطػػرم رقػػم )ّ)

 .ٓـ، ـ  ََِٖ/  ِ/  ٕا٤بواف :  -ىػ  ُِْٗ/  ّ/  ُبتػػاريخ: 
 .ِٗ( قانوف ا٤بنافسة ا٤بغر  ـ ْ)
 مقاييس اللغة، كالقاموس اي ، رسم: خر.معجم ( ٓ)

 .ُٔالتحكيم يف الشريعة اإلسبلمية ص  (ٔ)
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اعة النخيل كالعناية هبا يعلػم أف الرطػ  ككجو الداللة أف فيو تنبيو إُف أف من لو خرة يف زر 
 إف ج  ينق  كزنو، فبل يتحق  شرط التماثل عند بي  الرط  ابلتمر.

يف القضػػاء، كدليػػل ذلػػ   (ِ)كمػػن ذلػػ  أف الشػػريعة جػػاءت ابعتبػػار قػػوؿ القافػػة -ّ
كأنػو قػػاؿ:"  -  - كابنػو أسػػامو -  - حػدي  ٦بػزز ا٤بػػد١بي ٤بػا رأل أقػػداـ زيػد بػن حارثػػة

 (ْ). كبػػو أخػذ ا١بمهػػور مػػن ا٤بالكيػػة(ّ) قػػداـ بعضػػها مػن بعػػأ" فسػػر النػيب   بقولػػوإف ىػذه األ
 .(ٓ) كالشافعية كا٢بنابلة كالظاىرية

اعتػػػدَّ بقػػػوؿ القػػػا   كَف ينكػػػره، كىػػػو خبػػػّب هبػػػذا  ككجػػػو الداللػػػة مػػػن ا٢بػػػدي  أف النػػػيب 
 .األمر، ٩با يدؿ على اعتبار قوؿ ا٣ببّب يف كل ٦باؿ خرتو

 إُف أنػػػو إف كػػػاف عمػػػل - رٞبػػػو هللا -  (ٔ) كقػػػد ذىػػػ  الشػػػيخ دمحم بػػػن إبػػػراىيم آؿ الشػػػيخ
تقؤف متل  مثبل، أك ٙبديد أجرة فاسدة ك٫بو ذلػ  فػبل بػد مػن خبػّبين، لقولػو تعػاُف:" ايى  ا٣ببّب

ػػا الَّػػًذينى آىمىنيػػوا الى تػىٍقتػيليػػوا الصَّػػٍيدى كىأىنٍػػػتيٍم حيػػريـه كىمىػػٍن قػىتػىلىػػوي ًمػػ ػػزىاءه ًمثٍػػلي مىػػا قػىتىػػلى ًمػػنى أىيػُّهى ا فىجى ػػدن ٍنكيٍم ميتػىعىمًٌ
ًلغى اٍلكىٍعبىًة" )ا٤با دة: (، كلشبهها ابلشػهادة، فقػاؿ رٞبػو ٓٗالنػَّعىًم ٰبىٍكيمي ًبًو ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم ىىٍداين ابى

هللا:" القاسم يكفي كاحد، إال أف يكػوف تقوٲبػا فبلبػد مػن اثنػْب، كمػا أف القاضػي يكفػي كاحػد، 

                                                                                                                                                                                   

كابػن ماجػو يف سػننو  ّّٗٓكأبو داكد يف سنو بػرقم  ُّٕٔالنسا ي يف الكرل برقم  ُْْٓركاه أٞبد يف مسنده برقم  (ُ)
لػػػى ىػػػذا عنػػػد أىػػػل العلػػػػم، ىػػػذا حػػػدي  حسػػػن صػػػحي  كالعمػػػػل عكقػػػػاؿ:  ُِِٓ، كالَبمػػػذم يف سػػػننو بػػػرقم ِِْٔبػػػرقم 

 .ُُٓٓكصححو أٞبد شاكر يف تعليقو على مسند اإلماـ أٞبد برقم 
، كيف اصػطبلح الفقهػاء: الٌػذم يتتبٌػ  ٕٔٔ/ِالقافة ٝب  قا  ، كىو يف الٌلغة: من يٌتب  األثر، كما يف ا٤بعجػم الوسػي  (ِ) 

كيلحػػ  الٌنسػ  عنػد االشػػتباه، ٗبػا خٌصػػو اٌَّ تعػاُف بػػو  اآلاثر كيتعػٌرؼ منهػا الٌػػذين سػلكوىا، كيعػػرؼ شػبو الٌرجػل أببيػػو كأخيػو
 من علم ذل . 

   (.َُِٖ( كمسلم )ُّٓٔركاه البخارم ) (ّ)
 م  التنبيو إُف أف ا٤بالكية حصركا األخذ بقوؿ القافة يف األحرار فق . (ْ)
 .ُْٔ/َُ، الى ِٖٔ-ِٕٔ/ِترتي  الفركؽ ( ٓ)
ن عبػدالرٞبن بػن حسػن بػن دمحم بػن عبػدالوىاب، مفػٍب ا٤بملكػة العربيػة السػعودية (  ىو دمحم بن إبراىيم بػن عبػداللطي  بػٔ)

السػاب  كر ػػي قضػػاهتا، لػػو فضػل كبػػّب يف نشػػر العلػػم الشػرعي يف السػػعودية، كترتيػػ  الشػػؤكف القضػا ية، تتلمػػذ العشػػرات مػػن  
 ٗ/ُٝبعهػا تلميػذه دمحم ابػن قاسػم ىػػ. تنظػر سػّبتو يف ٦بمػوع فتػاكاه كرسػا لو الػٍب ُّٖٗكبار علماء السعودية، كتويف سنة 

 كما بعدىا.
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كالظاىر أف كبلـ الشػيخ أنػو يكفػي كاحػد، كىػم قػالوا ىػذا ابلنسػبة إُف ابب الشػهادة، كهللا أعلػم 
 .(ُ)أف القوؿ الراج  أنو من ابب ا٣بر "

 ال رع الثالث: اختصا ات رللس ادلنافسة 

ٱبػػػػت  اجمللػػػػس ابختصاصػػػػات إداريػػػػة، كىػػػػي مػػػػا سػػػػيتم التطػػػػرؽ إليػػػػو يف ا٤ببحػػػػ  الثػػػػآف، 
نظػػاـ  يف الػػواردةتحديػػد نسػػبة ا٥بيمنػػة فيخػػت  اجمللػػس ب ،قابيػػة كتوعويػػةكاختصاصػػات تنظيميػػة كر 

. كمػػػا أف ا٤بػػػنظم السػػػػعودم أ ط اقػػػَباح مشػػػركعات األنظمػػػة ذات العبلقػػػةك  ا٤بنافسػػػة السػػػعودم
إصػػػػػدار اللػػػػػوا   ا٤باليػػػػػة كاإلداريػػػػػة ك إصػػػػػدار البل حػػػػػة التنفيذيػػػػػة كا٤براجعػػػػػة الدكريػػػػػة ٥بػػػػػا، ابجمللػػػػػس 
راقبػػػة السػػػوؽ لضػػػماف تطبيػػػ  قواعػػػد ا٤بنافسػػػة  ف اجمللػػػس ٱبػػػت  ٗب. إضػػػافة إُف ذلػػػ  فػػػللمجلػػػس
نشػػر ثقافػػة ا٤بنافسػػة كتعريػػ  . كَف يغفػػل ا٤بػػنظم السػػعودم ا١بانػػ  التوعػػوم فػػملـز اجمللػػس بالعادلػػة

اجملتمػػ  اب٢بقػػوؽ الػػٍب كفلهػػا نظػػاـ ا٤بنافسػػة كإٯبػػاد قنػػاة تفاعليػػة عػػر شػػبكة )اإلنَبنػػ ( بينػػو كبػػْب 
 وضي  ىذه االختصاصات.اجملتم . كفيما أييت ت

 

 ادلسألة األوىل: ربديد نسبة اذليمنة

كرد يف تعري  ا٥بيمنة من نظاـ ا٤بنافسة السعودم أف نسبة ا٥بيمنة ٰبددىا اجمللس، كقػد مت 
الوضػ  ا٤بهػيمن أك  بكػوفنظاـ ا٤بنافسػة السػعودم ا١بديدة ل بل حةال الثامنة منٙبديدىا يف ا٤بادة 

%( علػػػى َْبة حصػػػة ا٤بنشػػػمة أك ٦بموعػػػة منشػػػ ت يف السػػػوؽ )ا٥بيمنػػػة يتحقػػػ  عنػػػد بلػػػوغ نسػػػ
( شػػػهران، أك تكػػػوف مػػػن ُِاألقػػػل مػػػن القيمػػػة اإلٝباليػػػة ٤ببيعػػػات السػػػلعة أك ا٣بدمػػػة طػػػواؿ فػػػَبة )

 خبللو ا٤بنشمة أك ٦بموعة منش ت قادرة على التمثّب يف السعر السا د يف السوؽ.

ة البلزمػػة للهيمنػػة، كرأم الباحػػ  يف كسػػيتم بيػػاف موقػػ  القػػوانْب ا٤بقارنػػة مػػن ٙبديػػد النسػػب
 ا٤ببح  الثآف.

 

                                                             

 .٦ِّْٗبموع فتاكل كرسا ل ٠باحة الشيخ دمحم بن إبراىيم، ٝب  الشيخ دمحم ابن قاسم رٞبو هللا، ـ  (ُ)
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 ادلسألة الثانية: اقرتاح مشروعات األنظمة ذات العالقة

أف اجمللػػػس ٨بػػػت  ابعتمػػػاد مشػػػركعات ا٤بعػػػدؿ لنظػػػاـ ا٤بنافسػػػة  كرد يف قػػػرار ٦بلػػػس الػػػوزراء
ميػة ا٤بتبعػة ا٣بط  كالسياسات العامة كاألنظمة ا٣باصػة اب٤بنافسػة كرفعهػا ٕبسػ  اإلجػراءات النظا

 .(ُ) كمتابعة تنفيذىا بعد إقرارىا كمراجعتها كتقوٲبها كالعمل على تطويرىا كٙبديثها

كرد يف ا٤بادة التاسػعة مػن نظػاـ ا٤بنافسػة السػعودم أف مػن مهػاـ ٦بلػس ا٤بنافسػة اقػَباح  كقد
 مشػػػركعات األنظمػػػة ذات العبلقػػػة الػػػٍب تػػػؤثر علػػػى ا٤بنافسػػػة يف ضػػػوء ا٤بتغػػػّبات الػػػٍب تطػػػرأ علػػػى

 السوؽ، كاقَباح التعديبلت البلزمة ألحكاـ ىذا النظاـ.

كٗبقارنػة ىػػذا االختصػػاص بعػػدد مػػن األنظمػػة العربيػػة للمنافسػػة، ٪بػػد أهنػػا ٚبتلػػ  عنهػػا مػػن 
 كجهْب:

: أف تكوف ا٤بهمة ٧بصورة يف إبداء الرأم ا٤بستقل كا٣بارجي للحكومة حػوؿ مسػا ل األوؿ
 .(ِ)ا٤بنافسة، كىو ما ن  عليو قانوف ا٤بنافسة كا٤بغر  ا٤بنافسة كمدل أتثّب مشاري  القوانْب يف

موافقػػػة ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة التونسػػػي إجباريػػػة يف بعػػػأ األحيػػػاف، كىػػػذا ال  تكػػػوف : أفالثػػػاص
 .(ّ)القانوف التونسي للمنافسة وص عليو يفنص، كما ىو مٯبعلها جهة استشارية فق  

عػداد مشػركعات إة شػؤكف ا٤بنافسػة ١بنػكأما القانوف األردٓف للمنافسة فقػد جعػل مػن مهػاـ 
 ك حقوقا استثنا ية.أامتيازات جديدة  ك تل  الٍب ٛبن أاب٤بنافسة  نظمة ا٤بتعلقةالقوانْب كاأل

كيرل الباح  أف يكوف رأم اجمللس ال يق  عند حػد االقػَباح، بػل يلػـز عػرض كػل نظػاـ 
 نظيمية، كملزما ٥با.لو عبلقة اب٤بنافسة على اجمللس، كيكوف رأيو معترا عند ا١بهة الت

 

 
                                                             

 ىػُّْْ/َٗ/ُْ( قرار ٦بل الوزراء الصادر يف جلستو ا٤بنعقدة يـو االثنْب ُ)
 . ُِ( قانوف ا٤بنافسة ا٤بغر  ـِ)
 .ْٗص طِب حوؿ سياسة كقانوف ا٤بنافسة يف تونس  ( التقرير الو ّ)
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 ادلسألة الثالثة: إ دار الالالحة التن يذية وادلراجعة الدورية للنظاـ واالحت 

كرد يف ا٤بػػادة التاسػػػعة كا٤بػػػادة العشػػػرين مػػػن نظػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعودم أف مػػػن مهػػػاـ اجمللػػػس 
سػػة بقػػراره كقػػد قػػاـ ٦بلػػس ا٤بنافسػػة إبصػػدار البل حػػة التنفيذيػػة لنظػػاـ ا٤بنافإصػػدار ال حػػة للنظػػاـ، 

 ىػ، كقد لوح  على البل حة اآليت:ُِْٕ/ُُ/ِٓيف  ََِٔ/ُّذم الرقم 

أتخػػر صػػدكرىا عػػػن الوقػػ  ا٤بقػػرر نظامػػػا، فيفػػَبض أف تصػػدر بعػػػد نشػػر النظػػػاـ  -ُ
 ىػ.ُِْٓ/ٓ/ُِبتسعْب يوما، كقد نشر النظاـ يف 

 كجود خلل يف صياغتها اللغوية. -ِ

لػػػم أبف البل حػػة ال يصػػػ  أف ٨بالفتهػػا للنظػػػاـ إبضػػافة بعػػػأ ا٤بػػواد عليػػػو، مػػ  الع -ّ
 تشمل أم إضافة على النظاـ.

( كاتريػػػخ ُِٔ  صػػػدرت البل حػػػة التنفيذيػػػة لنظػػػاـ ا٤بنافسػػػة بقػػػرار ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة رقػػػم )
 ىػ ـ، كمت تبليف الكثّب من ا٤بلحوظات.ُّْٓ/ٗ/ْ

كأرج  ا٤بنظم تفسّب البل حة للمجلس، فقد كرد يف ال حة نظاـ ا٤بنافسػة للمجلػس تفسػّب 
 (ُ)ديل مواد البل حة.كتع

اعتمػػاد مشػػركعات ا٣بطػػ  كالسياسػػات العامػػة  إضػػافة إُف ذلػػ ، فػػ ف مػػن مهػػاـ اجمللػػس:"
كاألنظمة ا٣باصة اب٤بنافسة كرفعها ٕبس  اإلجراءات النظامية ا٤بتبعة كمتابعة تنفيذىا بعػد إقرارىػا 

الصػادر يف  س الػوزراءكمراجعتها كتقوٲبها كالعمل على تطويرىا كٙبديثها" كما ن  عليو قػرار ٦بلػ
 ىػ.ُّْْ/َٗ/ُْجلستو ا٤بنعقدة يـو االثنْب 

 دلسألة الرابعة: إ دار اللواالح ادلالية واإلدارية والقواعد للمجلسا

كرد يف نظػػػػاـ ا٤بنافسػػػػة السػػػػعودم أف مػػػػن مهػػػػاـ ٦بلػػػػس ا٤بنافسػػػػة تشػػػػكيل أجهػػػػزة اجمللػػػػس 
 .(ُ)ة ككزارة ا٣بدمة ا٤بدنيةكإصدار اللوا   ا٤بالية كاإلدارية ابالتفاؽ م  كزارة ا٤بالي

                                                             

 . ٕٔـ  -ىػ ُّْٓ/ٗ/ْ( كاتريخ ُِٔ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة كالصادرة بقرار ٦بلس ا٤بنافسة رقم )ُ)



 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  117 
 

 :كىي ا٤بقصود هبذه القواعدبياف ، (ِ)نظاـ ا٤بنافسةل القدٲبة بل حةالككرد يف 

 . القواعد ا٤بنظمة لئلعفاءات.ُ

 . القواعد ا٤بنظمة للمركز ا٤بهيمن.ِ

 . القواعد ا٤بنظمة لبلندماج.ّ

 . القواعد ا٤بنظمة لعمل مممورم الضب  القضا ي.ْ

 نظمة للجنة النظر كالفصل يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة.. القواعد ا٤بٓ

يف  ََِٖ/ِٓكقػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػدرت ىػػػػػػػػػػذه القواعػػػػػػػػػػد بقػػػػػػػػػػرار ٦بلػػػػػػػػػػس ا٤بنافسػػػػػػػػػػة ذم الػػػػػػػػػػرقم 
 ق.ُِْٗ/ٗ/ٗ

  إف البل حػػػة التنفيذيػػػة ا١بديػػػدة لنظػػػاـ ا٤بنافسػػػة خلػػػ  مػػػن تسػػػمية ىػػػذه القواعػػػد، ككػػػمف 
أم قواعػػػد أخػػػرل تقتضػػػيها  ا٤بػػػنظم رأل أف تكػػػوف مطلقػػػة، ليكػػػوف لػػػو سػػػلطة تقديريػػػة يف إصػػػدار

 ا٤بصلحة.

 ادلسألة اخلامسة: مراقبة السوؽ لضماف تطبيق قواعد ادلنافسة العادلة 

كرد يف الفقػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػن قػػػػرار ٦بلػػػػس الػػػػوزراء الصػػػػادر يف جلسػػػػتو ا٤بنعقػػػػدة يػػػػـو االثنػػػػْب 
 ة.ىػ. أف من مهاـ اجمللس مراقبة السوؽ لضماف تطبي  قواعد ا٤بنافسة العادلُّْْ/َٗ/ُْ

 كللرقابة على عمليات الَبكز نظاماف:

: نظػػػاـ الرقابػػػة ا٤بيدانيػػػة دكف حاجػػػة إلشػػػعار ا١بهػػػة ا٤بسػػػؤكلة، كتكػػػوف مهمػػػة ا١بهػػػة األوؿ
 ا٤بسؤكلة االعَباض على ا٢باالت ا٤بؤثرة يف ا٤بنافسة يف السوؽ.

كأشػهر الػدكؿ الػػٍب اتبعػ  ىػذا النظػػاـ ا١بمهوريػة الفرنسػية، فقػػد جعلػ  إشػعار السػػلطات 
كٜبػػػػػ  توجػػػػػو حػػػػػدي  يف قػػػػػوانْب ٞبايػػػػػة ا٤بنافسػػػػػة يف االٙبػػػػػاد  .(ُ)ختصػػػػػة اختيػػػػػارايِّ ال إجبػػػػػارايِّ ا٤ب

                                                                                                                                                                                   

 .ْ-ٗنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ( ُ)
  .ِّ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ِ)
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األكرك ، بتشػػػجي  الرقابػػػػة البلحقػػػة مػػػػ  إلغػػػاء نظػػػػاـ سػػػب  اإلخطػػػػار كالَبخػػػي  إعمػػػػاال للرقابػػػػة 
السابقة على حاالت االندماج كالتصرفات الٍب من شمهنا إحداث كض  مسيطر يف السػوؽ، مػ  

 .(ِ)من مركزية الرقابة الٍب تتمت  هبا السلطات االٙبادية يف ىذا ا٣بصوص  التقليل

نظاـ اإلشعار اإلجبارم كطل  الَبخي  ا٤بسػب ، كىػو ا٤بعتمػد يف كثػّب مػن الػدكؿ  الثاص:
 لآليت:

 أنو يوفر على ا١بهة ا٤بسؤكلة ا٢باجة للكش  عن عمليات الَبكز. -ُ
 السبلمة القانونية ٤بعامبلهتا.أنو ٲبن  ا٤بنش ت ا٤بعنية بتل  العمليات  -ِ
 زالة اآلاثر السلبية على ا٤بنافسة يف حاؿ دخوؿ التجمي  حيز التنفيذإمن الصع   -ّ

دكؿ االٙبػػػػػاد  غالػػػػػ كىػػػػػذه الطريقػػػػػة ىػػػػػي ا٤بعتمػػػػػدة لػػػػػدل الػػػػػوالايت ا٤بتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة ك 
 .(ّ)األكرك 

 (ٓ)كسػػػػوراي  (ْ)ىػػػػذه الطريقػػػة، ككػػػػذا ىػػػو ا٢بػػػػاؿ يف األردف نظػػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػػعودمكاتبػػػ  
 .(ٖ)كاإلمارات (ٕ)كقطر (ٔ)كا١بزا ر

أكثر ضبطان كأبعػد عػن  نظاـ اإلشعار اإلجبارم كطل  الَبخي  ا٤بسب كيرل الباح  أف 
 اإلشكاالت، م  لزـك تسري  دراسة الطلبات كاٚباذ القرارات بشمهنا.

ٕبػػػاؿ  السػػػلطات ا٤بختصػػةعلػػى عػػػدـ تبليػػغ كقػػد كضػػع  أنظمػػػة ا٤بنافسػػة عقػػػوابت مَبتبػػة 
، كتقتصػػر العقوبػػة نظػػاـ اإلشػػعار اإلجبػػارم كطلػػ  الَبخػػي  ا٤بسػػب يف الػػدكؿ الػػٍب تتبػػ   الَبكػػز

                                                                                                                                                                                   

 .ُِٖا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص  االحتكار كا٤بمارسات( ُ)
 .َُٕٞباية ا٤بنافسة للدكتور حسْب ا٤باحي ص ( ِ)
 .ّٗٗشرح قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية للدكتور عبدالفتاح مراد ص ( ّ)
 أ.-َُـ، ـ  ََِْقانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ( ْ)
 ج.-ٗالسورم  ا٤بادة ( قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكارٓ)
 .ُٕ( القانوف ا١بزا رم للمنافسة ا٤بادة ٔ)
 . َُـ، ـ ََِٔ( لسنة ُٗرقػػم ) -( القانوف القطرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ٕ)
 .ٕ( القانوف اإلمارايت االٙبادم للمنافسة  ـٖ)
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الغرامػػة ا٤باليػػة، ففػػي القػػانوف ا٤بصػػرم ال تقػػل الغرامػػة عػػن عشػػرة آالؼ جنيػػو كال ٘بػػاكز ما ػػة علػػى 
كال  أل  جنيو، كمن زكد جهاز ا٤بنافسػة ٗبعلومػات مغلوطػة فالغرامػة تقػل عػن عشػرين ألػ  جنيػو

كأمػػا ، (ُ)تتجػػاكز مػػا ٍب ألػػ  جنيػػو، مػػ  عػػدـ اإلخػػبلؿ ابلعقػػوابت ا١بزا يػػة يف القػػوانْب األخػػرل 
عػػدـ تبليػػغ يف حػػاؿ  عشػػرة آالؼ دينػػارك ألفػػي دينػػار  فتػػَباكح الغرامػػة بػػْبقػانوف ا٤بنافسػػة الكػػويٍب 

ة تقديريػة كأما القانوف السورم للمنافسة فمعطى اجمللػس سػلط .(ِ)ٕباؿ الَبكز السلطات ا٤بختصة
إجراءات يراىا مناسبة ٤بواجهة أية عملية تركػز اقتصػادم َف  ليتخذ أمحياؿ الَبكز غّب النظامي، 

 .(ّ)قانوف ا٤بنافسةيتم تقدٔف طل  بشمهنا أك كان  ٚبال  أحكاـ 

كيرل الباح  أف ٙبديد العقوبة ٕبد أدْف كحد أعلى يساعد ا١بهة القضا ية يف اٚباذ 
قَبح أف يضاؼ للجهة القضا ية ح  اٚباذ إجراءات أخرل عند كجود مرر العقوبة ا٤ببل مة، كي

 لذل .

 ادلسألة السادسة: نشر ثقافة ادلنافسة

تعريػػ  اجملتمػػ  اب٢بقػػوؽ الػػٍب كفلهػػا نظػػاـ ا٤بنافسػػة كإٯبػػاد قنػػاة  يقصػػد بنشػػر ثقافػػة ا٤بنافسػػة
عػػة مػػن قػػرار ٦بلػػس الػػوزراء تفاعليػػة عػػر شػػبكة )اإلنَبنػػ ( بينػػو كبػػْب اجملتمػػ . كمػػا يف الفقػػرة الراب

 ىػ.ُّْْ/َٗ/ُْالصادر يف جلستو ا٤بنعقدة يـو االثنْب 

جهػودا كاضػحة للعيػاف ابلتوعيػة بثقافػة  -كال زاؿ يبػذؿ  -كقد بذؿ اجمللس يف مػن إنشػا و 
ا٤بنافسة عػر كسػا ل التواصػل االجتمػاعي، كعػر موقػ  ٦بلػس ا٤بنافسػة السػعودم علػى اإلنَبنػ ، 

سارات الواردة ٥بم عر الريد العػادم أك عػر اإلٲبيػل. كمػا أنػو يقػاـ بػْب الفينػة كعر إجابة االستف
كاألخػػرل مناسػػبات توعويػػة كااضػػرات كاللقػػاءات التلفزيونيػػة كا٤بػػؤٛبرات، كمػػ  ذلػػ  فقلػػة عػػدد 
ا٤بوظفْب عا   عن كثّب من ا٤بطلوب من اجمللس، كما أف ٜب  تقصّب يف نشػر األٕبػاث كالكتػ  

كينتظػػر مػػن اجمللػػس دكر أكػػر بعػػد اسػػتقبللو عػػن الػػوزارة كاعتمػػاد ميزانيػػات كافيػػة  ذات العبلقػػة،
 ٥بذه األغراض.

                                                             

 مكرر.ِِـ. ـ ََِٓلسنة  ّرية الصادر ابلقانوف رقم ( القانوف ا٤بصرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكاُ)
 .َِىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔيف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ِ)
 .ُْقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـ( ّ)
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 املطلب الجاىٕ

 حكه الكزارات املتدذٗ مً قبل دللط امليافض٘ 

اٚبػػاذ القػػرارات بشػػمف حػػاالت الَبكػػز مػػن ا٤بهػػاـ الر يسػػة للمجلػػس، كيف ىػػذا ا٤بطلػػ  يعػػد 
اجمللػس لقراراتػو،   بيػاف للقػرارات الػٍب يصػدرىا اجمللػس،  سيتم ٕب  ٙبق  االختصاص قبل اٚبػاذ

 ، كفقا للفركع اآلتية:كالتوصي  القانوٓف للمجلس

 الفرع األكؿ: ٙبقي  االختصاص قبل اٚباذ اجمللس للقرار

 الفرع الثآف: أحكاـ القرارات ا٤بتخذة من اجمللس

 كفيما أييت بياف ىذه الفركع ٗبسا لها.

 

 ااختصايف قبل ازباذ اجمللس للقرار ال رع األوؿ: ربقيق

ذلػ  القػرار ضػمن الصػبلحيات  قبل إصدار أم قرار من أم جهة  ٯب  التمكد مػن كػوف
ا٤بنافسػػة السػػعودم ٪بػػد أف لػػو عػػدة  ٦بلػػس اتاختصاصػػابلنظػػر إُف ، ك جهػػة أايِّ كانػػ ا٤بمنوحػػة لل

الػٍب ٥بػا  القطاعػات، كيشػمل ذلػ  القطاعػات االختصػاص النػوعي للمجلػساختصاصات أٮبهػا 
 حيػػػػ اختصػػػػاص اجمللػػػػس مػػػػن ، كمػػػػا يلػػػػـز ٙبديػػػػد القطاعػػػػات ا٤بملوكػػػػة للدكلػػػػة، ك تنظػػػػيم خػػػػاص
. كفيمػػػػػا أييت بيػػػػػاف ٥بػػػػػذه االختصاصػػػػػات يف االختصػػػػػاص ا٤بكػػػػػآف للمجلػػػػػسكبيػػػػػاف  األشػػػػػخاص

 ا٤بسا ل اآلتية.

 

 ادلسألة األوىل: ااختصايف النوعي للمجلس

 ف ا٣بطػػػوة األكُف أف يتمكػػػد أف ىػػػذا قبػػػل أف يػػػدخل اجمللػػػس يف دراسػػػة أم حػػػاؿ تركػػػز، فػػػ
 القطاع داخل ضمن اختصاصو، كالقطاعات الٍب ٙبتاج إُف بياف كمقارنة ىي:
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  .القطاعات الٍب ٥با تنظيم خاص .ُ
 .القطاعات ا٤بملوكة للدكلة .ِ

 إُف معيارين: يستندكتوضي  ذل  أف ٦باؿ تطبي  قوانْب ا٤بنافسة 
 معيار النشاط االقتصادم،  -ُ
 مارسات يف حد ذاهتا. معيار طبيعة ا٤ب -ِ

فكرة النشاط االقتصادم ابلضركرة أف يكوف ٜبػة مقابػل مػاِف للنشػاط، بػل تكػوف  ال تعِبك 
 الفرنسي، كقد ذى  إُف ذل  القضاء اتالعرة يف مدل أتثّب النشاط على سوؽ السل  كا٣بدم

مػدين خػزا ت ففي حكم للقضاء الفرنسي "إعػارة الشػركات ا٤بنتجػة للوقػود ٤بػوزعي منتجاهتػا ا٤بعت
 .(ُ) الوقود بدكف مقابل ماِف ٱبض  ألحكاـ األمر ا٤بتضمن قانوف ا٤بنافسة"

كا١بمعيػػػات د إُف ٘بمعػػػات غػػػّب رٕبيػػػة مثػػػل النقػػػاابت تػػػف ٦بػػػاؿ قػػػانوف ا٤بنافسػػػة قػػػد ٲبإبػػػل 
، مػٌب كػاف لنشػاطها أتثػّب علػى سػوؽ ا٣بدمػة أك السػلعة، مثلمػا ىػو األمػر ابلنسػبة لقػػرار التعاكنيػة
كالػٍب هتػدؼ إُف  ٨بالفػان لتنظيمػات ا٤بنافسػةا  ٗبقاطعة بضاعة معينة، حي  يعتػر ذلػ  تنظيم نق

  .عرقلة حرية ا٤بنافسة أك ا٢بد منها، أك اإلخبلؿ هبا من خبلؿ التمثّب على مستول الطل 

ا٤بنافسػػة ىػػو مػػدل أتثػػّب النشػػاط االقتصػػادم علػػى  نظػػاـمعيػػار إعمػػاؿ  ٩بػا سػػب  يتبػػْب أفك 
 السوؽ. 

فػػػي ف تنظػػػيم ا٤بنافسػػػة ٝبيػػػ  ا٤بهػػػن ا٢بػػػرة، كإف َف ينطبػػػ  عليهػػػا كصػػػ  التػػػاجر، كيػػػدخل يف
التقنػػػْب التونسػػػي نػػػ  علػػػى أف أصػػػحاب ا٤بهػػػن ا٢بػػػرة مػػػن ٧بػػػامْب كمهندسػػػْب كأطبػػػاء كصػػػيادلة 

 ٣بػػدمات" الػػذين نػػ  علػػيهما"مسػػدم  ضػػمن٦بلػػس ا٤بنافسػػة لكػػوهنم يػػدخلوف  لرقابػػةخاضػػعوف 
 .(ِ)قانوف ا٤بنافسة التونسي 

 

 اليت ذلا تنظيم خايف ابخمهاتاختصايف اجمللس : أواا 
                                                             

 http://cutt.us/ecfLلراب  : كتاب منشور على ا  –٧باضرات يف قانوف ا٤بنافسة ا١بزا رم ( ُ)
 .ُالفصل  –ـ ُُٗٗقانوف ا٤بنافسة التونسي الصادر سنة ( ِ)
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مػػػن ا٤بعلػػػـو أف بعػػػأ القطاعػػػات يف ا٤بملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية كضػػػ  ٥بػػػا ا٤بػػػنظم جهػػػات 
إشػػػرافية خاصػػػة هبػػػا، تنظػػػر يف إعطػػػاء التصػػػاري  كالػػػرخ ، كتراقػػػ  أعما٥بػػػا، كال بػػػد مػػػن أخػػػػذ 

 لقطاعات:موافقتها قبل إجراء أم اندماج داخل القطاع، كمن أمثلة تل  ا

 .(1)البنوؾ، كا١بهة ا٤بشرفة عليها مؤسسة النقد .ُ
 .(2)كا١بهة ا٤بشرفة عليها مؤسسة النقد شركات التمويل .ِ
 .(3)شركات التممْب، كا١بهة ا٤بشرفة عليها مؤسسة النقد .ّ
 .(4)الشركات ا٤بالية، كا١بهة ا٤بشرفة عليها ىيئة السوؽ ا٤بالية .ْ
 .(5)ئة الطّباف ا٤بدٓفشركات الطّباف، كا١بهة ا٤بشرفة عليها ىي .ٓ
 .(6) شركات االتصاالت، كا١بهة ا٤بشرفة عليها ىيئة االتصاالت .ٔ
 .(7)شركات الكهرابء، كا١بهة ا٤بشرفة عليها ىيئة تنظيم الكهرابء .ٕ

                                                             

( كرد يف ا٤بػادة ا٢باديػة عشػرة مػػن نظػاـ مراقبػة البنػػوؾ أنػو ٰبظػر علػػى أم بنػ  أف يقػـو أبم عمػػل مػن األعمػاؿ اآلتيػػة إال ُ)
( االتفػػاؽ علػػى االنػػدماج أك ا٤بشػػاركة يف ِمسػػب  مػػن ا٤بؤسسػػة كابلشػػركط الػػٍب ٙبػػددىا: ) بعػػد ا٢بصػػوؿ علػػى تػػرخي  كتػػا 

 ( امتبلؾ أسهم أية شركة مؤسسة يف خارج ا٤بملكة.ٓنشاط بن  آخر أك أية منشاة أخرل تزاكؿ األعماؿ ا٤بصرفية. )
ذف مػن مؤسسػػة النقػد عنػػد الرغبػػة يف ( اشػَبط  ا٤بػػادة ا٣بامسػة كالعشػػركف مػن نظػػاـ مراقبػة شػػركات التمويػل أف يؤخػػذ اإلِ)

 إجراء عملية اندماج أك استحواذ بْب شركٍب ٛبويل.
 كالتػػاريخ ِّ( كمسػتند ذلػ  ا٤بػادة الثانيػة مػن نظػاـ مراقبػة شػركات التػممْب التعػاكٓف الصػادر اب٤برسػـو ا٤بلكػي ذم الػرقم ـ/ّ)
 ىػ.ُِْْ/ٔ/ِ
 .ّ-أ-ٓنظاـ ىيئة السوؽ ا٤بالية، ـ( ْ)
حظػػر أم اتفاقيػػات مػػ  شػػركات أخػػرل دكف أخػػذ إذف ا٥بيئػػة، كيػػدخل يف ذلػػ   ِٕاـ ىيئػػة الطػػّباف ا٤بػػدٓف ـكرد يف نظػػ( ٓ)

 االندماجات كسا ر أنواع الَبكزات االقتصادية.
كتتضمن تكوين ١بنة للفصل يف ا٤بخالفػات كمنهػا االنػدماج كسػا ر أنػواع الَبكػز غػّب النظػامي.  ّٖنظاـ االتصاالت، ـ( ٔ)

 دس من النظاـ حظر لبعأ التصرفات ا٤بخلة اب٤بنافسة كمنها االندماج دكف أخذ إذف من ا٥بيئة.كيف الفصل السا
، كنصػػػػ  ا٤بػػػػادة العاشػػػػرة مػػػػن نظػػػػاـ ُٓ، كتنظػػػػيم ىيئػػػػة تنظػػػػيم ا٣بػػػػدمات الكهراب يػػػػة، ـُْ، ُّـ –نظػػػػاـ الكهػػػػرابء ( ٕ)

ْب أم شػػركتْب مػػن الشػػركات الػػٍب تػػدخل الكهػػرابء علػػى كجػػوب أخػػذ موافقػػة ىيئػػة تنظػػيم الكهػػرابء قبػػل إجػػراء أم انػػدماج بػػ
 ٙب  رقابة ا٥بيئة.
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نشػػػ ت أكػػػد كقػػػد 
ي
نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعودم علػػػى أف أحكػػػاـ النظػػػاـ تطبػػػ  علػػػى ٝبيػػػ  ا٤ب

، (1)ت العامػة كالشػركات ا٤بملوكػػة ابلكامػل للدكلػػةالعاملػة يف األسػواؽ السػػعودية مػا عػدا ا٤بؤسسػػا
 كىذا العمـو يدخل ٝبي  القطاعات السابقة.

 كاب٤بقارنة بقوانْب ا٤بنافسة األخرل، ٪بد أف ٥با توجهْب:

: أف قانوف ا٤بنافسة يسمو على بقية األنظمػة عنػد التعػارض، فيلػـز ٝبيػ  القطاعػات األوؿ
القػانوف السػودآف للمنافسػة كمن أمثلػة ذلػ  أننػا ٪بػد أف  أف ٛبتثل لو، كلو كاف ٥با تنظيم خاص.

سيادة أحكاـ قػانوف ا٤بنافسػة يف حػاؿ تعارضػها مػ   أف ن  علىفقد قط  أم احتماؿ أك نزاع، 
كأمػا القػانوف األردٓف للمنافسػة فػملـز ٝبيػ  ا١بهػات الػٍب ٥بػا اسػتقبلؿ  .(ِ) أحكاـ أم قانوف آخر

علػػى موافقػػة خطيػػة مػػن الػػوزير للنظػػر يف أتثّبىػػا علػػى إشػػرايف علػػى بعػػأ القطاعػػات أف ٙبصػػل 
٦بلػػػػس ا٤بنافسػػػػة التونسػػػػي قػػػػرر أف تػػػػرخي  كزيػػػػر ا٤باليػػػػة يف  إضػػػػافة إُف ذلػػػػ   فػػػػ ف .(ّ)ا٤بنافسػػػػة 

 .  (ْ)اندماج البنوؾ ال يغِب عن ترخي  ا١بهة ا٤بشرفة على ا٤بنافسة 

ابختصػػاص  (سػػتمن  األكُف جػػن  م الػػدا رة –اكمػػة االقتصػػادية كقػرر القضػػاء ا٤بصػػرم )
االحتكاريػػة داخػػل قطػػاع االتصػػاالت كأيػػدت  جهػػاز ٞبايػػة ا٤بنافسػػة ابلنظػػر يف جػػرا م ا٤بمارسػػات
لػػ  جنيػػو مصػػرم نظػػرا لعػػدـ تعاكهنػػا يف أما ػػة  ا٢بكػػم بتغػػرٔف إحػػدل شػػركات االتصػػاالت ٗببلػػغ

. مػ  نافسػةمكػرر مػن قػانوف ٞبايػة ا٤ب ِِطبقػا للمػادة  تقدٔف البيا ت ا٤بطلوبة من ا١بهػاز كذلػ 
كانعقػػاد  عػػدـ اختصػػاص جهػػاز ٞبايػػة ا٤بنافسػػة ابلنظػػر يف قطػػاع االتصػػاالتأف الشػػركة دفعػػ  ب

أف ىػػػذا الػػػدف  ٯبػػػايف كقػػػررت اكمػػػة االختصػػػاص فقػػػ  للجهػػػاز القػػػومي لتنظػػػيم االتصػػػاالت، 
القػػومي لبلتصػػاالت اب١بػػرا م ا٤بتعلقػػة اب٤بنافسػػة ىػػو  صػػحي  القػػانوف حيػػ  أف اختصػػاص ا١بهػػاز

                                                             

 .ّ، كيف القانوف اإلمارايت االٙبادم للمنافسة  ّنظاـ ا٤بنافسة السعودم  ـ( ُ)
 .ْ( قانوف ا٤بنافسة السودآف، ـِ)
 .ٗـ، ـ  ََِْقانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ( ّ)
 .ْٕس  ص التقرير الوطِب حوؿ سياسة كقانوف ا٤بنافسة يف تون( ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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كأيػد ا٢بكػم فصػار ا٢بكػم ا٣باص ١بهاز ٞباية ا٤بنافسة. ىػذا  عاـ ال يقيد االختصاص اختصاص
 .(ُ)هنا ياِّ 

: أف قػػانوف ا٤بنافسػػة ال يسػػرم علػػى القػػوانْب األخػػرل، كمػػن أمثلػػة ذلػػ  أننػػا ٪بػػد أف الثػػاص
ة فػمرف  ملحقػا ابلقطاعػات كاألنشػطالقانوف اإلمارايت االٙبػادم للمنافسػة  َف يػرتأ ىػذا ا٤بػنهج، 

يف شػػػمف تنظػػػيم  َُِِ( لسػػػنة ْكاألعمػػاؿ ا٤بسػػػتثناة مػػػن تطبيػػ  أحكػػػاـ القػػػانوف اٙبػػػادم رقػػم )
كمػػا ٪بػػد أف قػػانوف ا٤بنافسػػة الكػػويٍب اسػػتثُب ا٤بشػػركعات كأكجػػو النشػػاط الػػٍب ينظمهػػا  ا٤بنافسػػة.

 .(ِ)قانوف خاص

افقػػة كقػػد اختلػػ  القػػانونيوف يف ا١بهػػات الػػٍب ٥بػػا تنظػػيم خػػاص، كا٤بػػرج  أنػػو ال بػػد مػػن مو 
 ٦بلس ا٤بنافسة إضافة إُف ا١بهات ا٤بشرفة الٍب ٥با تنظيم خاص ٤با أييت:

كجود تباين يف ٦باؿ الرقابة، فرقابة ا١بهة ا٤بختصػة اب٤بنافسػة ٚبػت  ابلرقابػة علػى  -ُ
 مدل أتثّب االندماج على ا٤بنافسة يف السوؽ، كأما رقابة ا١بهات األخرل فهي رقابة فنية.

 يد يستوج  الَبخي  كمم منشمة جديدة.االندماج بداية لنشاط جد -ِ
شركط االندماج ٚبتل  حسػ  ا١بهػة ا٤بشػرفة، ٖبػبلؼ شػركط االنػدماج الػواردة  -ّ

 يف تنظيمات ا٤بنافسة.
ىػدؼ رقابػة ا١بهػػة ا٤بشػرفة علػػى ا٤بنافسػة ٱبتلػ  عػػن ىػدؼ ا١بهػػة الػٍب تنظػػر يف  -ْ

 ا١بان  الفِب.

ثػػػة مػػػن نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعودم كلػػػذا، فػػػ ف مػػػن ا٤بناسػػػ  أف يضػػػاؼ يف هنايػػػة ا٤بػػػادة الثال
القطاعػػات الػػٍب ٥بػػا تنظػػيم خػػاص، منعػػا لتنػػازع االختصػػاص ا٤بوجػػود بػػْب بعػػأ ا٥بيئػػات ا٤بسػػتقلة  

 كهيئة تنظيم الكهرابء كىيئة االتصاالت كبْب ٦بلس ا٤بنافسة.

 

                                                             

  http://www.eca.org.egينظر الراب  :( ُ)
 .ٔىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔيف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ِ)

http://www.eca.org.eg/ECA/News/View.aspx?ObjectID=174
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 اختصايف اجمللس ابدلنشات ادلملوكة للدولةاثنيا: 

نشػ ت العاملػة يف ن  نظاـ ا٤بنافسة السعودم على أف أحكاـ الن
ي
ظاـ تطبػ  علػى ٝبيػ  ا٤ب
 .(1)األسواؽ السعودية ما عدا ا٤بؤسسات العامة كالشركات ا٤بملوكة ابلكامل للدكلة

 (ِ)كاستثناء ا٤بنش ت ا٤بملوكة للدكلػة سػا غ يف قػوانْب ا٤بنافسػة، مثػل قػانوف ا٤بنافسػة اليمػِب 
 .(ٕ)ورم كالس (ٔ)كاإلمارات  (ٓ)كالقطرم (ْ)كالكويٍب (3)كا٤بصرم 

كيرل الباح  أف ىذا االستثناء لو ما يرره، ألنو ال يتصػور مػن ا١بهػات التابعػة للدكلػة أف 
 تضر اب٤بنافسة، لكوهنا تقدـ ا٤بصلحة العامة على الرٕبية.

 ادلسألة الثانية: اختصايف اجمللس من جهة األشخايف

نشػػمة أبهنػػا ا٤بصػػن  أك كرد يف التعريفػػات الػػٍب يف ديباجػػة نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم تعريػػ  ا٤ب
ا٤بؤسسػػة أك الشػػركة، الػػٍب ٲبلكهػػا شػػخ  أك أشػػخاص مػػن ذكم الصػػفة الطبيعيػػة أك االعتباريػػة، 
ككػػػل التجمعػػػات الػػػٍب ٛبػػػارس أعمػػػاالن ٘باريػػػة أك زراعيػػػة أك صػػػناعية أك خدميػػػة، أك تبيػػػ  كتشػػػَبم 

  (ٗ)كا٤بصػػػرم (ٖ) كقريػػػ  مػػػن ىػػػذا التعريػػػ  أخػػػذ بػػػو قػػػانوف ا٤بنافسػػػة الكػػػويٍب سػػػلعان أك خػػػدمات.
   .(ّ)كاليمِب (ِ)كالسودآف (ُ)، كاإلمارايت (َُ)كالقطرم 

                                                             

 .ّثلو يف القانوف اإلمارايت االٙبادم للمنافسة  ، كمّنظاـ ا٤بنافسة السعودم  ـ( ُ)
 .ْـ، ـ ُٗٗٗلسنة  ُٗ( قانوف تشجي  ا٤بنافسة كمن  االحتكار كالغ  التجارم اليمِب رقم ِ)
 .ٗقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ّ)
 .ٔىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔنافسة الصادر يف يف شمف ٞباية ا٤ب ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ْ)
 .ٔـ، ـ ََِٔ( لسنة ُٗرقػػم ) -( القانوف القطرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ٓ)
ـ َُِِأكتػوبر  َُا٤بوافػ :  -ىػ ُّّْذم القعدة  ِْبتاريخ –ـ َُِِ( لسنة ْالقانوف اإلمارايت االٙبادم رقم )(ٔ)
 ـ. –افسة يف شمف تنظيم ا٤بن -
 اثنيان. -ّقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـ ( ٕ)
 . ِقانوف ا٤بنافسة الكويٍب، ـ( ٖ)
 أ. -ِقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ٗ)
 ـ، ـ ََِٔ( لسنة ُٗرقػػم ) -( القانوف القطرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية َُ)
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الشػػخ  الطبيعػػي أك  يػرادؼ ا٤بنشػػمة عنػد ا٤بػػنظم األردٓف لفػ  ا٤بؤسسػػة الػذم عػػرؼ أبنػوك 
 .(ْ)االعتبارم الذم ٲبارس نشاطا اقتصاداي أك أم ٘بم  من ىؤالء األشخاص

٘باريػة أك زراعيػة أك يػاف ٲبػارس أعمػاال كيرل الباحػ  أف تعمػيم إطػبلؽ ا٤بنشػمة علػى كػل ك
يػػؤدم إُف تػػوؿ ٞبايػػة ا٤بنافسػػة إُف كػػل  صػػناعية أك خدميػػة، أك تبيػػ  كتشػػَبم سػػلعان أك خػػدمات

 ما ٲبس ا٤بستهل ، كفيو مصلحة ظاىرة كمن  ألم ٩بارسة غّب أخبلقية يف السوؽ السلعي.

 ادلسألة الثالثة: ااختصايف ادلكاص للمجلس

ليات الَبكز ٛبتد ألكثر من دكلة، ٕبي  تتمثر دكلة أخرل غّب الدكلػة نظرا لكوف بعأ عم
الػػٍب نشػػػم فيهػػػا عقػػػد االنػػدماج، فقػػػد ١بػػػمت العديػػػد مػػػن الػػدكؿ السػػػتخداـ مبػػػدأ التطبيػػػ  ا٤بمتػػػد 

 (.Extraterritorial Applicationلقوانْب ا٤بنافسة )

كلػػو حػػدث  خػػارج  كيقصػػد ابلقػػانوف ا٤بمتػػد إذا كػػاف ٰبكػػم األشػػخاص كالوقػػا   القانونيػػة
إقليم الدكلة، بينما يكوف القانوف إقليمياِّ إذا كاف ٰبكم األشخاص كالوقػا   القانونيػة الػٍب ٙبػدث 

 .(ٓ)يف إقليم الدكلة كال ٰبكم غّبىا

أكؿ مػػػن أسػػػس نظريػػػة  األمريكػػػي ا٤بنافسػػػة كابلنظػػػر يف القضػػػاء ا٤بقػػػارف، نلحػػػ  أف قضػػػاء
ـ، عنػدما قػرر القضػاء ُْٓٗسػنة  Aloca(، كذلػ  يف حكػم Effects Theoryاآلاثر )

األمريكي ح  كل دكلة يف فرض قوانينها على غّب رعاايىا كعلػى كقػا   حػدث  خػارج حػدكدىا 
 أخػر يف قضػااي القضاء األمريكي قرر، كما (ٔ)اإلقليمية إذا كاف لتل  الوقا   أثر داخل حدكدىا

نتػػػػا ج ضػػػػػارة داخػػػػل الػػػػػوالايت  تطبيػػػػ  القػػػػػوانْب األمريكيػػػػة علػػػػػى السػػػػلوؾ األجنػػػػػيب إذا أدل إُف

                                                                                                                                                                                   

أكتػػػػػوبر  َُا٤بوافػػػػػ :  -ىػػػػػػ ُّّْذم القعػػػػػدة  ِْبتػػػػػاريخ –ـ َُِِ( لسػػػػػنة ْالقػػػػػانوف اإلمػػػػػارايت االٙبػػػػػادم رقػػػػػم ) (ُ)
 .ُـ  –يف شمف تنظيم ا٤بنافسة  -ـ َُِِ

 ديباجة قانوف ا٤بنافسة السودآف.( ِ)
 .ِـ، ـ ُٗٗٗلسنة  ُٗ( قانوف تشجي  ا٤بنافسة كمن  االحتكار كالغ  التجارم اليمِب رقم ّ)
 . ِـ  ََِْقانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ( ْ)
 .َُُأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ٓ)
 . ُُُ( ا٤برج  الساب  ص ٔ)
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ا٤بتحدة، كما يف قضية شركة التبغ الريطانية م  شركة التبغ األمريكية يف ا٤بملكة ا٤بتحدة لتقاسػم 
 .(ُ)السوؽ األمريكية 

كمساس لتطبي  اللجنة األكركبية قوانينهػا   َف يكن مقبوالن كأما القضاء األكرك  فمبدأ النتا ج 
بعػػأ األحكػاـ القضػػا ية الػٍب أخػػذت بػو، علػػى  ت، كإف كجػدعلػى الشػركات مػػن خػارج االٙبػػاد

ـ عرض على القضػاء األكرك  قضػية ُٗٗٗ  تغّب الوض  مؤخران، ففي سنة  .(ِ)خبلؼ ا٤بعتاد 
اإل٪بليزيػػػػػة، كقػػػػػرر القضػػػػػاء  Lonrhoا١بنػػػػػوب أفريقيػػػػػة كشػػػػػركة  Gencorتركػػػػػز بػػػػػْب شػػػػػركة 

الَبكػػػز عػػػر الدكليػػػة،   اسػػػتقر القضػػػػاء  األكرك  األخػػػذ بنظريػػػة اآلاثر يف الرقابػػػة علػػػى عمليػػػػات
 .(ّ)األكرك  على ذل  

ككػػػبل  McDonnell Douglasكشػػركة  Boeingكتعػػد صػػػفقة انػػدماج شػػػركة  
الشركتْب أمريكيتاف، ككافق  عليها السلطات األمريكية، إال أف ا٤بفوضية األكركبية عندما عرض 

النػػػدماج لتػػػػمثّبه علػػػى السػػػػوؽ ـ رفضػػػػ  يف البدايػػػة ىػػػػذا إُٗٗعليهػػػا موضػػػوع الصػػػػفقة سػػػنة 
األكركبية، كبعد شد كجذب كافق  ا٤بفوضية األكركبية على االندماج بشركط كتعهدات ٙبد مػن 

 .  (ْ)اآلاثر السلبية للهيمنة على سوؽ صناعة الطّباف ا٤بدٓف

كأيخػذ القػػانوف الفرنسػي ابلتطبيػػ  ا٤بمتػد لقػػانوف ا٤بنافسػة بغػػأ النظػر عػػن جنسػية الشػػركة 
قػػرر ٦بلػػس ا٤بنافسػػة الفرنسػػي اختصػػاص السػػلطات الوطنيػػة ابلنظػػر يف ، فقػػد (ٓ)لهػػا أك مكػػاف عم

ا٤بمارسات الضارة اب٤بنافسة الوطنية، كلو كاف مركز ا٤بشركع ا٤بنسوب إليو تل  ا٤بمارسػات بدكلػة 
أخػػػرل، كعلػػػى العكػػػس مػػػن ذلػػػ  ال تعتػػػد تلػػػ  السػػػلطات جاثر ضػػػارة اب٤بنافسػػػة ٙبػػػدث خػػػارج 

كانػػ  مصػػدرىا ٩بارسػػات حػدث  داخػػل اإلقلػػيم الػػوطِب أك اختصػػ  بشػػمهنا اإلقلػيم الػػوطِب كلػػو  
                                                             

، كتنظػر ُُٗمن  اإلغراؽ كاالحتكار مػن الوجهػة القانونيػة للػدكتورة أمػل دمحم شػليب، ص  –( ا٢بد من آليات االحتكار ُ)
د. حسػػْب  –عػػدد مػػن القضػػااي يف كتػػاب: ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة كالتحالفػػات التجاريػػة لتقػػويأ حػػريٍب التجػػارة كا٤بنافسػػة 

 .ٖفتحي ص 
 ُُِمن  اإلغراؽ كاالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمل دمحم شليب، ص  –( ا٢بد من آليات االحتكار ِ)
 .ُُٓ-ُُْأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( النظاـ القانوٓف لعمليات ّ)
 .ُُٓ(ا٤برج  الساب  ص ْ)
 .ُُٕ(ا٤برج  الساب  ص ٓ)
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كمػػػػا قػػػػرر القضػػػػاء الفرنسػػػػي يف صػػػػفقة الَبكػػػػز االقتصػػػػادم بػػػػْب شػػػػركٍب   .(ُ)مشػػػػركعات كطنيػػػػة 
(Boeing / Jeppesen أف السػػوؽ ا١بغرافيػػة لقطػػاع بيػػا ت خػػرا   الطػػّباف ا٤ببلحيػػة )

ة خاضػػعة لقػػوانْب ا٤بنافسػػة الفرنسػػية لتمثّبىػػا فالصػػفق -كمػػن ضػػمنو فرنسػػا  -تشػػمل العػػاَف أبسػػره 
، ككػػػذل  ىػػػو ا٢بػػػاؿ يف قػػػوانْب ا٤بنافسػػػة األ٤بانيػػػة كغّبىػػػا مػػػن الػػػدكؿ (ِ)علػػػى السػػػوؽ الفرنسػػػية 

 .(ّ)األكركبية

علػى الرقابػة علػى الشػركات ا٣بارجيػة إف  فػالكثّب منهػا تػن  لمنافسػةل العربيػة قوانْبكأما ال
الشػركة   التػمثّب داخػل اإلقلػيم الػوطِب، كلػو كانػىػو مػدل عرة الفػأثرت على ا٤بنافسػة الداخليػة، 

 (ْ) األردٓفقػػػانوف ا٤بنافسػػػة كمػػػا يف  ،خػػػارج اإلقلػػػيم، كمػػػا يف حػػػاؿ الشػػػركات متعػػػددة ا١بنسػػػيات
 .(ٖ)كا٤بصرم (ٕ)كاإلمارايت  (ٔ)كالكويٍب (ٓ)كالسورم 

اـ ا٤بنافسة كقد الح  ٦بلس ا٤بنافسة السعودم أٮبية ىذا الن  الذم َف يدرج يف نظ
أحكاـ النظاـ  سرايفالسعودم، فمدرجو اجمللس يف البل حة، ففي ا٤بادة الثالثة ن  على 

كال حتو التنفيذية على ٝبي  ا٤بنش ت العاملة يف األسواؽ السعودية، كعلى أم أنشطة خارج 
ة أف كح  ىذه الفقر ، (ٗ) ا٤بملكة كيَبت  عليها آاثر ٨بلة اب٤بنافسة ا٤بشركعة داخل ا٤بملكة

                                                             

 .َْ( ٞباية ا٤بنافسة للدكتور حسْب ا٤باحي ص ُ)
 .ُُٕأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ِ)
 .ُُٔ(ا٤برج  الساب  ص ّ)
 .ّـ، ـ ََِْ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ْ)
 . ّ( قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم ـ ٓ)
 .ّىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔيف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ٔ)
أكتػػػػػوبر  َُا٤بوافػػػػػ :  -ىػػػػػػ ُّّْذم القعػػػػػدة  ِْبتػػػػػاريخ –ـ َُِِ( لسػػػػػنة ْ( القػػػػػانوف اإلمػػػػػارايت االٙبػػػػػادم رقػػػػػم )ٕ)

 .ّكيف القانوف اإلمارايت االٙبادم للمنافسة   –يف شمف تنظيم ا٤بنافسة  -ـ َُِِ
، كقػػػد عيبػػػ  صػػػياغة ا٤بػػػادة لركاكتهػػػا كعػػػدـ تو٥بػػػا ٓ( قػػػانوف ٞبايػػػة ا٤بنافسػػػة كمنػػػ  ا٤بمارسػػػات االحتكاريػػػة ا٤بصػػػرم، ـ ٖ)

 تػػػتم داخػػػل اإلقلػػػيم ا٤بصػػرم، كاشػػػَباط أف يكػػػوف الفعػػػل ٲبثػػػل جرٲبػػة يف القػػػانوف ا٤بصػػػرم. ينظػػػر كتػػػاب: النظػػػاـ لؤلفعػػاؿ الػػػٍب
 .ُ، ىام  رقم ُُٖأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة 

 .ّا٤بادة  -البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ( ٗ)
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ال يص  أف تشتمل البل حة على ن  زا د على أصل  من ا٤بقرر أنو تكوف يف النظاـ، ألف
 النظاـ.

كيطل  على عمليات الَبكز الػٍب تػؤثر علػى أكثػر مػن دكلػة عمليػات االنػدماج عػر الدكليػة 
(Transnational Mergers كٲبكػػػن تعريفهػػػا أبهنػػػا عمليػػػات االنػػػدماج الػػػٍب تتعػػػدل ،)

 .(ُ)ا١بغرافية للدكؿ، كٱبض  اختصاصها القضا ي ألكثر من دكلة آاثرىا ا٢بدكد 

كلكػػػوف ذلػػػ  لػػػو عبلقػػػة بسػػػيادة القػػػوانْب األجنبيػػػة، فػػػ ف يف تطبيػػػ  ذلػػػ  علػػػى الشػػػركات 
 ا٣بارجية إشكاالت كصعوابت منها:

 اإلعبل ت كالطعوف كا٤بدد ا٣باصة ابإلجراءات الواج  اٚباذىا. -ُ
 خارج الدكلة. صعوبة إثبات تل  ا٤بمارسات ٢بصو٥با -ِ
 .(ِ)صعوبة تنفيذ العقوبة على الشركة األجنبية إذا َف يكن ٥با ٛبثيل داخل الدكلة -ّ

كقػػد أدل التطبيػػ  ا٤بمتػػد لقػػوانْب ا٤بنافسػػة إُف مشػػاكل دبلوماسػػية بػػْب الػػدكؿ، ألف الػػدكؿ 
الكػػػػرل الػػػػٍب تطبيػػػػ  ىػػػػذا ا٤ببػػػػدأ تعترىػػػػا الػػػػدكؿ األخػػػػرل طرقػػػػا اسػػػػتعمارية كتػػػػدخبل يف الشػػػػؤكف 

تجاريػػػة لػػػدكؿ أخػػػرل، كلػػػذا ال تكػػػاد ٘بػػػرؤ عليػػػو الػػػدكؿ الناميػػػة، بػػػل حػػػٌب القضػػػاء األمريكػػػػي ال
كاألكرك  اعَبؼ بصعوبة تطبي  ىذا ا٤ببدأ، بعد ظهور ا٤بشاكل الدبلوماسية م  الدكؿ األخػرل، 

( ٕبيػػػ  يعطػػػي ا٤بػػػنظم ا١بهػػػة القضػػػا ية Comityكلػػػذا ظهػػػر مبػػػدأ جديػػػد كىػػػو مبػػػدأ اجملاملػػػة )
 . (ّ)يف االستمرار يف القضية ا٤بنظورة إذا اقتض  ا٤بصلحة الوطنية ذل   سلطة تقديرية

يف حاؿ كجود اتفاقية معاملة اب٤بثػل بػْب الدكلػة ا٤بتضػررة كالدكلػة الػٍب ٙبمػل جنسػية  أنو إال
كلػذا فػػ ف الػػوالايت  ف نػو يسػػهل تطبيػػ  القػوانْب األجنبيػػة داخػل الػػدكؿ األخػػرل، الشػركة ا٤بخالفػػة

ددا مػػن االتفاقيػػات للخػػركج مػػن ىػػذه الصػػعوابت، لػػيمكن تطبيػػ  ىػػذا ا٤ببػػدأ ا٤بتحػػدة كقعػػ  عػػ

                                                             

 .َُٗأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -ظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( النُ)
 .ُُٗأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ِ)
 .ُِّ-ُُِعبادة يوس  ص  أسامة فتحي -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الػػذم عػػرؼ ٗببػػدأ النتػػا ج، كيعػػُب بػػو إيقػػاع العقػػوابت علػػى األفعػػاؿ كاالتفاقيػػات الػػٍب تقػػ  خػػارج 
 .(ُ)اإلقليم الوطِب إذا أدت إُف فرض قيود غّب تنافسية، كأثرت على ا٤بنافسة يف السوؽ الوطنية 

ت ا٤بتحػػػدة األمريكيػػػة كاالٙبػػػاد األكرك  علػػػى اتفاقيػػػة تعػػػاكف يف ٦بػػػاؿ كقػػػد كقعػػػ  الػػػوالاي
ا٤بنافسة، ٢بل ا٤بشاكل بينهما، كإلمكاف مراعاة مصاٌف الطػرفْب يف القضػااي ا٤بنظػورة بينهمػا. كقػد 

 .(ِ)كقع  الوالايت ا٤بتحدة اتفاقات ٩باثلة م  كندا كالرازيل كالياابف كاسَباليا 

لصعوبة فقد ن  قانوف ا٤بنافسة ا٤بصرم على ضركرة التنسي  مػ  كألجل ا٣بركج من ىذه ا
 .(ّ)أجهزة ا٤بنافسة يف الدكؿ األخرل، ابلنسبة لؤلمور ذات االىتماـ ا٤بشَبؾ 

كمػػ  ذلػػ  تبقػػى بعػػأ القضػػااي الػػٍب ٰبصػػل فيهػػا خػػبلؼ يػػؤدم إُف أزمػػة بػػْب الطػػرفْب،  
شػػػػػركطة علػػػػػى انػػػػػدماج شػػػػػركة سػػػػػرعاف مػػػػػا ٙبػػػػػل ٕبػػػػػل كسػػػػػطي، مثػػػػػل موافقػػػػػة االٙبػػػػػاد األكرك  ا٤ب

Boeing  كشركةMcDonnell Douglas (ْ). 

كيػرل الباحػ  أٮبيػػة تطبيػ  أنظمػػة ا٤بنافسػة علػػى ا٤بنشػ ت التجاريػػة كلػو كانػػ  تقػ  خػػارج 
الدكلة ا٤بعنية إذا ترت  على تصرفها آاثر ٨بلة اب٤بنافسة، كيلـز السعي لتوقي  اتفاقيات م  الػدكؿ 

يف السوؽ السػعودم لتطبيػ  أنظمػة ا٤بنافسػة علػى ٝبيػ  ا٤بنشػ ت الػٍب الٍب ٥با تعامل ٘بارم مؤثر 
 تق  داخلها.

 

 ال رع الثاص: أاكاـ القرارات ادلتخذة من اجمللس

دراسػة ب فقػد ألزمػو ا٤بػنظم ،أعطى ا٤بنظم السعودم ٦بلسى ا٤بنافسة سلطة اٚباذ عدة قػرارات
، كللمجلػػس ار القػػرارات بشػمهناحػاالت الَبكػػز االقتصػادم الػػٍب ينػتج عنهػػا كضػ  مهػػيمن، كإصػد

اسػتثناء ا٤بنشػ ت ذات الوضػ  ا٤بهػيمن مػن ا٤بنػ  إذا كانػ  ا٤بمارسػات أك االتفاقيػات ا٤بخلػة ح  
                                                             

 .َُِمن  اإلغراؽ كاالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمل دمحم شليب، ص  –( ا٢بد من آليات االحتكار ُ)
 .ِّْأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ِ)
 .ُُات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسّ)
 .ِّْأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ْ)
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اٚبػاذ إجػراءات التقصػي كالبحػ  ، كمػا أف للمجلػس اب٤بنافسة تؤدم ٤بصاٌف أكثػر مػن مفاسػدىا
خالفػػػة

ي
 ر ا٤بػػػنظم السػػػعودم لػػػزـك . كقػػػد قػػػر كٝبػػػ  االسػػػتدالالت ابلنسػػػبة للشػػػكاكل كا٤بمارسػػػات ا٤ب

مػػن قبػػل اجمللػػس. كيلػػـز اجمللػػس  إنشػػاء ١بنػػة للنظػػر كالفصػػل يف ا٤بخالفػػات الػػٍب تسػػتوج  الغرامػػة
 . اٚباذ القرارات ضد أم ٨بالفة ألحكاـ نظاـ ا٤بنافسةأيضا 

بيػػػاف ٥بػػػا، كالتوصػػػي  القػػػانوٓف للقػػػرارات، كمػػػا يَبتػػػ  علػػػى ىػػػذا  مػػػن مسػػػا ل كيف مػػػا أييت
  التوصي . 

ألة األوىل: دراسػػػة اػػػاات الرتكػػػ  ااقتصػػػادي الػػػيت ينػػػتج عنهػػػا وضػػػع مهػػػيمن  ادلسػػػ
 وإ دار القرارات بشأهنا

دراسػػة حػػاالت الَبكػػز االقتصػػادم الػػٍب ينػػتج عنهػػا كضػػ  مهػػيمن، كإصػػدار القػػرارات تعػػد 
كيشػمل ذلػ  االنػدماج . (ُ)ودمنظاـ ا٤بنافسة السػع عليها ن الٍب  مهاـ اجمللسمن أىم بشمهنا 
إبدارة ميشػػَبكة كينػػتج عنهػػا كضػػ  ميهػػيمن يف السػػوؽ اإلداراتملػػ  أك ا١بمػػ  بػػْب أك الت

، كقػػد (ِ)
أكج  النظاـ أف يتم إببلغ اجمللس ٖبطاب ر٠بي قبل إٛباـ عملية الَبكز االقتصػادم بسػتْب يومػان 

، كصياغة ا٤بػادة ٧بػل انتقػاد، كيقػَبح أف تضػاؼ عبػارة: "كانتظػار رده خػبلؿ سػتْب (ّ) على األقل
 ما".يو 

كاب٤بقارنػػة مػػ  األنظمػػة العربيػػة نلحػػ  أف دكر ٦بػػالس ا٤بنافسػػة يف عمليػػات الَبكػػز يػػػرز يف 
 ثبلث خطوات:

 تلقي اإلخطار ابالندماج. اخلطوة األوىل:

 دراسة عملية الَبكز، كٚبتل  الدكؿ يف ىذه ا٣بطوة: اخلطوة الثانية:

  ،ففي األردف، تدرس عملية الَبكز من كزير التجارة 
 ا٤بغرب كتونس فيدرسها ٦بلس ا٤بنافسة بصفتو استشاراي، كأما يف  

                                                             

 ( تنظر: ا٤بادة السادسة كالسابعة كالتاسعة من نظاـ ا٤بنافسة السعودم.ُ)
 .ُ-ٗ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ِ)
 .ُ-ٔ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـّ)
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 .كأما يف ا١بزا ر فمجلس ا٤بنافسة ىو ا٤بسؤكؿ كلياِّ عن ىذه ا٣بطوة 

اٚبػاذ القػػرار النهػػا ي يف عمليػات الَبكػػز، كٚبتلػ  الػػدكؿ فػيمن ٲبلػػ  حػػ   اخلطػوة الثالثػػة:
القػػانوف ا٤بغػػر  علػػى سػػبيل  مػػن ُِك  َُا٤بػػادتْب اٚبػػاذ القػػرار النهػػا ي يف عمليػػة الَبكػػز، ففػػي 

ا٤بثػػػػػاؿ إلػػػػػزاـ الػػػػػوزير األكؿ أبف يعػػػػػرض علػػػػػى ٦بلػػػػػس ا٤بنافسػػػػػة كػػػػػل مشػػػػػركع ٘بميػػػػػ  يتلقػػػػػاه مػػػػػن 
 ّْيف ا٤بػػػادة  يف اٚبػػػاذ قػػػرار ا٤بوافقػػػة أك الػػػرفأ كمػػػن  القػػػانوف ا٤بغػػػر  االختصػػػاص. ا٤بؤسسػػػات

رأم الصػػادر عػػن ٦بلػػس للػػوزير األكؿ أف يتخػػذ علػػى إثػػر الػػ أفإذ تػػن  علػػى   للسػػلطة التنفيذيػػة
ا٤بنافسػػػة قػػػرارا معلػػػبل أيمػػػر فيػػػو ا٤بنشػػػ ت داخػػػل أجػػػل معػػػْب: إمػػػا بعػػػدـ إ٪بػػػاز مشػػػركع الَبكيػػػز أك 

كإما بتغيّب أك تتميم العملية أك ابٚباذ كل تػدبّب كفيػل  -إبعادة إقرار الوضعية القانونية السابقة. 
مػن قػانوف ا٤بنافسػة أف  ُٗا٤بػادة فموجػ  كأمػا القػانوف ا١بزا ػرم  .بضماف أك إقرار منافسة كافيػة

 ابالندماج من اجمللس نفسو.  يتم اٚباذ القرار فيما يتعل 

 كا٣ببلصة، أف الدكؿ ٚبتل  يف من ٲبل  القرار النها ي:

  ففػػػػػي التنظػػػػػيم األردٓف كا٤بغػػػػػر  كالتونسػػػػػي، يصػػػػػدر القػػػػػرار النهػػػػػا ي مػػػػػن الػػػػػوزير
 ا٤بخت .
 ستقل ٛباما عن ا٢بكومة كأما يف ا١بزا ر فيصدر من ٦بلس ا٤بنافسة ا٤ب(ُ)  . 

نػػ  نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم فقػػد  السػػعودم طريقػػة صػػدكر قػػرارات ٦بلػػس ا٤بنافسػػةكأمػػا 
قػػػرارات اجمللػػػس تصػػػدر ابألغلبيػػػة. كيف حػػػاؿ تسػػػاكم األصػػػوات ييػػػرج  ا١بانػػػ  الػػػػذم  أف علػػػى

و ا٤بتبػ  ، كىذا ىو ا٤بتب  يف نظا ره مػن ٦بػالس كىيئػات ك١بػاف، كىػ(ِ)صوت معو ر يس االجتماع
 لدل ٦بالس ا٤بنافسة ا٤بماثلة يف الدكؿ األخرل.

فممػا الَبجػػي  ابألغلبيػػة فقػػد نػػ  العديػػد مػن قػػوانْب ا٤بنافسػػة علػػى األخػػذ أبغلبيػػة أصػػوات 
 .(ِ)، كالقطرم (ُ). كا٤بصرم (ُ)األعضاء مثل القانوف ا١بزا رم 

                                                             

 . ْٗ( التقرير الوطِب حوؿ سياسة كقانوف ا٤بنافسة يف تونس  ص ُ)
 .ْ – ٖنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ( ِ)
 .ِّ( القانوف ا١بزا رم للمنافسة ـ ُ)
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انيػػة أعضػػاء، يف حػػاؿ تسػػاكم األصػػوات، فػػ ف مػػن ا٤ببلحػػ  أف اجمللػػس يشػػمل الػػر يس كٜبك 
فتساكم األصوات متعذر إال يف حاؿ غيػاب أحػد األعضػاء أك امتناعػو عػن التصػوي . كحػٌب ال 

 تكوف العبارة ٧بل انتقاد، فيقَبح أف يكوف العدد فردايِّ.

بتسػػػبي  القػػػرار الصػػػادر مػػػن ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة،  ألػػػـز ا٤بػػػنظم السػػػعودمكٯبػػدر التنبيػػػو إُف أف 
، كىػػػػذه عػػػػادة ا٤بػػػػنظم السػػػػعودم يف اإللػػػػزاـ بتسػػػػبي  (ّ)لػػػػرفأاب ـسػػػػواء أكػػػػاف القػػػػرار اب٤بوافقػػػػة أ

 القرارات كاألحكاـ.

 (ْ)كاإللػػػزاـ بتعليػػػل القػػػرار حػػػػْب الػػػرفأ ىػػػو مػػػا نصػػػػ  عليػػػو قػػػوانْب ا٤بنافسػػػػة يف األردف  
 .(ٖ)، كسوراي (ٕ)كقطر  (ٔ)كا١بزا ر كتونس  (ٓ)كا٤بغرب 

بي ، كقػػد نػػ  علػػى كجػػوب التسػػبي  كأمػا يف حػػاؿ ا٤بوافقػػة فػػمكثر القػػوانْب ال تلػػـز ابلتسػػ
 كفاقان للمنظم السعودم. (ٗ)بكل حاؿ قانوف ا٤بنافسة األردٓف

نشػػر القػػرار يف الصػػح  اليوميػػة، كلؤلنظمػػة العربيػػة للمنافسػػة ا٘باىػػاف يف  اخلطػػوة الرابعػػة:
 النشر:

 االكتفاء ابلنشر يف التقرير السنوم، كعليو ا٤بنظم ا٤بغرب كتونس. األوؿ:

 ابلصحيفة الر٠بية، كعليو ا٤بنظم ا١بزا رم نشره الثاص:

                                                                                                                                                                                   

 .ُّقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ُ)
نػػة ٞبايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة ـ بتشػػكيل ١بََِٖ( لسػػنة ٔ( قػػرار ر ػػيس ٦بلػػس الػػوزراء القطػػرم رقػػم )ِ)

 .ْـ، ـ  ََِٖ/  ِ/  ٕا٤بواف :  -ىػ  ُِْٗ/  ّ/  ُبتػػاريخ: 
 .ٔ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ّ)
 .ُُـ، ـ  ََِْ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ْ)
 .ْٓـ( قانوف ا٤بنافسة ا٤بغر ، ٓ)
 .ُٗ( قانوف ا٤بنافسة ا١بزا رم ا٤بادة ٔ)
 . َُال حة القانوف القطرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية، ـ ( ٕ)
 .َِ( القانوف السورم للمنافسة كمن  االحتكار ـ ٖ)
 .ُُـ، ـ  ََِْقانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ( ٗ)
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 .(ُ)نشره بصحيفتْب يوميتْب، كعليو ا٤بنظم األردٓف  الثالث:

كال ٦بػػاؿ لتعليػػ  الطلبػػات أك الصػػم  عػػن اٚبػػػاذ أم إجػػراء، فقػػد أخػػذ ا٤بػػنظم السػػػعودم 
كرد ، فقػد ٤بوافقػة أك الػرفأ خػبلؿ فػَبة ٧بػددةحػْب عػدـ تبليػغ مقػدـ الطلػ  اب٤بوافقة الضمنية اب

يف نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم أف ا٤بوافقػػة ٲبكػػن أف تكػػوف صػػرٰبة، كٲبكػػن أف تكػػوف ضػػمنية، ففػػي 
إجػػراءات االنػػدماج، أك التملػػ ، أك  ا٤بتقدمػػة بطلػػ  الَبكػػز أف تسػػتكملللمينشػػمة أجػػاز النظػػاـ 

 ا١بم  بْب إدارتْب أك أكثر إبدارةو ميشَبكةو يف ا٢باالت اآلتية:

 اجمللس اب٤بوافقة. .  إذا أيبلغ  كتابةن منُ

.  إذا انقضى ستوف يومان من اتريخ اإلببلغ دكف أف يبلغيها اجمللس كتابةن ابعَباضو على ِ
 الصفقة، أك أهنا قيد الدراسة كالتحرم.

.  إذا انقضى تسعوف يومان من اتريخ اإلببلغ، ككان  الصفقة قيد الدراسة كالتحرم، ّ
 . (ِ) أك الرفأدكف أف يبلغها اجمللس كتابةن اب٤بوافقة 

٘بػاكز تسػػعْب يومػػان  خػبلؿ مػػدة الكأمػا القػػانوف القطػرم للمنافسػػة فػالقرار ال بػػد أف يصػػدر 
 مػػن اتريػػخ كصػػوؿ اإلخطػػار إليهػػا، فػػ ذا انقضػػ  تلػػ  ا٤بػػدة دكف البػػ  فيػػو، اعتػػر ذلػػ  موافقػػة

ر قػػرار كيف ٝبيػػ  األحػػواؿ ال ٯبػػوز إٛبػػاـ التصػػرفات الػػٍب مت اإلخطػػار عنهػػا إال بعػػد صػػدك  .ضػػمنية
كمثلػو ا٢بػاؿ يف القػانوف اإلمػارايت  (ّ)اللجنة، أك انقضػاء ا٤بػدة ا٤بشػار إليهػا دكف البػ  يف الطلػ  

،  .(ُ)االٙبادم للمنافسة  كيعتػر عػدـ الػرد خػبلؿ كأما القانوف السورم فحدد كق  الػرد ٗبئػة يػـو
 .(ِ)ا٤بدة ا٤بذكورة ٗبثابة قبوؿ ضمِب للطل 

                                                             

 . ُٗكا١بزا رم ـ ْٓـكتنظر القوانْب اآلتية: قانوف ا٤بنافسة ا٤بغر   .ُُـ، ـ  ََِْ(قانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ُ)
 .ٕ(  نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـِ)
 . َُـ، ـ ََِٔ( لسنة ُٗرقػػم ) -( القانوف القطرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ّ)
 .ٕالقانوف اإلمارايت االٙبادم للمنافسة  ـ( ُ)
 .ُْ( قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـِ)
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تعػد فػػوات ا٤بػدة ا٤بقػررة لتقيػػيم مشػركع التجميػ  دكف اعػػَباض كالكثػّب مػن أنظمػػة ا٤بنافسػة  
كمػػػػن  قػػػانوف ا٤بنافسػػػػة كاألسػػػعار التونسػػػػي للػػػوزير ا٤بكلػػػػ  جهػػػاز الرقابػػػػة يعػػػد ترخيصػػػػا ضػػػمنيا، 

ابلتجارة أجل ثبلثة أشهر للرد على طل  ا٤بوافقة على حاؿ الَبكز، كيلـز كزير التجارة أف يشػعر 
لػس ا٤بنافسػة حػاؿ بػدء دراسػتها، كٲبكنػو مػد الػرد مػن ثبلثػة مقدـ الطل  أبف ا٢بػاؿ تػدرس يف ٦ب

إُف ستة أشهر ف ذا انقض  ا٤بدة كَف يصدر أم رد من قبل كزير التجارة ف ف ذل  يعد منو قبػوال 
يعتػػر عػػدـ ك  كأمػػا القػػانوف ا٤بغػػر ، فمػػدة ا١بػػواب ال تزيػػد عػػن شػػهرين، .(ُ)ضػػمنيا لعمليػػة الَبكػػز 

 .(ِ).ضمنيا ٤بشركع الَبكيز ا١بواب خبلؿ مدة شهرين قبوال

اب٤بنافسػػة علػػى ٦بلػػس ا٤بنافسػػة  الػػذم ٲبػػس فيعػػرض االنػػدماجكأمػػا قػػانوف ا٤بنافسػػة ا١بزا ػػرم 
. (ّ)أشهر، كىذا سكوت من ا٤بنظم عن فوات الفػَبة اػددة نظامػان  جل ثبلثةأالذم يب  فيو يف 

ة القانونيػػػة ٗبثابػػػة رفػػػأ يف ا٤بػػػداالنػػػدماج كٲبكػػػن اعتبػػػار سػػػكوت ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة يف اٚبػػػاذ قػػػرار 
الػػػٍب ٛبنػػػ   ا١بزا ػػػرم مػػػن قػػانوف ا٤بنافسػػػة العشػػػريننػػػ  ا٤بػػػادة  ذلػػ ، كمػػػا يؤكػػػد االنػػػدماج٤بشػػركع 

ال رجعػة فيػو خػبلؿ ا٤بػدة اػددة  االندماجٯبعل  إجراءا٤بؤسسات ا٤بعنية من اٚباذ أم موق  أك 
  .(ْ) لصدكر قرار ٦بلس ا٤بنافسة

 فقػػػد ألػػػـز القػػػانوفلموافقػػػة الضػػػمنية، يػػػرد فيػػػو ذكػػػر لسػػػة َف كمػػػا أف القػػػانوف األردٓف للمناف
قػػراره ٖبصػػوص عمليػػة الَبكػػز االقتصػػادم خػػبلؿ مػػدة ال تتجػػاكز ما ػػة يػػـو تبػػدأ مػػن  ابٚبػػاذ الػػوزير

اتريخ إصدار اإلشعار ابكتماؿ الطل ، كيتعْب على ا٤بؤسسات ا٤بعنية بعملية الَبكز االقتصػادم 
صػػػرفات أك إجػػػراءات قػػػد يػػػؤدم إُف ترسػػػيخ عمليػػػة الَبكػػػز أف ال تقػػػـو خػػػبلؿ ىػػػذه ا٤بػػػدة أبم ت

االقتصػػادم أك تغيػػّب ىيكليػػة السػػوؽ، كإال كانػػ  ىػػذه التصػػرفات كاإلجػػراءات ابطلػػة بقػػرار مػػن 
 .(ُ) اكمة

دف  رسػػم ٰبػػدد يف النظػػاـ أك بقػػرار بػػ تلػػـزمػػن قػػوانْب االنػػدماج  ان كثػػّب كٯبػػدر التنبيػػو إُف أف   
                                                             

 ّفقرة  ٖالفصل –تونسي ( قانوف ا٤بنافسة الُ)
 .ِ-ُِ( قانوف ا٤بنافسة ا٤بغر  ِ)
 .ُٕ( قانوف ا٤بنافسة ا١بزا رم ـّ)
 .َِ( قانوف ا٤بنافسة ا١بزا رم ـْ)
 : ج.ُُ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف ا٤بادة ُ)
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البل حػػة يف نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػعودم شػػيء مػػن ذلػ ، كلكػػن كرد يف مػن ا١بهػػة اإلدارة، كَف يػذكر 
دفػػ   -كمنػػو االنػػدماج  –أف مػن شػػركط دراسػػة طلػػ  الَبكػز  التنفيذيػة لنظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم

 .(ُ)أل  رايؿ لفح  الطل  

، فعلػى سػبيل ا٤بثػاؿ  كاب٤بقارنة ابلقوانْب األخرل نلحػ  أهنػا تتفػاكت يف مقػدار ىػذه الرسػـو
ا٤بنافسػػة الكػػويٍب يف مادتػػو الثامنػػة علػػى أنػػو يتػػوُف ا١بهػػاز فحػػ  اإلخطػػار ا٤بنصػػوص  نػػ  قػػانوف

عليػو يف الفقػػرة األكُف كالبػػ  فيػو يف ضػػوء ٙبليػػل ا٤بنػاف  كالتكػػالي  لعمليػػة الػدمج كفقػػان لؤلحكػػاـ 
%( مػن رأس ا٤بػػاؿ ُ.َا٤ببينػة يف ا٤بػادة التاليػة كذلػ  مقابػل رسػم يقػدر بنسػبة كاحػد يف األلػ  )

 .فوع أك من قيمة األصوؿ اجملمعة لؤلشخاص ا٤بعنيْب أيهما أقل كٕبد أقصى ما ة أل  دينارا٤بد

كيػػرل الباحػػ  كجػػوب التخفيػػ  مػػن الرسػػـو مػػا أمكػػن، مػػا داـ أف إيػػرادات الدكلػػة كافيػػة 
 لتغطية ىذه النفقات.

 

ت ادلسألة الثانية: استثناء ادلنشات ذات الوضع ادلهيمن مػن ادلنػع إذا كانػمل ادلمارسػا
 أو اات اقيات ادلخلة ابدلنافسة تؤدي دلصاحل أكثر من م اسدها 

اسػػػػتثناء ا٤بنشػػػػ ت ذات الوضػػػػ   -حسػػػػ  نظػػػػاـ ا٤بنافسػػػػة السػػػػعودم  – لمجلػػػػسٰبػػػػ  ل
ا٤بهػػيمن مػػن ا٤بنػػ  إذا كانػػ  ا٤بمارسػػات أك االتفاقيػػات ا٤بخلػػة اب٤بنافسػػة تػػؤدم ٤بصػػاٌف أكثػػر مػػن 

 .  (ِ)مفاسدىا
ىذه السلطة التقديرية أمر تقتضػيو ا٤بصػلحة العامػة، كيلػـز  كيرل الباح  أف إعطاء اجمللس

اجمللس التحق  فعبلن من ا٤بصاٌف أكثر مػن ا٤بفاسػد، قبػل ا٤بوافقػة علػى الوصػوؿ للوضػ  ا٤بهػيمن ، 
 كأف تدرأ ا٤بفاسد عر ا٤بوافقات ا٤بشركطة.

 

                                                             

 .ِِا٤بادة  -( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ُ)
 .ْ(  نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـِ)
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ادلسػػػػألة الثالثػػػػػة: ازبػػػػػاذ إجػػػػراءات التقصػػػػػي والبحػػػػػث و ػػػػع ااسػػػػػتداات ابلنسػػػػػبة 
 لشكاوخم وادلمارسات ادلُخال ة ل

إجػػراءات التقصػػي كالبحػػ  كٝبػػ   األمػػر ابٚبػػاذ السػػعودم لػػس ا٤بنافسػػةجملهػػاـ ا٤ب أىػػم مػػن
خالفػػػػة ألحكػػػػاـ ىػػػػذا النظػػػػاـ، ككػػػػذل  األمػػػػر 

ي
االسػػػػتدالالت ابلنسػػػػبة للشػػػػكاكل كا٤بمارسػػػػات ا٤ب

س ا٤بنافسػػة نػػ  نظػػاـ ا٤بنافسػػة علػػى أف مػػن اختصاصػػات ٦بلػػكمػػا . (ُ)ابلتحقيػػ  كاالدعػػاء فيهػػا
خػػالفْب ألحكػػاـ ىػػذا النظػػاـ

ي
، كىػػي (ِ)ا٤بوافقػػة علػػى البػػدء يف إجػػراءات الػػدعول ا١بزا يػػة ضػػد ا٤ب

، فػػػيمكن دمػػػج داخلػػػة فيمػػػا قبلػػػو، ألف اإلجػػػراءات ا١بزا يػػػة يػػػدخل فيهػػػا التحقيػػػ  كاالدعػػػاء فيهػػػا
 .(ّ)ا٤بادتْب بصيغة كاحدة تغِب عن التكرار ا٤بوجود يف النظاـ 

ىػػػػ ا٤بسػػػتند علػػػى قػػػرار ُّْٓ/ِ/ٔيف  َْٗٔلكػػػي ا٤ببلػػػغ ابلرقيػػػة رقػػػم   صػػػدر األمػػػر ا٤ب
ىػ بتعديل ىػذه ا٤بػادة لتكػوف مػن اختصػاص ُّْْ/ُ/ِٔكالتاريخ  ٦ّْبلس الوزراء ذم الرقم 
، كنظػػػرا لطبيعػػػة ا١بػػػرا م االحتكاريػػػة مػػػن خصوصػػػية سػػػببها عػػػدـ كجػػػود ىيئػػػة التحقيػػػ  كاالدعػػػاء

، فقػػػد طلػػػ  ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة مػػػن ا٤بقػػػاـ   كاالدعػػػاءىيئػػػة التحقيػػػالتمىيػػػل الكػػػايف لػػػدل أعضػػػاء 
ىيئػة السامي بقاء االختصػاص لػدل ٦بلػس ا٤بنافسػة، كالػذم يػراه الباحػ  أف يػتم أتىيػل أعضػاء 

حػػٌب  ىيئػػة التحقيػػ  كاالدعػػاء، كلػػو بنػػدب بعػػأ مػػوظفي ٦بلػػس ا٤بنافسػػة إُف التحقيػػ  كاالدعػػاء
 تنتقل ا٣برة، كبذل  تتم معا١بة ىذا اذكر.

 لة الرابعة: إنشاء خمنة للنظر وال صل يف ادلخال ات اليت تستوجب الغرامةادلسأ

إنشػػػػاء ١بنػػػػة للنظػػػػر كالفصػػػػل يف ا٤بخالفػػػػات الػػػػٍب  مهمػػػػة اجمللػػػػس أعطػػػػى ا٤بػػػػنظم السػػػػعودم
موضػػوع مسػػتقل مػػن  . كقػػد مت تشػػكيل اللجنػػة، كسػػيتم التطػرؽ ٥بػػا بتوسػػ  يف(ُ)تسػتوج  الغرامػػة

 ىذا البح .

                                                             

 .ِ-ٗظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ( نُ)
 .ّ- ٗ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـِ)
، كا٤بنافسػػػػة التجاريػػػػة للػػػػدكتور ِٗ( اإلجػػػػراءات ا١بنا يػػػػة يف ا٤بملكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية، للػػػػدكتور سػػػػعد بػػػػن ظفػػػػّب، ص ّ)

 .ُْْعبدالعزيز الناصر ص 
 .ُ-ُٓ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـُ)
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 ذ القرارات ضد أي سلال ة ألاكاـ نظاـ ادلنافسة ادلسألة اخلامسة: ازبا

، كيشػمل ذلػ  (ُ) من مهاـ اجمللس اٚبػاذ القػرارات ضػد أم ٨بالفػة ألحكػاـ نظػاـ ا٤بنافسػة
 قرارات إيقاؼ ا٤بخالفة، أك البدء يف إجراءات التحقي  كما تقدـ.

 ادلسألة السادسة: التو يه القانوص لقرارات رللس ادلنافسة

نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم أف قػػرارات ٦بلػػس ا٤بنافسػػة قػػرارات إداريػػة، كيػػدؿ مػػن ا٤بقػػرر بػػن  
 .  (ِ)ديواف ا٤بظاَفيف على ذل  جواز التظلم لدل القضاء اإلدارم 

كٱبت  ديواف ا٤بظاَف يف ا٤بملكة العربية السعودية بعدة اختصاصات منها النظر يف دعػاكل 
ك الشمف، مٌب كاف مرج  الطعن عدـ االختصػاص إلغاء القرارات اإلدارية النها ية الٍب يقدمها ذك 

أك كجػػود عيػػ  يف السػػػب  أك ٨بالفػػة الػػػنظم كاللػػوا   أك ا٣بطػػم يف تطبيقهػػػا أك أتكيلهػػا أك إسػػػاءة 
اسػتعماؿ السػػلطة، ٗبػا يف ذلػػ  القػرارات التمديبيػػة كالقػػرارات الػٍب تصػػدرىا اللجػاف شػػبو القضػػا ية 

 .(ّ)كاجملالس التمديبية..."

 قػػػانوف ا٤بنافسػػػػة ا٥بيئػػػات ا٤بختصػػػة اب٤بنافسػػػة، كعلػػػى سػػػبيل ا٤بثػػػاؿ أكػػػدكعلػػػى ىػػػذا أكثػػػر 
ا١بزا ػػرم علػػى أف ٦بلػػس ا٤بنافسػػة مؤسسػػة تتمتػػ  ابالسػػتقبلؿ اإلدارم كا٤بػػاِف، مػػ  أف ٟبسػػة مػػن 
أعضا و من ا١بهاز القضا ي، إال أنو يعد من ا١بهػات التابعػة لػئلدارة، كٲبكػن الػتظلم مػن قػرارات 

 . (ُ)دارماجمللس أماـ القضاء اإل

٦بلس ا٤بنافسة أرقى من ا١بهػات اإلداريػة العاديػة، كإف َف يصػل إُف كونػو  كٲبكن القوؿ أبف
جهػػػة قضػػػا ية. فهػػػي ليسػػػ  جهػػػة قضػػػا ية نظػػػرا لطابعهػػػا اإلدارم، كليسػػػ  جهػػػة إداريػػػة عاديػػػة 

                                                             

 .ُٔ(نظاـ ا٤بنافسة السعودم، ـُ)
 .ْ-ٖ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ِ)
 /ب.ُّ( نظاـ ديواف ا٤بظاَف ـ ّ)
–٦بلػة اإلدارة ٔبامعػة مولػود معمػرم  –للػدكتور دمحم الشػري  كتػو  –( ٞباية ا٤بستهل  من ا٤بمارسػات ا٤بنافيػة للمنافسػة ُ)

ـ الػػػداخلي جمللػػػس ـ اػػػدد للنظػػػأُٗٗيونيػػػو  ُٕيف  ْْ-ٔٗ، عػػػن ا٤برسػػػـو الرمسػػػي رقػػػم ٗٔص  ِّع  -تيػػػزم إكزك 
 ا٤بنافسة ا١بزا رم.
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، كمػػ  خاضػػعة ٛبػػاـ ا٣بضػػوع للجهػػات ا٢بكوميػػة، ألف ٥بػػا مظػػاىر كثػػّبة تقطػػ  ابسػػتقبلليتها عنهػػا
   فهي خاضعة للقضاء اإلدارم، كىو الذم يهم من إيراد ىذه ا٤بسملة.ذل

 

 املطلب الجالح

 احلكه الفكَٕ لْضع دللط امليافض٘ 

يعد تشػكيل ٦بلػس ا٤بنافسػة كمػا كضػ  لػو مػن صػبلحيات يف نظػاـ ا٤بنافسػة السػعودم مػن 
لتنظػػيم ٲبكػػن تعريػػ  اقبيػػل التنظيمػػات اإلداريػػة كاإلجرا يػػة الػػٍب تلجػػم إليهػػا الدكلػػة عنػػد ا٢باجػػة. ك 

كرعايػػػة  إجػػػراءات لتسػػػهيل إدارة شػػػؤكف الدكلػػػة،ك  جهػػػات مػػػا كضػػػعو ا٤بػػػنظم مػػػن أبنػػػواإلجرا ػػػي: 
 ٩با يدخل يف نطاؽ ا٤بصاٌف ا٤برسلة. مصاٌف الناس

كيف ىػػذا ا٤بطلػػػ  سػػيتم التطػػػرؽ ٢بكػػم التنظيمػػػات اإلجرا يػػة،   سػػػيتم التفصػػيل يف حكػػػم 
تػػػو يف مػػػا يقػػػرره مػػػن تنظيمػػػات، ك٬بػػػتم ببيػػػاف موقػػػ  ا٤بػػػنظم االلتػػػزاـ بطاعػػػة كِف األمػػػر كتػػػرؾ ٨بالف

 السعودم من اإللزاـ ابألنظمة الٍب تصدرىا الدكلة.

 

 ال رع األوؿ: اكم التنظيمات اإلجراالية

لػػوِف أف  –رٞبػػو هللا  –اإلمػػاـ ابػػن تيميػػة  فقػػد قػػررال إشػػكاؿ يف جػػواز التنظػػيم اإلجرا ػػي، 
مػػػواؿ ا٤بوقوفػػػة عنػػػد ا٤بصػػػلحة كمػػػا لػػػو أف ينصػػػ  األمػػػر أف ينصػػػ  ديػػػوا  مسػػػتوفيا ٢بسػػػاب األ

 ٗبا أييت: –رٞبو هللا  -...كاستدؿ الدكاكين مستوفيا ٢بساب األمواؿ السلطانية كالفيء كغّبه. 

٤بػػا كثػػرت األمػػواؿ علػػى عهػػد أمػػّب ا٤بػػؤمنْب عمػػر بػػن ا٣بطػػاب ل كضػػ  "  أنػػو  -ُ
االرتػػػػزاؽ كاسػػػػتعمل عليػػػػو عثمػػػػاف بػػػػن  الػػػػدكاكين " ديػػػػواف ا٣بػػػػراج كىػػػػو ديػػػػواف ا٤بسػػػػتخدمْب علػػػػى

. كاسػػتعمل عليػػو زيػػد بػػن ،حنيػػ . كديػػواف النفقػػات كىػػو ديػػواف ا٤بصػػركؼ علػػى ا٤بقاتلػػة كالذريػػة
  سنة ٤بن بعده.  -  -كسنة عمر  اثب .
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، كمػػػن كاجبػػػات الدكلػػػة الرقابػػػة علػػػى مػػػا ال يػػػتم الواجػػػ  إال بػػػو فهػػػو كاجػػػ أف  -ِ
ٕبسػ  ا٢باجػة  مػن يقػـو بعمػل كاجػ  نصػ قبتهػا، ك األسواؽ كمن  ما ٱبال  الشرع فيهػا، كمرا

فػبل  ستغُب عنو عند قلػة العمػل كمباشػرة اإلمػاـ للمحاسػبة بنفسػوا ف فقد يكوف كاجبا  كا٤بصلحة
 .(ُ)بنفسو" كمراقبة األسواؽ استيفاء ا٢بسابك ، ك٥بذا كاف النيب   يباشر ا٢بكم حاجة لو

"يتصػرؼ الػوالة كنػواهبم ٗبػا ىػو أصػل   :-رٞبػو هللا  - (ِ) العز بن عبدالسػبلـ اإلماـ قاؿك 
للضػػرر كالفسػػاد كجلبػػان للنفػػ  كالرشػػاد، كال يقتصػػر أحػػدىم علػػى الصػػبلح مػػ   اللمػػوٌُف عليػػو درءن 

القػػدرة علػػى األصػػل  إال أف يػػؤدم إُف مشػػقة شػػديدة، كال يتخػػّبكف يف التصػػرؼ حسػػ  ٚبػػّبىم 
  .(ّ)يف حقوؽ أنفسهم"

"قػد يكػوف )تغػّب الزمػاف( ا٤بوجػ  لتبػػديل :- رٞبػو هللا -  (ُ) الزرقػاقػاؿ الشػيخ مصػطفى ك 
ا عػػن فسػػاد األخػػبلؽ، كفقػػداف الػػورع، كضػػع  الػػوازع، كمػػا األحكػػاـ الفقهيػػة االجتهاديػػة  شػػئن 

                                                             

 .ٖٓ/٦ُّبموع الفتاكل  (ُ)
ـ بن أ  اٍلقىاًسم بن ا٢ٍبسن الشٍَّيخ اإًلمىػاـ اٍلعىبلمىػة كحيػد عصػره سيػٍلطىاف اٍلعلمىػاء عػز اِ) ين ( ىو عبد اٍلعىزًيز بن عبد السَّبلى لػدَّ

ػػد الٌسػػلًمٌي الدًٌمىٍشػػًقي  َّ اٍلمٍصػػرًٌم كلػػد سػػنة  ىػػػ، تبحػػر يف الفقػػو الشػػافعي كاألصػػوؿ كالقواعػػد، كالتفسػػّب. لقبػػو ٕٕٓأىبيػػو ٧بيىمَّ
ىػػ، أشػهر كتبػو قواعػد األحكػاـ، كلػو القواعػد َٔٔبسلطاف العلماء، كتػويف ٗبصػر سػنة  -رٞبو هللا  -تلميذه ابن دقي  العيد 

األعػبلـ  َُٗ/ِبة ، طبقػات الشػافعية البػن قاضػي شػهَِٗ/ٖالصغرل كتفسػّب للقػرآف. طبقػات الشػافعية البػن السػبكي 
ِ/ِٓٔ. 
ٙبقي :نزيػػو ٞباد،كعثمػػاف -عبػػد العزيػػز بػػن عبػػد السػػبلـ  -القواعػػد الكرل،ا٤بوسػػـو بقواعػػد األحكػػاـ يف إصػػبلح األ ـ. (ّ)

 .ٕٓ/ُضمّبية،الطبعة األكُف،دمش :دار القلم. 
ىػػ، كتضػل  مػن الفقػو ُِِّسػنة  (  ىو الشيخ الفقيو مصطفى بن أٞبد بػن دمحم الزرقػا، كلػد األسػتاذ الزرقػا ٗبدينػة حلػ ُ)

ا٤بػدخل الفقهػي العػاـ" ك" ا٤بػدخل إُف نظريػة  "اإلسػبلمي   درس القػانوف ا٤بػدٓف، كجػدد يف صػياغة الفقػو اإلسػبلمي فػمل  
شػرح القػانوف ا٤بػدٓف السػورم"  اإلسػبلمي"، ك" العقػود ا٤بسػماة يف الفقػو اإلسػبلمي : عقػد البيػ "، ك" االلتزاـ العامة يف الفقو

، كلػػو إٔبػاث منثػػورة يف ٦بػبلت علميػػة ٧بكمػة، كمػػؤٛبرات  "  الشػػيخ ٦بػد مكػػي فتػاكاه يف كتػػاب:" فتػاكل مصػػطفى الزرقػا،كٝبػ
، كذلػ  َُْْكثّبة، كما ساىم يف ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية.  ؿ جػا زة ا٤بلػ  فيصػل العا٤بيػة للدراسػات اإلسػبلمية عػاـ 

الفقهيػة، كمشػاركاتو ا١بػادة يف ا٤بػؤٛبرات الفقهيػة كاإلسػبلمية، أذاف صػبلة العصػر الدراسػات  تقديران إلسهاماتو ا٤بميػزة يف ٦بػاؿ
 ق، ترجم لو الشيخ ٦بد مكي يف مقدمة فتاكاه، كمنو ٣بص  ىذه الَبٝبة.َُِْربي  األكؿ ُٗيـو السب  
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ا عن حدكث أكضاع تنظيمية، ككسػا ل مرفقيػة جديػدة، كقد يكوف  شئن ، يسمونو )فساد الزماف(
  .(ُ)يبات إدارية، كأسالي  اقتصادية ك٫بو ذل "من أكامر قانونية مصلحية، كترت

" كمػػا ٙبػدث للنػػاس أقضػػية بقػػدر مػا أحػػدثوا مػػن الفجػػور،  :-رٞبػػو هللا  - قػاؿ الشػػاطيبك 
 .(ِ) فكذل  ٙبدث ٥بم مرغبات يف ا٣بّب بقدر ما حدث ٥بم من الفتور "

 (ّ)الشنقيطي  دمحم األمْب كما بْب الفرؽ بْب القانوف اإلجرا ي كالتشري  ا٤بوضوعي الشيخ
النظػػػاـ قسػػػماف: إدارم، كشػػػرعي. أمػػػا  ...فقػػػد قػػػاؿ يف تفسػػػّب أضػػػواء البيػػػاف: " -رٞبػػػو هللا  -

اإلدارم الذم يراد بو ضب  األمور كإتقاهنا على كجو غّب ٨بال  للشرع، فهذا ال مػان  منػو، كال 
كثػّبة مػا كانػ    مػن ذلػ  أشػياء-ل  -٨بال  فيو من الصحابة، فمن بعدىم كقػد عمػل عمػر 

يف زمػػػػػن النَّػػػػػيب  . ككتبػػػػػو أ٠بػػػػػاء ا١بنػػػػػد يف ديػػػػػواف ألجػػػػػل الضػػػػػب ، كمعرفػػػػػة مػػػػػن غػػػػػاب كمػػػػػن 
َف يفعػػل ذلػػ ، كَف يعلػػم بتخلػػ  كعػػ  بػػن مالػػ  عػػن غػػزكة  -   -حضػػر،...، مػػ  أف النَّػػيب 

دار صػفواف بػن أميػة كجعلػو  -ل  -أعِب عمر  -تبوؾ إال بعد أف كصل تبوؾ  . ككاشَبا و 
 .   -  - َف يتخذ سجنان ىو كال أبو بكر -   -إايىا سجنان يف مكة ا٤بكرمة، م  أنو 

فمثػػل ىػػذا مػػن األمػػور اإلداريػػة الػػٍب تفعػػل إلتقػػاف األمػػور ٩بػػا ال ٱبػػاؼ الشػػرع ال أبس بػػو.  
يم إدارة األعمػػػاؿ علػػػى كجػػػو ال ٱبػػػال  الشػػػرع. فهػػػذا النػػػوع مػػػن كتنظػػيم شػػػؤكف ا٤بػػػوظفْب، كتنظػػػ

 .(ُ)األنظمة الوضعية ال أبس بو، كال ٱبرج عن قواعد الشرع من مراعاة ا٤بصاٌف العامة"

                                                             

 . ُٓٗ-ُْٗ/ ِالطبعة األكُف،دمش : دار القلم   -مصطفى الزرقا  –( ا٤بدخل الفقهي العاـ ُ)
 . ْٗ/ُاالعتصاـ للشاطيب ( ِ)
ىػػو العبلمػػػة ا٤بفسػػػر دمحم االمػػػْب بػػػن دمحم ا٤بختػػػار بػػػن عبػػػد القػػادر ا١بكػػػِب الشػػػنقيطي: مفسػػػر أصػػػوِف متفػػػنن مػػػن علمػػػاء  (ّ)

ىػ كاسػتقر مدرسػا يف ا٤بدينػة ا٤بنػورة   الػرايض كأخػّبا ُّٕٔىػ كهبا تعلم. كحج سنة ُِّٓشنقي  )موريتانيا(. كلد هبا سنة 
ىػػػ. لػػو كتػػ ، منهػػا: أضػػواء البيػػاف يف تفسػػّب القػػرآف ، ُّّٗىػػػ كتػػويف ٗبكػػة سػػنة ُُّٖإلسػػبلمية اب٤بدينػػة سػػنةيف ا١بامعػػة ا

كمنػػ  جػػواز اجملػػاز، كمػػنهج كدراسػػات آلايت األ٠بػػاء كالصػػفات، كدفػػ  إيهػػاـ االضػػطراب عػػن آم الكتػػاب، كآداب البحػػ  
 .ْٓ/ٔكا٤بناظرة، كرحلة خركجو من ببلده إُف ا٤بدينة. األعبلـ 

 .ْٖ/ْأضواء البياف  (ُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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:" القػػػوانْب -رٞبػػػو هللا  - (ُ)كالقػػػانوف اإلجرا ػػػي ىػػػو ا٤بقصػػػود بقػػػوؿ الشػػػيخ أٞبػػػد شػػػاكر 
كتػاب كالسػػنة الصػحيحة دخلػ  يف عمومػػات الوضػعية إذا َف تصػادـ نصػا صػػرٰبا مػن نصػوص ال

 .(ِ)القواعد الشرعية ككج  العمل هبا"

التنظيمات اإلجرا يػة للقضػاء، كرد  -رٞبو هللا  -الشيخ دمحم بن إبراىيم آؿ الشيخ  كأجاز 
  .(ْ) اكألـز القضاة هب ، بل(ّ)على من توىم أف يف ذل  مصادمة للشريعة

 

 مة الصادرة عن ويل األمراكم االت اـ ابألنظال رع الثاص: 

أٝبػػ  العلمػػاء علػػى كجػػوب طاعػػة أكِف األمػػر مػػن األمػػراء كا٢بكػػاـ مػػا َف أيمػػر ٗبعصػػية، كقػػد 
، (ِ)كغػػػّبه ىػػػذا اإلٝبػػػاع   -رٞبػػػو هللا  -  (ُ) عػػػن القاضػػػي عيػػػاض -رٞبػػػو هللا  - نقػػػل النػػػوكم

ػػػػػػػا ٱلَّػػػػػػػًذينى ءىامىنػيػػػػػػػوأاٍ أىًطي ػػػػػػػوؿى كىأيٍكِف كمسػػػػػػػتند اإلٝبػػػػػػػاع قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاُف: " أيىٓأىيػُّهى  عيػػػػػػػواٍ ٱََّّى كىأىًطيعيػػػػػػػواٍ ٱلرَّسي
 (. ٗٓٱأۡلىۡمًر ًمنكيۡمۖۡ  " )النساء: 

                                                             

ىػػ، كِف َُّٗىو العبلمة اػدث أٞبػد بػن دمحم شػاكر مػن ذريػة ا٢بسػْب بػن علػي رضػي هللا عنهمػا، كلػد ابلقػاىرة سػنة  (ُ)
القضػػاء،   فػػػرغ نفسػػػو للتػػػملي  فػػػمل  شػػػرح مسػػػند األمػػػاـ أٞبػػد، كعلػػػ  علػػػى تفسػػػّب الطػػػرم، كجػػػام  الَبمػػػذم، إال أنػػػو َف 

كتعليػػ  نفػػيس علػػى الرسػػالة كٝبػػاع العلػػم للشػػافعي، كٙبقيػػ  لبػػاب اآلداب البػػن منقػػذ، كا٤بعػػرب  يكملهػػا، كعمػػدة التفسػػّب،
للجػػواليقي، إضػػافة إُف رسػػا ل كمقػػاالت أخػػرل. كاب١بملػػة، فهػػو مػػن أبػػرز العلمػػاء اققػػْب يف القػػرف ا٤باضػػي. كتػػويف ابلقػػاىرة 

 . ِّٓ/ُىػ. األعبلـ ُّٕٕسنة 
مكتبػػة ابػػن تيميػػة ابلقػػاىرة، عػػن ا٢بكػػم كالتحػػاكم يف  -ىػػػ َُْٕسػػنة  ِط  ٔٗإٔبػػاث يف أحكػػاـ ألٞبػػد شػػاكر ص  (ِ)

 .َِّ/ُخطاب الوحي لعبدالعزيز مصطفى كامل 
 .ِّٗ/ُِفتاكل كرسا ل الشيخ دمحم بن إبراىيم  (ّ)
 .ِِٕ/ٗانظر على سبيل ا٤بثاؿ فتاكل كرسا ل الشيخ دمحم بن إبراىيم  (ْ)
ا٤بالكيػة . كػاف إمامػا حافظػا  ن فقهػاءىػػ، مػْٕٔاليحصيب السبٍب. كلد سػنة  بن موسى بن عياض (  ىو القاضي عياضُ)

ىػػػ. مػػن أىػػم مؤلفاتػػو : " التنبيهػػات ا٤بسػػتنبطة يف شػػرح مشػػكبلت ا٤بدكنػػة " يف فػػركع ٧ْْٓبػػداث فقيهػػا متبحػػرا . تػػويف سػػنة 
" ، ك " كتػاب اإلعػبلـ ٕبػدكد الفقو ا٤بالكي ، ك " الشفا يف حقوؽ ا٤بصطفى " ، ك " إكماؿ ا٤بعلم يف شرح صػحي  مسػلم 

 .ُٔ/  ٖ، كمعجم ا٤بؤلفْب  َُْشجرة النور الزكية ص قواعد اإلسبلـ " . 
 .ّٖٗ/ُ، كانظر موسوعة اإلٝباع لسعدم أبو جي  ِِّ/ُِشرح صحي  مسلم للنوكم  (ِ)
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السػػػػػلطاف كالسػػػػيد كاألب كالػػػػػزكج إذا أمػػػػػركا أف  –رٞبػػػػػو هللا  -  (ُ) كيقػػػػرر اإلمػػػػػاـ الغػػػػزاِف
كأكجبػػػوا َف ٯبػػػ  شػػػيء إبٯبػػػاهبم بػػػل إبٯبػػػاب هللا تعػػػاُف طػػػاعتهم، كلػػػوال ذلػػػ  لكػػػاف كػػػل ٨بلػػػوؽ 

غػػّبه شػػيئا كػػاف للموجػػ  عليػػو أف يقلػػ  عليػػو اإلٯبػػاب، إذ لػػيس أحػػدٮبا أكُف مػػن  أكجػػ  علػػى
 .(ِ)اآلخر. ف ذف الواج  طاعة هللا تعاُف كطاعة من أكج  هللا تعاُف طاعتو

كقػػد ذىػػ  ٝبهػػور الفقهػػاء كا٤بفسػػرين إُف أف ا٤بقصػػود أبكِف األمػػر يف اآليػػة: األمػػراء كأىػػل 
رٞبػو  - صود أبكِف األمػر يف اآليػة ىػم العلمػاء، قػاؿ الطػرمالسلطة كا٢بكم، كىناؾ قوؿ أبف ا٤بق

" كأكُف األقواؿ يف ذل  ابلصواب قوؿ من قػاؿ: ىػم األمػراء كالػوالة، لصػحة األخبػار عػن :-هللا 
 .(ّ) ابألمر بطاعة األ مة كالوالة فيما كاف طاعة  كللمسلمْب مصلحة" -   -رسوؿ هللا 

" قػػاؿ العلمػػاء: ا٤بػػراد أبكِف األمػػر مػػن أكجػػ  هللا طاعتػػو مػػن :-رٞبػػو هللا  -كقػػاؿ النػػوكم 
الػػوالة كاألمػػراء، ىػػذا قػػػوؿ ٝبػػاىّب السػػل  كا٣بلػػػ  مػػن ا٤بفسػػرين كالفقهػػػاء كغػػّبىم، كقيػػل: ىػػػم 

 .(ْ)العلماء، كقيل: األمراء كالعلماء"

ب الواليػػة مػػن فيختػػار أف أكِف األمػػر يشػػملوف أصػػحا -رٞبػػو هللا  -كأمػا اإلمػػاـ ابػػن تيميػػة 
األمػػػػراء كأصػػػػحاب الفتػػػػول مػػػػن العلمػػػػاء، كيبػػػػْب ذلػػػػ  فيقػػػػوؿ يف رسػػػػالة ا٢بسػػػػبة:" كأكلػػػػو األمػػػػر 

كذل  يشَبؾ فيو أىل اليد كالقدرة كأىل العلم  ،كىم الذين أيمركف الناس ،أصحاب األمر كذككه
كإذا فسػدكا كالكبلـ  فلهذا كاف أكلوا األمػر صػنفْب: العلمػاء كاألمػراء. فػ ذا صػلحوا صػل  النػاس 

لؤلٞبسية ٤با سملتو: ما بقاؤ  علػى ىػذا األمػر  -ل  -فسد الناس  كما قاؿ أبو بكر الصدي  
ككػػل مػػن كػػاف  ،قػػاؿ: مػػا اسػػتقام  لكػػم أ مػػتكم. كيػػدخل فػػيهم ا٤بلػػوؾ كا٤بشػػايخ كأىػػل الػػديواف

                                                             

ىػػػ، لػػو مػػن التصػػاني  َٓٓ(  ىػػو الفقيػػو األصػػوِف أبػػو حامػػد دمحم بػػن دمحم بػػن دمحم الطوسػػي الغػػزاِف الشػػافعي، تػػويف سػػنة ُ)
 ".    ِِ/ٕا٤بستصفى كا٤بنخوؿ كغّبٮبا. " األعبلـ 

 بتحقي  ٞبزة زىّب حاف . ِٕٓ/ُا٤بستصفى للغزاِف  (ِ)
 .ُِٖ/ٕطبعة دار ىجر  –( جام  البياف أل  جعفر الطرم ّ)

 .ِِّ/ُِشرح صحي  مسلم للنوكم  (ْ)
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و كينهى عما هنى عنػو متبوعا ف نو من أكِف األمر كعلى كل كاحد من ىؤالء أف أيمر ٗبا أمر هللا ب
 .(ُ)كال يطيعو يف معصية هللا" ،كعلى كل كاحد ٩بن عليو طاعتو أف يطيعو يف طاعة هللا

عػػن قولػػو سػػبحانو: " لقػػد أرسػػلنا رسػػلنا  -رٞبػػو هللا –كيف كػػبلـ نفػػيس لئلمػػاـ ابػػن تيميػػة 
س شػديد كمنػاف  ابلبينات كأنزلنا معهم الكتاب كا٤بيزاف ليقـو الناس ابلقس  كأنزلنا ا٢بديد فيو أب

للنػػػاس كلػػػيعلم هللا مػػػن ينصػػػره كرسػػػلو ابلغيػػػ  " قػػػاؿ رٞبػػػو هللا:" فػػػمخر أنػػػو أرسػػػل الرسػػػل كأنػػػزؿ 
الكتػػاب كا٤بيػػزاف ألجػػل قيػػاـ النػػاس ابلقسػػ . كذكػػر أنػػو أنػػزؿ ا٢بديػػد الػػذم بػػو ينصػػر ىػػذا ا٢بػػ  

ل الكتػاب فالكتاب يهدم كالسي  ينصر ككفى برب  ىاداي كنصػّبا. ك٥بػذا كػاف قػواـ النػاس أبىػ
كأىل ا٢بديد كما قػاؿ مػن قػاؿ مػن السػل : صػنفاف إذا صػلحوا صػل  النػاس: األمػراء كالعلمػاء. 
 -كقالوا يف قولو تعاُف " كىأيٍكِف ٱأۡلىۡمًر ًمنكيۡم" أقواال ٘بم  العلماء كاألمػراء ك٥بػذا نػ  اإلمػاـ أٞبػد 

٘بػػ  طاعتػو فيمػػا يقػـو بػػو إذ كػل منهمػا  ،كغػّبه علػػى دخػوؿ الصػػنفْب يف ىػذه اآليػػة -رٞبػو هللا 
يف حياتػػو كعلػػي كمعػػاذ كأ  موسػػى كعتػػاب بػػن  -   -ككػػاف نػػواب رسػػوؿ هللا  ،مػػن طاعػػة هللا

أسػػيد كعثمػػاف بػػن أ  العػػاص كأمثػػا٥بم ٯبمعػػوف الصػػنفْب. ككػػذل  خلفػػاؤه مػػن بعػػده كػػم  بكػػر 
لنػػػاس صػػػاح  الكتػػػاب كعمػػػر كعثمػػػاف كعلػػػي كنػػػواهبم. ك٥بػػػذا كانػػػ  السػػػنة أف الػػػذم يصػػػلي اب

كالذم يقـو اب١بهاد صاح  ا٢بديد. إُف أف تفرؽ األمر بعد ذلػ  فػ ذا تفػرؽ صػار كػل مػن قػاـ 
أبمػػر ا٢بػػرب مػػن جهػػاد الكفػػار كعقػػوابت الفجػػار ٯبػػ  أف يطػػاع فيمػػا أيمػػر بػػو مػػن طاعػػة هللا يف 

يف ذلػ   ذل  ككذل  من قاـ ٔبم  األمواؿ كقسمها ٯب  أف يطػاع فيمػا أيمػر بػو مػن طاعػة هللا
ككذل  من قاـ ابلكتاب بتبليغ أخبػاره كأكامػره كبياهنػا ٯبػ  أف يصػدؽ كيطػاع فيمػا أخػر بػو مػن 

 .(ِ)الصدؽ يف ذل  كفيما أيمر بو من طاعة هللا يف ذل 

: الطاعػػػة أصػػػل عظػػػيم مػػػن أصػػػوؿ الواجبػػػات -رٞبػػػو هللا  - (ُ)كقػػػاؿ ابػػػن األزرؽ ا٤بػػػالكي
 .(ِ)عقا د اإلٲبانية"الدينية، حٌب أدرجها األ مة يف ٝبلة ال

                                                             

 .ُُٖا٢بسبة البن تيمية ص  (ُ)
 .ُٕٓ/٦ُٖبموع الفتاكل،  (ِ)
ىػػ. انظػر معجػم ٖٔٗىو دمحم بن علي بن األزرؽ األصبحي الغر طي ا٤بػالكي، قاضػي غر طػة، انتقػل ٤بصػر كتػويف سػنة  (ُ)

 .ّْ/ُُا٤بؤلفْب 
 .ٖٗ/ُبدا   السل  يف طبا   ا٤بل   (ِ)
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بلغػػػ  حػػػد  -   - كقػػػد كردت السػػػنة بتمكيػػػد ىػػػذا األمػػػر يف نصػػػوص عػػػدة عػػػن النػػػيب
فالدليل على كجػوب االلتػزاـ بطاعػة مػا يصػدر مػن كِف األمػر مػن أكامػر كتنظيمػات مػا ، (ُ)التواتر
 :أييت

قػػػػاؿ مػػػػن أطػػػػاعِب فقػػػػد أطػػػػاع هللا كمػػػػن  -  -حػػػػدي  أ  ىريػػػػرة عػػػػن النػػػػيب  .ُ
 .(ِ)هللا كمن يط  األمّب فقد أطاعِب كمن يع  األمّب فقد عصآف يعصِب فقد عصى

ا٠بعػػوا كأطيعػػوا  -   - قػػاؿ قػػاؿ رسػػوؿ هللا-ل  -أنػػس بػػن مالػػ   حػػدي  .ِ
 .(ّ)حبشي كمف رأسو زبيبة عبدكإف استعمل عليكم 

أكصػػآف إف أ٠بػػ  كأطيػػ  كإف   - -قػػاؿ إف خليلػػي  -  - أ  ذر حػػدي  .ّ
 .(ْ)كاف عبدا ٦بدَّعى األطراؼ

ٱبطػػ  يف   -   - أهنػػا ٠بعػػ  النػػيب -اهنع هللا يضر  - أـ ا٢بصػػْب األٞبسػػية حػػدي  .ْ
. كيف (ٓ)كلو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب هللا فػا٠بعوا لػو كأطيعػوا :حجة الوداع كىو يقوؿ

ٱبط  يف حجػة الػوداع كعليػو بػرد قػد التفػ  بػو مػن ٙبػ   ركاية أهنا قال : ٠بع  رسوؿ هللا  
إبطػػو، قالػػ : فػػم  أنظػػر إُف عضػػلة عضػػده تػػرتج ٠بعتػػو يقػػوؿ:" اي أيهػػا النػػاس اتقػػوا هللا كإف أمػػر 

 .(ُ)حبشي ٦بدَّع فا٠بعوا لو كأطيعوا ما أقاـ لكم كتاب هللا" عبدعليكم 

 يوما بعػد صػبلة قاؿ كعظنا رسوؿ هللا   -  - العرابض بن سارية حدي  .ٓ
الغػػداة موعظػػػة بليغػػة ذرفػػػ  منهػػػا العيػػوف ككجلػػػ  منهػػا القلػػػوب فقػػػاؿ رجػػل:" إف ىػػػذه موعظػػػة 

 عبػػػدمػػػودع فمػػػاذا تعهػػػد إلينػػػا اي رسػػػوؿ هللا " قػػػاؿ:" أكصػػػيكم بتقػػػول هللا كالسػػػم  كالطاعػػػة كإف 

                                                             

 .َُّقاؿ الكتآف:" كاألحادي  ا٤بتواترة يف كجوب طاعة األ مة، كىي كثّبة جدا". نظم ا٤بتناثر ص  (ُ)
 (ُّٖٓركاه مسلم يف صحيحو برقم ) (ِ)
 (، ِّٕٔركاه البخارم يف صحيحو برقم ) (ّ)
 (.ُّٕٖركاه مسلم يف صحيحو برقم ) (ْ)
 (.ُّٖٖركاه مسلم يف صحيحو برقم )(ٓ)
(، كالَبمػػػػػػػذم يف جامعػػػػػػػو بػػػػػػػرقم ُُِّٕ،َِّّٕ،َُِّٕ، ََُٕٔركاه أٞبػػػػػػد يف مسػػػػػػػنده يف مواضػػػػػػػ  ابألرقػػػػػػػاـ )(ُ)
 دي  حسن صحي . (، كقاؿ: حَُٕٔ)
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ا ضػبللة فمػن أدرؾ حبشي ف نو من يع  مػنكم يػرل اختبلفػا كثػّبا كإايكػم ك٧بػداثت األمػور ف هنػ
 .(ُ)ذل  منكم فعليكم بسنٍب كسنة ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب عىضُّوا عليها ابلنواجذ"

قػػػاؿ: " السػػػم  كالطاعػػػة علػػػى  -  -عػػػن النػػيب  -  - ابػػػن عمػػػر حػػدي  .ٔ
 .(ِ)ا٤برء ا٤بسلم فيما أح  ككره، ما َف يؤمر ٗبعصية، ف ذا أمر ٗبعصية فبل ٠ب  كال طاعة "

قػػاؿ رسػػوؿ هللا  :" عليػ  السػػم  كالطاعػػة  :قػاؿ -  - رةأ  ىريػػ حػدي  .ٕ
" قػػػػاؿ :-رٞبػػػػو هللا  - قػػػػاؿ النػػػػوكم .(ّ)يف عسػػػػرؾ كيسػػػػرؾ كمنشػػػػط  كمكرىػػػػ  كأثػػػػرة عليػػػػ 

 .(ْ)العلماء: معناه ٘ب  طاعة كالة األمور فيما يش  كتكرىو النفوس كغّبه ٩با ليس ٗبعصية"

و قػاؿ: قلػ :" اي رسػوؿ هللا إ  كنػا بشػرٌو أنػ -  -حدي  حذيفة بن اليماف  .ٖ
فجػػاء هللا ٖبػػّب فػػنحن فيػػو فهػػل مػػن كراء ىػػذا ا٣بػػّب شػػرّّ  قػػاؿ: نعػػم، قلػػ : ىػػل كراء ذلػػ  الشػػر 
خّب  قاؿ: نعم، قل : فهل كراء ذل  ا٣بّب شر  قاؿ: نعم، قلػ : كيػ   قػاؿ:" يكػوف بعػدم 

ؿ قلوهبم قلوب الشياطْب يف جثماف أ مة ال يهتدكف هبدام كال يستنوف بسنٍب كسيقـو فيهم رجا
إنس". قػاؿ: قلػ : كيػ  أصػن  اي رسػوؿ هللا إف أدركػ  ذلػ   قػاؿ: تسػم  كتطيػ  لؤلمػّب كإف 

. كا٤بقصػػود أف السػػم  كالطاعػػة ال تتبػػ  ىػػول الػػنفس، (ُ)ضػػرب ظهػػرؾ كأخػػذ مالػػ  فػػا٠ب  كأطػػ 
لمػا فػبل يػرره الشػرع، بل ألمر هللا تعاُف، كحفظا لتماس  ا٤بسػلمْب، كأمػا الضػرب كأخػذ ا٤بػاؿ ظ

 كال يسوغ ألحد كا نا من كاف.

                                                             

 (، كقاؿ: حدي  حسن صحي . ِٕٔٔركاه الَبمذم يف جامعو برقم ) (ُ)
 (.  ُّٖٗ(، كمسلم يف صحيحو برقم )ِٕٓٔركاه البخارم يف صحيحو برقم ) (ِ)
 (.ُّٖٔركاه مسلم يف صحيحو برقم )(ّ)
 دار إحياء الَباث العر . -ِِْ/ُِشرح صحي  مسلم للنوكم  (ْ)

٩بطػػػور أبػػػو سػػػبلـ َف يػػػدرؾ حذيفػػػة، كىػػػذا انقطػػػاع، كبػػػو أعلػػػو الػػػدارقطِب (، كفيػػػو ُْٕٖحو بػػػرقم )ركاه مسػػػلم يف صػػػحي(ُ)
كاسػػتدركو علػػى اإلمػػػاـ مسػػلم، كلكػػن ٯبػػػاب عػػن ذلػػػ  أبجوبػػة، األكؿ: أف اإلمػػاـ مسػػػلم ذكػػره متابعػػة لػػػركاايت سػػاقها قبلػػػو 

سػناد إُف ٩بطػور صػحي ، الثالػ : أف ىػذه للحدي ، كالثآف: أف مثل ىذا ٰبمل على ا٤بوصوؿ إذا صػٌ  مػن كجػوو آخػر، كاإل
اللفظػة قػػد جػػاءت يف ركايػػة سػػبي  بػػن خالػػد اليشػػكرم عػػن حذيفػػة متصػػلة عنػػد أٞبػػد ك أ  داكد الطيالسػػي كغّبٮبػػا، الرابػػ : 
يكفيػو صػػحةن إخػػراج اإلمػػاـ مسػػلم لػو يف الصػػحي ، ا٣بػػامس: أف اإلمػػاـ أٞبػػد كغػػّبه احتجػوا هبػػذا اللفػػ  مػػن ا٢بػػدي ، فػػدؿ 

 يركف صحة ىذه الزايدة. على أهنم
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رسػوؿ هللا   فقػاؿ: اي نػيب هللا أرأيػػ   -  - كسػمؿ سػلمة بػن يزيػد ا١بعفػي .ٗ
إف قامػػ  علينػػا أمػػراء يسػػملو  حقهػػم كٲبنعػػو  حقنػػا فمػػا أتمػػر   فػػمعرض عنػػو    سػػملو فػػمعرض 

فجذبػػو األشػػع  بػػن قػػيس، كقػػاؿ:" ا٠بعػػوا كأطيعػػوا ف ٭بػػا عنػػو    سػػملو يف الثانيػػة أك يف الثالثػػة، 
 .(ُ)لتم"لوا كعليكم ما ٞبيًٌ عليهم ما ٞبيًٌ 

 .(ِ)قاؿ: " إ٭با الطاعة يف ا٤بعركؼ" -   -عن النيب -ل  -علي  حدي  .َُ

أمػركم مػن  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  :" إنو سػيلي عبد هللا بن مسعود  حدي  .ُُ
 - بعػدم رجػػاؿ يطفئػوف السػػنة كٰبػدثوف بدعػػة كيػؤخركف الصػػبلة عػن مواقيتهػػا" قػاؿ ابػػن مسػػعود

 -:  قا٥بػا طاعػة ٤بػن عصػى هللا اي رسوؿ هللا كي    إذا أدركتهم  قاؿ:" ليس اي ابن أـ عبد
أما إذا أمػر . كا٤بقصود هبذا ا٢بدي ، ال تلـز الطاعة كال ٘بوز ٤بن أيمر اب٤بعصية، ك (ّ)ثبلث مرات

 ا٤بتقدـ. -  - ٗبا فيو مصلحة للمسلمْب، فيطاع كجواب، كما يف حدي  حذيفة

سػيلي  :قػاؿ ٠بعػ  أاب القاسػم   يقػوؿ -  - عبػادة بػن الصػام  حدي  .ُِ
طاعػػة ٤بػػن عصػػى هللا أمػػوركم مػػن بعػػدم رجػػاؿ يعرفػػونكم مػػا تنكػػركف كينكػػركنكم مػػا تعرفػػوف فػػبل 

يظهػػػػر أنػػػػو ٗبعػػػػُب حػػػػدي : ال طاعػػػػة ٤بخلػػػػوؽ يف معصػػػػية ا٣بػػػػال ، ٝبعػػػػا بػػػػْب  ، كالػػػػذم(ُ) تعػػػػاُف
 األحادي .

 -الشػػػريعة عػػػن عمػػػر بػػػن ا٣بطػػػاب  كتػػػاب  يف –رٞبػػػو هللا  - (ِ) ركل اآلجػػػرمك  .ُّ

                                                             

 (.ُْٖٔركاه مسلم يف صحيحو برقم )(ُ)
 (.  َُْٖ(، كمسلم يف صحيحو برقم )ِٕٔٔركاه البخارم يف صحيحو برقم ) (ِ)
(، كصححو أٞبد شػاكر يف تعليقػو علػى ا٤بسػند َُُٕ(، كابن ماجو يف سننو برقم )َّٕٗركاه أٞبد يف مسنده برقم ) (ّ)

 .ُّٗ/ِ( ُٗٓأللبآف يف السلسلة الصحيحة برقم )، كصححو اَُّ/ٓ( َّٕٗبرقم )
(، كقػػػاؿ ا٢بػػػػاكم: ىػػػذا حػػػدي  صػػػػحي  ِٖٓٓ(، كا٢بػػػػاكم يف ا٤بسػػػتدرؾ بػػػرقم )ِِّٖٖركاه أٞبػػػد يف مسػػػنده بػػػرقم ) (ُ)

 .ُّٖ/ِ( َٗٓاإلسناد. كصححو األلبآف يف السلسلة الصحيحة برقم )
بتو إُف آجػػر ) مػػن قػػرل بغػػداد ( فقيػػو شػػافعي ٧بػػدث. قػػػاؿ أبػػو بكػػر اآلجػػرم ىػػو دمحم بػػن ا٢بسػػْب بػػن عبػػد هللا، نسػػػ(  ِ)

ىػػػ. مػن تصػػانفيو : " أخػػبلؽ العلمػػاء " ، ك " أخػػبلؽ ٞبلػػة القػػرآف " ، ك " أخبػػار َّٔا٣بطيػ  كػػاف دينػػا ثقػػة. تػػويف سػػنة 
بلىػػػي " . عمػػر بػػػن عبػػػد العزيػػػز " ، ك " كتػػاب الشػػػريعة " ، ك " كتػػػاب األربعػػػْب حػػديثا " ، ك " ٙبػػػرٔف النػػػرد كالشػػػطرنج كا٤ب

 .ِّْ/  ٗ، كمعجم ا٤بؤلفْب ِّٖ/  ٔينظر األعبلـ 
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لعٌل  أف ٚبٌل  بعػدم فػمط  األمػاـ كإف كػاف عبػدان ": -ل  -قاؿ لسويد بن غفلة أنو  –ل 
ف حرمػػ  فاصػػر كاف دعػػاؾ إُف أمػػر منقصػػة يف دنيػػاؾ فقػػل: ٠بعػػان إفاصػػر ك حبشػػيان كإف ضػػرب  

 .(ُ)"كطاعة دمي دكف ماِف

كىػػذه األحاديػػ  يف ا٢بػػ  علػػى السػػم  كالطاعػػة يف ٝبيػػ  األحػػواؿ كسػػببها اجتمػػاع كلمػػة 
 .(ِ)ا٤بسلمْب، ف ف ا٣ببلؼ سب  لفساد أحوا٥بم يف دينهم كدنياىم

 .(ْ)" كفيو أف اإلماـ إذا أمر ٗبندكب أك مباح كج " :-رٞبو هللا  -  (ّ) قاؿ ا٤بباركفورم

كٲبثل األمر بغّب معصية شرطا الزمػا يصػاح  مػا يصػدره الػوالة مػن أكامػر كتعليمػات حػٌب 
كما ىو ن  حدي  ابػن عمػر كعلػي كابػن مسػعود كعبػادة   (ٓ) ٘ب  طاعتهم فيها كيلـز اتبعاعها

. 

:" -رٞبػػو هللا  -يقػػوؿ الشػػيخ أٞبػػد شػػاكر  كيف توضػػي  ا٤بعصػػية الػػٍب ال تلػػـز فيهػػا الطاعػػة
كمن ا٤بفهـو بداىة أف ا٤بعصية الػٍب ٯبػ  علػى ا٤بػممور أال يطيػ  فيهػا اآلمػر ىػي ا٤بعصػية الصػرٰبة 
الػػٍب يػػدٌؿ الكتػػاب كالسػػنة علػػى ٙبرٲبهػػا، ال ا٤بعصػػية الػػٍب يتػػمكؿ فيهػػا ا٤بػػممور كيتحايػػل حػػٌب يػػوىم 

، كقػػد صػػرح بعػػأ الفقهػػاء أبف (ُ)طػػة لنفسػػو كلغػػّبه"نفسػػو أنػػو إ٭بػػا امتنػػ  ألنػػو أمػػر ٗبعصػػية مغال
ا٤بعصية الٍب ال ٯبوز طاعة كِف األمر فيها كالٍب تعتػر قيػدا علػى أكامػرىم ىػي ا٤بعصػية ا٢بقيقيػة أك 

 .(ِ)ا٤بعصية ا٤بتيقنة

                                                             

 .ّٕٗ/ُ –ٙبقي  عبدهللا الدميجي  –دار الوطن  –( ركاه اآلجرم يف كتاب الشريعة ُ)
، عػن: مػدل سػلطة كِف األمػر يف تقييػد سػلطة القاضػي للقاسػم ص ِٗٗنظرية اإلابحة للدكتور دمحم سػبلـ مػدكور ص (ِ) 
َٓٔ. 

ن ا٤ببػػاركفورم، عػػاَف ىنػػدم ٧بػػدث، كلػػد يف بلػػدة مبػػاركفور، كدرس العلػػـو النقليػػة كالعقليػػة علػػى علمػػػاء ىػػو عبػػد الػػرٞب(  ّ)
 .ُٔٔ/ٓىػ معجم ا٤بؤلفْب ُّّٓا٥بند، كتويف سنة 

 ا٤بتقدـ. -رضي هللا عنهما  -، كذل  يف شرحو ٢بدي  ابن عمر ّٓٔ/ٓٙبفة األحوذم  (ْ)
 .َٔٓاب: مدل سلطة كِف األمر يف تقييد سلطة القاضي للقاسم ص رسم طاعة، كينظر كت –ا٤بوسوعة الفقهية (ٓ)
 .َُّ/ٔتعلي  الشيخ أٞبد شاكر على مسند اإلماـ أٞبد  (ُ)
، كينظػػػر كتػػػاب: مػػػدل سػػلطة كِف األمػػػر يف تقييػػػد سػػػلطة القاضػػػي ََّنظريػػة اإلابحػػػة للػػػدكتور دمحم سػػػبلـ مػػدكور ص (ِ)

 .َٗٓللقاسم ص 
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فػ ف أمػػر اإلمػػاـ ٗبعصػية ال يسػػتطي  الػػواِف دفعهػا، فػػ ف الػػواِف ينظػر يف ا٤بصػػلحة كا٤بفسػػدة، 
" ال إ  علػى  :-رٞبػو هللا  - ذل  العمل خوفان مػن التبعػة، قػاؿ اإلمػاـ ابػن تيميػة كال يَبؾ الواِف

 .  (ُ)الواِف إذا جىب الضرا   إف كاف ال ٲبل  إبطا٥با"

.. الواليػة كإف كانػ  جػا زة أك مسػتحبة أك كاجبػة ": -رٞبػو هللا  - اإلماـ ابػن تيميػةكقاؿ 
أحػػ  فيقػػدـ حينئػذ خػػّب ا٣بػػّبين كجػػواب اترة أك  ،فقػد يكػػوف يف حػػ  الرجػل ا٤بعػػْب غّبىػػا أكجػ 

كاسػػتحبااب أخػػرل. كمػػن ىػػذا البػػاب تػػوِف يوسػػ  الصػػدي  علػػى خػػزا ن األرض ٤بلػػ  مصػػر بػػل 
ػػػاءىكيٍم "كمسػػملتو أف ٯبعلػػػو علػػػى خػػػزا ن األرض ككػػػاف ىػػػو كقومػػػو كفػػػارا كمػػػا قػػػاؿ تعػػػاُف:  كىلىقىػػػٍد جى

عىػ ى اََّّي ًمػٍن  ييوسي ي ًمٍن قػىٍبلي اًبٍلبػىيًٌنىاًت فىمىا زًٍلتيٍم يف  ػاءىكيٍم بًػًو حىػٌبَّ ًإذىا ىىلىػ ى قػيٍلػتيٍم لىػٍن يػىبػٍ شى ٌو ٩بَّا جى
ًل ى ييًضػػلُّ اََّّي مىػػٍن ىيػػوى ميٍسػػًرؼه ميػػٍراتىبه  ػػذى ايى "( اآليػػة كقػػاؿ تعػػاُف عنػػو: ّْ)غػػافر: "بػىٍعػػًدًه رىسيػػوالن كى

ػػػره أىـً اََّّي  يػٍ به ميتػىفىٌرًقيػػػوفى خى ػػػٍجًن أىأىٍرابى ، مىػػػا تػىٍعبيػػػديكفى ًمػػػٍن ديكنًػػػًو ًإالَّ أى٠ٍبىػػػاءن صىػػػاًحيبًى السًٌ ػػػاري  اٍلوىاًحػػػدي اٍلقىهَّ
ؤيكيٍم  تيميوىىا أىنٍػتيٍم كىآابى  .( اآليةَْػّٗ)يوس : "٠بىَّيػٍ

كمعلػػـو أنػػػو مػػػ  كفػػرىم ال بػػػد أف يكػػػوف ٥بػػم عػػػادة كسػػػنة يف قػػبأ األمػػػواؿ كصػػػرفها علػػػى 
  جاريػة علػى سػنة األنبيػاء كعػد٥بم كَف يكػن حاشية ا٤بل  كأىل بيتو كجنده كرعيتو كال تكوف تلػ

يوس  ٲبكنو أف يفعل كل ما يريد كىو ما يراه مػن ديػن هللا فػ ف القػـو َف يسػتجيبوا لػو لكػن فعػل 
ا٤بمكن مػن العػدؿ كاإلحسػاف ك ؿ ابلسػلطاف مػن إكػراـ ا٤بػؤمنْب مػن أىػل بيتػو مػا َف يكػن ٲبكػن 

(. ُٔ)التغػابن: مػن اآليػة"قيوا اََّّى مىػا اٍسػتىطىٍعتيمفىػاتػَّ "أف ينالو بدكف ذلػ  كىػذا كلػو داخػل يف قولػو:
ف ذا ازدحم كاجباف ال ٲبكػن ٝبعهمػا فقػدـ أككػدٮبا َف يكػن اآلخػر يف ىػذه ا٢بػاؿ كاجبػا كَف يكػن 
اتركػػػو ألجػػػػل فعػػػل األككػػػػد اترؾ كاجػػػػ  يف ا٢بقيقػػػة. ككػػػػذل  إذا اجتمػػػػ  ٧برمػػػاف ال ٲبكػػػػن تػػػػرؾ 

األدْف يف ىػػذه ا٢بػػاؿ ٧برمػػا يف ا٢بقيقػػة كإف ٠بػػي ذلػػ  أعظمهمػػا إال بفعػػل أد ٮبػػا َف يكػػن فعػػل 
ترؾ كاج  ك٠بي ىذا فعل ٧بـر ابعتبار اإلطبلؽ َف يضر. كيقاؿ يف مثل ىذا ترؾ الواج  لعػذر 
... كىػػذا ابب التعػػارض ابب  كفعػػل اػػـر للمصػػلحة الراجحػػة أك للضػػركرة أك لػػدف  مػػا ىػػو أحػػـر

نقصػػ  فيهػػا آاثر النبػػوة كخبلفػػة النبػػوة فػػ ف ىػػذه  كاسػػ  جػػدا ال سػػيما يف األزمنػػة كاألمكنػػة الػػٍب
ا٤بسا ل تكثر فيها ككلما ازداد النق  ازدادت ىذه ا٤بسػا ل ككجػود ذلػ  مػن أسػباب الفتنػة بػْب 

                                                             

 .ّٕٓ/٦َّبموع الفتاكل  (ُ)
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األمػػػػة ف نػػػػو إذا اختلطػػػػ  ا٢بسػػػػنات ابلسػػػػيئات كقػػػػ  االشػػػػتباه كالػػػػتبلـز فػػػػمقواـ قػػػػد ينظػػػػركف إُف 
يمػػة كأقػػواـ قػػد ينظػػركف إُف السػػيئات ا٢بسػػنات فّبجحػػوف ىػػذا ا١بانػػ  كإف تضػػمن سػػيئات عظ

فّبجحػػوف ا١بانػػ  اآلخػػر كإف تػػرؾ حسػػنات عظيمػػة كا٤بتوسػػطوف الػػذين ينظػػركف األمػػرين قػػد ال 
يتبْب ٥بم أك ألكثرىم مقدار ا٤بنفعة كا٤بضرة أك يتبْب ٥بم فبل ٯبدكف من يعيػنهم العمػل اب٢بسػنات 

 .(ُ)كترؾ السيئات لكوف األىواء قارن  اآلراء

ملكة العربية السػعودية، فقػد نصػ  ا٤بػادة السػابعة مػن النظػاـ األساسػي للحكػم كأما يف ا٤ب
، كٮبػػػػا علػػػى مػػػػا أييت: "ينهػػػل ا٢بكػػػػم يف ا٤بملكػػػة سػػػػلطتو مػػػن كتػػػػاب هللا تعػػػاُف كسػػػػنة رسػػػولو 

 ا٢باكماف على ىذا النظاـ كٝبي  األنظمة يف ا٤بملكة". 

تنظيميػة كفيػػو ٨بالفػػة لكتػػاب كمػدلوؿ ىػػذه ا٤بػػادة أف كػل مػػادة أك نظػػاـ يصػدر مػػن ا١بهػػة ال
ف نػػو ابطػػػل، ككجػػوده كعدمػػػو. كلػػذا فػػبل بػػػد مػػن ا٢بػػػرص قبػػل صػػػدكر  هللا تعػػاُف كسػػنة رسػػػولو 

 األنظمة من عرضو على ا٤بختصْب الشرعيْب للنظر يف عدـ ٨بالفتو للكتاب كالسنة.

  

                                                             

 .ٔٓ/َِالفتاكل ٦بموع ( ُ)
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 االت اـ ابألنظمة يف التنظيم السعوديال رع الثالث: 

قيد ابألنظمة الصادرة بشرط عدـ ٨بالفتها للكتػاب كالسػنة، فقػد ألـز ا٤بنظم السعودم ابلت
 نص  ا٤بادة الثامنة كاألربعْب من النظاـ األساسي للحكم على ما أييت:

"تطب  ااكم على القضااي ا٤بعركضة أمامها أحكػاـ الشػريعة اإلسػبلمية كفقػان ٤بػا دؿ عليػو  
 تعارض م  الكتاب كالسنة".الكتاب كالسنة كما يصدره كِف األمر من أنظمة ال ت

ككرد يف نظػػاـ القضػػاء أف:" مػػن اختصاصػػات اكمػػة العليػػا مراقبػػة سػػبلمة تطبيػػ  أحكػػاـ 
الشػػريعة اإلسػػبلمية كمػػا يصػػدره كِف األمػػر مػػن أنظمػػة ال تتعػػارض معهػػا يف القضػػااي الػػٍب تػػدخل 

 .(ُ)ضمن كالية القضاء العاـ

إليػػو، كترتػػ  العقػػوابت علػػى عػػدـ التقيػػد  كٝبيػ  األنظمػػة الصػػادرة تلػػـز بتنفيػػذىا ٤بػػن توجػػو
 هبا، كىذا ما يؤكد كجوب االلتزاـ هبا نظامان.

  

                                                             

 ىػ.ُِْٖ/ٗ/ُٗكاتريخ ٖٕنظاـ القضاء كنظاـ ديواف ا٤بظاَف الصادر اب٤برسـو ا٤بلكي ذم الرقم ـ / (ُ)
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 املثحث انثاًَ

اختصاص جلُح انُظر ٔانفصم يف خمانفاخ َظاو املُافسح يف  
 انفصم يف يشرٔعٍح االَذياج انتجاري

 كرد يف نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعودم أف مػػػن اختصػػػاص ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة تشػػػكيل ١بنػػػة ٚبػػػت 
خالفات الٍب تستوج  عقوبة الغرامة 

ي
 . (ُ)ابلنظر كالفصل يف ا٤ب

كيف ىػػػذا ا٤ببحػػػ  سػػػيتم التطػػػرؽ ٥بػػػذه اللجنػػػة، كطبيعػػػة القػػػرارات الصػػػادرة عنهػػػا، كا٢بكػػػم 
 مطال : أربعةكتوضيحها يف كموق  الشريعة اإلسبلمية من ا١برا م االحتكارية، الفقهي ٥با، 

 كالفصل يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسةا٤بطل  األكؿ: اختصاصات ١بنة النظر 

ا٤بطلػػ  الثػػآف: حجيػػة القػػرارات ا٤بتخػػذة مػػن قبػػل ١بنػػة النظػػر كالفصػػل يف ٨بالفػػات نظػػاـ 
 ا٤بنافسة يف الفصل يف مشركعية االندماج التجارم

 ا٤بطل  الثال : ا٢بكم الفقهي لتخصي  ١بنة للفصل يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة

 الحتكاريةحكم التصرفات ا ا٤بطل  الراب :

 

 املطلب األّل

 اختصاصات جلي٘ اليظز ّالفصل يف رلالفات ىظاو امليافض٘ 

، ٚبػػت  اب١بانػػ  العقػػا  ٦بلػػس ا٤بنافسػػةاختػػار ا٤بػػنظم السػػعودم تكػػوين ١بنػػة منبثقػػة مػػن 
الوارد يف نظاـ ا٤بنافسة السػعودم، مػ  اسػتثناء ا٤بخالفػات الػٍب يسػتح  فيهػا ا٤بػدعى عليػو عقوبػة 

، كىػػذا ال نظػػّب لػػو يف قػػوانْب ا٤بنافسػػة األخػػرل، كقػػد صػػارت -أم اللجنػػة حسػػ  ر  –السػػجن 
تعػػدد اللجػػاف ذات االختصػػاص القضػػا ي ٠بػػة للتنظيمػػات السػػعودية يف السػػاب ، كيتجػػو ا٤بػػنظم 

                                                             

 .ُ-ُٓنظاـ ا٤بنافسة ـ ( ُ)
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السػػعودم لتوحيػػدىا إال أف ١بنػػة ا٤بنافسػػة ال زالػػ  قا مػػة بػػدكرىا، كيف ىػػذا ا٤بطلػػ  سػػيتم ٕبػػ  
 :اآلتيةيف الفركع اللجنة،  اختصاصات

 الفرع األكؿ: تشكيل ١بنة النظر كالفصل يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة

 الفرع الثآف: اختصاص ١بنة النظر كالفصل يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة 

 كفيما أييت بياف ىذا ا٤بطل  بفركعو.

 ال رع األوؿ: تشكيل خمنة النظر وال صل يف سلال ات نظاـ ادلنافسة

كأحكاـ أعضا ها، كيف ىذا الفرع سيتم  كتسميتها ل اللجنة،تشكيل ت أحكاـ تنظيميةكرد
 ذل  يف ا٤بسا ل اآلتية. بياف 

 ادلسألة األوىل: تسمية اللجنة

كرد يف ال حػػػة نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعودم أف اسػػػػم ىػػػذه اللجنػػػة " ١بنػػػة النظػػػر كالفصػػػػل يف 
، (ِ)١بنػة الفصػػل"  بينمػا ٠بيػ  يف مػػادة أخػرل مػن البل حػة ابسػم". (ُ)٨بالفػات نظػاـ ا٤بنافسػة" 

 كيبدك أنو خطم صياغي، فيحتاج إُف تصحي  ليكوف ١بنة النظر كالفصل.

كيظهػػر للباحػػ  أف نسػػبة الفصػػل إُف اللجنػػة نسػػبة غػػّب دقيقػػة، ألف الفصػػل ال يكػػوف إال 
ٕبكػػػم قضػػػػا ي، كلػػػذا فػػػػ ف األكثػػػر مناسػػػػبة لعمػػػل اللجنػػػػة أف يعػػػدؿ ا٠بهػػػػا إُف:" ١بنػػػة النظػػػػر يف 

 فسة".٨بالفات نظاـ ا٤بنا

 ادلسألة الثانية: الشروط الواجب توافرها يف أعضاء اللجنة

عدد أعضاء ١بنة النظر كالفصل يف ٨بالفػات نظػاـ ا٤بنافسػة  يكوف السعودم أف قرر ا٤بنظم
 .(ّ)، كيشَبط أف يكوف من بينهم مستشار نظامي على األقل ٗبا فيهم الر يس ٟبسة

                                                             

 .ٕٓ، ـ ِ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة ـ ُ)
 .ْٓـ  -( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة ِ)
 .ُ-ُٓ( نظاـ ا٤بنافسة ـ ّ)
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اللجػاف الػٍب ٛبػارس عمػبل قضػا يا، فيفػَبض  كالذم يراه الباح  أنو نظرا لكوف اللجنػة مػن
 أف يكوف ٝبي  أعضا ها مؤىلْب قضا ياِّ، كشرط التمىيل القضا ي يكوف أبمرين:

 التمىيل الشرعي. -ُ

 التمىيل النظامي. -ِ

لقضػػاة يف ا٤بملكػػة العربيػػة السػػعودية ٠باحػػة الشػػيخ دمحم بػػن ل األسػػب  ر يسالػػ كقػػد اسػػتنكر
غػػػػّب مػػػػؤىلْب شػػػػرعا يف إحػػػػدل ا١بهػػػػات القضػػػػا ية كنػػػػ   كجػػػػود أعضػػػػاء –رٞبػػػػو هللا  -إبػػػػراىيم 

ٔبانػ  األعضػاء الشػرعيْب معنػاه: االشػَباؾ يف األحكػػاـ  (ُ) كبلمػو:" ٚبصػي  أعضػاء قػانونيْب
الٍب يصدركهنا ابسم ا٤بصلحة، كتوقيعها من قبل الشرعيْب كالقانونيْب معػا، كىػذا بػبل شػ  ٯبعػل 

مػا أهنػا خاضػعة آلراء الشػرعيْب، كىػذا فيػو تسػوية ىذه األحكاـ خاضعة آلراء ىؤالء القانونيْب ك
بػػػػػْب الشػػػػػرع كالقػػػػػوانْب الوضػػػػػعية، كفػػػػػت  ابب لتحكػػػػػيم القػػػػػوانْب الوضػػػػػعية، كاسػػػػػتبداؿ الشػػػػػريعة 

 . (ِ)اإلسبلمية السمحاء هبا"

كابلنظر إُف مقاصد ا٤بنظم يف توحيد جهات التقاضي يف ا٤بملكة العربية السعودية، كالضػم 
، إُف اإللغػػػاء ىػػػذه اللجنػػػةالقػػػوؿ أبف مػػػ ؿ  ٲبكػػػنختصػػػاص القضػػػا ي، التػػػدرٯبي للجػػػاف ذات اال

، كىػػو األقػػرب ٤بقاصػػد (ّ)العقػػوابت للسػػلطة القضػػا ية تنفيػػذا ٤بػػا نػػ  عليػػو نظػػاـ القضػػاء إسػػنادك 
ا٤بػػػنظم السػػػعودم أف تػػػرتب  ١بنػػػة النظػػػر كالفصػػػل يف ٨بالفػػػات نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة ابلقضػػػاء ا١بزا ػػػي، 

واف ا٤بظاَف، فقد نص  ا٤بادة ا٣بامسة كالعشػركف مػن نظػاـ القضػاء تطبيقا لنظاـ القضاء كنظاـ دي
ىػػػ علػػػى مػػػا أييت " دكف إخػػبلؿ ٗبػػػا يقضػػي بػػػو نظػػػاـ ديػػواف ا٤بظػػػاَف، ٚبػػػت  ُِْٖالصػػادر سػػػنة 

ااكم ابلفصل يف ٝبي  القضااي، كف  قواعد اختصاص ااكم ا٤ببينة يف نظاـ ا٤برافعات الشرعية 
 كنظاـ اإلجراءات ا١بزا ية".

                                                             

 ( أم ليس لديو علم ابلشريعة اإلسبلمية.ُ)
 .ِِٔ/٦ُِبموع فتاكل كرسا ل ٠باحة الشيخ دمحم بن إبراىيم  (ِ)
 .ٗـ-ىػ.ُِْٖ/ٗ/ُٗكاتريخ ٖٕ( نظاـ القضاء كنظاـ ديواف ا٤بظاَف الصادر اب٤برسـو ا٤بلكي ذم الرقم ـ / ّ)
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كيف آليػػة العمػػل التنفيذيػػة لنظػػاـ القضػػاء، نصػػػ  الفقػػرة )اتسػػعان( علػػى نقػػل اختصاصػػػات 
 اللجاف شبو القضا ية الٍب تنظر يف القضااي ا١بزا ية أك التجارية أك ا٤بدنية إُف القضاء.

 ادلسألة الثالثة: بريقة تشكيل اللجنة والها

مػن قبػل ٦بلػس نظاـ ا٤بنافسػة  ١بنة النظر كالفصل يف ٨بالفاتيصدر ترشي  أب٠باء أعضاء 
قػػػرار مػػػن كزيػػر التجػػػارة كالصػػػناعة بتشػػكيل اللجنػػػة، كيكػػػوف القػػػرار  ا٤بنافسػػة كعلػػػى ضػػػو و يصػػدر

كيكػػػوف ذلػػػ  بػػػذات  ،(ِ)كللػػػوزير أف ٰبػػػل اللجنػػػة كيعيػػػد تشػػػكيلها ،(ُ) متضػػػمنا أ٠بػػػاء األعضػػػاء
 .  (ّ)اإلجراءات ا٤بتبعة يف تشكيلها 

م كال يف ال حتػػػو موجػػػ  حػػػل ١بنػػػة النظػػػر كالفصػػػل يف كَف يػػػرد يف نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعود
 ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة الذم ٗبقتضاه ٰب  لوزير التجارة كالصناعة أف يصدر قراره ٕبلها.

كيػػػرل الباحػػػ  أف ىػػػذا يضػػػع  اسػػػتقبلؿ اللجنػػػة، كيقػػػَبح أف يصػػػدر قػػػرار التشػػػكيل مػػػن 
 .(ْ)٦بلس الوزراء أسوة ابللجاف ا٤بماثلة 

تنظيمات الػواردة ٖبصػوص اللجنػة أف نظػاـ ا٤بنافسػة السػعودم َف ٰبػدد ك٩با يبلح  على ال
كيقػَبح أف ٰبػدد  ،(ٓ) مػدة لتشػكيل اللجنػة، كَف يػرد للتحديػد ذكػر يف البل حػة، كىػذا ٧بػل انتقػاد

 النظاـ مدة تشكيل اللجنة.

 

 ال رع الثاص: اختصايف خمنة النظر وال صل يف سلال ات نظاـ ادلنافسة 

كالفصػػػػػل يف ٨بالفػػػػػات نظػػػػػاـ ا٤بنافسػػػػػة اختصاصػػػػػان موضػػػػػوعياِّ بػػػػػبعأ ٚبػػػػػت  ١بنػػػػػة النظػػػػػر 
ستوج  إيقػاؼ ي ، كمنها ماستوج  الغرامةفمنها ما يا٤بخالفات الٍب كضعها ا٤بنظم السعودم، 

                                                             

 .ٕٓسة ـ البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بناف، ُ-ُٓنظاـ ا٤بنافسة ـ ( ُ)
 .ٕٓالبل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة ـ ، ُ-ُٓنظاـ ا٤بنافسة ـ ( ِ)
 .ٕٓالبل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة ـ ( ّ)
 .ْٕٕ(ا٤بنافسة التجارية للدكتور عبدالعزيز الناصر ص ْ)
 .ْٕٕ(ا٤بنافسة التجارية للدكتور عبدالعزيز الناصر ص ٓ)
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. أما ا٤بوظفوف ا٤بنتموف للمجلػس فعلػيهم التزامػات يَبتػ  علػى ٨بالفتهػا عقػوابت ا٤بنشمة ا٤بخالفة
ر ػػيس اللجنػػة فلػػو مهػػاـ مناطػػة بػػو، مػػن حيػػ  إدارة ا١بلسػػات  منصػػوص عليهػػا يف النظػػاـ. كأمػػا

 كرف  نتا ج االجتماعات لر يس اجمللس.

 كفيما بياف ىذا الفرع ٗبسا لو.

 ادلسألة األوىل: سلال ات نظاـ ادلنافسة السعودي اليت تستوجب الغرامة

خا
ي
لفػػات الػػٍب ٚبػػت  ١بنػػة النظػػر كالفصػػل يف ٨بالفػػات نظػػاـ ا٤بنافسػػة ابلنظػػر كالفصػػل يف ا٤ب

 .(ُ) تستوج  عقوبة الغرامة

 كحس  نظاـ ا٤بنافسة السعودم ف ف عقوبة الغرامة تطاؿ:

كػػػل ٨بػػػال  ألم نػػػ  مػػػن مػػػواد نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعودم حسػػػ  قػػػرار ٦بلػػػس  -ُ
 .(ِ)ا٤بنافسة
 .(ّ)كل من أفشى سران لو عبلقة بعملو -ِ
كل من حق  نفعان بطريقةو ميباشرةو أك غّب ميباشرة  -ّ

(ْ). 

الثانيػػػة: سلال ػػػات نظػػػاـ ادلنافسػػػة السػػػعودي الػػػيت تسػػػتوجب إيقػػػاؼ ادلنشػػػأة ادلسػػػألة 
 ادلخال ة

يسػػػتح  ا٤بخػػػال  لنظػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعودم اإليقػػػاؼ الػػػدا م أك ا٤بؤقػػػ  إذا تكػػػررت منػػػو 
 كيصدر القرار بذل  من ١بنة النظر كالفصل يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة. . (ٓ)ا٤بخالفة للنظاـ

 

                                                             

 .ُ- ُٓـ  السعودمنظاـ ا٤بنافسة ( ُ)
 كالتعديل الوارد عليو.  ُِ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـِ)
 . ُّ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـّ)
 . ُّ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـْ)
 كالتعديل الوارد عليو.  ُِ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـٓ)
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 ال ات نظاـ ادلنافسة السعودي اليت تستوجب السجنادلسألة الثالثة: سل

نػػػ  علػػػى أف القضػػػااي الػػػٍب تسػػػتوج  عيقوبػػػة مػػػن ا٤ببلحػػػ  أف نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعودم 
السػػػجن ٙبيلهػػػػا ١بنػػػة النظػػػػر كالفصػػػل يف ٨بالفػػػػات نظػػػػاـ ا٤بنافسػػػة إُف ديػػػػواف ا٤بظػػػاَف للنظػػػػر فيهػػػػا 

ابتداءن 
  .(ِ)ظاـ ا٤بنافسةم  أنو ال كجود لعقوبة السجن يف ٨بالفات ن ،(ُ)

كسب  ذل  أف ا٤بنظم حظر على ١بنة النظر كالفصل يف ٨بالفػات نظػاـ ا٤بنافسػة أف تنظػر 
يلػػـز اللجنػػة إذ قػػد كانػػ  البل حػػة التنفيذيػػة القدٲبػػة تػػن  علػػى أنػػو يف قضػػية عقوبتهػػا السػػجن، ك 

 طريػ  ٩بثػل اإلدعػاءذاؾ الرف  إُف "الوزير" بتوصية مسببة لرفعها إُف ديواف ا٤بظاَف للنظر فيهػا عػن 
، ككجو ذل  ابنتقاد بعأ الباحثْب، فتم تعديل ذل  إبلغاء أم إشػارة يف البل حػة إُف عقوبػة (ّ)

 السجن. 

أف ينظػر يف ىػذا االضػطراب، ف مػا أف يعػدؿ النظػاـ، كتضػم عقوبػة السػجن كيرل الباح  
 .(ْ) إُف العقوابت، أك تلغى أية إشارة إُف السجن

  ات موظ ي رللس ادلنافسة ادلسألة الرابعة: سلال

أفشػى سػران لػو عبلقػة  منػتمو إُف ٦بلػس ا٤بنافسػة السػعودم كليعاق  كفقا للنظاـ السعودم  
بعملو، أك حق  نفعػان بطريقػةو ميباشػرةو أك غػّب ميباشػرة، بغرامػةو ماليػةو ال تتجػاكز ٟبسػة مبليػْب رايؿ 

دة ال تزيد عن سنتْب أك هبما معان 
ي
 .(ٓ) أك ابلسجن ٤ب

 مهاـ راليس اللجنةلة اخلامسة: ادلسأ

 يلـز ر يس ١بنة الفصل يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة أف يقـو اب٤بهاـ اآلتية:

                                                             

 .ْ-ُٓ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم، ـ ُ)
 .ُِ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ، ـ ِ)
 .ِ-ُٖك ـ  ِ-َِنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ( البل حة التّ)
 .ُْٖ( ا٤بنافسة التجارية للدكتور عبدالعزيز الناصر ص ْ)
،  ك أكدتػػو الفقػرة ا٣بامسػة مػػن القواعػد ا٤بنظمػة إلجػراءات ا٤برافعػػات أمػاـ ١بنػة النظػػر ُّ(  نظػاـ ا٤بنافسػة السػعودم، ـ ٓ)

 كالفصل يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة.
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  ١بنة النظر كالفصل يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة. تسيّب أعماؿ .ُ
 تكلي      عنو عند غيابو.  .ِ
 .إدارة أعماؿ اللجنة توِف .ّ
 كٙبديد زماف كمواعيد انعقاد ا١بلسات،  .ْ
  .(ُ) لر يس اجمللس١بنة النظر الفصل يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة  رف  قرارات .ٓ
 

 املطلب الجاىٕ

حجٔ٘ الكزارات املتدذٗ مً قبل جلي٘ اليظز ّالفصل يف رلالفات ىظاو امليافض٘ 

 يف الفصل يف مغزّعٔ٘ االىدماج التجارٖ

 ٨بالفػات ٲبكن تعري  القرار أبنو ذل  ارر ا٤بكتوب الصػادر مػن ١بنػة النظػر كالفصػل يف
 نظاـ ا٤بنافسة كا٤بتضمن براءة أك إدانة ا٤بنشمة ا٤بدعى عليها.

كتعػػد قػػرارات اللجنػػة قػػرارات إداريػػػة، كعليػػو  ٯبػػوز الػػتظلم مػػػن قػػرارات اللجنػػة أمػػاـ ديػػػواف 
كقػػد نػػ  نظػػاـ ديػػواف ا٤بظػػاَف علػػى مػػن اختصاصػػات الػػديواف دعػػاكل إلغػػاء القػػرارات  .(ِ)ا٤بظػػاَف 

 يقػػػدمها ذكك الشػػمف، مػػػٌب كػػػاف مرجػػػ  الطعػػن عػػػدـ االختصػػػاص أك كجػػػود اإلداريػػة النها يػػػة الػػػٍب
عيػػػ  يف السػػػب  أك ٨بالفػػػة الػػػنم كاللػػػوا   أك ا٣بطػػػم يف تطبيقهػػػا أك أتكيلهػػػا أك إسػػػاءة اسػػػتعماؿ 
السػػلطة، ٗبػػا يف ذلػػ  القػػرارات التمديبيػػة كالقػػرارات الػػٍب تصػػدرىا اللجػػاف شػػبو القضػػا ية كاجملػػالس 

 .(ّ)التمديبية..."

  فػ ف قػرارات ١بنػة النظػر كالفصػػل يف ٨بالفػات نظػاـ ا٤بنافسػة يصػادؽ عليهػا "ر ػػيس كلػذل
 ، كذل  لكوهنا ليس  مستقلة ٛباـ االستقبلؿ. (ْ)اجمللس"   يصادؽ عليو من "الوزير"

                                                             

 .ٕٓـ –ة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم البل ح( ُ)
  ّ-ُٓ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـِ)
 /ب.ُّ( نظاـ ديواف ا٤بظاَف ـ ّ)
 .ّٕ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـْ)
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كيف ىػػػذا ا٤بطلػػػ  سػػػيتم بيػػػاف مػػػا يتعلػػػ  بقػػػرارات ١بنػػػة النظػػػر كالفصػػػل يف ٨بالفػػػات نظػػػاـ 
االحػػَبازات ، ك ١بنػػة النظػر كالفصػل يف ٨بالفػات نظػاـ ا٤بنافسػة شػركط صػحة قػرار ببحػ ا٤بنافسػة 

ا، كمػدل حجيتهػػا مػ  ا٤بقارنػة بنظا رىػا يف الػدكؿ األخػػرل،   النظاميػة لتحقيػ  العدالػة يف قراراهتػ
 .االدعاء أماـ ١بنة النظر كالفصل يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة كأماـ ديواف ا٤بظاَفٕب  

 .من فركع كبياف ذل  فيما أييت

 ال رع األوؿ: شروط  حة قرار خمنة النظر وال صل يف سلال ات نظاـ ادلنافسة 

يشػػػَبط لصػػػحة القػػػرار الصػػػادر مػػػن ١بنػػػة النظػػػر كالفصػػػل يف ٨بالفػػػات نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة عػػػدة 
 شركط ىي:

: إخبار أطراؼ القضية قبل ا٤بوعد ادد ٖبمسة عشر يومان على األقل، األوؿ الشرط
اف ا٤بخالفة ا٤بنسوبة للمخال  كتكليفو اب٢بضور لسماع أقوالو، على أف يتضمن اإلخطار بي

  .(ُ) كتقدٔف رده على الدعول

: أف يكػػوف انعقػاد اجتمػاع اللجنػػة صػحيحان ٕبضػور أربعػػة مػن أعضػا ها ٗبػػن الثػاص الشػرط
 .(ِ) فيهم الر يس أك من ينيبو

يف األصػػػوات : أف يصػػػدر القػػػرار أبغلبيػػػة ا٢باضػػػرين، كيف حػػػاؿ التسػػػاكم الثالػػػث الشػػػرط
 . (ّ)يرج  ا١بان  الذم منو ر يس ا١بلسة

 .(ْ) على القرار الصادر من "اللجنة" كزير التجارة كالصناعة: مصادقة الرابع الشرط

 
                                                             

 .ُٔ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ُ)
 .ٕٓ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ِ)
كيلح  أف الن  على أف القرار يكوف أبغلبيػة األعضػاء تكػرر  .ّٕ، ٕٓ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ّ)

، كىذا ٧بل انتقاد، كلعػل ا٤بػنظم ينتبػو ٥بػذا العيػ  الصػياغي يف التعػديل القػادـ السعودم  يف البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة
 لبل حة. 

 .ّٕـ  ( ا٤برج  الساب ،ْ)
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ال ػرع الثػاص: اااػرتازات النظاميػة لتحقيػق العدالػة يف قػرارات خمنػة النظػر وال صػػل يف 
 سلال ات نظاـ ادلنافسة 

ة احػػػَبازات لتتحقػػػ  العدالػػػة ا٤بنشػػػودة يف قػػػرارات ١بنػػػة حػػػرص ا٤بػػػنظم السػػػعودم علػػػى عػػػد
 النظر الفصل يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة، كىذه االحَبازات ىي:

لجنػة النظػر ل و ٯبػوز، كقد بين  البل حػة أنػإجراء ادلعاينة الالزمة دلكاف الضبط -ُ
االسػػتعانة أبىػػل  كالفصػػل يف ٨بالفػػات نظػػاـ ا٤بنافسػػة خػػبلؿ ا٤برافعػػة إجػػراء ا٤بعاينػػة أك التحقيػػ  أك

 .(ُ)ا٣برة أك ٠باع شهادة الشهود 
َف ٰبضػػر ا٤بػػدعى . فػػ ذا (ِ)إعطػػاء أبػػراؼ الػػدعوخم احلػػق يف اضػػور اخملسػػات -ِ

عليػػو فعلػػػى اللجنػػة أتجيػػػل نظػػػر الػػدعول إُف جلسػػػة اتليػػػة يبلػػغ هبػػػا ا٤بػػػدعى عليػػو، فػػػ ف َف ٰبضػػػر 
 .(ّ)فصل  يف الدعول، كيعد القرار حضوراين 

، فقػد نصػ  البل حػة  ر ة الكافية للػرد علػى الػدعوخمإعطاء ادلدعى علي  ال -ّ
أطػػراؼ الػػدعول ٗبوعػػد ا١بلسػػػة األكُف مػػن قبػػل اللجنػػة قبػػل ا٤بوعػػد اػػػدد  علػػى كجػػوب إخطػػار

ٖبمسػة عشػر يومػان علػى األقػػل، علػى أف يرفػ  اب٣بطػاب ا٤بوجػو للمػػدعى عليػو نسػخة مػن ال حػػة 
 .(ْ) لى الدعولالدعول. كتكليفو اب٢بضور لسماع أقوالو، كتقدٔف رده ع

، فقػػػػد نػػػػ  ا٤بػػػػنظم علػػػػى أف األصػػػػل يف ا١بلسػػػػات أف تكػػػػوف اخملسػػػػات علنيػػػػة -ْ
 . (ٓ)علنية، إال إذا اقتض  ا٤بصلحة جعلها سرية

كتوقيػ  األطػراؼ ا٤بعنيػة علػى مػا كرد فيهػا، ليػتم التمكػد ربرير زلضػر اخملسػات   -ٓ
 .(ٔ)من تدكين ا٢بجج كاألدلة كاملة دكف حذؼ أك تبديل أك ٙبري 

                                                             

 .ُٕ(ا٤برج  الساب ، ـ ُ)
 .ْٔ(ا٤برج  الساب  ، ـِ)
 .ٔٔ(ا٤برج  الساب ، ـّ)
 .ُٔ(ا٤برج  الساب ، ـْ)
 .ِٔ(ا٤برج  الساب ، ـٓ)
 .ّٔ(ا٤برج  الساب ، ـٔ)
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ألزمػػػػػ  البل حػػػػػة بسػػػػػرعة اٚبػػػػػاذ اللجنػػػػػة  فقػػػػػد  ازبػػػػػاذ اللجنػػػػػة لقرارا ػػػػػا سػػػػػرعة -ٔ
ككثػػّب مػػن قػػوانْب ا٤بنافسػػة تلػػـز بسػػرعة البػػ  يف كيف القػػانوف القطػػرم للمنافسة:ضػػااي ، (ُ)لقراراهتػػا

قػػانوف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة ا٤بصػػرم كقػػانوف ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بنافسػػة مثػػل 
، كالتجػار يهمهػم كسب  أتكيد ذلػ  أهنػا متعلقػة ٗبصػاٌف النػاس التجاريػة، (ِ) االحتكار السورم

 عنصر الزمن، كيؤثر على تدفقاهتم النقدية. 
 رقابة القضاء اإلداري على قرارا ا  ويشمل ذل : -ٕ
قضاء اإللغاء، أبف يتظلم صاح  ا٤بنشمة الصادر ٕبقها القػرار مػن ذلػ  القػرار،  .أ 

 ، كعليو أف يثب  عدـ مشركعية القرار الصادر بشمنو.(ّ)دارم كيكوف التظلم أماـ القضاء اإل
كمسؤكلية اإلدارة يف التعويأ مرتكزة على قواعد ا٤بسؤكلية قضاء التعويأ،  .ب 

(، كٲبكن للمنش ت ا٤بعنية ابالندماج أف Non-contractual Liabilityالتقصّبية )
كىذا أكدتو العديد من القوانْب  تقاضي ا١بهات ا٤بسؤكلة عن اٚباذ قرار دراسة حاالت الَبكز،

فقد أكدت اتفاقية ركما على أف االٙباد األكرك  يضمن يف الدكؿ األعضاء أم ضرر تسببو 
مؤسساتو أك أم من موظفيها أثناء أتدية عملهم، فيمكن للشركات األكركبية مقاضاة ا٤بفوضية 

 . (ْ)الصفقة األكركبية لتعويأ الضرر البلح  هبا بسب  خطم ا٤بفوضية يف تقؤف

 ال رع الثالث: اجية قرارات خمنة النظر وال صل يف سلال ات نظاـ ادلنافسة

  ، ٮبا:يكوف القرار حجة على أطراؼ الدعول أبحد أمرين

 األمر األكؿ: مضي فَبة التظلم النظامية أماـ ديواف ا٤بظاَف

 األمر الثآف: الفصل النها ي من ديواف ا٤بظاَف يف القضية

 ا أييت.كبياهنا فيم
                                                             

 .َٕ(ا٤برج  الساب ، ـُ)
، قػػانوف ُٖـ. ـ ََِٓة لسػػن ّ( القػػانوف ا٤بصػػرم ٢بمايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة الصػػادر ابلقػػانوف رقػػم ِ)

 .ُٗا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـ 
 /ب.ُّ( نظاـ ديواف ا٤بظاَف ـّ)
 .ْٓٔأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ْ)
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 األمر األوؿ: مضي فرتة التظلم النظامية أماـ ديواف ادلظامل

عنػػد صػػدكر القػػرار مػػن اللجنػػة، ف نػػو ال ٲبكػػن الػػتظلم مػػن القػػرار برفػػ  دعػػول إداريػػة ضػػد 
اللجنة يف ديواف ا٤بظاَف، ألف ٜب  فرقا بْب القرار اإلدارم كا٢بكم القضػا ي أك التحكػيم، فػا٢بكم 

صػػدراف إال بنػػاء علػػى طلػػ  مػػن صػػاح  ا٢بػػ ، كأمػػا اإلدارة فتتػػدخل القضػػا ي أك التحكػػيم ال ي
 .  (ُ)من نفسها

يومػػػػان ليعػػػػَبض أم مػػػػن أطػػػػراؼ الػػػػدعول علػػػػى  ٖبمسػػػػة عشػػػػر الػػػػتظلم كقػػػػد حػػػػددت مػػػػدة
 ، كيشمل ذل  ا٤بدعي كا٤بدعى عليو.(ِ)القرار

 األمر الثاص: ال صل النهاالي من ديواف ادلظامل يف القضية

 ديواف ا٤بظاَف ذل  يف حاالت: كيكوف الفصل النها ي من

القضػااي الػٍب عقوبتهػا السػجن. فقػد نػ  نظػاـ ا٤بنافسػة السػعودم علػى أف احلاؿ األوىل: 
١بنػػة النظػػر كالفصػػل يف ٨بالفػػات نظػػاـ ا٤بنافسػػة ال ٚبػػت  ابلقضػػااي الػػٍب عقوبتهػػا السػػجن، كيلػػـز 

جن يف العقػػوابت النظاميػػة ، كسػػب  التنبيػػو إُف عػػدـ كجػػود عقوبػػة السػػ(ّ)إحالتهػػا لػػديواف ا٤بظػػاَف 
 على ٨بالفة نظاـ ا٤بنافسة السعودم.

القضااي الٍب ليس  عقوبتهػا السػجن، كاعػَبض أحػد أطػراؼ الػدعول علػى  احلاؿ الثانية:
فػػ ف  قػرار ١بنػة النظػر كالفصػػل يف ٨بالفػات نظػاـ ا٤بنافسػػة خػبلؿ ا٤بػدة النظاميػػة، فرفعػ  للػديواف،

كقػد نصػ  البل حػة التنفيذيػػة  ،(ْ)بػ  يف القضػااي اإلداريػةالػديواف يفصػل فيهػا حسػ  اإلجػراء ا٤بت

                                                             

 .ّٗ( نظرية ا٢بكم القضا ي يف الشريعة كالقانوف ص ُ)
ىػػػ ا٤بنشػػور يف صػػحيفة ُّْٓ/ْ/ّ، ا٤بعػػدؿ بقػػرار يف اجتماعػػو ا٤بنعقػػد يػػـو االثنػػْب ّ-ُٓم ـ( نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودِ)

 http://www.alriyadh.com/906892الرايض، على الراب : 
 . ْ-ُٓ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ّ)
 .ّ-ُٓ( ا٤برج  الساب ، ـ ْ)

http://www.alriyadh.com/906892
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الػػتظلم مػن قػػرارات اللجنػة أمػػاـ ديػواف ا٤بظػػاَف خػبلؿ ٟبسػػة عشػر يومػػا  لنظػاـ ا٤بنافسػة علػػى جػواز
  .(ُ) من اتريخ تسلم نسخة القرار أك من التاريخ ادد للتسلم يف حاؿ عدـ ا٢بضور

إذا تظلم من قرار اللجنة أماـ على اكـو عليو كاشَبط  البل حة ا١بديدة لنظاـ ا٤بنافسة 
اجمللس خبلؿ يومي عمل من اتريخ تظلمػو، ٖبطػاب يتضػمن رقػم قػرار ١بنػة  أف يبلغديواف ا٤بظاَف 

النظػر كالفصػل يف ٨بالفػات نظػاـ ا٤بنافسػة كاترٱبػو، كرقػم إيػداع الػتظلم لػدل ديػواف ا٤بظػاَف كاترٱبػػو 
 .(ِ)كصورة منو

ظاَف على من اختصاصات الديواف دعػاكل إلغػاء القػرارات اإلداريػة كقد ن  نظاـ ديواف ا٤ب
النها يػػة الػػٍب يقػػدمها ذكك الشػػمف، مػػٌب كػػاف مرجػػ  الطعػػن عػػدـ االختصػػاص أك كجػػود عيػػ  يف 
السػػب  أك ٨بالفػػة الػػنم كاللػػوا   أك ا٣بطػػم يف تطبيقهػػا أك أتكيلهػػا أك إسػػاءة اسػػتعماؿ السػػلطة، ٗبػػا 

القػػػػػػػػرارات الػػػػػػػػٍب تصػػػػػػػػدرىا اللجػػػػػػػػاف شػػػػػػػػبو القضػػػػػػػػا ية كاجملػػػػػػػػالس يف ذلػػػػػػػػ  القػػػػػػػػرارات التمديبيػػػػػػػػة ك 
 .(ّ)التمديبية..."

 دعول إلغاء لقرار إدارم. ىاكيكوف االعَباض أماـ القضاء اإلدارم، ابعتبار 

، كيكػػػوف االعػػػَباض أمػػػاـ القضػػػاء (ْ)الػػػتظلم مػػػن قػػػرارات ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة  احلػػػاؿ الثالثػػػة:
 /ب من نظاـ الديواف.ُّ، عمبل اب٤بادة دارماإلدارم، ابعتبار الدعول إللغاء القرار اإل

 ال رع الرابع: اجية قرارات العقوابت الصادرة من رلالس ادلنافسة يف الدوؿ األخرخم

ال ٚبتلػػػ  قػػػوانْب ا٤بنافسػػػة مػػػن حيػػػ  كػػػوف قػػػرارات ٦بالسػػػها كىيئاهتػػػا مراقبػػػة مػػػن السػػػلطة 
أبنػو نػ  علػى  ردٓف للمنافسػةالقانوف األكٛبيز ،(ٓ)القضا ية، كيكوف االختصاص للقضاء اإلدارم
لنظػر يف قضػااي ا٤بمارسػات ا٤بخلػة اب٤بنافسػة ضػمن أتىيل القضاء ٤بثػل ىػذه القضػااي أبف ٱبػت  اب

                                                             

 .ْٕنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـالبل حة الت( ُ)
 .ٕٓـ  (ا٤برج  الساب ،ِ)
 /ب.ُّ( نظاـ ديواف ا٤بظاَف ـ ّ)
 .ُٕ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ْ)
ربيػػ   ٔيف شػػمف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة الصػػادر يف  ََِٕ( لسػػنة َُ( ينظػػر علػػى سػػبيل ا٤بثػػاؿ: قػػانوف ا٤بنافسػػة الكػػويٍب رقػػم )ٓ)

 .٤ُٗبنافسة كمن  االحتكار السورم  ا٤بادة ، قانوف اِْىػ، ـ ُِْٖاآلخر 
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٧بكمة البداية ا٤بختصة قاض أك أكثر من ذكم االختصاص ٩بن تلقوا تدريبا خاصػا علػى أف يػتم 
 .(ُ)تعيينهم بقرار من اجمللس القضا ي 

اـ خمنػػة النظػػر وال صػػل يف سلال ػػات نظػػاـ ادلنافسػػة وأمػػاـ ال ػػرع اخلػػامس: اادعػػاء أمػػ
 ديواف ادلظامل

م  مراعاة ما تقضي بو األنظمة األخرل، يكوف ن  نظاـ ا٤بنافسة السعودم على أنو 
ا٤بقدمة الٍب تستند  (ِ)دراسة الشكاكلأ.  للموظفْب الذين ٥بم صفة الضبطية القضا ية ما أييت:

كاـ ىذا النظاـ كالتحقي  فيها كاالدعاء عند نظر ٨بالفات أحكاـ ٗبوج  أح (ّ) إُف أدلة فعلية
 .(ْ) ىذا النظاـ أماـ اللجنة ا٤بشار إليها يف ا٤بادة )ا٣بامسة عشرة( كأماـ ديواف ا٤بظاَف

كقد انتقد كض  اختصاص التحقي  كاالدعاء يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة إُف جهة اتبعة 
لتحقي  كاالدعاء العاـ ن  على أف أهنا ٚبت  ابلتحقي  ، علمان أبف نظاـ ىيئة ا(ٓ)للمجلس 

، كم  ذل  فمن مقاصد ا٤بنظم (ٔ)يف ا١برا م إال ما مت استثناؤه بقرار من ٦بلس الوزراء 
 السعودم ضم ٝبي  جهات التحقي  ١بهة كاحدة لتتوحد اإلجراءات.

                                                             

 د.-ُٔـ، ـ  ََِْقانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ( ُ)
(من األفضل صياغة أف يبدأ بذكر "التصدم ابلتحقي  كالتحرم يف الوقا   ا٤بخالفة لنظػاـ ا٤بنافسػة كتلقػي الشػكاكل.... ِ)

  على ببلغ من مواطن، أك يكوف من تلقاء أنفسهم. إٍف"، ألف عملهم ال ينحصر بكونو ينبِب على شكول، بل قد ينبِب
( مػن األفضػل صػػياغة حػذؼ عبػارة:" الػػٍب تسػتند إُف أدلػػة فعليػة"، ألنػو ال يتبػػْب ىػذا القيػد إُف بعػػد الدراسػة، فنقػػَبح أف ّ)

 تكوف العبارة:" دراسة الشكاكل ا٤بقدمة ٖبصوص ٨بالفة نظاـ ا٤بنافسة".
 همة اآلتية:" إجراء البح  كالتحرم ٖبصوص ا٤بخالفات ألنظمة ا٤بنافسة".(  من األفضل صياغة أف تضاؼ ا٤بْ)
 ، اإلجراءات ا١بنا ية يف ا٤بملكة العربية السػعودم للػدكتورِْٓ-ُْٓ( ا٤بنافسة التجارية للدكتور عبدالعزيز الناصر ص ٓ)

 .ُٖسعد بن ظفّب ص 
 .ْ- ّنظاـ ىيئة التحقي  كاالدعاء العاـ ـ( ٔ)
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د على قرار ىػ ا٤بستنُّْٓ/ِ/ٔيف  َْٗٔ  صدر األمر ا٤بلكي ا٤ببلغ ابلرقية رقم 
بنقل اختصاصات التحقي  كاالدعاء ىػ ُّْْ/ُ/ِٔكالتاريخ  ٦ّْبلس الوزراء ذم الرقم 

 . (ُ) ىيئة التحقي  كاالدعاء العاـ الورادة يف نظاـ ا٤بنافسة إُف

كم  صدكر ىذا القرار الصري  إال أف ٦بلس ا٤بنافسة أصدر البل حة التنفيذية لنظاـ 
، كفيها إلزاـ أبف يصدر قراران بتعيْب قُّْٓ/ٗ/ْتاريخ ال( ك ُِٔرقم )ال ه ذمبقرار ا٤بنافسة 

م  أف البل حة ا١بديدة صدرت  (ِ) أك أكثر لبلدعاء أماـ اللجنة كالَباف  أماـ ديواف ا٤بظاَف ٩بثلو 
بعد قرار ٦بلس الوزراء، إال أف اجمللس يرل أف ا٤بقصود ابلقرار جرا م موظفي اجمللس كأما جرا م 

 .من اختصاصات ١بنة النظر كالفصل يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسةا٤بنافسة فتبقى 

 التحقيػ  كاالدعػاء العػػاـ ىيئػة ر ػػيس معػاِف تعمػيم صػدركعلػى ضػوء قػرار ٦بلػس الػػوزراء 
نػػو أ كتضػػمن تعمػػيم معاليػػو حيػػاؿ توزيػػ  اختصػػاص التحقيػػ  بػػْب الػػدكا ر يف ا١بػػرا م اػػاؿ للهيئػػة.

ككرد يف اصػػػات علػػػى دكا ػػػر التحقيػػػ  اب٥بيئػػػة للعمػػػل بػػػو كفقػػػان للمصػػػلحة اميػػػة مت توزيػػػ  االختص
دا ػرة التحقيػ  يف قضػااي ا١بػرا م التعميم أف جرا م ك٨بالفػات نظػاـ ا٤بنافسػة تكػوف مػن اختصػاص 

 . (ّ) االقتصادية

كىػػذا يػػدؿ أف ٝبيػػ  مػػا كرد يف نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم مػػن ٙبقيػػ  كادعػػاء ينقػػل إُف ىيئػػة 
ىػػذه ا٣بطػػوة مػػن شػػمهنا توحيػػد عمليػػة التقاضػػي ٙبػػ  مظلػػة القضػػاء التحقيػػ  كاالدعػػاء العػػاـ، ك 

العاـ كإعماؿ ٤بهػاـ ىيئػة التحقيػ  كاالدعػاء العػاـ كتوحيػد ا١بهػود كا٢بػد مػن التػداخبلت كمػا أنػو 
 .(ْ)يفت  اباب مهما لتطوير مرف  القضاء من شمنو أف ٰبسن خارطة ا٤بنظومة العدلية 
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 .ٗٓالبل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم، ـ( ِ)
 .ُٓ –ىػ، البند سابعان /1435/10 يف 48105 رقم االدعاء العاـر يس ىيئة التحقي  ك  معاِف ( تعميمّ)
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http://www.okaz.com.sa/new/issues/20131230/Con20131230665556.htm 
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 املطلب الجالح

 جلي٘ للفصل يف رلالفات ىظاو امليافض٘احلكه الفكَٕ لْضع  

 ال ش  أف تعدد ا١بهات ذات االختصاص القضا ي لو مساكئ كثّبة أٮبها:

 ليس ٥بم حصانة القضاء كاستقبللو. ا١بهاتأف أعضاء ىذه  .ُ
كمػػػا أف ذلػػػ  التعػػػدد سػػػب  يف أف يكػػػوف لكػػػل جهػػػة نظػػػاـ إجػػػراءات خػػػاص  .ِ

 .  (ُ)هبا

تػن  ، إذ (ِ) اللجاف ذات االختصاص القضػا يكَف يكن ا٤بنظم السعودم راضيا عن كثرة 
ىػػ أبف اػاكم ىػي جهػة القضػاء ُّٓٗا٤بادة السادسة كالعشرين من نظاـ القضاء الصادر سػنة 

 العاـ ابلفصل يف كافة ا٤بنازعات كا١برا م إال ما استثِب بنظاـ.

فصػػدر  كقػد رفػػ  كزيػر الداخليػػة اقَباحػا إُف ر ػػيس ٦بلػس الػػوزراء بتوحيػد جهػػات التقاضػي،
 .(ّ)ىػػ بتوحيػد مهػاـ ا١بهػات القضػا يةَُُْ/ٗ/ُْكالتاريخ  ُٕٔقرار ٦بلس الوزراء ذك الرقم 

ضػػركرة توحيػػد جهػػات  علػػىا٤بػػادة السادسػػة كاألربعػػْب مػػن النظػػاـ األسػػاس للحكػػم كقػػد أكػػدت 
القضػاء سػلطة  التقاضي كضم اللجػاف ذات االختصػاص القضػا ي للقضػاء، فقػد نصػ  علػى أف

. كيف ا٤بػػػادة (ْ)لطاف علػػػى القضػػػاة يف قضػػػا هم لغػػػّب سػػػلطاف الشػػػريعة اإلسػػػبلميةمسػػػتقلة، كال سػػػ
 .  (ٓ)األكُف من نظاـ القضاء أتكيد الستقبلؿ القضاة

                                                             

 .ِّٓىػ ص َُُْمعهد اإلدارة سنة  –القضاء لعبدالرٞبن عياد أصوؿ علم  (ُ)
كقػػد كػػاف ألىػػل العلػػم يف ا٤بملكػػة العربيػػة السػػعودية موقػػ  كاضػػ  مػػن ا١بهػػات القضػػا ية ا٤بتعػػددة، ففػػي مػػؤٛبر العلمػػاء  (ِ)

تػول جػاء فيهػا:" ىػػ بنػاء علػى طلػ  ا٤بلػ  عبػدالعزيز رٞبػو هللا، أصػدر ا٤بػؤٛبر فُّْٓشعباف سػنة  ٖالذم عقد يف مكة يف 
أما القوانْب، ف ف كاف موجودا منها شػيء يف ا٢بجػاز، فتػزكؿ فػورا، كال ٰبكػم إال ابلشػرع ا٤بطهػر..." أصػوؿ علػم القضػاء ص 

 .ََّعن حاف  كىبة ص  ِِٖ، كالتنظيم القضا ي للدري  ص ِّٓ
 .ُِّؼ  ُْٕالسلطة التنظيمية للمرزكقي ص  (ّ)
 ىػ.ُُِْ/ٖ/ِٕكالتاريخ:  َٗألمر ا٤بلكي ذم الرقػم: أ / ( النظاـ األساسي للحكم الصادر ابْ)

 .ُٕىػ، كانظر قواعد ا٤برافعات الشرعية فقها كنظاما ص ُّٓٗنظاـ القضاء الصادر سنة  (ٓ)
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ليسػػ  جهػػة مسػػتقلة بػػل ىػػي كاقػػ  ١بنػػة النظػػر كالفصػػل يف ٨بالفػػات نظػػاـ ا٤بنافسػػة بينمػػا 
 تعيْب القضاة كإهناء خػدمتهم أف  من نظاـ القضاء اتبعة ١بهة إدارية، كيف ا٤بادة الثانية كا٣بمسوف

أبمػػر ملكػػي، بنػػاءن علػػى اقػػَباح مػػن اجمللػػس األعلػػى للقضػػاء، كفقػػان ٤بػػا يبينػػو النظػػاـ. ككاقػػ  يكػػوف 
 .ال يتم هبذه الطريقةاللجنة أف تعيْب أعضاء اللجنة 

ككرد يف النظػػاـ األساسػػي للحكػػم بيػػاف االختصػػاص الػػوال ي يف ا٤بملكػػة العربيػػة السػػعودية 
قسم إُف القضػاء العػاـ كقضػاء ا٤بظػاَف كمػا يف ا٤بػادتْب التاسػعة كاألربعػْب كالثالثػة كا٣بمسػْب أبنو ين

مػػن النظػػاـ األساسػػي للحكػػم، كىػػذا يػػدؿ علػػى أف ٝبيػػ  اللجػػاف ال تعػػد مػػن ا١بهػػات القضػػا ية 
 نظاما. 

أف يف نظػاـ القضػاء نصػ  ا٤بػادة الثامنػة كا٣بمسػوف منػو علػى أنػو ال ٯبػوز ا١بمػ  بػْب كما 
يفػػػة القضػػػاء كمزاكلػػػة التجػػػارة أك أيػػػة كظيفػػػة أك عمػػػل ال يتفػػػ  مػػػ  اسػػػتقبلؿ القضػػػاء ككرامتػػػو، كظ

كٯبػػػوز جمللػػػس القضػػػاء األعلػػػى أف يقػػػرر منػػػ  القاضػػػي مػػػن مباشػػػرة أم عمػػػل يػػػرل أف القيػػػاـ بػػػو 
يتعارض م  كاجبات الوظيفة كحسن أدا ها، كىذا يفيد تقرير مبدأ إبعػاد القاضػي عػن كػل مػا ال 

 .(ُ)قبلؿ القضاء كم  إعزازه كا٢بفاظ على حيادهيتف  م  است

ضم ٝبيػ  اللجػاف للقضػاء ىػو ا٤بتعػْب، كٯبػ  تػذليل العقبػات أمػاـ ىػذا أف كيرل الباح  
 مقصد ا٤بنظم السعودم يف القري  العاجل.كاألمل معقود يف الرجوع إُف تطبي   األمر ا٤بهم،

 

 املطلب الزابع

 حكه التصزفات االحتكارٓ٘ 

)ح ؾ ر( اٌلٍب تدٌؿ على ا٢ببس، كأصػل  كمادتو الٌلغة مصدر قو٥بم )احتكر( االحتكار يف
ذلػػػ  يف كػػػبلـ العػػػرب: ا٢بكػػػر كىػػػو ا٤بػػػاء ا٤بتجٌمػػػ  كمنٌػػػو احتكػػػر لقٌلتػػػو، كا٢بكػػػرة: حػػػبس الٌطعػػػاـ 

                                                             

 .ّّ( ا٤ببادئ القضا ية للدكتور حسن آؿ الشيخ ص ُ)
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يف القػػػاموس اػػي : احتكػػػر أم احتيػػػًبس ك  .(ُ)انتظػػارا لغبل ػػػو. كأصػػل ا٢بكػػػرة: ا١بمػػػ  كاإلمسػػاؾ
 .(ِ)كيف ا٤بعجم الوسي : حكر السل : ٝبعها لينفرد ابلتصرؼ فيها انتظاران لغبل و.

اختلف  التعريفات لبلحتكػار يف اصػطبلح الفقهػاء تبعػان كأما يف االصطبلح الفقهي، فقد 
 :-رٞبػػػػو هللا  - (ْ) ، فقػػػاؿ ا١برجػػػآفٌ (ّ)لتوجهػػػاهتم الفقهيػػػة فيمػػػا ٰبصػػػل بػػػػو االحتكػػػار ا٤بمنػػػوع 

 .(ٓ)االحتكار: حبس الٌطعاـ للغبلء 

االحتكػػار: إمسػػاؾ الٌطعػػاـ عػػن البيػػ ، كانتظػػار الغػػبلء  :-رٞبػػو هللا  - (ٔ) كقػػاؿ ابػػن حجػػر
االحتكػػػار ىػػػو  :-رٞبػػػو هللا  -  (ٖ) . كقػػػاؿ الٌشػػػوكآفٌ (ٕ)مػػػ  االسػػػتغناء عنػػػو كحاجػػػة النٌػػػاس إليػػػو 

كعػػػػرؼ االحتكػػػػار أبنػػػػو حػػػػبس مػػػػا يضػػػػر حبسػػػػو بقصػػػػد إغػػػػػبلء  .(ٗ)حػػػػبس الٌسػػػػل  عػػػػن البيػػػػ  
 .(ُ)حبس ما يتضرر الناس ٕببسو تربصان للغبلء قري  منو تعريفو أبنو ك  ،(َُ)السعر

                                                             

 كلساف العرب. رسم "حكر" من مقاييس اللغة البن فارس، كالصحاح، كالنهاية البن األثّب، (ُ)
 رسم حكر. –القاموس اي  للفّبكزأابدم، كا٤بعجم الوسي  جملموعة من ا٤بؤلفْب ( ِ)
 . ّّ-ُٖص –قحطاف الدكرم  –( االحتكار كآاثره يف الفقو اإلسبلمي ّ)
كلػد  لػـو .ا١برجػآف، ىػو علػي بػن دمحم بػن علػي ا١برجػآف ، ا٢بسػيِب ا٢بنفػي. عػاَف ، حكػيم ، مشػارؾ يف أنػواع مػن الع(  ْ)

ىػػػ. مػػن تصػػانيفو : " التعريفػػات " ، ك " شػػرح مواقػػ  اإلٯبػػي " ، ك " ُٖٔىػػػ كدرس يف شػػّباز كتػػويف هبػػا سػػنة َْٕسػػنة 
 .ُٗٓ/  ٓ، كاألعبلـ  ُِٔ/  ٕشرح السراجية " ، ك " رسالة يف فن أصوؿ ا٢بدي  " . معجم ا٤بؤلفْب 

 (.ََُ( التعريفات )ص ٓ)
شهاب الدين ، أبػو الفضػل الكنػآف العسػقبلٓف ، ا٤بصػرم ا٤بولػد كا٤بنشػم كالوفػاة ، الشػهّب  ىو أٞبد بن علي بن دمحم ،(  ٔ)

مػن كبػار الشػافعية . كػاف ٧بػداثن  -نسبة إُف ) آؿ حجر ( قـو يسكنوف ببلد ا١بريد كأرضهم قابس يف تونس  -اببن حجر 
فنا كإفتػاء. مػن تصػانيفو : " فػت  البػارم شػرح فقيهنا مؤرخنا . تصػدل لنشػر ا٢بػدي  كقصػر نفسػو عليػو مطالعػة كإقػراء كتصػني

صػػحي  البخػػارم " ، ك " الدرايػػػة يف منتخػػ  ٚبػػػريج أحاديػػ  ا٥بدايػػة " ، ك " تلخػػػي  ا٢ببػػّب يف ٚبػػػريج أحاديػػ  الرافعػػػي 
 .َِ/  ِ، كمعجم ا٤بؤلفْب  ّٔ/  ِالكبّب " . الضوء البلم  

 (.َْٖ/ ْفت  البارم )( ٕ)
بػػن دمحم الشػػوكآف فقيػػو ٦بتهػػد مػػن كبػػار علمػػاء صػػنعاء الػػيمن . كلػػد بشػػوكاف ) مػػن بػػبلد  الشػػوكآف، ىػػو دمحم بػػن علػػي(  ٖ)

 مؤلفنا .  ُُْىػ. لو  ُِِٗىػ كنشم بصنعاء ، ككِف قضاءىا سنة ُُّٕخوالف ابليمن ( سنة 
" يف الفقػو . ك " من مصنفاتو : " نيل األكطار شرح منتقى األخبار " ، ك " فػت  القػدير " يف التفسػّب ، ك " السػيل ا١بػرار 

 إرشاد الفحوؿ " يف األصوؿ . ينظر: األعبلـ للزركلي.
 (، كليس ا٤بقصود ىنا ا٢ببس ا٤بطل ، كإ٭ٌبا ا٢ببس انتظارا للغبلء.ّّٕ/ ٓنيل األكطار للشوكآف )( ٗ)
 .ِٓدار النفا س ص  –دمحم ركاس قلعو جي  –معجم لغة الفقهاء ( َُ)
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كالذم ٱبتاره الباحػ  أف االحتكػار حػبس السػل  أك ا٣بػدمات الػٍب يتضػرر ٕببسػها النػاس 
 بغرض تصريفها بسعر أعلى.

كيف ىذا ا٤بطل  سيتم ٕب  موق  الشريعة اإلسبلمية من ا١بػرا م االحتكاريػة كا٤بمارسػات 
 نافسة كفقا للفركع اآلتية:ا٤بخلة اب٤ب

 حكم االحتكار يف الشريعة اإلسبلميةالفرع األكؿ: 

 جواز االحتكار إذا زاؿ اإلضرارالفرع الثآف: 

 ابلتجار إلضرارٚبفيأ األسعار ٗبا يَبت  عليو احكم الفرع الثال : 

 حكم البي  بغّب سعر ا٤بثل عند ضركرة الناسالفرع الراب : 

 فاقات القصرحكم اتالفرع ا٣بامس: 

 حكم االمتيازات ا٢بصرية ببل مصلحةالفرع السادس: 

 اشَباؾ التجار كا٤بنتجْب لغرض ا٥بيمنة على السوؽحكم الفرع الساب : 

 حكم ا٤بمارسات االستبعادية ٤بن  دخوؿ منافسْبالفرع الثامن: 

 سد الذرا   ا٤بوصولة إُف ا١برا م االحتكاريةالفرع التاس : 

  

                                                                                                                                                                                   

 .ّْص –قحطاف الدكرم  –بلمي ( االحتكار كآاثره يف الفقو اإلسُ)
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 م اااتكار يف الشريعة اإلسالميةاكال رع األوؿ: 

، للنصػػوص ا٤بتػػواترة الػػٍب ٛبنػػ  وا ٰبتاجونػػ٤بػػحتكػػار الاتفػػ  العلمػػاء علػػى ذـ إضػػرار النػػاس اب
يف التحذير عن اإلضػرار ابالحتكػار، فمػن  –   -اإلضرار ابآلخرين، كلعظم ما كرد عن النيب 

 النصوص الواردة فيو:

مػػن احتكػػر حكػػرة يريػػد أف يغلػػي ":-   -اؿ رسػػوؿ هللا أ  ىريػػرة قػػاؿ: قػػ حػدي  .ُ
 .(ُ)هبا على ا٤بسلمْب  فهو خاط 

قػػػػاؿ: ال ٰبتكػػػػر إاٌل  -   -عػػػػن رسػػػػوؿ هللا  -ل -معمػػػػر بػػػػن عبػػػػد هللا حػػػػدي  .ِ
 .(ِ)خاط 

د يعػػوده، ا٢بسػػن، قػػاؿ: ثقػػل معقػػل بػػن يسػػار، فػػدخل إليػػو عبيػػد هللا بػػن زاي حػػدي  .ّ
فقػػاؿ: ىػػػل تعلػػػم اي معقػػل أٓف سػػػفك  دمػػػا  قػػاؿ: مػػػا علمػػػ ، قػػاؿ: ىػػػل تعلػػػم أٓف دخلػػػ  يف 
شػػيء مػػن أسػػعار ا٤بسػػلمْب  قػػاؿ: مػػا علمػػ ، قػػاؿ: أجلسػػوٓف،   قػػاؿ: ا٠بػػ  اي عبيػػد هللا حػػٌب 

 يقػػػوؿ: " مػػػن أحػػػدث  شػػػيئا َف أ٠بعػػػو مػػػن رسػػػوؿ هللا   مػػػرة كال مػػػرتْب، ٠بعػػػ  رسػػػوؿ هللا  
دخػل يف شػيء مػػن أسػعار ا٤بسػلمْب ليغليػػو علػيهم، فػ ف حقػػا علػى هللا أف يقعػده بعظػػم مػن النػػار 

 .(ّ)يـو القيامة "، قاؿ: أن  ٠بعتو من رسوؿ هللا    قاؿ: نعم غّب مرة كال مرتْب 

                                                             

 .ِّّٔيف السلسلة الصحيحة برقم  –رٞبو هللا  -(، كحسنو األلبآف ْٓ/ٕ(، كابن عدم )ّْٓ/ِ( أخرجو أٞبد )ُ)
 .ٕٕ( تقدـ ٚبرٯبو ص ِ)
كعنػػػػو البيهقػػػػي يف سػػػػننو الكػػػػرل  ُّ-ُِ/ِ( كا٢بػػػػاكم ِٖٗك الطيالسػػػػي )، َُِّّ( ركاه أٞبػػػػد يف مسػػػػنده بػػػػرقم ّ)
(، ْٖٔٔ/ ِٔٗ/ ٗ(، ك "األكسػػػػ  " )ُْٖ - ْٕٗ/َُِ - َِٗ/ ِ َرآف يف " ا٤بعجػػػػم الكبػػػػّب" )ك كالطػػػػ َّ/ٔ

كفيػػو ا٢بسػػن البصػػرم نقػػل عػػن معقػػل بػػن يسػػار دكف إثبػػات أنػػو حضػػر القصػػة، كجػػود إسػػناده شػػعي  األر ؤكط يف ٚبرٯبػػو 
 ّْٓ/ُْلسلسػػػلة الضػػػعيفة ٤بسػػػند أٞبػػػد، لكػػػوف ا٢بسػػػن مػػػن طػػػبلب معقػػػل، كصػػػح  ركايتػػػو عنػػػو، كخالفػػػو األلبػػػآف يف ا

 فضعفو، لكوف ا٢بسن َف يصرح ٕبضور القصة، كمراسيلو ضعيفة. 
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مػػػن "يقػػػوؿ:  -   -قػػػاؿ: ٠بعػػػ  رسػػػوؿ هللا  -ل -عمػػػر بػػػن ا٣بطٌػػػاب حػػػدي  .ْ
 .(ُ)"احتكر على ا٤بسلمْب طعاما ضربو هللا اب١بذاـ كاإلفبلس

مػن احتكػر طعامػا " قػاؿ: -   - عػن النٌػيبٌ  -رضػي هللا عنهمػا -ابن عمر حدي  .ٓ
م امػػرؤ أربعػػْب ليلػػة، فقػػد بػػرمء مػػن هللا تعػػاُف كبػػرمء هللا تعػػاُف منػػو، كأٲٌبػػا أىػػل عرصػػة أصػػب  فػػيه

 .(ِ)" جا   فقد بر   منهم ذٌمو هللا تعاُف

ك٤با كرد من هني ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب من بعػده، كعقػوبتهم ٤بػن فعلػو، فقػد ركل  .ٔ
مالػ  ببلغػػا عمػػر بػػن ا٣بطػػاب، قػػاؿ: ال حكػرة يف سػػوقنا. ال يعمػػد رجػػاؿ، أبيػػديهم فضػػوؿ مػػن 

لينػػا. كلكػػن أٲبػػا جالػػ  جلػػ  علػػى فيحتكركنػػو ع ،أذىػػاب، إُف رزؽ مػػن رزؽ هللا نػػزؿ بسػػاحتنا
كليمسػ  كيػ   ،فليبػ  كيػ  شػاء هللا  يف الشػتاء، كالصػي . فػذل  ضػي  عمػر (ّ)عمود كبػده
من جاء أرضػنا بسػلعة فليبعهػا كمػا أراد، كىػو ضػيفي حػٌب "، كركاه عبدالرزاؽ بلف : (ْ)شاء هللا 

مػػن ابع يف سػػوقنا "ب: ، كقػػاؿ عمػػر بػػن ا٣بطػػا(ٓ)"ٱبػػرج، كىػػو أسػػوتنا، كال يبػػ  يف سػػوقنا ٧بتكػػر
مػن احتكػر طعامػا   ": -  -، كقػاؿ عمػر (ٔ) "فنحن لػو ضػامنوف، كال يبػ  يف سػوقنا ٧بتكػر

:" احتكػار الطعػاـ ٗبكػة إ٢بػاد -  -، كقػاؿ عمػر (ٕ)"تصدؽ برأس مالو، كالػرب  َف يكفػر عنػو
، (ٗ)"كػػرةأنػػو هنػػى عػػن ا٢ب":  -  - . ك٤بػػا ركاه ابػػن أ  شػػيبة عػػن عثمػػاف بػػن عفػػاف(ٖ)بظلػػم" 

                                                             

( كصػػػححو الشػػيخ أٞبػػػد ُِال  ُ(، كيف الزكا ػػػد: إسػػناده صػػحي ، كرجالػػػو موثقػػوف، كأٞبػػد )ُِٓٓابػػن ماجػػة )( ركاه ُ)
/ ِذا عػن أ  ىريػرة )( ككػْٖٖ( كصػححو الشػيخ أٞبػد شػاكر )ّّ/ ِ( كلو شاىد عن ابن عمر )أٞبػد ُّٓشاكر رقم )

 (.ََُ/ ْ( كينظر ٦بم  الزكا د )َِٖٔ( ح )ُّٓ
 (: إسناده صحي .َْٖٖ( برقم )ْٗ/ ٕ( كقاؿ الشيخ أٞبد شاكر )ّّ/ ِركاه أٞبد )( ِ)
 عمود كبده: أراد بو ظهره، كذل  أنو أييت بو على تع  كمشقة، كإف َف يكن جاء بو على ظهره، كإ٭با ىو مثل.( ّ)
 )األعظمي(. ِّٖٗببلغا برقم  ( ركاه مال ْ)
 .َُُْٗ( ركاه عبدالرزاؽ يف مصنفو برقم ٓ)
 .َُّْٗ( ركاه عبدالرزاؽ يف مصنفو برقم ٔ)
 َُِّٗ( ركاه ابن أ  شيبة يف مصنفو برقم ٕ)
 ، كنسػػبو البػػن ا٤بنػػػذرَُِْٖ( كأكرده ا٤بتقػػي ا٥بنػػدم يف كنػػػز العمػػاؿ بػػرقم ِٓٓ/ٕ( ركاه أخرجػػو البخػػارم يف التػػاريخ )ٖ)

 كسعيد بن منصور.
. كينظػر ا٤بنتقػى للبػاجي )األعظمػي( ََِْكمالػ  يف ا٤بوطػم ببلغػا بػرقم  َِّٖٖ( ركاه ابن أ  شيبة يف مصػنفو بػرقم ٗ)
ٓ/ُٓ. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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، كعػن عبػد الػرٞبن (ُ)"، برجل احتكر طعامػا ٗبا ػة ألػ ، فػممر بػو أف ٰبػرؽ-  -كأخر علي 
بيادر ابلسواد كن  احتكرهتػا لػو تركهػا  -  -قد أحرؽ ِف علي "بن قيس، قاؿ: قاؿ قيس: 
 .(ِ)"لرٕبتها، مثل عطاء الكوفة

م يػدؿ علػى أ نيػة كما أف الصػحابة كالتػابعْب حػذركا مػن ىػذا السػلوؾ ا٤بشػْب، الػذ .ٕ
 -صاحبو، كتقدٲبو للرب  يف العاجلة على ا٣بسػراف يف اآلخػرة، فمػن ذلػ  مػا كرد عػن ابػن عمػر 

 - :إف اتكػػػػر "قػػػػاؿ:   -رٞبػػػػو هللا  -  (ْ) . كعػػػػن ابػػػن ا٤بسػػػػي (ّ)"ا٢بكػػػػرة خطيئػػػػة"، قػػػاؿ
 .(ٓ)"ملعوف، كا١بال  مرزكؽ

ضػر ابلعامػة حبسػو، فهػو احتكػار، : كل مػا أ  -رٞبو هللا  -  (ٔ) قاؿ أبو يوس  القاضي
يف ا٤بدكنػػػػة   -رٞبػػػػو هللا  -  (ٖ) . كنقػػػػل عػػػػن اإلمػػػػاـ مالػػػػ (ٕ)كإف كػػػػاف ذىبػػػػان أك فضػػػػة أك ثػػػػوابن 

الكرل: "ا٢بكرة يف كل شيء يف السوؽ من الطعاـ كالكتاب كالزيػ  كٝبيػ  األشػياء، كالصػوؼ 
 .(ٗ)ككل ما يضر ابلسوؽ

                                                             

 .َِِّٗ( ركاه ابن أ  شيبة يف مصنفو برقم ُ)
 .ٓٔ/ٗكابن حـز يف الى  َِّّٗ( ركاه ابن أ  شيبة يف ا٤بصن  برقم ِ)
 .ََِّٗشيبة يف مصنفو برقم  ( ركاه ابن أ ّ)
ىػػػ، كيعػػد مػػن كبػػار التػػابعْب ، كأحػػد ُّ( ىػػو سػػعيد بػػن ا٤بسػػي  بػػن حػػزف بػػن أ  كىػػ  . قرشػػي ، ٨بزكمػػي ، كلػػد سػػنة ْ)

 .   ُٓٓ/  ّىػ .  األعبلـ للزركلي ْٗالفقهاء السبعة اب٤بدينة. ٝب  بْب ا٢بدي  كالفقو كالزىد كالورع . تويف اب٤بدينة سنة 
 .ُْْٖٗالرزاؽ برقم ( مصن  عبدٓ)
ىػػػ كتػػويف سػػنة ُُّ(  القاضػػي أبػػو يوسػػ ، ىػػو يعقػػوب بػػن إبػػراىيم األنصػػارم ا٤بشػػهور ابلقاضػػي أ  يوسػػ ، كلػػد سػػنة ٔ)

 ".ْٗىػ، كيعتر من أعظم تبلمذة أ  حنيفة رٞبو هللا. "ا٤بدخل إُف دراسة ا٤بدارس كا٤بذاى  الفقهية ُِٖ
 .ٖٓ/َُ دار الفكر -( فت  القدير البن ا٥بماـ ٕ)
(  ىو مال  بن أنس بن مال  األصبحي األنصارم إمػاـ دار ا٥بجػرة ، كأحػد األ مػة األربعػة عنػد أىػل السػنة . كلػد سػنة ٖ)

 .ّْٗ/  ُىػ. من تصانيفو : " ا٤بوطم " كٝب  فقهو يف " ا٤بدكنة " . كفيات األعياف ُٕٗىػ اب٤بدينة كتويف هبا سنة ّٗ
 .ُّّ/ّدار الكت  العلمية  –ركاية سحنوف( ا٤بدكنة الكرل لئلماـ مال  بٗ)
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ال يكػػره االحتكػػار مػػ  سػػعة األبػػواب كرخػػ  أنػػو  ٯبػػد التنبيػػو إُف أف الفقهػػاء نبهػػوا علػػىك 
. فاالحتكار ا٤بنهػٌي عنػو لػيس عاٌمػا (ُ)األسعار، كأٌما احتكارىا م  الٌضي  كالغبلء فمكركه ك٧بٌرـ 

 يف كٌل شيء. 

الػػػذم ٱبتػػػاره الباحػػػ  مػػػا رجحػػػو ك ،  (ِ)عػػػدة توجيهػػػات  فللفقهػػػاء ٙبديػػػد االحتكػػػاركأمػػػا 
إُف كػػػػٌل ضػػػػػركرات  ٲبتػػػػد ٧بصػػػػور يف ابب الٌطعػػػػاـ بػػػػل اققػػػػوف مػػػػن أىػػػػل العلػػػػم أف النهػػػػي غػػػػػّب

كحاجػػات اإلنسػػاف كا٢بيػػػواف، فكػػٌل مػػػا ال ٲبكػػن االسػػتغناء عنػػػو أك كػػاف يف تركػػػو حػػرج ال يصػػػٌ  
أٌما ما َف يكن من الٌضركرات أك ا٢باجات اإلنسانٌية كا٢بيوانٌية فػبل يػدخل يف  ،احتكاره كاستغبللو

تبعػػػو مػػػن ٧بققػػػي ك مػػػن ا٢بنفيػػػة،  -رٞبػػػو هللا  - يوسػػػ  ابب االحتكػػػار، كىػػػو قػػػوؿ ا٤بالكيػػػة كأ 
  (ٓ) كىػػو قػػوؿ ابػػن حػػـز ،-رٞبػػو هللا  -  (ْ) كابػػن عابػػدين -رٞبػػو هللا  -  (ّ) ا٢بنفيػػة ا٢بصػػكفي

ابػن كقد أحسن اإلماـ ، (ٕ) - عليهم هللا ةرٞب -كالشوكآف   (ٔ) كابن تيمية كابن القيم كالصنعآف

                                                             

 ( كما بعدىا.ْٖ/ ٕ( ا٢باكم الكبّب )ُ)
 (  يراج  ا٣ببلؼ يف االحتكار يف رسم:" احتكار" من ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية.ِ)
 ىػػَُِٓ(  ىو دمحم بن علي بن دمحم عبلء الدين ا٢بصػكفي . نسػبتو إُف حصػن كيفػا يف داير بكػر، دمشػقي ا٤بولػد سػنة ّ)

ىػػػػ ، فقيػػػو حنفػػػي كأصػػػوِف،  كتػػػوُف إفتػػػاء ا٢بنفيػػػة بدمشػػػ  . مػػػن تصػػػانيفو : " الػػػدر ا٤بختػػػار شػػػرح تنػػػوير َُٖٖكالوفػػػاة سػػػنة 
/  ُُاألبصػػار " ، ك " الػػدر ا٤بنتقػػى شػػرح ملتقػػى األٕبػػر " ، ك " إفاضػػة األنػػوار شػػرح ا٤بنػػار " يف األصػػوؿ. معجػػم ا٤بػػؤلفْب 

 .ُٖٖ/  ٕ، كاألعبلـ  ٔٓ
ىػػػ كػػاف فقيػػو الػػداير الشػػامية ، كإمػػاـ ُُٖٗ بػػن عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز عابػػدين . دمشػػقي . كلػػد هبػػا سػػنة ( ىػػو دمحم أمػػْبْ)

ىػػػ صػػاح  " رد اتػػار علػػى الػػدر ا٤بختػػار " ا٤بشػػهور ٕباشػػية ابػػن عابػػدين .ك" العقػػود ُِِٓا٢بنفيػػة يف عصػػره . تػػويف سػػنة 
 . ِٕٔ/  ٔالدرية يف تنقي  الفتاكل ا٢بامدية "  األعبلـ للزركلي 

ىػػ، عػاَف األنػدلس. كانػ  البػن حػـز الػوزارة ّْٖ(  ىو علي بن أٞبد بن سعيد بػن حػـز الظػاىرم . أبػو دمحم . كلػد سػنة ٓ)
كتدبّب ا٤بملكػة ، فانصػرؼ عنهػا إُف التػملي  كالعلػم . كػاف فقيهػا حافظػا يسػتنب  األحكػاـ مػن الكتػاب كالسػنة علػى طريقػة 

يفو : " الػى " يف الفقػو   ك " اإلحكػاـ يف أصػوؿ األحكػاـ " يف أصػوؿ الفقػو.  ىػ. من تصانْٔٓأىل الظاىر، كتويف سنة 
 .  ٗٓ/  ٓاألعبلـ للزركلي 

(  ىو اإلماـ دمحم بن إ٠باعيل األمّب الصنعآف اليمِب ادث الفقيػو ا٤بتفػنن يف علػـو كثػّبة، تػرؾ مػن ا٤بؤلفػات العظيمػة مػا ٔ)
 .ُُٗ/ّىػ. " أٔبد العلـو ُُِٖطر على قص  السكر. تويف سنة يدؿ على سعة علمو كسبل السبلـ كإسباؿ ا٤ب

/ ٓكالبػػػدا   للكاسػػػػآف ) ُّٓ/ٓ(، رد اتػػػار البػػػن عابػػػدين ْٕٓ/ ِ( الػػػدر ا٤بنتقػػػى علػػػى مػػػًب ا٤بلتقػػػى للحصػػػكفي )ٕ)
ا٢بكميػة البػن ، الطػرؽ ٖٕ/ ٗ(، كالي البن حـز َِِ/ ْ(، كا٤بغِب البن قدامة )ْٔٓ/ ّ( كهناية اتاج للٌرملي )ُِٗ
 .ِّْ/ٓ، كنيل األكطار للشوكآف ِٓ/ّ، سبل السبلـ للصنعآف َِٓص  –دار البياف  –القيم 
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:" اعلػػػم أف أكثػػػر ىػػػذه األحكػػػاـ: قػػػد تػػػدكر بػػػْب اعتبػػػار يف قولػػػو –رٞبػػػو هللا  -  (ُ) دقيػػ  العيػػػد
ا٤بعػػُب كاتبػػاع اللفػػ . كلكػػن ينبغػػي أف ينظػػر يف ا٤بعػػُب إُف الظهػػور كا٣بفػػاء. فحيػػ  يظهػػر ظهػػورا  
كثّبا فبل أبس ابتباعو، كٚبصي  الن  بو، أك تعميمو على قواعد القياسْب. كحيػ  ٱبفػى، كال 

 .(ِ)أكُف" فاتباع اللف   ،يظهر ظهورا قواي

 كاستدلوا ٗبا أييت:

 ،  (ّ) :" ال ٰبتكر إال خاط "ا٤بتقدـ دي ا٢بعمـو  .ُ

 ، فكل إضرار ٗبسلم ال ٯبوز.(ْ)ك٢بدي :" ال ضرر كال ضرار"  .ِ

 اااتكار إذا زاؿ اإلضرار اكمال رع الثاص: 

 -  (ٓ) اإلضػػػرار أبىػػػل البلػػػد، قػػػاؿ القاضػػػي عبػػػدالوىابكقػػػوع حتكػػػار ا٤بمنػػػوع يشػػػَبط لبل
:" كا٢بكرة ٩بنوعة إذا أضرت أبىل البلد يف كل مػا هبػم حاجػة إليػو، مػن طعػاـ كغػّبه، -و هللا رٞب

كال ٛبنػػ  إذا َف تعيػػد ابلضػػي  كالضػػرر" 
" العلػػة إذا كانػػ  ىػػي :-رٞبػػو هللا  - قػػاؿ الشػػوكآفك . (ٔ)

 اإلضػػرار اب٤بسػػلمْب َف ٰبػػـر االحتكػػار إال علػػى كجػػو يضػػر هبػػم، كيسػػتوم يف ذلػػ  القػػوت كغػػّبه،
ألهنػم يتضػػرركف اب١بميػػ . كظػػاىر األحاديػػ  أف االحتكػػار ٧بػػـر مػػن غػػّب فػػرؽ بػػْب قػػوت اآلدمػػي 

 .(ٕ)كبْب غّبه" 

                                                             

ىػػ. مػن أشػهر  َِٕىػػ ا٤بتػوىف سػنة ِٓٔىو اإلماـ دمحم بن علػي بػن كىػ  ا٤بشػهور اببػن دقيػ  العيػد ا٤بولػود بينبػ  سػنة (  ُ)
 .ُٔٓ/ّ" كتبو  إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ." أٔبد العلـو 

 .ُُٓ/ّ( إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ِ)
 .ٕٕ(  ٚبرٯبو يف ص ّ)
 كغّبه، كفيو جابر ا١بعفي ضعي . ُِّْ، َِّْ( ركاه ابن ماجو برقم ْ)
ىػػ، ِّٔىو عبد الوىاب بن علي بن نصر بن أٞبد ، أبو دمحم، البغدادم ، ا٤بالكي ، فقيو أديػ  . كلػد ببغػداد سػنة (  ٓ)

ىػ. من تصانيفو : " التلقػْب " يف فقػو ا٤بالكيػة ، ك " عيػوف ا٤بسػا ل " ، ك " النصػرة ٤بػذى  مالػ  " ، ك " ِِْكتويف سنة 
،  ِِٔ/  ٔ، كمعجػػم ا٤بػػػؤلفْب  َُّشػػرح ا٤بدكنػػة " ، ك " اإلشػػػراؼ علػػى مسػػا ل ا٣بػػػبلؼ " . شػػجرة النػػور الذكيػػػة ص 

 .ّّٓ/  ْكاألعبلـ 
 .ََُٓ/ّ/ِ( شرح التلقْب ٔ)
 .ِٖٕ/ٓالطبعة ا٤بنّبية  –ار ( نيل األكطٕ)
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 (ُ)ابػن عبػدالر كيؤكػدإذا زاؿ الضرر جاز االحتكار كلو يف األقوات، كيؤخذ ٩با تقدـ أنو  
و فػػػبل أبس :"إذا كثػػػر الطعػػػاـ يف األسػػػواؽ كابر كاسػػػتغُب ا٤بسػػػلموف عنػػػذلػػػ  بقولػػػو–رٞبػػػو هللا  -

علػػى االسػػػتحباب ككافقػػو ابػػػن  –رٞبػػػو هللا  -. بػػل نػػػ  ابػػن حػػـز (ِ)حينئػػذ ابالبتيػػاع للحكػػػرة" 
 .(ّ) -رٞبو هللا  -العر  

لعػدـ تصػور الضػرر، كىػو ، (ْ)ا٢بنفيػة كا٢بنابلػة مػن  اعتر كثّب من الفقهاء كر ا٤بكػافكقد 
 .السوؽ ا١بغرافية ابصطبلح االقتصاديْب

. كىػذا مػػا مػن سػوؽ البلػدة أف يكػوف ٛبلكػو للسػلعة بطريػػ  الشػراءهػاء كاشػَبط ٝبهػور الفق
مػػن ا٢بنفيػػػة، إُف أف   -رٞبػػو هللا  - يوسػػ  كأبػػوكذىػػ  بعػػأ ا٤بالكيػػة،  ذىػػ  إليػػو ا١بمهػػور،

العرة إ٭با ىي ابحتباس السل  ٕبي  يضر ابلعامة، سػواء أكػاف ٛبلكهػا بطريػ  الشػراء أك ا١بلػ ، 
 و كمن يعوؿ.أك كاف ادخارا ألكثر من حاجت

 :كعلى ما ذى  إليو ا١بمهور

، أك مػػن البلػػدةال احتكػػار فيمػػا جلػػ  مطلقػػا، كىػػو مػػا كػػاف مػػن سػػوؽ غػػّب سػػوؽ   -ُ
أنػػو إذا كػػاف مػػن سػػوؽ  (ٓ)فقػػد نػػ  ا٢بنفيػػةأف ٘بلػػ  طعامهػػا منو. البلػػدةالسػػوؽ الػػذم اعتػػادت 

  .اعتادت ا٤بدينة أف ٘بل  طعامها منو، فاشَباه قاصدا حبسو، يكوف ٧بتكرا
يتفػػػرع علػػػى اشػػػَباط الشػػػراء لتحقػػػػ  االحتكػػػار أف حػػػبس غلػػػة األرض ا٤بزركعػػػػة ال ك  -ِ

 ىو رأم ا١بمهور. ك  يكوف احتكارا

                                                             

ىػػ. مػن أًجلَّػة ّٖٔىو يوس  بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الر النمرم ا٤بالكي ا٢بػاف  ، أبػو عمػر . كلػد بقرطبػة سػنة (  ُ)
ىػػػػ . مػػػن تصػػػانيفو : " ّْٔاػػدثْب كالفقهػػػاء ، شػػػيخ علمػػػاء األنػػػدلس ، كمػػػؤرخ أديػػػ  ، مكثػػػر مػػػن التصػػػني  تػػػويف سػػػنة 

ح مػػػذاى  علمػػػاء األمصػػػار " ، ك " التمهيػػػد ٤بػػػا يف ا٤بوطػػػم مػػػن ا٤بعػػػآف كاألسػػػانيد " ، ك " الكػػػايف " يف االسػػػتذكار يف شػػػر 
 .ُّٕ/  ٗالفقو. األعبلـ 

 .ِْٕ/ٕ( االستذكارِ)
 .َّٓ/ْ، شرح األ  على مسلم ْٔ/ٗ( الى البن حـز ّ)
 .ّّٗ/ْ، اإلنصاؼ ُِٔ/ٖ( ا٥بداية ْ)
 ُِٗ/  ٓ، كالبدا   ُُٓ/  ّاالختيار لتعليل ا٤بختار ( ٓ)
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مػن قبيػل فهػو  النتظار الغػبلء حبس غلة األرض ا٤بزركعة إُف أف منا٤بالكية  كذى  بعأ
مػر أىػل قاؿ: " إذا كقع  الشػدة أأنو  -رٞبو هللا  – (ُ)ا١بد  ابن رشد عننقل فقد االحتكار. 

  .(ِ)الطعاـ إبخراجو مطلقا، كلو كاف جالبا لو، أك كاف من زراعتو"

أف يكػوف الشػراء كقػ  الغػبلء للتجػارة انتظػارا لػزايدة الغػبلء. فلػو اشػَبل كاشَبط الشػافعية 
، كيػػػرل الباحػػػ  أف (ّ)يف كقػػػ  الػػػرخ ، كحبسػػػو لوقػػػ  الغػػػبلء، فػػػبل يكػػػوف احتكػػػارا عنػػػدىم 

ف فقػد قػالوا أب اشػَبط ا٢بنفيػة أف يكػوف ا٢بػبس ٤بػدة،دلة عامة. ك الصحي  عدـ اشَباطو، ألف األ
 .(ْ)الطعاـ ك٫بوه كحبسو إُف مدة اختلفوا يف تقديرىا شراءاالحتكار شرعا 

كالذم يراه الباح  أف حبس السلعة أك ا٣بدمة م  كجود ا٢باجة كاؼ للحكػم علػى ىػذا 
 الفعل أبنو من االحتكار ا٤بمنوع.

 ابلتجار إلضراريض األسعار دبا يرتتب علي  ازب اكم ال رع الثالث: 

٩بػػػػػا ىػػػػػو مقػػػػػرر عنػػػػػد أىػػػػػل العلػػػػػم أف الشػػػػػريعة اإلسػػػػػبلمية ٙبػػػػػاف  علػػػػػى حقػػػػػوؽ ا٤بنتجػػػػػْب 
كا٤بسػػػػتهلكْب يف آف كاحػػػػد، فكمػػػػا ال ٯبػػػػوز اإلضػػػػرار اب٤بشػػػػَبين كػػػػذل  ال ٯبػػػػوز إضػػػػرار التجػػػػار 

كرد عػػن سػػعيد بػػن فقػػد ببعضػهم، كمػػن ذلػػ  ٚبفػػيأ البػػا   األسػػعار ٩بػػا يضػػر الباعػػة اآلخػػرين،  
كىػو يبيػ  زبيبػا لػو،  -  -، مر ٕباطػ  بػن أ  بلتعػة -  -ا٤بسي  أف عمر بن ا٣بطاب 

: إمػػػػا أف تزيػػػػد يف السػػػػعر، كإمػػػػا أف ترفػػػػ  مػػػػن -  -ابلسػػػػوؽ. فقػػػػاؿ لػػػػو عمػػػػر بػػػػن ا٣بطػػػػاب 
 -  -كجػػػد ابػػػن أ  بلتعػػػة  -  -كيف ركايػػػة عبػػػدالرزاؽ أف عمػػػر بػػػن ا٣بطػػػاب ، (ٓ)سػػػوقنا
زبي  اب٤بدينة، فقاؿ: كي  تبي  اي حاط   فقاؿ: مدين، فقاؿ: تبتاعوف أببوابنا، كأفنيتنػا يبي  ال

كأسػػػواقنا، تقطعػػػوف يف رقابنػػػا،   تبيعػػػوف كيػػػ  شػػػئتم، بػػػ  صػػػاعا، كإال فػػػبل تبػػػ  يف سػػػوقنا، كإال 
                                                             

ىػػ . مػن أعيػاف ا٤بالكيػة،من َِٓىػػ كهبػا تػويف سػنة َْٓىو دمحم بن رشد ، أبو الوليػد . قاضػي قرطبػة . كلػد هبػا سػنة (  ُ)
 آتليفو : " ا٤بقدمات ا٤بمهدات ٤بدكنة مال  " ، ك " البياف كالتحصيل " يف الفقو. األعبلـ للزركلي.

 .َّٖ/  ْالتاج كاإلكليل ( ِ)
 ط األكُف. ْٔ/  ُِاجملموع شرح ا٤بهذب ( ّ)
ط األكُف األمّبيػػة ٗبصػر، كالػدر ا٤بنتقػػى علػى شػػرح ُِٕ، ُِٔ/  ٖ، كنتػا ج األفكػػار )تكملػة الفػت ( ْٕ/  ّا٥بدايػة ( ْ)

 ىػ ُِِٕط بوالؽ  ِٓٓ/  ٓ، كحاشية ابن عابدين ْٖٓ/  ِا٤بلتقى 
 ،َُْٓٗطريقو عبدالرزاؽ يف مصنفو برقم  )طبعة األعظمي(، كمن ِّٗٗ( ركاه مال  يف ا٤بوطم برقم ٓ)
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كيف ركايػة أف عمػر مػر برجػل يبيػ  طعامػا قػد  .(ُ)فسّبكا يف األرض كاجلبوا،   بيعػوا كيػ  شػئتم 
 .(ِ)نق  سعره، فقاؿ:اخرج من سوقنا، كب  كي  شئ 

 اكم البيع بغري سعر ادلثل عند ضرورة الناسال رع الرابع: 

مػػ  أف األصػػل يف التسػػعّب ا٤بنػػ ، ٤بػػا صػػ  عػػن أ  ىريػػرة عنػػد أٞبػػد كأ  داكد قػػاؿ: "جػػاء 
وؿ هللا، رجػػػل فقػػػاؿ: اي رسػػػوؿ هللا، سػػػعًٌر، فقػػػاؿ: "بػػػل أدعػػػو هللا "،   جػػػاء آخػػػر فقػػػاؿ: اي رسػػػ

إال أف علماء اإلسبلـ ذكػركا أنػو يتعػْب التسػعّب يف أحػواؿ، ، (ّ)سعر، فقاؿ: "هللا ٱبفأ كيرف " 
منها أف ٲبتن  صاح  السلعة الٍب يضػطر النػاس ٥بػا إُف بيعهػا أبكثػر مػن قيمػة ا٤بثػل، قػاؿ اإلمػاـ 

بي  مػا عنػدىم بقيمػة  :" ك٥بذا كاف على الواِف األمر أف يكره الناس على-رٞبو هللا  -ابن تيمية 
 .(ْ)ا٤بثل عند ضركرة الناس إليو"

:"... مثػػل أف ٲبتنػػ  أرابب السػػل  مػػن بيعهػػا -رٞبػػو هللا  -ابػػن تيميػػة كيف فقػػو ذلػػ  يقػػوؿ 
مػػػػػ  ضػػػػػركرة النػػػػػاس إليهػػػػػا إال بػػػػػزايدة علػػػػػى القيمػػػػػة ا٤بعركفػػػػػة، فهنػػػػػا ٯبػػػػػ  علػػػػػيهم بيعهػػػػػا بقيمػػػػػة 

 .(ٓ)"ا٤بثل،...

:" كمػػن ذلػػ  أف ٰبتػػاج -رٞبػػو هللا  -ؿ ابػػن تيميػػة كيشػػمل ذلػػ  السػػل  كا٣بػػدمات، يقػػو 
النػاس إُف صػناعة  س  مثػل حاجػػة النػاس إُف الفبلحػة كالنسػاجة كالبنايػػة: فػ ف النػاس ال بػد ٥بػػم 
مػػن طعػػاـ أيكلونػػو كثيػػاب يلبسػػوهنا كمسػػاكن يسػػكنوهنا... فػػ ذا كػػاف النػػاس ٧بتػػاجْب إُف فبلحػػة 

                                                             

 .َُْٔٗ( ركاه عبدالرزاؽ يف مصنفو برقم ُ)
 .َُْْٗ( ركاه عبدالرزاؽ يف مصنفو برقم ِ)
(، َّْٓ(، كأبو داكد يف "سػننو"، كتػاب اإلجػارة، ابب يف التسػعّب )ْْٖٖرقم  ّّٕ/ِأخرجو أٞبد يف "ا٤بسند" )( ّ)

(، كالبغػوم يف "شػرح السػنة" ُِٓٔسػليماف بػن بػبلؿ، كأبػو يعلػى يف "مسػنده" )(، من طريػ  ِٗ/ٔكالبيهقي يف "سننو" )
(، مػن طريػ  أ  أكيػس، كابػن منػده يف "التوحيػد" ِْٕ(، من طري  إ٠باعيػل بػن جعفػر، كالطػرآف يف "األكسػ " )ُِِٓ)
ن جعفػر( عػن العػبلء بػن (، من طري  دمحم بن جعفر بن أ  كثّب، ٝبػيعهم )سػليماف، كإ٠باعيػل، كأبػو أكيػس، كدمحم بػِْٕ)

عبػد الػػرٞبن، عػػن أبيػو، عػػن أ  ىريػػرة، بػػو، كىػذا لفػػ  سػػليماف بػن بػػبلؿ. كحسػػن إسػػناده ابػن حجػػر يف "التلخػػي  ا٢ببػػّب" 
 (.َّْٓ(، كصححو األلبآف يف "صحي  أ  داكد" )َْٓ(، كالسخاكم يف "ا٤بقاصد ا٢بسنة" )ِٔٗ/ ّ)
 .  ٕٓ/ ِٖ(٦بموع الفتاكل ْ)
 .ِِدار الكت  العلمية ص  –يمية ( ا٢بسبة البن تٓ)
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جبا ٯبػرىم كِف األمػر عليػو إذا امتنعػوا عنػو بعػوض قـو أك نساجتهم أك بنا هم صار ىذا العمل كا
ا٤بثػػػل كال ٲبكػػػنهم مػػػن مطالبػػػة النػػػاس بػػػزايدة عػػػن عػػػوض ا٤بثػػػل كال ٲبكػػػن النػػػاس مػػػن ظلمهػػػم أبف 

 .(ُ)يعطوىم دكف حقهم"

 اكم ات اقات القصرال رع اخلامس: 

كجدت بعأ الصور يف عصور سابقة، تعػد مػن قبيػل اتفاقيػات القصػر، كمػن  االمتيػازات 
 األسػػواؽ لػػبعأ التجػػار دكف موجػػ  شػػرعي، كقػػد حػػذر أىػػل العلػػم فيهػػا، ٤بػػا فيهػػا مػػن ظلػػم يف

كأبلػػغ  " :-رٞبػػو هللا  -ابػػن تيميػػة للمشػَبين، كمنػػ  للمنافسػػْب اآلخػػرين، كيف ذلػػ  يقػوؿ اإلمػػاـ 
مػػػن ىػػػذا أف يكػػػوف النػػػاس قػػػد التزمػػػوا أال يبيػػػ  الطعػػػاـ أك غػػػّبه إال أ س معركفػػػوف ال تبػػػاع تلػػػ  

ال ٥بػم    يبيعوهنػا ىػم  فلػو ابع غػّبىم ذلػ  منػ  إمػا ظلمػا لوظيفػة تؤخػذ مػن البػا    أك السػل  إ
ىنػا ٯبػ  التسػعّب علػيهم ٕبيػ  ال يبيعػوف إال بقيمػة ا٤بثػل اغّب ظلم  ٤با يف ذلػ  مػن الفسػاد. فه

كال يشػَبكف أمػواؿ النػاس إال بقيمػة ا٤بثػػل بػبل تػردد يف ذلػ  عنػد أحػػد مػن العلمػاء  ألنػو إذا كػػاف 
قػػد منػػ  غػػّبىم أف يبيػػ  ذلػػ  النػػوع أك يشػػَبيو: فلػػو سػػوغ ٥بػػم أف يبيعػػوا ٗبػػا اختػػاركا أك اشػػَبكا ٗبػػا 
اختػػاركا كػػػاف ذلػػػ  ظلمػػػا للخلػػػ  مػػػن كجهػػػْب: ظلمػػا للبػػػا عْب الػػػذين يريػػػدكف بيػػػ  تلػػػ  األمػػػواؿ  
 كظلما للمشَبين منهم. كالواج  إذا َف ٲبكن دف  ٝبي  الظلم أف يػدف  ا٤بمكػن منػو فالتسػعّب يف

 .(ِ)مثل ىذا كاج  ببل نزاع كحقيقتو: إلزامهم أال يبيعوا أك ال يشَبكا إال بثمن ا٤بثل"

 اكم اامتيازات احلصرية بال مصلحةال رع السادس: 

كجػػػػدت بعػػػػأ حػػػػاالت االمتيػػػػازات ا٢بصػػػػرية يف الػػػػدكؿ اإلسػػػػبلمية السػػػػابقة، ككقػػػػ  يف 
عمػػن ضػػمن مػػن سػػئل  –و هللا رٞبػػ -ابػػن تيميػػة كجههػػا علمػػاء اإلسػػبلـ، فمػػن ذلػػ  أف اإلمػػاـ 

كالة األمور أف ال يبػاع صػن  مػن األصػناؼ إال مػن عنػده كذلػ  الصػن  ال يوجػد إال عنػده يف 

                                                             

 .ِٖ/ِٖٝبعها عبدالرٞبن ابن قاسم  –( ٦بموع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُ)
 .ٕٔ/ِٖٝبعها عبدالرٞبن ابن قاسم  –( ٦بموع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ِ)
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تل  البقعة كيوجد يف األماكن القريبة من نواحي تل  البقعة  ٕبي  تكوف ا٤بسػافة مػا بػْب مصػر 
 ال ٰبل لو أف يفعل من كجهْب: فمجاب أبنو كالقاىرة. 

 غّبه من البي  ا٢ببلؿ.  من جهة أنو ٲبن  .ُ

كمن جهة أنو يضطر الناس إُف الشػراء منػو حػٌب يشػَبكا مػا يريػد فػيظلمهم بػزايدة  .ِ
 .(ُ)الثمن

 

 اشرتاؾ التجار وادلنتجني لغرض اذليمنة على السوؽاكم ال رع السابع: 

من طبيعة التجار الله  كراء الرب ، كمن الوسا ل الٍب ٚبال  الشرع مػا يقػ  مػن اتفاقػات 
ابػن تيميػة التجػار لتقاسػم األسػواؽ لغػرض الػتحكم ابألسػعار، كيف ىػذه ا٤بسػملة يقػوؿ اإلمػاـ  بْب
ػػػػكأصػػػػحابو القي  (ِ):" ك٥بػػػػذا منػػػػ  غػػػػّب كاحػػػػد مػػػػن العلمػػػػاء كػػػػم  حنيفػػػػة-رٞبػػػػو هللا  - اـ الػػػػذين سَّ

يقسػػػموف العقػػػار كغػػػّبه ابألجػػػر أف يشػػػَبكوا كالنػػػاس ٧بتػػػاجوف إلػػػيهم أغلػػػوا علػػػيهم األجػػػر، فمنػػػ  
كا ؤ كا علػػػى أال يبيعػػوا إال بػػثمن قػػدركه أكُف، ككػػػذل  منػػ  ا٤بشػػَبين إذا تواطػػػؤ ْب الػػذين تواطػػالبػػا ع

علػػى أف يشػػَبكوا، فػػ هنم إذا اشػػَبكوا فيمػػا يشػػَبيو أحػػدىم حػػٌب يهضػػموا سػػل  النػػاس أكُف أيضنػػا، 
تواطػػػمت علػػػى أف يهضػػػموا مػػػا  فػػػ ذا كانػػػ  الطا فػػػة الػػػٍب تشػػػَبم نوعنػػػا مػػػن السػػػل  أك تبيعهػػػا قػػػد

و بػػػدكف ٜبػػػن ا٤بثػػػل ا٤بعػػػركؼ، كيزيػػػدكف مػػػا يبيعونػػػو أبكثػػػر مػػػن الػػػثمن ا٤بعػػػركؼ، كينمػػػوا مػػػا يشػػػَبكن
يشػػػَبكنو، كػػػاف ىػػػذا أعظػػػم عػػػدكا ن مػػػن تلقػػػي السػػػل ، كمػػػن بيػػػ  ا٢باضػػػر للبػػػادم، كمػػػن الػػػنج  
كيكونوف قد اتفقوا على ظلػم النػاس حػٌب يضػطركا إُف بيػ  سػلعهم كشػرا ها أبكثػر مػن ٜبػن ا٤بثػل، 

                                                             

 .ِّٖ/ِٗٝبعها عبدالرٞبن ابن قاسم  –( ٦بموع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُ)
ىػػ، كلقػي  َٖإلماـ الفقيو النعماف بن اثب  التيمي الكويف موُف بِب تيم هللا بن ثعلبو من بكر بن كا ػل، كلػد سػنة ىو ا (ِ)

عددا من الصحابة، كاشتهر بدقة الفهم كحسػن التعلػيم، فتتلمػذ عليػو عػدد مػن العلمػاء، قػاؿ الشػافعي النػاس يف الفقػو عيػاؿ 
 .َّْ-َّٗ/ٔىػ. سّب أعبلـ النببلء َُٓيا يف سنة على أ  حنيفة، قاؿ الذىيب: تويف شهيدا مسق
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إُف ذلػػ  كشػػرا و. كمػػا احتػػاج إُف بيعػو كشػػرا و عمػػـو النػػاس ف نػػو ٯبػػ  أال يبػػاع  كالنػاس ٰبتػػاجوف
 .(ُ)إال بثمن ا٤بثل، إذا كان  ا٢باجة إُف بيعو كشرا و عامة" 

أف غػػّب كاحػػد مػػن العلمػػاء، كػػم  حنيفػػة كأصػػحابو، منعػػوا   -رٞبػػو هللا  - نقػػل ابػػن القػػيمك 
أف يشػػػَبكوا، فػػػ هنم إذا اشػػػَبكوا كالنػػػػاس  -الػػػذين يقسػػػموف العقػػػار كغػػػػّبه ابألجػػػرة  -القسػػػامْب 

ٰبتاجوف إليهم أغلوا عليهم األجرة. ككذل  ينبغي لواِف ا٢بسبة أف ٲبن  مغسلي ا٤بوتى كا٢بمػالْب 
٥بم من االشَباؾ، ٤با يف ذل  من إغػبلء األجػرة علػيهم، ككػذل  اشػَباؾ كػل طا فػة ٰبتػاج النػاس 

 .(ِ)إُف منافعهم 

الناس أال يبيػ  الطعػاـ أك غػّبه مػن األصػناؼ  أف إلزاـ –ٞبو هللا ر  - ابن القيمكبْب اإلماـ 
مػن البغػي يف األرض  ،إال  س معركفوف، فبل تباع تل  السل  إال ٥بم،   يبيعوهنا ىم ٗبػا يريػدكف

كالفسػػاد بػػبل تػػردد يف ذلػػ  عنػػد أحػػد مػػن العلمػػاء. كٯبػػ  التسػػعّب علػػيهم، كأف يبيعػػوا كيشػػػَبكا 
. ككػذل  إٯبػار ا٢بػانوت علػى الطريػ  أك يف القريػة أبجػرة معينػة، علػى أال بقيمة ا٤بثل منعػا للظلػم

يبيػػػ  أحػػػد غػػػّبه، نػػػوع مػػػػن أخػػػذ أمػػػواؿ النػػػاس قهػػػرا كأكلهػػػػا ابلباطػػػل، كىػػػو حػػػراـ علػػػى ا٤بػػػػؤجر 
 .(ّ)كا٤بستمجر 

 اكم ادلمارسات ااستبعادية دلنع دخوؿ منافسنيال رع الثامن: 

ابػن  ة إلخػراج اتجػر مػن السػوؽ، كمػن ذلػ  قػوؿبْب فقهاء اإلسػبلـ ٙبػرٔف اٚبػاذ أم كسػيل
:" عدـ جواز ما عليػو أىػل بعػأ الصػنا   كا٢بػرؼ مػن مػنعهم مػن –رٞبو هللا  -عابدين ا٢بنفي 

أراد االشػػػػتغاؿ يف حػػػػرفتهم كىػػػػو مػػػػتقن ٥بػػػػا أك أراد تعلمهػػػػا فػػػػبل ٰبػػػػل التحجػػػػّب كمػػػػا أفػػػػٌب بػػػػو يف 
 .(ْ)ا٢بامدية"

 اخمراالم اااتكارية سد الذراالع ادلو ولة إىلال رع التاسع: 
                                                             

دار الكتػػ   –، ا٢بسػػبة البػػن تيميػػة ٕٗ/ِٖٝبعهػػا عبػػدالرٞبن ابػػن قاسػػم  –( ٦بمػػوع فتػػاكل شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػة ُ)
 .ِْ-ِّالعلمية ص 

 ط السنة امدية ِْٔ - ِْٓالطرؽ ا٢بكمية ص ( ِ)
 .ِْٓالطرؽ ا٢بكمية ص ( ّ)
 .ُْٖ/ٔدار الفكر  –ن ( حاشية ابن عابديْ)
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لسػػد يف اللغػػة: إغػػبلؽ ا٣بلػػل. كالذريعػػة: الوسػػيلة إُف الشػػيء يقػػاؿ: تػػذرع فػػبلف يقصػػد اب
 .(ُ)بذريعة أم توسل هبا إُف مقصده، كا١بم  ذرا   

االصػػطبلح األشػػياء الػػٍب ظاىرىػػا اإلابحػػة كيتوصػػل هبػػا إُف فعػػل  كيقصػػد بسػػد الػػذرا   يف
كسػػػا ل الفسػػػاد دفعػػػا ٥بػػػا إذا كػػػاف الفعػػػل السػػػاَف مػػػن  ٧بظػػػور. كمعػػػُب سػػػد الذريعػػػة: حسػػػم مػػػادة

 .(ِ)ا٤بفسدة كسيلة إُف مفسدة 

أقسػػاـ ، ك اعتبػار سػد الػػذرا   مصػدرا لؤلحكػاـ الشػرعيةكيف ىػذا الفػرع سػيتم التطػػرؽ لبيػاف 
، كنتيجة لذل  بياف سد ذريعػة كػل مػا يػؤدم لبلحتكػار مػن انػدماجات قػد الذرا   إُف ارمات

 تؤدم للهيمنة.

 اعتبار سد الذراالع مصدرا لألاكاـ الشرعيةسألة األوىل: ادل

ذىػػ  اققػػوف مػػن أىػػل العلػػػم مػػن ا٤بالكيػػة، كا٢بنابلػػة إُف اعتبػػػار سػػد الػػذرا   أصػػبل مػػػن 
 كىالى تىسيػػػػبُّواٍ ٱلَّػػػػًذينى يىػػػػۡدعيوفى  األصػػػػوؿ الػػػػٍب تبػػػػُب عليهػػػػا األحكػػػػاـ ألدلػػػػة كثػػػػّبة منهػػػػا قولػػػػو تعػػػػاُف:"

ا ًبغىػّۡبً ًعۡلػمو ًمن ديكًف ٱًََّّ فػىيىسيبُّ  (، ككجػو الداللػة أنػو هللا تعػاُف هنػى عػن َُٖ :" )األنعػاـواٍ ٱََّّى عىۡدكىَۢ
ػا ٱلَّػًذينى ءىامىنيػواٍ الى  س  آ٥بة الكفار لئبل يكوف ذل  ذريعة إُف س  هللا تعاُف، كقولػو تعػاُف: أيىٓأىيػُّهى

و الداللة أنو هللا تعاُف هنى عن قػوؿ ىػذه الكلمػة ( ككجَُْ :تػىقيوليوٍا رٓىًعنىا كىقيوليوٍا ٱنظيۡر ى " )البقرة
 .-   -م  أف معناىا صحي  لئبل يكوف ذل  ذريعة لليهود إُف س  النيب 

 أقساـ الذراالع إىل احملرماتادلسألة الثانية: 

 الذرا   إُف الفساد ثبلثة أقساـ: ٲبكن تقسيم

ر اآلابر يف طػرؽ ا٤بسػلمْب، ف نػو قسم أٝبع  األمة على سده كمنعو كحسػمو، كحفػ -ُ
  .كسيلة إُف إىبلكهم فيها، ككذل  إلقاء السم يف أطعمتهم

                                                             

   لساف العرب، ا٤بصباح ا٤بنّب، مادة: )ذرع، كسدد(. (ُ)
 .ِّ/  ِ، الفركؽ للقرايف ِّٕ/  ِتبصرة ا٢بكاـ  (ِ)
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كقسػم أٝبعػ  األمػة علػى عػدـ منعػػو، كأنػو ذريعػة ال تسػد، ككسػيلة ال ٙبسػم، كػػا٤بن   -ِ
 من زراعة العن  خشية أف تعصر منو ا٣بمر ف نو َف يقل بو أحد.

 .(ُ)٧بل نظر الفقيو ، كىوكقسم اختل  فيو العلماء ىل يسد أـ ال -ّ

 كتطبي  القسم الثال  يف ا٤بسملة اآلتية.

 ادلسألة الثالثة: سد ذريعة كل ما يؤدي لالاتكار من اندماجات قد تؤدي للهيمنة

حي  تقرر أف االحتكار كٝبي  ا١برا م االحتكارية كا٤بمارسات االسػتبعادية ٩بػا ٛبنعػو     
ا ينبغػػي منعػػو أيضػػا إذا مت التحقػػ  مػػن إيصػػالو يف الشػػريعة اإلسػػبلمية، فػػ ف مػػا يػػؤدم إُف ذلػػ  ٩بػػ

النهاية للجرا م االحتكارية كا٥بيمنة على السػوؽ، فػ ذا أمكػن اإلذف ابلَبكػز االقتصػادم مػ  أخػذ 
 التعهدات بعدـ كقوع اذكر فهو ا٤بتعْب.

 كسد ىذه الذرا   ٰبتاج إُف دراسة متمنية يف مصاٌف الَبكز كمفاسػده   ا٤بوازنػة بػْب ذلػ ،
 الثػػآفكإمكانيػػة السػػماح ابلَبكػػز مػػ  أخػػذ التعهػػدات كاالشػػَباط الػػٍب ٛبنػػ  اػػذكر، كيف الفصػػل  

، سػػػػواء أدل إُف ا٤بركػػػػز أسػػػػس النظػػػػر يف االنػػػػدماج يف ضػػػػوء أحكػػػػاـ ا٤بنافسػػػػة سػػػػيتم التطػػػػرؽ إُف
 ا٤بهيمن أك َف يؤدًٌ إليو.

  

                                                             

 .ِّ/  ِالفركؽ للقرايف ( ُ)
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 انفصم انثاًَ
أسس انُظر يف االَذياج يف ضٕء أحكاو 

 املُافسح
 
ذوتضمنذاملباحثذاآلتوة:و

املبحللثذاألول:ذيفذحللالذكللونذا نللدماجذ ذوللً يذإ ذالوضلل ذذذذ

ذاملهومن

املبحللثذالثللاني:ذيفذحللالذكللونذا نللدماجذوللً يذإ ذاملركللزذذذذذذذ

ذاملهومن

املبحلللثذالثاللللث:ذأدلللسذالرقابلللةذعلللليذاملنشلللىتذالتجا ولللةذبعلللدذذذ

ذا ندماجذعندذوجو ذحدذأ نيذمنذالتيثلذعليذاملنافدةذ

 :ذاملوقللاذالفقهلليذلضلبدذا نللدماجذوالرقابللةذعلولل ذذاملبحلثذالرابللذ

ذحتيذ ذخيألذباملنافدة
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 :مدخل
ا٤بنافسة كل ما يقيد ا٤بنافسة من اتفاقيات أك غّبىا، كيشمل ذلػ  كػل تنسػي   أنظمةٛبن  

يف السػػػػلوؾ بػػػػْب ا٤بشػػػػركعات أك أم عقػػػػد أك اتفػػػػاؽ ضػػػػمِب أك صػػػػري ، كمػػػػا يشػػػػمل أمَّ شػػػػكل 
 .(ُ)٧بلو أك كان  آاثره ٛبن  أك تقيد أك ٙبرؼ ا٤بنافسةيتخذه ىذا االتفاؽ إذا كاف 

كيعػػػد االنػػػدماج أىػػػم التصػػػرفات القانونيػػػة ا٤بشػػػمولة ابلتنظػػػيم يف قػػػوانْب ا٤بنافسػػػة  كيشػػػمل 
ذلػػ  االنػػدماج بشػػٌب أنواعػػو، كالػػذم يكػػوف بػػْب منشػػمتْب أك أكثػػر كا٤بػػؤدم إُف حالػػة مػػن الَبكػػز 

للمنافسػػػة، كلػػػذا تسػػػعى معظػػػم القػػػوانْب لتنظػػػيم االقتصػػػادم يف السػػػوؽ بتكػػػوين احتكػػػار مقيػػػد 
. كقد أحسن ا٤بنظم األردٓف حْب اسػتعاض عػن (ِ)أحكاـ االندماج أك الَبكز إلبقاء ركح ا٤بنافسة

لف  االندماج إُف لف  أتل كىو الَبكز، إذ يدخل ضػمنو االنػدماج كالسػيطرة كا٤بشػركع ا٤بشػَبؾ 
 .(ّ)الَبكزم

ت ا٤بتحدة األمريكية ٰبظر كػل ٘بمػ  أك تكتػل أك تواطػؤ كقد كاف قانوف شّبماف يف الوالاي
بغيػػة تقييػػد حريػػة ا٤بنافسػػة،   عيػػدًٌؿى ذلػػ  اب٤بػػادة السػػابعة مػػن قػػانوف كبليتػػوف كالػػٍب حظػػرت أم 
اسػػػػتحواذ بطريػػػػ  مباشػػػػر أك غػػػػّب مباشػػػػر إذا كانػػػػ  ىػػػػذه السػػػػيطرة تػػػػؤدم إُف احتمػػػػاؿ التقييػػػػد 

السوؽ بصفة عامة أك كاف من مؤدل ذل  احتماؿ ا١بوىرم للمنافسة بْب تل  ا٤بنش ت أك يف 
 .(ْ)تكوين احتكار يف ٦باؿ السلعة كيف نطاؽ السوؽ ا١بغرافية

كبػػػدىي أف االنػػػدماج إذا َف يكػػػن مػػػؤداين للسػػػيطرة أنػػػو ال يػػػدخل يف ٦بػػػاؿ ا٢بظػػػر، كمػػػا يف 
 األحواؿ اآلتية:

 االندماج لغرض االستثمار البح  كليس السيطرة.إذا كاف  -ُ
ندماج م  شػركة تعػآف صػعوابت ماليػة أك إداريػة، كيطلػ  علػى ىػذه ا٢بالػة االإذا كاف  -ِ

 Failing Companyيف قػػػػوانْب ا٤بنافسػػػػػة: اسػػػػػتثناء الشػػػػػركة ا٤بفلسػػػػػة أك ا٥باكيػػػػػة )
Doctrine). 

                                                             

 .ُْص  –ـ ََِٔ –للدكتورة لينا حسن ذكي  –( قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  االحتكار ُ)
 .ُٔ/ّ/ُٗ -٦بلة ا٢بقوؽ  -يطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية ألٞبد ا٤بلحم( مدل ٨بالفة االندماج كالسِ)
 الفقرة )أ(. ٗـ ا٤بادة ََِْلعاـ  ّّ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف رقم ّ)
 .  ُٕٖ( االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة ص ْ)
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كما ٯبدر التنبيو إُف أف احتكار السوؽ يف منتج معْب جديد أمر ال بد منػو، كمػا أنػو قػد 
 .(ُ)معينة  يصب  ضركراي يف ظركؼ اقتصادية

( الػػذم Ratio of Concentrationكاب١بملػػة، فػػالنظر يكػػوف لدرجػػة الَبكيػػز )
ٰبدثو االندماج يف السوؽ، كما سيميت إيضاحو. كيػتم تقيػيم عمليػة الَبكػز عػر مػا يعػرؼ بتحليػل 

 .(ِ)(Merger Analysisاالندماج )
 بطْب:كٚبتل  التنظيمات يف ٙبليل آاثر االندماج، كٲبكن إرجاعها إُف ضا

(، كٰبظػػر االنػػدماج مػػػن Dominance Test: ضػػاب  ا٥بيمنػػة أك السػػيطرة )األوؿ
خبلؿ ىذا الضاب  إذا أدل إُف تكوين مراكػز مسػيطرة يف السػوؽ، كىػذا ا٤بعيػار أيخػذ بػو ا٤بػنظم 

 األ٤بآف كاإليطاِف.
 Substantive Lessening of: ضػػاب  ا٣بفػػأ ا١بػػوىرم للمنافسػػة )الثػػاص

Competition Test كمن خبلؿ ىذا الضاب  ٰبظر االنػدماج إذا ترتػ  عليػو ٚبفػيأ ،)
جػػػوىرم يف حريػػػة ا٤بنافسػػػة يف السػػػوؽ ا٤بعنيػػػة، كأتخػػػذ بػػػو الػػػوالايت ا٤بتحػػػدة األمريكيػػػة كا٤بملكػػػة 

 ا٤بتحدة كفرنسا.
عيػػػارين كليهمػػػا، مػػػ  األخػػػذ يف االعتبػػػار مػػػا ٰبصػػػل مػػػن آاثر اب٤ب كيػػػرل الباحػػػ  أف يؤخػػػذ

(، ك٧باكلػػػة إصػػػبلح االنػػػدماج بػػػدالن مػػػن Efficienciesلكفػػػاءات )إٯبابيػػػة كىػػػو مػػػا يعػػػرؼ اب
 .(ّ)إلغا و كإبطالو

كيف ىذا الفصل سيتم تناكؿ أسس النظر يف االندماج يف ضوء أحكػاـ ا٤بنافسػة مػن خػبلؿ 
 ا٤بباح  اآلتية:

 ا٤ببح  األكؿ: يف حاؿ كوف االندماج ال يؤدم إُف الوض  ا٤بهيمن
 الندماج يؤدم إُف ا٤بركز ا٤بهيمنا٤ببح  الثآف: يف حاؿ كوف ا

ا٤ببح  الثال : أسس الرقابة علػى ا٤بنشػ ت التجاريػة بعػد االنػدماج عنػد كجػود حػد أدْف 
 من التمثّب على ا٤بنافسة 

                                                             

 .ُِي عبادة يوس  ص أسامة فتح -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ُ)
 .ِٗٔأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ِ)
 .َّْ-َّّأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ّ)
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  ا٤ببح  الراب : ا٤بوق  الفقهي لضب  االندماج كالرقابة عليو حٌب ال ٱبل أحكاـ ا٤بنافسة
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 املبخح األّل

 ٓؤدٖ إىل الْضع املَٔنًيف حال كٌْ االىدماج ال  

، حسػ  عػدة عوامػل مػؤثرة، كمػن أٮبهػا  أتثّب الَبكز على ا٤بنافسة متفػاكت كمػا ىػو معلػـو
الثقػػػل االقتصػػػادم، فػػػبل ينظػػػر إُف عمليػػػات الَبكػػػز الػػػٍب ال تتمتػػػ  بثقػػػل اقتصػػػادم. فعلػػػى سػػػبيل 

 إذا ٘بػػػػاكزت ا٤بثػػػػاؿ  ال تراقػػػػ  ا١بهػػػػات ا٤بختصػػػػة يف الػػػػوالايت ا٤بتحػػػػدة األمريكيػػػػة االنػػػػدماج إال
، كيف قػػانوف ا٤بنافسػػة األكرك  حػػددت حالػػة الَبكػػز (ُ)الصػػفقة ٟبسػػة عشػػر مليػػوف دكالر أمريكػػي

، كىػػذا (ِ)الػػٍب تسػػتح  أف تكػػوف ٙبػػ  ا٤براقبػػة إف تعػػدل ا٤بشػػركع أبعمالػػو ٟبسػػة مليػػارات يػػورك
 فرؽ كبّب ككاض  بْب ا٤بنظم األمريكي كا٤بنظم األكرك .

األكركبيػػة أف الَبكيػػز الػػذم ال يشػػكل عا قػػان ىامػػا للمنافسػػة  كقػػد أكػػدت ال حػػة االنػػدماج
الفعالة يف السوؽ األكرك  أك يف جزء جػوىرم منػو، كعلػى كجػو ا٣بصػوص ذلػ  الػذم ال ينشػ  

 . (ّ)كال يعزز مركزا مسيطران يعد متوافقان م  السوؽ ا٤بشَبؾ
 كيف ىذا ا٤ببح  سيتم بياف اآليت:
 ٤بهيمنا٤بطل  األكؿ: ا٤بقصود ابلوض  ا

 ا٤بطل  الثآف: إجراءات االندماج يف حاؿ كونو ال يؤدم إُف الوض  ا٤بهيمن
 

 املطلب األّل

 املكصْد بالْضع املَٔنً 

كالقضػػػاء ا٤بقػػػارف، كيف ىػػػذا  الوضػػػ  ا٤بهػػػيمن لػػػو عػػػدة تعريفػػػات متقاربػػػة يف قػػػوانْب ا٤بنافسػػػة
  . ا٤بتعلقة بوا٤بطل  سيتم بياف ما يتعل  اب٥بيمنة أك الوض  ا٤بهيمن، كا٤بعآف

 

                                                             

، عػػن االحتكػػار كا٤بمارسػػات ا٤بقيػػدة للمنافسػػة للػػدكتور معػػْب (Hart Scort Rodinsالقػػانوف ا٤بػػنظم للَبكػػز )( ُ)
 .ُٖٗالشناؽ ص 

 .ِٓٓلينا حسن ذكي ص  –ا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة كالوسا ل القانونية البلزمة ٤بواجهتها ( ِ)
عػػػد ف  – ، كينظػػػر كتػػاب: التنظػػػيم القػػػانوٓف للمنافسػػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػػات االحتكاريػػػةِ-ِال حػػة االنػػػدماج األكركبيػػػة ( ّ)

 .ُىام   ّٔٔابقي لطي  ص 
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 ادلسألة األوىل: تعريه الوضع ادلهيمن يف قوانني ادلنافسة
شػػمة أك ٦بموعػػة مينشػػ ت نعػػرؼ ا٤بػػنظم السػػعودم ا٥بيمنػػة أبهنػػا كضػػ  تكػػوف مػػن خبللػػو ا٤ب

قادرة على التمثّب يف السعر السا د من خػبلؿ الػتحكم يف نسػبةو ميعينػةو مػن العػرض الكيلػي لسػلعةو 
أك خدمػػػػةو ميعينػػػػة
التعريػػػػ  معيػػػػ ، لػػػػذكره طريقػػػػة الوصػػػػوؿ للوضػػػػ   كيػػػػرل الباحػػػػ  أف ىػػػػذا .(ُ)

 ا٤بهيمن، كالتعريفات يفَبض أف ٚبلو ٩با يزيد على بياف ا٤بقصود.
كنلح  أف القانوف األردٓف للمنافسة تبلىف ذلػ  فعػرؼ الوضػ  ا٤بهػيمن أبنػو الوضػ  الػذم 

القػػانوف اإلمػػارايت كمثلػػو  .(ِ) تكػػوف فيػػو ا٤بؤسسػػة قػػادرة علػػى الػػتحكم كالتػػمثّب يف نشػػاط السػػوؽ
 .(ْ)، كقانوف ا٤بنافسة السورم (ّ)االٙبادم للمنافسة

كقريػػػػ  مػػػػن التعريػػػػ  السػػػػاب ، تعريػػػػ  بعػػػػأ القػػػػانونيْب ا٤بختصػػػػْب يف ا٤بنافسػػػػة للوضػػػػ  
ا٤بهيمن أبنو الوضعية الٍب تكوف فيها ا٤بنشمة أك ٦بموعة منش ت قػادرة ٕبكػم قوهتػا السػوقية علػى 

 .  (ٓ)ؽ كالتنصل من منافسيها لفَبة معقولة التمثّب يف السو 
كعػػرؼ الوضػػ  ا٤بهػػيمن أبنػػو الوضػػ  الػػذم ٚبضػػ  عنػػده عمليػػة الَبكػػز االقتصػػادم للرقابػػة 
ا٤بنصػػػػوص عليهػػػػا يف التشػػػػري ، ٕبيػػػػ  ال تػػػػؤدم عمليػػػػة الَبكػػػػز إُف قيػػػػاـ احتكػػػػار يػػػػؤثر سػػػػلبا يف 

نػة بنتيجتهػا، كَف ٲبيزىػا عػن التعريػ  معيػ ، لكونػو عػرؼ ا٥بيم كيرل الباح  أف ىذا. (ٔ)السوؽ
 غّبىا من األكضاع.

أكض  تعري  للهيمنة، مػ  اختصػاره مػا كرد يف القػانوف القطػرم كالذم يظهر للباح  أف 
قػػدرة الشػػخ  أك ٦بموعػػة أشػػخاص تعمػػل معػػان يف الػػتحكم يف سػػوؽ للمنافسػػة أبف ا٥بيمنػػة ىػػي 

                                                             

 .ِ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـُ)
 .ِـ، ـ  ََِْقانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ( ِ)
أكتػػػػػوبر  َُا٤بوافػػػػػ :  -ىػػػػػػ ُّّْذم القعػػػػػدة  ِْبتػػػػػاريخ –ـ َُِِ( لسػػػػػنة ْالقػػػػػانوف اإلمػػػػػارايت االٙبػػػػػادم رقػػػػػم ) (ّ)

 . ُـ  –يف شمف تنظيم ا٤بنافسة  -ـ َُِِ
 .ِـ -٤بنافسة كمن  االحتكار السورم( قانوف اْ)
 .ّٓ( التقرير الوطِب حوؿ سياسة كقانوف ا٤بنافسة يف تونس  ص ٓ)
 .ُٖٖ( االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة ص ٔ)
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ا دكف أف تكػػوف ٤بنافسػػيهم ا٤بنتجػػات، كإحػػداث أتثػػّب فعػػاؿ علػػى األسػػعار أك حجػػم ا٤بعػػركض هبػػ
 .(ُ)القدرة على ا٢بد من ذل 

،  قوانْب ا٤بنافسة، ال ٙبظر الوض  ا٤بهيمن ذاتو، كإ٭با ٰبظر اسػتغبلؿ ىػذا الوضػ علمان أبف 
٘بدر اإلشارة إُف أف الوض  ا٤بهػيمن كمػا ٲبػارس مػن طػرؼ منشػمة كاحػدة، ٲبكػن أف ٲبػارس كما 

ستخدـ منشػ ت بشػكل ٝبػاعي سػلوكا مشػاهبا بشكل ٝباعي من منش ت عدة، كذل  عندما ت
٤با ٛبارسو ا٤بنشمة ا٤بهيمنة ٫بو عمبل ها كمنافسيها، كحٌب نكوف أماـ كضػ  مهػيمن ٝبػاعي ينبغػي 

 :اآليتتوافر 
 .نفسو أف ٛبارس ا٤بنش ت نشاطها داخل السوؽ .ُ
غيػػػاب التنػػػافس مؤشػػػر علػػػى كجػػػود  إذبينهػػػا،  فيمػػػا تنػػػافس حػػػاؿ يف ا٤بنشػػػ ت أال تكػػػوف .ِ

 بينها.ركاب  
 ادلسألة الثانية: م هـو اذليمنة لدخم القضاء ادلقارف

مػػن الػػدكؿ إُف إغفػػاؿ تعريػػ  الوضػػ  ا٤بهػػيمن )ا٥بيمنػػة( ليتػػاح إُف القضػػاء  ا٘بهػػ  العديػػد
كالشػػراح تعريفػػو حسػػ  التطػػور التجػػارم، كىػػو مػػا ا٘بػػو إليػػو ا٤بػػنظم الفرنسػػي كتبعػػو بعػػأ الػػدكؿ 

 .(ِ)العربية كتونس كا١بزا ر كا٤بغرب 
قد انتهى ٦بلس ا٤بنافسة الفرنسي مػن خػبلؿ التقػارير الصػادرة عنػو إُف ٙبديػد ا٤بمارسػات ك 

 الٍب ٛبيز تعس  ا٤بنشمة ا٤بهيمنة فتوصل إُف أف التعس  ينحصر عادة فيما يلي:
القياـ اب٤بمارسات الٍب يكوف الغػرض منهػا أك ٲبكػن أف يَبتػ  عنهػا إقصػاء ا٤بنافسػْب  (ُ

 وؽ ا٤بهيمن عليها.أك من  منافسْب جدد إُف الس
القيػػػػػاـ ٗبمارسػػػػػات يصػػػػػع  علػػػػػى أم منشػػػػػمة منافسػػػػػة أف تقػػػػػـو هبػػػػػا دكف أف تعػػػػػرض  (ِ

 . (ّ)مصلحتها يف السوؽ للخطر
 

                                                             

 .ُـ، ـ ََِٔ( لسنة ُٗرقػػم ) -( القانوف القطرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ُ)
–٦بلػة اإلدارة ٔبامعػة مولػود معمػرم  –للػدكتور دمحم الشػري  كتػو  –٤بمارسػات ا٤بنافيػة للمنافسػة ( ٞباية ا٤بستهل  من اِ)

 ، كقد خل  قوانْب ا٤بنافسة لتونس كا١بزا ر كا٤بغرب من تعري  ا٥بيمنة.ُٔص  ِّع  -تيزم إكزك 
 .٧ْٖبمود خل  ص  ( يف ٦باؿ عدـ اإلخبلؿ ابألسعار كٞباية ا٤بنافسة كمن  االحتكار للدكتور أٞبد دمحمّ)
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 ادلسألة الثالثة: م هـو ادلرك  ادلسيطر
يوجػػػد للوضػػػػ  ا٤بهػػػػيمن عػػػػدة إطبلقػػػػات أخػػػػرل مثػػػػل: ا٤بركػػػػز االحتكػػػػارم كا٤بركػػػػز ا٤بسػػػػيطر 

، كىػػذه ا٤بصػػطلحات (ُ)لَبكػز السػػوقي، كالسػيطرة علػػى السػوؽكا٢بصػة السػػوقية كالقػوة السػػوقية كا
 متطابقة ال فرؽ بينها. 

ىػػو ا٤بسػػتعمل يف  (Dominant Positionكاصػػطبلح ا٤بركػػز ا٤بهػػيمن أك ا٤بسػػيطر )
كىػػػػػو ، (ّ)، كيقابلػػػػػو يف القػػػػػوانْب األمريكيػػػػػة مصػػػػػطل  "ا٤بركػػػػػز االحتكػػػػػارم"(ِ)القػػػػػوانْب األكركبيػػػػػة

 –مفهػػـو ا٤بركػػز ا٤بسػػيطر كمفهػػـو القػػدرة علػػى االحتكػػار متفقػػاف ف، ا٤بسػػتخدـ يف قػػانوف شػػّبماف
فقػػد مت ٙبديػػد القػػدرة علػػى االحتكػػار أبهنػػا القػػدرة علػػى رفػػ   –حسػػ  توجػػو القضػػاء األمريكػػي 

 .(ْ)األسعار أك تفادم ا٤بنافسة 
مػػن األحكػػػاـ القضػػا ية ا٤بقارنػػة، ففػػػي ا٤بسػػيطر كمػػن ا٤بهػػم جػػػدا اسػػتخبلص مفهػػـو ا٤بركػػػز 

ىػو قػدرة ا٤بشػركع االقتصػادية الػٍب ٛبكنػو مػن منػ  ا٤بسػيطر اـ الفرنسية ذكر أف ا٤بركز أحد األحك
ا٤بنافسة ا٢بقيقية يف السوؽ كتسم  لو ابلتصرؼ ٕبرية كدكف ضغ  مػن ا٤بنافسػْب أك العمػبلء أك 

يف مركػػػز مسػػػيطر عنػػػدما ٰبػػػوز  يكػػػوف ا٤بشػػػركعقػػػررت اكمػػػة أف  ا٤بسػػػتهلكْب، كيف حكػػػم آخػػػر
 .(ٓ)السوؽ لفَبة من الزمن"حصة كبّبة من 

أبنػو "قػػوة اقتصػادية ٧بػوزة مػػن ا٤بسػيطر كعرفػ  السػلطات القضػا ية لبلٙبػػاد األكرك  ا٤بركػز 
طرؼ منشمة كالٍب ٗبوجبها تستطي  إعاقػة ا٤بنافسػة الفعليػة يف السػوؽ كانتهػاج سػلوؾ يتسػم بقػدر  

   .(ٔ)كْبكاؼ من االستغبلؿ ا٘باه منافسيها كعمبل ها كأخّبان إزاء ا٤بستهل
 كمن خبلؿ التعري  يتض  أف االستغبلؿ التعسفي يتطل  لقيامو توافر عنصرين ٮبا:

                                                             

 .ُّٕ( ا٤بنافسة التجارية للدكتور عبدالعزيز الناصر ص ُ)
 .َُٕمن  اإلغراؽ كاالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمل دمحم شليب، ص  –( ا٢بد من آليات االحتكار ِ)
 .ُِٗعد ف ابقي لطي  ص  –التنظيم القانوٓف للمنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ( ّ)
 .٦ٔٗبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ْ)
 .ْٖ( يف ٦باؿ عدـ اإلخبلؿ ابألسعار كٞباية ا٤بنافسة كمن  االحتكار للدكتور أٞبد دمحم ٧بمود خل  ص ٓ)
تيػزم إكزك –٦بلػة اإلدارة ٔبامعػة مولػود معمػرم  –كتو دمحم الشري   –ٞباية ا٤بستهل  من ا٤بمارسات ا٤بنافية للمنافسة ( ٔ)
منػػ  اإلغػػراؽ كاالحتكػػار مػػن الوجهػػة القانونيػػة للػػدكتورة أمػػل دمحم شػػليب،  –. ا٢بػػد مػػن آليػػات االحتكػػار ُٔص  ِّع  -

 .َُٖص 
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 توفر سلطة مطلقة للمنشمة ٛبكنها من فرض شركطو يف السوؽ. العنصر األوؿ:
 إخضاع ا٤بنافسْب لسلوؾ ا٤بنشمة ا٤بنفرد.العنصر الثاص: 

يف ٙبديػػد األسػػعار أك زايدهتػػا عػػرؼ ا٤بركػػز ا٤بسػػيطر أبنػػو ا٢بصػػوؿ علػػى أتثػػّب معقػػوؿ كمػػا 
. (ُ)فػػػػوؽ ا٢بػػػػد التنافسػػػػي مػػػػن غػػػػّب فقػػػػداف ا٢بصػػػػة السػػػػوقية أك ا٤بقػػػػدرة علػػػػى تفػػػػادم ا٤بنافسػػػػة 

فالشركات ا٤بند٦بة إف اسػتطاع  أف ترفػ  األسػعار أك ٩بارسػة التمييػز غػّب العػادؿ بػْب التجػار أك 
 تقييد اإلنتاج، فقد كصل  للمركز ا٤بسيطر. 

ؿ األكركبيػػة ا٤بركػػز ا٤بسػػيطر أبنػػو مركػػز ٰبصػػل ٗبوجبػػو ا٤بلتػػـز علػػى كقػػد عرفػػ  ٧بكمػػة العػػد
مقػػػدرة اقتصػػػادية يػػػتمكن بواسػػػطتها مػػػن تفػػػادم ا٤بنافسػػػة الفعالػػػة يف السػػػوؽ مػػػن خػػػبلؿ إعطػػػاء 

، كالتعريػػ  ذاتػػو كرد يف قػػرار (ِ)التػػاجر ا٤بقػػدرة علػػى التصػػرؼ ابالسػػتقبلؿ عػػن منافسػػيو كعمبل ػػو
 .(ّ)جمللس ا٤بنافسة الفرنسي

 خذ من التعري  كجود أحد ضابطْب للوصوؿ للمركز ا٤بسيطر ٮبا:كيؤ 
 القدرة على التصرؼ ابستقبللية عن كل من ا٤بنافسْب كالعمبلء كا٤بستهلكْب. .ُ
 .(ْ)القدرة على من  ا٤بنافسة الفعالة يف السوؽ ا٤بعنية .ِ

 كٰبصل ىذا ا٤بركز من خبلؿ كر حجم ا٢بصة يف السوؽ أك ٙبققهػا مػ  كجػود مهػارة فنيػة
كسهولة ا٢بصوؿ على ا٤بواد األكليػة، كتػوافر رأس ا٤بػاؿ، كىػذا مػا ٲبكنػو مػن الػتحكم ابألسػعار أك 

 .(ٓ)السيطرة على اإلنتاج كالتوزي  لتل  السلعة
 

 ادلسألة الرابعة: مؤشرات ادلرك  ادلسيطر
 يوجد عدة مؤشرات لتحديد ا٤بركز ا٤بسيطر، كأٮبها: 

                                                             

 .َّٖأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ُ)
تيػزم إكزك –٦بلػة اإلدارة ٔبامعػة مولػود معمػرم  –دمحم الشري  كتو –ٞباية ا٤بستهل  من ا٤بمارسات ا٤بنافية للمنافسة ( ِ)
منػػ  اإلغػػراؽ كاالحتكػػار مػػن الوجهػػة القانونيػػة للػػدكتورة أمػػل دمحم شػػليب،  –. ا٢بػػد مػػن آليػػات االحتكػػار ُٔص  ِّع  -

 .َُٖص 
 . َُٖلينا حسن ذكي ص – ََِٔ،  –كار، دراسة مقارنة قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  االحت( ّ)
 . ُٕٗا٤برج  الساب  ص( ْ)
 . َُٖ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ٓ)
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 السوؽ  ادلؤشر األوؿ: مقدار اصة ادلنشأة يف
مقػدار حصػة ا٤بنشػمة يف السػوؽ ىػو أف كلمػا زادت حصػة الشػركة يف السػوؽ  كبياف مؤشػر

زادت القػػػوة االحتكاريػػػة للشػػػركة كأكصػػػلها ٤بركػػػز مسػػػيطر يف السػػػوؽ. كقػػػد قػػػررت اكمػػػة العليػػػا 
 َف تتجػاكز% كأكثػر فػ ف ىػذا يقطػ  أبهنػا ٧بتكػرة. أمػا َٗاألمريكية أنو إذا كان  حصة ا٤بنشػمة 

. كتتجػػػو يف اآلكنػػػة األخػػػّبة معظػػػم أحكػػػاـ (ُ) ف ىػػػذا يقطػػػ  بعػػػدـ كجػػػود أم احتكػػػار فػػػ %ّّ
% قرينة كافية الستخبلص كجود احتكػار، َٗ% إُف َٖالقضاء األمريكي العتبار النسبة من 

 .(ِ)% ف ف ذل  قرينة كافية أيضا على عدـ كجود احتكارَٓكأف النسبة إذا كان  أقل من 
 ر منهجْب:كٲبكن قياس ىذا ا٤بقدار ع

 : حساب حجم ا٤ببيعات ابلنظر إُف عددىا أك قيمتها.األوؿ ادلنهج
 : النظر إُف مقدرة التاجر اإلنتاجية للسلعة.الثاص ادلنهج

ا٤بنهج األكؿ أدؽ، ألنػو يعػر حقيقػة عػن كػوف التػاجر يف مركػز مسػيطر، كيرل الباح  أف 
تج التػػػاجر كميػػػات دكف أف يسػػػتطي  بينمػػػا ا٤بػػػنهج الثػػػآف ال يػػػدؿ علػػػى سػػػيطرة التػػػاجر، فقػػػد ينػػػ

 .(ّ)تسويقها 
% من السػوؽ بسػب  َٗكليس  النسبة كل شيء، ف ف كان  الشركة كصل  إُف نسبة 

ال إشػػػػكاؿ فيػػػػو، كيف ا٤بقابػػػل قػػػػررت ٧بكمػػػػة العػػػػدؿ  جػػػودة منتجاهتػػػػا، فػػػػ ف ذلػػػػ  عمػػػل مشػػػػركع
أف نصيبهم من السوؽ األكركبية أف منتجي ا٤بوز األمريكي أساؤكا استعماؿ مركزىم ا٤بسيطر، م  

 . (ْ)% ْٓإُف  %َْبْب 
 ادلؤشر الثاص: وجود عواالق اقيقية لدخوؿ منافسني إىل السوؽ

 دخوؿ منافسْب إُف السوؽ يف األحواؿ اآلتية: تنشم عوا   
كجػػود مػػان  قػػانوٓف مػػن كجػػود منافسػػْب، كمػػن أمثلػػو ذلػػ  كػػوف السػػلعة ٧بميػػة بػػراءة   - أ

كوف الدخوؿ يف السوؽ ال ٰبصل إال بَبخػي  حكػومي، أك اخَباع أك حقوؽ ملكية فكرية، أك  

                                                             

 .ُُُمن  اإلغراؽ كاالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمل دمحم شليب، ص  –( ا٢بد من آليات االحتكار ُ)
 ،َْد. حسْب فتحي ص  –سات االحتكارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة ( ا٤بمار ِ)
 .ُّٖ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ّ)
 .ُُِمن  اإلغراؽ كاالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمل دمحم شليب، ص  –( ا٢بد من آليات االحتكار ْ)
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لكػػوف االمتيػػاز ميػػًن ى ١بهػػة أك جهػػات دكف اإلذف لغػػّبىم مػػن منافسػػتهم
، ٩بػػا ٲبكػػن ا٤بنشػػمة مػػن (ُ)

 .(ِ)زايدة أسعارىا ابستمرار دكف جذب منافسْب جدد، أك حٌب توس  ا٤بنافسْب ا٢باليْب 
اجر ا١بديػػد يتحمػػل تكػػالي  إضػػافية تفػػوؽ كجػػود نػػدرة يف ا٤بػػواد األكليػػة ٩بػػا ٯبعػػل التػػ - ب

 التكالي  الٍب يصرفها منافسوه ا٤بوجودكف يف السوؽ.
 ادلؤشر الثالث: اخن اض مرونة العرض والطلب 

مركنة العرض كالطل  ٕبيػ  ال يكػوف للمنػتج بػدا ل مبل مػة يف السػوؽ، ٩بػا إذا ا٬بفض  
 .(ّ)ٲبكن الشركة من فرض احتكارىا يف السوؽ 

 امسة: عالقة اذليمنة ابااتكارادلسألة اخل
احتكػػار التػػاجر لسػػلعة أك خدمػػػة تعتػػر مػػن الضػػػركرايت مػػن ا٤بقػػرر يف القػػوانْب ا٤بدنيػػػة أف 

االحتكار القانوٓف أك الفعلػي كمػا يف السػيطرة سػيطرة ٘بعػل ا٤بنافسػة  ويدخل في ابلنسبة للعمبلء،
تكػػػار أبنػػػو ىيمنػػػة منشػػػمة علػػػى كلتقػػػارب ا٤بعنيػػػْب عػػػرؼ سػػػوليفاف االح .(ْ)فيهػػػا ٧بػػػدكدة النطػػػاؽ

حصػػة ضػػخمة مػػن إنتػػاج أم سػػوؽ ٛبكنهػػا مػػن فػػرض سػػيطرهتا بشػػكل فعػػاؿ علػػى ٦بمػػل إنتػػاج 
 .(ٓ)ذل  السوؽ كابلتاِف إمكاف زايدة أرابحها بتخفيأ ذل  اإلنتاج 

كقػػػد نػػػ  القػػػانوف التجػػػارم الكػػػويٍب علػػػى سػػػبيل ا٤بثػػػاؿ علػػػى أف التػػػاجر يكػػػوف يف مركػػػز 
كمقصػػػود ،  (ٔ)و القػػػدرة علػػػى الػػتحكم يف أسػػػعار السػػل  كا٣بػػػدمات احتكػػارم إذا أصػػػبح  لديػػ

معيػػػػػار ا٤بركػػػػػز  بػػػػػْب أف. كبينػػػػػ  ا٤بػػػػػذكرة اإليضػػػػػاحية أف ا٤بػػػػػنظم (ٕ): أك أحػػػػػدٮباا٤بػػػػػنظم الكػػػػػويٍب
مقػػدرة التػػاجر علػػى الػػتحكم يف أسػػعار السػػل  كا٣بػػدمات، كهبػػذا ٘بنػػ  ا٣بػػبلؼ  ىػػو االحتكػػارم

                                                             

 .ُْٖ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ُ)
 .ُُِمن  اإلغراؽ كاالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمل دمحم شليب، ص  –ا٢بد من آليات االحتكار ( ِ)
 .ُُْا٤برج  الساب ، ص ( ّ)
 .ِْٓنهورم ا١بزء األكؿ ص الوسي  يف شرح القانوف ا٤بدٓف ا١بديد. د.عبد الرزاؽ الس( ْ)
نقػبل عػن   ِٔد. حسػْب فتحػي ص  –( ا٤بمارسات االحتكاريػة كالتحالفػات التجاريػة لتقػويأ حػريٍب التجػارة كا٤بنافسػة ٓ)

 .َْٕص  (Antitrust Law, Policy & Procedureكتاب سوليفاف ك ىوفنكاس  ا٤بعنوف بػ )
 (.-ب-مكررأَا٤بادة ) -( قانوف التجارة الكويٍب ٔ)
االحتكػػػار كاألفعػػػاؿ االحتكاريػػػة دراسػػػة ٙبليليػػػة مقارنػػػة يف القػػػانوف األمريكػػػي كاألكر  كالكػػػويٍب. د. أٞبػػػد ا٤بلحػػػم. ص  (ٕ)

  .ُِٕ، االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ِٗ
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تعريػ  القػا م علػى بيػاف ا٢بصػ  يف ظػل نظػاـ قػانوٓف ال الدا ر حوؿ تعري  اتكػر، كتفػادل ال
 يفرض ضرا   على نشاط التجار، كمن أمثلة ا٢باالت الٍب يكوف فيو التاجر ٧بتكرا:

 إذا َف يكن لو منافس،  .ُ
 أك كاف يتعرض إُف منافسة غّب جوىرية أك ٧بدكدة النطاؽ، .ِ
راء أك بيػ  بضػاعة أك إذا َف تكن بْب ٦بموعة مػن التجػار منافسػة جوىريػة يف سػوؽ شػ .ّ

 أك خدمة، 
أك إذا أصب  لػدل التػاجر حصػة يف السػوؽ تفػوؽ منافسػيو بدرجػة كبػّبة، مػا َف يثبػ   .ْ

أنػو ال يسػػتطي  الػػتحكم يف األسػػعار أك تفػػادم ا٤بنافسػػة، كيػػدخل يف تقػػدير ذلػػ  مقدرتػػو ا٤باليػػة، 
اكضػػػية، كعوا ػػػ  ككصػػولو إُف أسػػػواؽ البيػػػ  أك الشػػراء، كاتصػػػالو ابلشػػػركات األخػػرل كمقدرتػػػو التف

 .(ُ)دخوؿ ٘بار آخرين منافسْب يف السوؽ 
 كيرل الباح  أف التاجر إذا حصل لديو قدرة ابلتحكم ابألسعار فهو يف مركز احتكارم.

أف ا٥بيمنة ٥با عدة تعريفات نتيجتها كاحدة، كما مت تبيْب ا٤بركز ا٤بسػيطر كخبلصة ما سب  
 عدد من التصرفات ا٤بؤدية إُف ا٥بيمنة.كمؤشراتو، كعبلقة ا٥بيمنة ابالحتكار، كبياف 

كقد ا٘بهػ  القػوانْب العا٤بيػة عػدة ا٘باىػات يف ٙبديػد التصػرفات ا٤بؤديػة إُف ا٥بيمنػة. كفيمػا 
 يلي من ىذا ا٤بطل  بياف ٥با عر الفركع اآلتية:

 الفرع األكؿ: الَبكز االقتصادم عر بلوغ النسبة اددة نظاما
  على السعر السا د يف السوؽ كلو َف تبلغ النسبة النظاميةالفرع الثآف: إمكانية التمثّب

 كبياهنا يف ما أييت.
 ال رع األوؿ: الرتك  ااقتصادي عرب بلوغ النسبة احملددة نظاما

إذا كصػػل  حالػػة تركػػز ا٤بنشػػمة إُف حػػد منصػػوص عليػػو يف النظػػاـ ف نػػو ٰبكػػم علػػى ا٤بنشػػمة 
، كفيمػػا أييت بيػػاف ألحكػػاـ ىػػذه النسػػبة يف أبهنػػا كصػػل  للهيمنػػة، كتػػدخل يف أحكػػاـ خاصػػة هبػػا

 .ا٤بسا ل اآلتية

                                                             

ـ َُٖٗلسػػػػنةٖٔبقػػػػانوف رقػػػػم  ـ إبضػػػػافة مػػػػواد جديػػػػدة إُف ا٤برسػػػػـؤُٗٗلسػػػػنةُّا٤بػػػػذكرة اإليضػػػػاحية للقػػػػانوف رقػػػػم ( ُ)
.العػػدد  ـ، عػػن االحتكػػار كا٤بنافسػػة غػػّب ُٔٗٗ-ٓ-ٓ.السػػنة الثانيػػة كاألربعػػوف.ِٓٓإبصػػدار قػػانوف التجارة.الكويػػ  اليـو
 .َُٕا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص 
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 ادلسألة األوىل: م هـو الرتك  ااقتصادي
 Economic Concentration inعرؼ ا٤بػنظمي السػعودم الَبكػزى االقتصػادم )

the Market  كػػل عمػػل ينشػػم عنػػو نقػػل كلػػي أك جز ػػي ٤بلكيػػة أك حقػػوؽ انتفػػاع مػػن ( أبنػػو
أك حصػػػ  أك التزامػػػات منشػػػمة إُف منشػػػمة أخػػػرل مػػػن شػػػمنو أف  ٩بتلكػػػات أك حقػػػوؽ أك أسػػػهم

ٲبكػػن منشػػػمة أك ٦بموعػػػة منشػػػ ت مػػػن ا٥بيمنػػػة، بصػػورة مباشػػػرة أك غػػػّب مباشػػػرة، علػػػى منشػػػمة أك 
٦بموعة منش ت أخرل، عن طريػ  االنػدماج أك االسػتحواذ أك التملػ  أك ا١بمػ  بػْب إدارتػْب أك 

%( مػن ا٤بعػركض َْٛبل  حصة من السػوؽ تبلػغ )أكثر إبدارة مشَبكة أك أية كسيلة تؤدم إُف 
اإلمػػارايت ك  يف قػػانوف ا٤بنافسػة التونسػػيكعػػرؼ الَبكػز االقتصػػادم  .(ُ)الكلػي لسػػلعة مػا يف السػػوؽ

 .(ِ)بتعريفات مقاربة لتعري  ا٤بنظم السعودم
ك٪بد أف القانوف التجارم الفرنسي ذكر مفهـو الَبكز االقتصادم ببياف كسا لو، فقػد نػ  

الَبكػػػز االقتصػػػادم يتكػػػوف عنػػػدما ٰبػػػدث انػػػدماج بػػػْب مشػػػركعْب أك أكثػػػر، أك عنػػػدما علػػػى أف 
يستحوذ شخ  أك أكثر كيسيطر على مشركع ما، أك عندما يستحوذ شخ  أك أكثػر بطريقػة 
مباشرة أك غّب مباشرة سػواء عػن طريػ  ا٤بشػاركة يف رأس ا٤بػاؿ، أك شػراء بعػأ األصػوؿ، أك عقػد 

  قادران على التحكم أك السيطرة جز يػا أك كليػا، علػى مشػركع أك ما أك أبم طريقة أخرل، كيصب
عدة مشركعات أخرل، كأخّبا عنػدما يػتم إنشػاء مشػركع مشػَبؾ يتػوُف بصػفة دا مػة القيػاـ ٗبهػاـ 

 .(ّ)كحدة اقتصادية مستقلة
كقػػػد اسػػػتعمل مصػػػطل  الَبكػػػز االقتصػػػادم حػػػٌب يشػػػمل منػػػاحي السػػػيطرة الػػػٍب ال تػػػدخل 

 فبل اختبلؼ يف ا٤ببادئ القانونيػة الػٍب ٱبضػ  ٥بػا االنػدماج أك السػيطرة، ضمن االندماج، كمن  
كقوامهػا أال تػؤدم إُف الَبكػز االقتصػادم يف السػوؽ سػواء بتكػوين احتكػار أك بتقييػد ا٤بنافسػة أك 

 .(ْ)تفاديها
                                                             

 .ِـ  -البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم( ُ)
، ْْ)جديػػػػد(، التقريػػػػر الػػػػوطِب حػػػػوؿ سياسػػػػة كقػػػػانوف ا٤بنافسػػػػة يف تػػػػونس  ص  ٕالفصػػػػل  –قػػػػانوف ا٤بنافسػػػػة التونسػػػػي (ِ)

 -ـ َُِِأكتػوبر  َُا٤بوافػ :  -ىػػ ُّّْذم القعدة  ِْبتاريخ –ـ َُِِ( لسنة ْكالقانوف اإلمارايت االٙبادم رقم )
 . ُـ  –يف شمف تنظيم ا٤بنافسة 

 .ْٔأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -نافسة ( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بّ)
 .٦ُْبلة ا٢بقوؽ ص  –د. أٞبد ا٤بلحم –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية  (ْ)
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 اديتصادلسألة الثانية: وساالل الرتك  ااق
تجػػػدد أسػػػاليبو كٚبتلػػػ  ابخػػػتبلؼ ف كسػػػا ل الَبكػػػز االقتصػػػادم كثػػػّبة، كتٲبكػػػن القػػػوؿ أب

الزمػػاف كا٤بكػػاف، فػػ ذا ابتكػػر التجػػار يف دكلػػة مػػا كسػػيلة للَبكػػز سػػرعاف مػػا تنتشػػر يف بقيػػة الػػدكؿ، 
كأىػػػم الوسػػػا ل كأشػػػهرىا االنػػػدماج كاالسػػػتحواذ، كقػػػد أحسػػػن ا٤بػػػنظم األكرك  حػػػْب فػػػت  اجملػػػاؿ 

فارؽ بػْب الَبكػز كغػّبه، فقػد كرد لتحديد كسا ل الَبكز ببل حصر ٥با، ليكوف تطبي  ا٤بعيار ىو ال
ـ أف السػػػيطرة تكػػػوف مػػػن ُٖٗٗيف ال حػػة االنػػػدماج الصػػػادرة عػػن ٦بلػػػس الػػػوزراء األكرك  سػػنة 

 Decisiveخػبلؿ حقػوؽ أك عقػود أك أم كسػيلة أخػرل، تعطػي حػ  ٩بارسػة التػمثّب القػاط  )
Influence:على ا٤بلتـز ا٣باض  للسيطرة كعلى كجو ا٣بصوص بواسطة ) 

 ك ح  استعماؿ كل أك بعأ أصوؿ ا٤بلتـز ا٣باض  للسيطرة.ملكية أ - أ
حقػػوؽ أك عقػػود تعطػػي أتثػػّبا قاطعػػا يف ٦بػػاؿ الصػػل  الػػواقي مػػن اإلفػػبلس أك التصػػوي   - ب

 .(ُ)على القرارات الصادرة من ا٤بلتـز 
كىػػػػذا يشػػػػمل االنػػػػدماج القػػػػانوٓف، كمػػػػا لػػػػو أثػػػػر االنػػػػدماج الػػػػذم ٲبكػػػػن تسػػػػميتو االنػػػػدماج 

 .(ِ)ج االقتصادم الذم يشمل كل ما يؤدم للسيطرة ا٢بكمي، أك االندما 
كيػػػدخل يف ذلػػػ  سػػػيطرة شػػػركة علػػػى أخػػػرل مػػػن خػػػبلؿ أتجّبىػػػا بػػػراءة اخػػػَباع، فيتحقػػػ  

أ مػػن ال حػػة االنػػدماج األكركبيػػة، إذ ىػػو داخػػل يف -ّ-ّالَبكيػػز ا٤بؤقػػ ، فهػػو داخػػل يف ا٤بػػادة 
 ح  االستعماؿ.

الػرىن ا٢بيػازم، ألف التصػوي  ال يػزاؿ ك  ،الػرىن اال٠بػيك  عقػد اإليػداع كال يدخل يف ذلػ 
 .(ّ)من ح  ا٤ببلؾ، أما الدا ن ا٤برهتن فبل ح  لو يف التصوي  كال حضور ا١بمعية العمومية 

 ىي: أىم كسا ل الَبكزك 
 االندماج  أكال:
 االستحواذ اثنيا: 

                                                             

 .ّ-ّال حة االندماج لبلٙباد األكرك  ا٤بادة ( ُ)
كأمػا االنػدماج االقتصػادم فمنصػوص  /أُ/ّاالندماج القانوٓف منصوص عليو ال حػة االنػدماج لبلٙبػاد األكرك  ا٤بػادة ( ِ)

 /ب.ُ/ّعليو يف ا٤بادة 
 .٦ِّبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ّ)
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 الَبس  -اٙباد ا٤بنتجْب االحتكارم اثلثا: 
 ٘بم  الشركاترابعا: 

 الكارتل  -تجْب اٙباد ا٤بنخامسا: 
 الكونسورتيـو  -اٙباد التجار سادسا: 
 ا٤بشركع ا٤بشَبؾ الَبكزمسابعا: 

 م  بياف ا٤بقصود منها ابختصار. كفيما أييت بياف ٥با
 

 (Mergerااندماج ) أوا:
تقدـ بياف مفهـو االندماج كأنواعو، كأف التعري  ا٤بختار ىو أنػو انضػماـ منشػمة ٘باريػة أك 

أخػػرل ٗبوجػػ  عقػػد ٕبيػػ  تػػزكؿ الشخصػػية ا٤بعنويػػة للمنشػػمة ا٤بنضػػمة، كتنقػػل  أكثػػر إُف منشػػمة
حقوقهػػا كالتزاماهتػػا إُف ا٤بنشػػمة الضػػامة، أك امتػػزاج منشػػمتْب ٘بػػاريتْب أك أكثػػر بعقػػد ٕبيػػ  تػػزكؿ 

 الشخصية ا٤بعنوية لكل منهما، كتنتقل حقوقها كالتزاماهتا إُف منشمة جديدة.
قيقػا للَبكػز االقتصػادم، ألف الشػركات ا٤بند٦بػة ال تفقػػد كيعػد االنػدماج الوسػيلة األكثػر ٙب

 .(ُ)استقبل٥با االقتصادم فحس  بل تفقد كياهنا القانوٓف كتزكؿ شخصيتها االعتبارية هنا ياِّ 
 

 ( Acquisitionااستحواذ )اثنيا: 
ل ىو إقداـ ا٤بنشمة الكبّبة )أ( على شراء ا٤بنشمة الصػغّبة )ب( مقابػ(ِ)تقدـ أف االستحواذ

دفػػ  قيمػػة صػػفقة الشػػراء إُف مسػػاٮبي ا٤بنشػػمة الثانيػػة، إمػػا نقػػدان أك بػػثمن آجػػل، مػػا يسػػتتب  ذلػػ  
. كتػػتم عمليػػة االسػػتحواذ عػػن طريػػ  (ّ)زايدة حجػػم ا٤بنشػػمة )أ( كتبلشػػي ا٤بنشػػمة )ب( ٗبسػػاٮبيها

 % من أسهم منشمة أخرل بغرض السيطرة.َٓٙبصل ا٤بنشمة على أكثر من  ٕبي  السيطرة،
ا٤بنافسػػػة، كصػػػدرت هبػػػا أحكػػػاـ  أنظمػػػةواذ مػػػن طػػػرؽ الَبكػػػز الػػػٍب نصػػػ  عليهػػػا كاالسػػػتح 

 قضا ية يف العديد من الدكؿ. 

                                                             

 .ُِالنظاـ القانوٓف الندماج الشركات ٢بساـ الدين الصغّب ص ( ُ)
 ( كيطل  عليو التمل .ِ)

 .َٖأٞبد سفر ص  -صريف يف البلداف العربية الدمج كالتمل  ا٤ب (ّ)
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% مػػػن أسػػػهمها، ّٗففػػػي قضػػػية اسػػػتحواذ شػػػركة أرجومػػػارم علػػػى شػػػركة كجنػػػز بشػػػرا ها 
. كيف قضػػػية (ُ)قػػػررت ا٤بفوضػػػية األكركبيػػػة أف أرجومػػػارم تتمتػػػ  ابلسػػػيطرة األحاديػػػة علػػػى كجنػػػز 

% مػن أسػهمها، َْن شركة أم     كشػركة ترافالقػار علػى شػركة بريػل بتملػ  استحواذ كل م
قػػررت ا٤بفوضػػية األكركبيػػة أف ىػػذا يعػػد مػػن السػػيطرة ا٤بشػػَبكة، كىػػو مػػؤدم للَبكيػػز طبقػػا للمػػادة 

 .(ِ)الثالثة
كَف ٰبدد القانوف األكرك  نسبة معينة ٤بلكية األصػوؿ أك األسػهم الػٍب ٲبكػن أف ٰبكػم أبهنػا 

َبكيػػز، بػػل كضػػع  للجهػػة القضػػا ية سػػلطة تقديريػػة كفقػػان ٤بعطيػػات كػػل حالػػة، بينمػػا يف تػػؤدم لل
 . (ّ)% من أسهم الشركة ا٤بسيطر عليها َُالقانوف الرتغاِف للمنافسة حدد نسبة مئوية قدرىا 

 
 (Trustالرتسمل ) -ارباد ادلنتجني اااتكاري اثلثا: 

يػػػداع ا٤بسػػػاٮبْب قػػػدرا كافيػػػا مػػػن الَبسػػػ  ىػػػو انضػػػماـ عػػػدة شػػػركات ٙبػػػ  إدارة كاحػػػدة إب
( يػػدير نيابػػة عػػنهم الشػػركات ا٤بنضػػمة Board of Trusteesاألسػػهم لػػدل ٦بلػػس ثقػػة )

. كال يقػػـو الَبسػػ  بتصػػري  اإلنتػػاج فقػػ ، بػػل بتوزيػػ  ا٤بػػواد (ْ)فيػػؤدم ذلػػ  للػػتحكم يف السػػوؽ
فػمف ىػػذه  ا٣بػاـ كالنصػ  مصػنوعة بػْب ا٤بشػركعات الداخلػة ٙبػ  إدارتػو حسػ  االحتيػاج، كلػذا

 .(ٓ)التجمعات أكثر ٙبمبل لؤلزمات من غّبىا 
كأشػػػػهر مثػػػػاؿ علػػػػى ذلػػػػ  شػػػػركة البػػػػَبكؿ األمريكيػػػػة الػػػػٍب اشػػػػَبت أسػػػػهم شػػػػركات البػػػػَبكؿ 

 فكاف ذل  من أسباب إصػداراألمريكية، كٙبكم  يف األسعار، فكثرت شكاكل ا٤بستهلكْب، 
 .(ُ)ـ َُٖٗا٤بنظم األمريكي قانوف شّبماف سنة 

 

                                                             

 .٦ِٔبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ُ)
 .ِٔا٤برج  الساب  ص ( ِ)
 .ُّا٤برج  الساب  ص (ّ)
 -امبلت الربوية كاالحتكارية علػى االسػتثمار ، أثر ا٤بعُُ( النظاـ القانوٓف الندماج الشركات ٢بساـ الدين الصغّب ص ْ)

 . ُْْأٞبد دمحم أبو طو ص 
 .ُّص  –أٞبد مصطفى عفيفي  –االحتكار كموق  الشريعة اإلسبلمية منو ( ٓ)
 . ُِٔ( موسوعة االقتصاد اإلسبلمي للدكتور ا١بماؿ ص ُ)
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 ع الشركاتذبمرابعا: 
يقصػػد بتجمػػػ  الشػػركات أف ٚبضػػػ  ٦بموعػػػة شػػركات ٛبػػػارس نشػػاطا اقتصػػػاداي متمػػػاثبل أك 
مكمػػبلن إلدارة اقتصػػادية موحػػدة، كرقابػػة علػػى ذ٩بهػػا ا٤باليػػة عػػن طريػػ  إحػػدل الشػػركات الػػٍب أتيت 
علػػػى رأس التجمػػػ  كتسػػػمى "الشػػػركة األـ"، كتباشػػػر سػػػيطرهتا علػػػى بقيػػػة الشػػػركات يف التجمػػػ  

 لى ملكية األسهم يف ىذه الشركات.ابلسيطرة ع
تقضػي بسػهولة علػى ا٤بنافسػة بػْب ا٤بشػركعات الػٍب  قابضة شركةكتتحوؿ الشركة غالبان إُف 

 .  (ُ)تقـو بنشاط ٩باثل 
كتكػوف  ،(ِ)كتػدير مشػاركات يف شػركات أخػرل  ٛبلػ كتعرؼ الشركة القابضػة أبهنػا شػركة 

كىػي أحػػد  ،مراقبػة إدارهتػا ماليػان كإنتاجيػػان ك٘بػاراين ٕبيػازة أسػهم ىػذه ا٤بنشػػ ت ٗبػا يتػي  ٥بػا ا٢بػػ  يف 
األشػػػػكاؿ األكثػػػػر انتشػػػػاران يف بلػػػػداف عديػػػػدة مػػػػن أجػػػػل الوصػػػػوؿ إُف كضػػػػ  احتكػػػػارم أك شػػػػبو 

مػػن جهػػة اثنيػػة تتكػػوف أصػػو٥با أك معظػػم أصػػو٥با مػػن أسػػهم شػػركات  الشػػركة القابضػػةك  ،احتكػارم
 أخرل مستقلة صوراين.

ـ التفاقيػات َُٖٗكقد ١بم ٥با التجار يف الػوالايت ا٤بتحػدة بعػد منػ  قػانوف شػّبماف سػنة 
ـ،   قيد ا٤بنػ  َُْٗالَبس ، كاستمر العمل عر الشركات القابضة، حٌب مت منعو بقانوف سنة 

اؿ كانػ  الشػركة القابضػة تػؤدم إُف السػيطرة علػى الشػركات ا٤بنافسػة   إُف ـ يف حُُْٗسنة 
 .(ّ)االحتكار 
 

 (Cartelالكارتل ) -ارباد ادلنتجني خامسا: 
ينشم الكارتل ابتفاؽ عػدة شػركات تنتمػي إُف نػوع معػْب مػن فػركع اإلنتػاج بقصػد احتكػار 

كل شركة مػن الشػركات الداخلػة   السوؽ، أك لتنظيم ا٤بنافسة يف حدكد االتفاؽ م  بقاء شخصية

                                                             

 . َُالنظاـ القانوٓف الندماج الشركات ٢بساـ الدين الصغّب ص ( ُ)
 .  ُِٔحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص اال( ِ)
، موسػػػوعة االقتصػػػاد اإلسػػػبلمي ُْٔأٞبػػػد دمحم أبػػػو طػػػو ص  -أثػػػر ا٤بعػػػامبلت الربويػػػة كاالحتكاريػػػة علػػػى االسػػػتثمار ( ّ)

 .ُّٔللدكتور ا١بماؿ ص 
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، كا٥بػػػػدؼ منػػػو تثبيػػػ  األسػػػػعار أك توزيػػػ  حصػػػ  السػػػػوؽ بغيػػػة الوصػػػػوؿ (ُ)يف االتفػػػاؽ قا مػػػة 
 .(ِ)ألرابح احتكارية ال يستطي  من َف يدخل يف االتفاقية الوصوؿ إليها 

كتكمػػن صػػعوبة إثبػػات ىػػذا االتفػػاؽ أنػػو ٰبػػاط ابلسػػرية الشػػديدة، كلػػذا فػػبل بػػد مػػن تفعيػػل 
 .(ّ) ن كٝب  األدلة إلثبات الكارتل القرا

كاتفاقيػات الكارتػل ٩بنوعػة يف القػوانْب األكركبيػة، كأشػد الػدكؿ األكركبيػة ٧باربػة ٥بػا القػػوانْب 
. كأما يف الوالايت ا٤بتحدة األمريكية، فػ ف اتفاقيػات الكارتػل تػدخل صػراحة يف ا٤بػادة (ْ)األ٤بانية 

صري  يف قوانْب ا٤بنافسة إال أف الكارتبلت موجودة عػر كم  ا٤بن  ال (ٓ)األكُف من قانوف شّبماف 
 .(ٔ)طري  ٙبايلية على القانوف 

كقػد قػػررت اكمػػة العليػػا يف الػػوالايت ا٤بتحػػدة األمريكيػػة كجػػوب التحػػرم إلثبػػات التواطػػؤ 
مػن خػبلؿ مبلبسػات كػػل كاقعػة كاألخػذ مػػن ٠بػات معينػة مرتبطػة ابلسػػوؽ ذم الصػلة، مثػل رفػػ  

 .(ُ)يف كق  كاحد ٗبقدار معْب، أك اشَباط ا٤بنتجْب لشرط كاحد يف كق  كاحدا٤بنتجْب للسعر 
  

                                                             

 -امبلت الربوية كاالحتكارية علػى االسػتثمار ، أثر ا٤بعُُالنظاـ القانوٓف الندماج الشركات ٢بساـ الدين الصغّب ص ( ُ)
 .َُْرفي  يونس ا٤بصرم ص  –، أصوؿ االقتصاد اإلسبلمي َُٓ-ُْٗأٞبد دمحم أبو طو ص 

، ُٕٓمنػػػ  اإلغػػػراؽ كاالحتكػػػار مػػػن الوجهػػػة القانونيػػػة للػػػدكتورة أمػػػل دمحم شػػػليب، ص  –( ا٢بػػػد مػػػن آليػػػات االحتكػػػار ِ)
. االحتكػػػار ٔٓد. حسػػػْب فتحػػػي ص  –جاريػػػة لتقػػػويأ حػػػريٍب التجػػػارة كا٤بنافسػػػة ا٤بمارسػػات االحتكاريػػػة كالتحالفػػػات الت

 .َّص  –أٞبد مصطفى عفيفي  –كموق  الشريعة اإلسبلمية منو 
، كتنظػر َُٔمن  اإلغراؽ كاالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمػل دمحم شػليب، ص  –( ا٢بد من آليات االحتكار ّ)

، كينظػػر أيضػػا كتػػاب: ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة كالتحالفػػات التجاريػػة ُْٕ-ُِٕارف يف ص بعػػأ األمثلػػة مػػن القضػػاء ا٤بقػػ
 . ٕٓد. حسْب فتحي ص  –لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة 

 .ُّْ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للغري  ص ْ)
 .ٕٓد. حسْب فتحي ص  –( ا٤بمارسات االحتكارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة ٓ)
 . َّص  –أٞبد مصطفى عفيفي  –( االحتكار كموق  الشريعة اإلسبلمية منو ٔ)
كتنظػػر بعػػأ السػػواب  القضػػا ية فيػػو  ُٗٔ-ُٖٔ( االحتكػػار كا٤بمارسػػات ا٤بقيػػدة للمنافسػػة للػػدكتور معػػْب الشػػناؽ ص ُ)

 كالتعلي  عليها.
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 Consortiumالكونسورتيـو  -ارباد التجار سادسا: 
يتكػوف اٙبػػاد التجػار مػػن ٦بموعػػة أشػخاص طبيعيػػْب أك اعتبػػاريْب ٲبارسػوف عمػػبل اقتصػػاداي 

قوموف بػو مػدنيا أـ ٘بػارايِّ، كقػد سواء أكانوا ٘باران أـ أشخاصا عاديْب كسواءن أكاف العمل الذم ي
 يكوف مناط العمل ا٤بشَبؾ بي  السل  أك تقدٔف ا٣بدمات. 

كالغرض من ىذا التجم  مواجهة الطل  الكبّب، الذم يفوؽ قػدرة كػل شػركة علػى حػدة. 
كقػػػد يكػػػوف التجمػػػ  ٤بنػػػتج ٧بػػػدد، أك لعػػػدة منتجػػػات، كقػػػد يكػػػوف مؤقتػػػا أك دا مػػػان، كقػػػد يكػػػوف 

 . (ُ)احد كمصلحة حكومية أك لعدة عمبلء ٤بواجهة طل  عميل ك 
كيكػػػػوف الكونسػػػػورتيـو عػػػػر شػػػػراء أسػػػػهم ٦بموعػػػػات مػػػػن الشػػػػركات يف فػػػػركع ٨بتلفػػػػة مػػػػن 

شػػركة  َُٓاالسػػتثمار، كأشػػهر ىػػذه التجمعػػات "فيػػات" اإليطاليػػة، الػػٍب هتػػيمن علػػى أكثػػر مػػن 
 .(ِ)صناعية كغّب صناعية 

منافسػة، كلػذا نيػ َّ عليهػا يف ا٤بػادة األكُف كتشكل اٙبادات التجار تركيزا للقػول كإقصػاءن لل
 .(ّ)من قانوف شّبماف 

 
 (Concentrative Joint-Ventureادلشروع ادلشرتؾ الرتك ي )سابعا: 

ا٤بشػػركع ا٤بشػػَبؾ ىػػو اتفػػاؽ بػػْب منشػػمتْب ٘بػػاريتْب مضػػمونو إسػػهاـ كػػل طػػرؼ يف االتفػػاؽ 
ل منشػمة مػن إنتاجػو ٗبفردىػا، كذلػ  أبنشطة تبادلية معينة إلنتاج منتج معْب ال تستطي  عػادة كػ

. كمن أشهر األمثلة قياـ كل من بريطانيا كفرنسػا كأ٤بانيػا كأسػبانيا إبنتػاج (ْ)يف إطار مشركع منظم
 .(ٓ)طا رات آيرابص عر إنشاء مشركع مشَبؾ، لكسر االحتكار األمريكي لصناعة الطا رات

                                                             

 .َُٖص –كرم قحطاف الد –( االحتكار كآاثره يف الفقو اإلسبلمي ُ)
 .ِّص  –أٞبد مصطفى عفيفي  –( االحتكار كموق  الشريعة اإلسبلمية منو ِ)
 ، اٙبػػاد التجػػار ك٨بالفػػة ا٤بنافسػػة التجاريػػة يفُُِ( االحتكػػار كا٤بمارسػػات ا٤بقيػػدة للمنافسػػة للػػدكتور معػػْب الشػػناؽ ص ّ)

 .٦َُّبلة القانوف ص  –ضوء القانوف، للدكتور أٞبد ا٤بلحم 
 .ِٗد. حسْب فتحي ص  –ات االحتكارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة ( ا٤بمارسْ)
 .َٗأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ٓ)
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كقري  منو ما يسمى الشركة  .  (ُ) كسا ل الَبكزأشهر ا٤بشركع ا٤بشَبؾ الَبكزم من  كيعد
الوليدة ا٤بشَبكة، كتسػمى أيضػان التجمػ  ذم الغايػة االقتصػادية، كىػي شػركة ٛبثػل شخصػا قانونيػاِّ 
جديدان يضاؼ إُف قا مة األشخاص االعتبارية الٍب يعرفها القػانوف ا٣بػاص، كقػد نظػم مػن خػبلؿ 

ـ ليحمػػي الشػػػركات ُٕٔٗ سػػبتمر سػػنة ِّيف  ُِٖيف فرنسػػا مػػن خػػبلؿ ا٤برسػػـو ذم الػػػرقم 
 .(ِ)الصغّبة كا٤بتوسطة من منافسة الشركات الكرل يف السوؽ األكركبية ا٤بشَبكة 

 
 ادلسألة الثالثة: معيار السيطرة

 على توجهْب: دكؿ االٙباد األكرك ، داخلعيار السيطرة ٚبتل  القوانْب يف األخذ ٗب
إمكانيػػة ٩بارسػػة التػػمثّب القػػاط  علػػى أم تصػػرؼ يعطػػي : أف ا٤بعيػػار للحكػػم ابلسػػيطرة ىػػو األوؿ

لتمثّب القاط  ىو قياـ الشركة بتحديد النشػاط التنافسػي لشػركة أخػرل، بػدكف يقصد ابك  الشركة.
تدخل أك عوا   من أحػد، ٗبػا حاصػلو فقػداف الشػركة ا٣باضػعة للسػيطرة السػتقبل٥با التجػارم يف 

  . (ّ)كىو توجو أكثر الدكؿ األكربية السوؽ 
كجػػود مقػػدرة علػػى التػػمثّب يف سياسػػة الشػػركة ا٤بسػػيطر عليهػػا، كىػػو ٤بعيػػار ىػػو : أف االثػػاص

، توجو ٧بكمة العدؿ األكركبيػة قبػل صػدكر ال حػة االنػدماج، دكف تقييػد التػمثّب أبف يكػوف قاطعػا
 .(ْ)الريطآفكىو توجو ا٤بنظم 

يػػػػرد كابلنظػػػػر يف نظػػػػاـ ا٤بنافسػػػػة السػػػػعودم كال حتػػػػو، يلحػػػػ  الباحػػػػ  أف ىػػػػذا ا٤بعيػػػػار َف 
ابلػن ، كإف كػاف يفهػم مػن تعريفػو للهيمنػة أف ا٤بػػنظم السػعودم ينحػو منحػى اال٘بػاه الثػآف كىػػو 

 عدـ اشَباط أف يكوف التمثّب قاطعان، كىو الصواب الذم يراه الباح .
 

                                                             

مػدل ٨بالفػة االنػدماج كالسػيطرة  ـ ،َُٖٗٙبدي  لقػانوف كبليتػوف سػنة من ال حة االندماج األكركبية،  ِ-ّ(  ا٤بادة ُ)
 .٦ُْبلة ا٢بقوؽ ص  –ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم 

 .ُِٗص  ُُٖٗ، ُٓ( التجم  ذك الغاية االقتصادية للدكتور علي سيد قاسم، ٦بلة القانوف كاالقتصاد س ِ)
 ٓ-ّ-ِّية األسعار كا٤بنافسة الفرنسػي، كا٤بػادة من قانوف حر  ّٗمن ال حة االندماج األكركبية كا٤بادة  ّ-ّ(  ا٤بادة ّ)

مػػن القػػػانوف ا٤بنػػاىأ لتقييػػػد ا٤بنافسػػػة األ٤بػػآف، مػػػدل ٨بالفػػة االنػػػدماج كالسػػػيطرة ألحكػػاـ ا٤بنافسػػػة التجاريػػة للػػػدكتور أٞبػػػد 
 .٦ّّبلة ا٢بقوؽ ص  –ا٤بلحم 

 .٦ّّبلة ا٢بقوؽ ص  –٤بلحم ( مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد اْ)



 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  213 
 

 ادلسألة الرابعة: زلل السيطرة
يطرة عػدة ٧بل السيطرة ىو الذم ٲبارس عليو سلطة التمثّب القاط ، كللقػوانْب يف ٧بػل السػ 

 توجهات:
: أف يق  التمثّب القاط  على الشركة أك الشخ . كىو مػا نصػ  عليػو ا٤بػادة الثالثػة األوؿ

 .(ُ)من ال حة االندماج األكركبية، ككذل  التقنْب الفرنسي كاأل٤بآف 
: أف يقػ  التػمثّب القػاط  علػى نشػاط الشػركة، كىػو الػذم كػاف عليػو القضػاء األكرك  الثاص

 حػػػة االنػػػػدماج، كصػػػػوبو الػػػدكتور ا٤بلحػػػػم ابعتبػػػاره اػػػػل الػػػػذم يقػػػ  عليػػػػو التػػػػمثّب قبػػػل صػػػػدكر ال
القػػاط ، ٕبسػػبانو ا٥بػػدؼ ا٤بباشػػر الػػذم تسػػعى إليػػو الشػػركة ا٤بسػػيطرة حػػٌب تصػػل إُف السػػيطرة يف 

 السوؽ.
 .(ِ): أف يق  التمثّب القاط  يف السوؽ، كىو توجو القانوف السويسرمالثالث

نهػػػا تػػػبلـز كاضػػػ ، فالشػػػركة الػػػٍب تسػػػتطي  التػػػمثّب علػػػى شػػػركة كالػػػذم يظهػػػر للباحػػػ  أف بي
 أخرل، تؤثر ابلضركرة على نشاطها، كابلتاِف ٰبصل التمثّب يف السوؽ.

كَف يػػػرد ػػػل السػػػيطرة ذلػػػ  يف نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعودم كال حتػػػو، كيػػػَبج  للباحػػػ  أف 
د اب٢بمايػػػة مػػػن نظػػػاـ األخػػػذ بكػػػوف التػػػمثّب القػػػاط  علػػػى النشػػػاط ىػػػو األكثػػػر دقػػػو، ألنػػػو ا٤بقصػػػو 

 ا٤بنافسة. 
 

 ادلسألة اخلامسة: إثبات السيطرة
ٲبكػػػػن إثبػػػػات السػػػػيطرة مػػػػن خػػػػبلؿ أثػػػػر االنػػػػدماج ا٢بقيقػػػػي أك ا٢بكمػػػػي، اب٢بصػػػػوؿ علػػػػى 

 كما ٲبكن إثباهتا قبل كقوعها ٗبا أييت: إمكانية التمثّب القاط .
٦بػػػػػة أك مػػػػػن خػػػػػبلؿ التصػػػػػري  الشػػػػػفهي أك مػػػػػن خػػػػػبلؿ التقريػػػػػر السػػػػػنوم للشػػػػػركة ا٤بند .ُ

ا٤بسػػتحوذة أك مػػن خػػبلؿ ا٣بطػػاب ا٤بوجػػو مػػن مشػػَبم األسػػهم للشػػركة البا عػػة ألف بعػػأ قػػوانْب 

                                                             

مػػػػن القػػػػانوف ا٤بنػػػاىأ لتقييػػػػد ا٤بنافسػػػػة  ِّ-ّ-ٓمػػػػن قػػػانوف حريػػػػة األسػػػػعار كا٤بنافسػػػة الفرنسػػػػي، كا٤بػػػادة  ّٗا٤بػػػادة ( ُ)
 األ٤بآف.

 .٦ّّبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ِ)
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% أبف يعلمهػػا ٖبطػػاب يفصػػ  عػػن نيتػػو ٓتػػداكؿ األسػػهم تلػػـز ا٤بشػػَبم ألسػػهم شػػركة تزيػػد عػػن 
 .(ُ)السيطرة عليها 

، فقػد من خبلؿ النيػة الضػمنية ا٤بسػتدؿ عليهػا ابلقػرا ن، كمػا يف قضػية ىػامليتوف كاتػ  .ِ
ظل  الشركة ا٤بػدعى عليهػا تشػَبم أسػهم الشػركة ا٤بسػيطر عليهػا ٤بػدة سػتة أشػهر،   إف الشػركة 

 .(ِ)ا٤بشَبية رشح  ر يس إدارهتا ليكوف ر يسان جمللس إدارة الشركة ا٤بسيطر عليها 

ثبػات، ٔبميػ  طػرؽ اإل السيطرة يكػوف ثباتإكأما يف نظاـ ا٤بنافسة السعودم ف نو يص     
لػػػ  البيػػػا ت اإللكَبكنيػػػة أك الصػػػادرة عػػػن ا٢باسػػػوب كتسػػػجيبلت ا٥بػػػات  كمراسػػػبلت ٗبػػػا يف ذ

 .  (ّ)الفاكس كالريد اإللكَبكٓف

كغػػػِب عػػػن القػػػوؿ أف ا١بهػػػات التنظيميػػػة ال ٛبنػػػ  االتفاقػػػات ذاهتػػػا كإ٭بػػػا ا٤بمنػػػوع مػػػا يكػػػوف 
قتصػادم يف الغرض منها أك ٲبكػن أف يَبتػ  عليهػا منػ  أك عرقلػة ٩بارسػة أم منشػمة لنشػاطها اال

 السوؽ أك تل  التحالفات الٍب تؤثر على اقتصادايت ابقي ا٤بتنافسْب.
كلكي ٰبكم علػى االتفػاؽ أبنػو ضػمن االتفاقػات ا٤بمنوعػة نظامػان ال بػد مػن تػوافر عنصػرين 

 أساسْب ٮبا: 
 كجود تواطؤ بْب األطراؼ.  .ُ
٤بغػر  للمنافسػة أف يكوف الغرض منو تقييد ا٤بنافسة أك ا٤بساس هبا، كقد نػ  القػانوف ا .ِ

يف ا٤بػادة السادسػة علػى أنػػو "ٙبظػر االتفاقػات... عنػدما يكػػوف الغػرض منهػا أك ٲبكػن أف تَبتػػ  
 .  (ْ)عليها عرقلة ا٤بنافسة أك ا٢بد منها أك ٙبري  سّبىا يف سوؽ ما 

  

                                                             

بيقػػات القضػا ية ا٤بقارنػػة يف ٕبػ  مػػدل ٨بالفػة االنػدماج كالسػػيطرة ألحكػاـ ا٤بنافسػػة التجاريػة للػػدكتور ينظػر بعػأ التط( ُ)
 .٦ّٔبلة ا٢بقوؽ ص  –أٞبد ا٤بلحم 

 .ّٖ( ا٤برج  الساب  ص ِ)
 .ٕٔـ  -(  البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودمّ)
 .ٔـ –( القانوف ا٤بغر  للمنافسة ْ)
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 ادلسألة السادسة: قياس نسبة الرتك 
، (ُ)( HHIيرمػز لػو ابلرمػز )يستخدـ ا٤بنظم األمريكي دليبل إرشاداي لقياس نسبة الَبكػز 

( الذم ٛبلكو الشركة اتكرة عػر Market Shareكٲبكن قياس حجم النصي  يف السوؽ )
(، كنتيجػػػة القيػػػاس تظهػػػر أف HHIاسػػتخداـ ىػػػذا الػػػدليل اإلرشػػػادم ا٤بسػػػمى ٗبؤشػػػر ىرتػػػاف )

رتػػاف ا٤بنشػػمة أك ا٤بنشػػ ت ٧بػػل الدراسػػة تتمتػػ  بنصػػي  كبػػّب يف سػػوؽ معػػْب إذا ارتفػػ  مؤشػػر ى
(HHI ٩با يعكس ا٤بركز االحتكارم ٥با )(ِ). 

 ( على النحو اآليت:HHIكطريقة استخداـ مؤشر ىرتاف )
% ٓيفػػػَبض الػػػدليل زايدة سػػػعر السػػػػلعة الػػػٍب تتعامػػػل هبػػػػا ا٤بنشػػػ ت ا٤بند٦بػػػة ٗبقػػػػدار  -

 خبلؿ سنة يف ا٤بكاف نفسو.
% ٓفيػو زايدة  يفَبض الدليل أف ا٤بنطقة ا١بغرافيػة للسػوؽ ٙبػدد اب٤بػدل الػذم تكػوف -

 مرٕبة للمنش ت ا٤بند٦بة.
 يفَبض الدليل عدـ كجود مركنة طل  كال مركنة عرض. -
يصػػن  الػػدليل التجػػار إُف ثػػبلث فئػػات كفقػػا لعػػدد النقػػاط الػػٍب تعطػػى ٥بػػم مػػن قبػػل  -

 Atomisticالسػػػػلطة، كحػػػػدُّىا األدْف صػػػػفر يف الوحػػػػدات االقتصػػػػادية متناىيػػػػة الصػػػػغر )
Market نقطػػة يف حػػاؿ االحتكػػار ا٣بػػال . كلتبيػػْب مقػػدار تركيػػز  ََََُ( كحػدىا األعلػػى

 الشركات ا٤بند٦بة يتم اللجوء للتقسيم اآليت:
، كال تعػػػػَبض السػػػػلطات َََُ: عػػػػدـ الَبكيػػػػز، إذا قلػػػػ  النقػػػػاط عػػػػن األوىل اجملموعػػػػة

 ا٤بختصة عادة على حاالت االندماج الٍب تنتمي ٥بذه اجملموعة.
نقطػػػػػة إُف  َََُ، إذا كانػػػػػ  النقػػػػػاط تػػػػػَباكح بػػػػػْب : الَبكيػػػػػز ا٤بعتػػػػػدؿالثانيػػػػػة اجملموعػػػػػة

نقطػػة. كيف العػػادة تعػػػَبض السػػلطة ا٤بختصػػة علػػػى االنػػدماج بػػْب الشػػػركات ا٤بنتميػػة ٥بػػػذه ََُٖ
اجملموعػػة إذا نػػتج عػػػن االنػػدماج زايدة يف مقػػدار ا٢بصػػػة السػػوقية للشػػركات ا٤بند٦بػػػة ال تقػػل عػػػن 

١بهػػػػة تنظػػػػر يف نػػػػوع العمػػػػل ، فػػػػ ف كػػػػاف أقػػػػل مػػػػن ذلػػػػ  فػػػػ ف اHHIنقطػػػػة مػػػػن مقيػػػػاس  ََُ

                                                             

 Herfindahl-Hirschman Indexكىو اختصار لػ ( ُ)
 .ٔمن  اإلغراؽ كاالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمل دمحم شليب، ص  –( ا٢بد من آليات االحتكار ِ)
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التجارم كمقداره كحجم السوؽ ا١بغرافية كمدل توافر تكنولوجيا حديثة للعمل التجػارم كعوا ػ  
 الدخوؿ للسوؽ.
نقطػػػة فػػػمكثر، كيف  ََُٖ: الَبكيػػػز ا٤برتفػػػ ، إذا كانػػػ  النقػػػاط تسػػػاكل الثالثػػػة اجملموعػػػة

كػػػوف ٧بػػػل اعػػػَباض مػػػن السػػػلطات العػػػادة فػػػ ف االنػػػدماج بػػػْب الشػػػركات ا٤بنتميػػػة ٥بػػػذه اجملموعػػػة ي
 ا٤بختصة.

كىػػذا الػػدليل كإف كػػاف غػػّب ملػػـز للقضػػاء األمريكػػي إال أنػػو يعطػػي التطمػػْب الكػػايف للتجػػار 
 .(ُ)قبل البدء يف إجراءات االندماج 

كَف يسػػلم اسػػتخداـ ىػػذا ا٤بؤشػػر مػػن سػػهاـ النقػػد، ألف بعػػأ الشػػركات يكػػوف ٥بػػا نصػػي   
وف السوؽ تنافسػية، كال تكػوف الشػركة ٧بتكػرة، كيكػوف كبّب يف سوؽ منتج معْب، كم  ذل  تك
أك السػػعر ا٤بنػػافس أك خػػدمات مػػا بعػػد البيػػ ، كلػػذا  (ِ)سػػب  كصػػو٥با ٥بػػذا ا٤بركػػز ىػػو جػػودة ا٤بنػػتج

ف ف ا٤بؤشر ال يلـز ا١بهة القضا ية، كلكنو مؤشػر مشػهور كمسػتخدـ علػى نطػاؽ كاسػ ، كنتا جػو 
 صحيحة يف الغال .

 ، فػػ ف االنػػدماج ال يكػػوف مشػػركعا عنػػدما ال يتسػػ  االنػػدماج مػػ  كأمػػا يف االٙبػػاد األكرك 
 السوؽ األكركبية كذل  يف حاؿ كجود شرطْب ٮبا:

 أف يؤدم االندماج إُف تكوين مركز مسيطر يف السوؽ أك يف جزء جوىرم منو. -ُ
 .(ّ)أف يؤدم ا٤بركز ا٤بسيطر إُف اإلعاقة ا٤بهمة للمنافسة ا٤بؤثرة -ِ

ٛبلػػػ  حصػػػة مػػػن السػػػوؽ تبلػػػغ لسػػػعودم فػػػ ف النسػػػبة ا٤بػػػؤثرة ىػػػي كأمػػػا يف نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة ا
كىػػػػو الػػػػذم يػػػػراه الباحػػػػ  لسػػػػهولتو يف  %( مػػػػن ا٤بعػػػػركض الكلػػػػي لسػػػػلعة مػػػػا يف السػػػػوؽ. َْ)

التطبيػػ . كلكػػوف ا٤بؤشػػرات الػػٍب تسػػتخدـ لػػيس ٥بػػا قػػوة إلزاميػػة، كلػػذا فػػ ف األجػػدل كضػػ  مؤشػػر 
 معتمد سهل التطبي .

 

                                                             

، النظػاـ ِِ-٦َِبلػة ا٢بقػوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبػد ا٤بلحػم ( ُ)
 .ُّّ-َّّأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -ز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة القانوٓف لعمليات الَبك

 .ٕمن  اإلغراؽ كاالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمل دمحم شليب، ص  –( ا٢بد من آليات االحتكار ِ)
 .ٕٔص  ٦بلة ا٢بقوؽ –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ّ)
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 ق ادلرك  اااتكاريادلسألة السابعة: معايري ربق
ا٤بعيػػار العػددم، كمعيػػار نسػبة العػػرض يوجػد عػدة معػػايّب لتحقػ  ا٤بركػػز االحتكػارم، كىػي 

الكلػػي للمنػػتج يف السػػوؽ ) ا٢بصػػة السػػوقية (، كمعيػػار الفػػرؽ بػػْب الػػثمن كالنفقػػة ا٢بديػػة، كفيمػػا 
 .  (ُ)أييت بياهنا

 ادلعيار العدديأوا: 
العددم ابلنظر إُف عدد البا عْب، إذ كلما قػل العػدد يتحق  ا٤بركز االحتكارم كف  ا٤بعيار 

رجػ  قيػاـ االحتكػػار، فعنػدما يوجػد اب ػػ  كاحػد ف نػو يوصػػ  أبنػو احتكػار ٕبػػ ، كعنػدما يكػػوف 
دي البػػػا ًًعْب اثنػػػْب، فػػػ ف االحتكػػػار يكػػػوف ثنا يػػػا، كيتػػػدرج إُف احتكػػػار القلػػػة، ككلمػػػا زاد عػػػدد  عػػػدى

 .(ِ)الكاملة البا عْب كلما اقَببنا أكثر من ا٤بنافسة
كيعاب على ىذا ا٤بعيار أنو ال يهتم بدرجة مركنة ا٤بنتج ٕبيػ  قػد يوجػد اب ػ  كاحػد ٤بنػتج  

معػػػػْب كلكػػػػن توجػػػػد منتجػػػػات بديلػػػػة يتولػػػػد عنهػػػػا منافسػػػػة بػػػػْب ا٤بنػػػػتج األصػػػػلي للبػػػػا   الوحيػػػػد 
 .(ّ)كا٤بنتجات البديلة

 ة (معيار نسبة العرض الكلي للمنتج يف السوؽ ) احلصة السوقياثنيا: 
يقـو االحتكار حسػ  معيػار ا٢بصػة السػوقية يف حػاؿ كػوف ا٢بصػة السػوقية كبػّبة، فكلمػا 

 .(ْ)زادت ا٢بصة كلما زادت احتمالية الوصوؿ إُف مركز مسيطر
 كانتقد ىذا ا٤بعيار بعدة انتقادات أٮبها ما أييت:

أف ٜب  اعتبارات مؤثرة أكثر من ا٢بصة السوقية، منها درجة مركنة الطل  على  -ُ
 .(ٓ)لسلعة، ككجود عوا   لدخوؿ منافسْب إُف السوؽ، كٙبديد السوؽ ا١بغرافية ا

                                                             

 .َُُص   –للدكتور أٞبد دمحم أبو طو  –( أثر ا٤بعامبلت الربوية كاالحتكارية على االستثمار ُ)
، االحتكػػػػار كا٤بنافسػػػػة غػػػػّب ا٤بشػػػػركعة ُِٓص  -د.عمػػػػر حسػػػػْب.   -( ا٤بنافسػػػػة كاالحتكػػػػار دراسػػػػة ٙبليليػػػػة رايضػػػػية ِ)

 . ُٓٔللدكتور دمحم سلماف الغري  ص 
، االحتكػار كا٤بنافسػة غػّب ا٤بشػركعة للػدكتور دمحم ٕٖقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ( االحتكار كا٤بمارسات ا٤بّ)

 .ُٓٔسلماف الغري  ص 
، االحتكػػار كاألفعػػاؿ االحتكاريػػة للملحػػم ص ٕٖ االحتكػػار كا٤بمارسػػات ا٤بقيػػدة للمنافسػػة للػػدكتور معػػْب الشػػناؽ ص(ْ)

ِٓ. 
 .ُٔٔر دمحم سلماف الغري  ص ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتو ٓ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  218 
 

 .(ُ) كٲبكن أف ٯباب عن ذل ، إبضافة معايّب أخرل إُف معيار ا٢بصة السوقية
أف ا٤بنشمة التجاريػة قػد تصػل إُف ىػذه النسػبة بطػرؽ مشػركعة، كتتحقػ  ا٤بنافسػة  -ِ

% بطػػػرؽ غػػػّب مشػػػركعة، ٓقػػػد تصػػػل إُف حصػػػة ، كيف ا٤بقابػػػل (ِ)العادلػػػة مػػػ  التجػػػار اآلخػػػرين 
 .(ّ)فاألجدل من  الوصوؿ بطرؽ غّب مشركعة بغأ النظر عن النسبة

كٲبكن أف ٯباب عن ذل  أبف الوصػوؿ ٤بركػز مسػيطر ال يعػد ٨بالفػة، كا٤بخالفػة ىػو إسػاءة 
 .(ْ)استخداـ ىذا الوض  ا٤بسيطر 

 ال مشركع كاحد.أف االحتكار قد يكوف طبيعيا كما إذا َف يوجد يف السوؽ إ -ّ
كٲبكػػن أف ٯبػػاب عػػن ىػػذا االنتقػػاد أبف ا٤بػػنظم يلزمػػو مراقبػػة مػػن يصػػل لبلحتكػػار الطبيعػػي 
حػػٌب ال يسػػيء اسػػتخداـ مركػػزه االحتكػػارم، كال يكػػوف كصػػولو للمركػػز االحتكػػارم ٨بالفػػة ٕبػػد 

 ذاتو ما داـ َف ٰبصل منو إساءة الستغبلؿ ذل  ا٤بركز. 
إذا كاف مبنيا على براءة اخػَباع أك ابتكػار لػو  أف االحتكار قد يكوف قانونيا كما -ْ

، كلذا تظل ٩بارسات اتكر ذم الوض  ا٤بسيطر مشركعة مػا َف (ٓ)تطبي  صناعي ٤بدة من الزمن 
 .(ٔ)توجد إساءة الستخداـ الوض  ا٤بسيطر 

كٲبكػػن أف ٯبػػاب عػػن ذلػػ  أبنػػو ٲبكػػن اسػػتثناء ىػػذه ا٢بػػاالت، كال يػػؤثر علػػى كضػػ  حػػد 
 فاصل للتسهيل.

كما انتقد معيار ا٢بصة السوقية أبف ا٤بنشمة التجارية قد ال تصل للنسػبة اػددة  -ٓ
لكنهػػا تنتمػػي جملموعػػػة قويػػة ٙبصػػػل مػػن خبل٥بػػػا علػػى ا٤بػػواد األكليػػػة بطريقػػة أيسػػػر مػػن غّبىػػػا، أك 

 تساعدىا على تصري  ا٤بنتجات يف السوؽ. 

                                                             

( على سبيل ا٤بثاؿ، أضاؼ ا٤بنظم األ٤بآف النظر ٤ببيعات السنة ا٤باليػة ا٤بنقضػية إضػافة إُف كػوف حصػة ا٤بنشػمة يف السػوؽ ُ)
%. ينظػػػر كتػػػاب: يف ٦بػػػاؿ عػػػدـ اإلخػػػبلؿ ابألسػػػعار كٞبايػػػة ا٤بنافسػػػة كمنػػػ  االحتكػػػار للػػػدكتور أٞبػػػد دمحم ّّال تقػػػل عػػػن 

 .٧ٖٔبمود خل  ص 
 .ُٔٔ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ِ)
 .ٖٓ( يف ٦باؿ عدـ اإلخبلؿ ابألسعار كٞباية ا٤بنافسة كمن  االحتكار للدكتور أٞبد دمحم ٧بمود خل  ص ّ)
 .ٖ( قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ْ)
 .ٖٓتور حسْب ا٤باحي  ص ( ٞباية ا٤بنافسة للدكٓ)
 .ُِ( نطاؽ احتكار ا٤بعرفة التكنولوجية بواسطة السرية ٥بآف دكيدار ص ٔ)
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ة ٲبكػػػػن أف كٲبكػػػن أف ٯبػػػػاب عػػػػن ذلػػػػ  أبف التكػػػػتبلت كالتجمعػػػات سػػػػب  آخػػػػر للهيمنػػػػ
 يضيفو ا٤بنظم إضافة إُف ا٢بصة السوقية.

كانتقػػػػد ىػػػػذا ا٤بعيػػػػار أبنػػػػو قػػػػد ٰبطػػػػػم ا٤بشػػػػركعات الكبػػػػّبة الػػػػٍب غالػػػػ  إنتاجهػػػػػا  -ٔ
 خارجي، مثل الشركات البَبككيميا ية يف دكؿ ا٣بليج.

كٲبكن أف ٯباب عن ىػذا االنتقػاد أف يسػتخدـ ا٤بػنظم عبػارة "حجػم ا٤ببيعػات اليػة" بػدال 
 .(ُ)بيعات الكلية" عن "حجم ا٤ب

ٰبػػػدد القضػػػاء األمريكػػػي  كيف ا١بهػػػة ا٤بقابلػػػة َف (ِ) ت عػػػدة دكؿ اب٤بعيػػػار الكمػػػيكقػػػد أخػػػذ
مقدار النسبة للحصة السوقية بعد االندماج، تكوف فيصبل بْب الَبكز ا٤بقبوؿ كا٤برفوض، بل تػرؾ 

 .(ّ)س  كل حالة ليقرر القضاء ٕب ذل 
ٛبلػػ  للمنافسػػة، فقػػد نػػ  علػػى أف ا٤بعيػػار ىػػو  ا٤بػػنظم السػػعودم يف تنظيمػػوموقػػ  كأمػػا 

، ككافقػو علػى ىػذه (ْ)%( مػن ا٤بعػركض الكلػي لسػلعة مػا يف السػوؽَْحصة من السوؽ تبلغ )
مػػن  الثامنػػة عشػػرةكنصػػ  ا٤بػػادة  .(ٔ)، كقػػانوف ا٤بنافسػػة األردٓف(ٓ)النسػػبة القػػانوف ا٤بغػػر  للمنافسػػة

مػػن  %َْلسػػيطرة علػػى السػػوؽ يف أكثػػر مػػن القػػانوف ا١بزا ػػرم للمنافسػػة علػػى أف ا٤بعيػػار ىػػو ا
                                                             

ـ، ََِْإبريػل  ّس  ِٖع  -ا٤بعهد العر  للتخطػي  ابلكويػ  –( سياسة التنظيم كا٤بنافسة للدكتور مصطفى اببكر ُ)
 .ُُص 
% حػدا فاصػبل بػْب ا٤بركػز ا٤بسػيطر كغػّب َّ، كمت ٙبديػد نسػبة ( على سبيل ا٤بثاؿ: أخػذ ا٤بػنظم البولنػدم اب٤بعيػار الكمػيِ)

%. كيف ال حػػة االنػػػدماج الصػػادرة مػػػن االٙبػػاد األكرك  نػػػ  أبنػػػو ال  َْا٤بسػػيطر، بينمػػػا حػػدده ا٤بػػػنظم السػػلوفاكي بنسػػػبة 
حصػػػة سػػػوقية %، كيف ا٤بقابػػػل فػػػ ف االسػػػتحواذ علػػػى ِٓيتكػػػوف ا٤بركػػػز ا٤بسػػػيطر إذا كػػػاف مقػػػدار ا٢بصػػػة السػػػوقية ال يتجػػػاكز 

% علػػى األقػػل يشػكل قرينػػة قانونيػػة علػى تكػػوُّف ا٤بركػػز ا٤بسػػيطر، كأمػا ا٤بملكػػة ا٤بتحػػدة فا٢بػد الفاصػػل ىػػو نسػػبة َْمقػدارىا 
%  ينظػر  َّ%، كيف التشػي  َٔ% كيف االٙبػاد الركسػي َْ%، كيف ليتوانيػا َٓ% من حصة السوؽ، كيف الرتغػاؿ ِٓ

، االحتكػػػار كا٤بنافسػػػات ُُٗلينػػػا حسػػػن ذكػػػي ص  –ا ل البلزمػػػة ٤بواجهتهػػػا كتػػػاب: ا٤بمارسػػػات ا٤بقيػػػدة للمنافسػػػة كالوسػػػ
. مػدل ٨بالفػػة االنػدماج كالسػيطرة ألحكػاـ ا٤بنافسػة التجاريػة للػدكتور أٞبػػد ِٗا٤بقيػدة للمنافسػة للػدكتور معػْب الشػناؽ ص 

 .٦َٕبلة ا٢بقوؽ ص  –ا٤بلحم 
% علػى األقػل. ٓا٤بػدعى عليهػا، ٪بػد أف النسػ  تصػل إُف  ابلنظر للقضااي الٍب رفأ القضاء االندماج بْب الشػركات( ّ)

 .٦ِٔبلة ا٢بقوؽ ص  –ينظر مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم 
 .ِال حة نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ( ْ)
 .َُا٤بادة  -( القانوف ا٤بغر  للمنافسة ٓ)
 .ٗـ، ـ  ََِْنة قانوف ا٤بنافسة األردٓف لس( ٔ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  211 
 

، ككفػػػػ  الدراسػػػة ٲبكػػػػن تقريػػػر مػػػػدل ىيمنػػػة ا٤بشػػػػركع علػػػى السػػػػوؽ ٦بمػػػل ا٤بعػػػػامبلت يف السػػػوؽ
مػن قػانوف ا٤بنافسػة مػن  السػابعة عشػرةاب٤بنافسة حسػ  ا٤بػادة  )الَبكز( كإمكانية مساس التجمي 

 :خبلؿ اآلاثر السلبية للمشركع، إذ ٲبكن التوصل إُف أحد نتيجتْب
 : عدـ التمثّب على ا٤بنافسة األوىل
 .(ُ): التمثّب ا٤بتنافسْب كالقضاء على ا٤بنافسة يف السوؽالثانية

%، كأمػػػػػػا القػػػػػػانوف السػػػػػػورم ّٓكتقػػػػػػل نسػػػػػػبة ا٢بصػػػػػػة السػػػػػػوقية يف القػػػػػػانوف الكػػػػػػويٍب إُف 
بينمػػػا ٪بػػػد أف النسػػػبة تقػػػل يف القػػػانوف ا٤بصػػػرم للمنافسػػػة إُف ، (ِ)% َّللمنافسػػػة، فتصػػػل إُف 

السػػيطرة علػػى سػػوؽ معنيػػة يف تطبيػػ  أحكػػاـ ىػػذا القػػانوف ىػػي قػػدرة  %، فقػػد نػػ  علػػى أفِٓ
%( مػػػن تلػػػ  السػػػوؽ علػػػى إحػػػداث أتثػػػّب فعػػػاؿ علػػػى ِٓالشػػػخ  الػػػذم تزيػػػد حصػػػتو علػػػى )

 .(ّ) األسعار أك حجم ا٤بعركض هبا دكف أف تكوف ٤بنافسيو القدرة على ا٢بد من ذل 
رات كأسػػػهلها تعػػػامبل كإثبػػػااتن، كيقػػػاس مقػػػدار ا٢بصػػػة السػػػوقية مػػػن أىػػػم ا٤بؤشػػػ معيػػػار كيعػػػد

 ا٢بصة السوقية بطريقتْب:
 : قياس حجم ا٤ببيعات عددا كقيمة.األوىل
 : قياس الطاقة اإلنتاجية للمشركع.الثانية

مػػن أف   (ْ)يػػرل الباحػػ  صػػحة مػػا ذىػػ  إليػػو العديػػد مػػن البػػاحثْب يف قػػوانْب ا٤بنافسػػة ك 
ة عػػػػػن مقػػػػػدار ا٢بصػػػػػة السػػػػػوقية، كا٤بقػػػػػدرة االقتصػػػػػادية عػػػػػر حقيقػػػػػت االطريقػػػػػة األكُف أدؽ، لكوهنػػػػػ

للمشػػركع يف السػػػوؽ ا٤بعنيػػػة، كأمػػا الطريقػػػة الثانيػػػة فغػػّب دقيقػػػة ألف ا٤بشػػػركع قػػد ينػػػتج كميػػػات ال 
فمن األجدل أف يض  ا٤بنظم بعأ العناصػر ا٤برشػدة للبحػ  يف مػدل تقييػد  يستطي  تسويقها.

 ن قابلػػػة إلثبػػػات العكػػس، كمػػػا ىػػػو ا٢بػػػاؿ يف االنػػدماج للسػػػوؽ، كتكػػػوف النسػػبة قرينػػػة مػػػن القػػرا
 االٙباد األكرك  كالوالايت ا٤بتحدة األمريكية.

                                                             

 .َُٗ( االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ُ)
 ب.-ٗـ –( قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم ِ)
 .ْقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ّ)
، كالػػدكتورة أمػػل دمحم شػػليب يف كتاهبػػا:  التنظػػػيم ٔٓ مثػػل: أٞبػػد ا٤بلحػػم يف كتابػػو االحتكػػار كاألفعػػاؿ االحتكاريػػة ص(  ْ)

، كمعػدك التقريػر الػوطِب حػوؿ سياسػة كقػانوف ا٤بنافسػة يف تػونس  الػذم نشػره ُِٕالقانوٓف للمنافسة كمن  االحتكار ، ص 
 .ْْـ ص ََُِبّبكت سنة  –ا٤بركز العر  لتطوير حكم القانوف كالنزاىة 
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فضػػل لػػدل الكثػػّب مػػن البػػاحثْب يف قػػانوف ا٤بنافسػػة، ا٤بكلػػئن كػػاف معيػػار حصػػة السػػوؽ ىػػو 
ٙبديػد معيػار اثفو ٨بػت  ٕبجػػم  كلػػذا فػبل بػد مػنإال أنػو مػن الصػع  تطبيقػو علػى كػل األحػواؿ، 

ؼ لتسػػػهيل األمػػػر علػػػى ا٤بؤسسػػػات الرقابيػػػة، لصػػػعوبة ٙبديػػػد نصػػػي  السػػػوؽ يف العمليػػػات يهػػػد
 بعأ ا٢باالت، إضافة إُف صعوبة ٙبديد السوؽ ا١بغرايف كالسلعي.

 
 ورلالس ادلنافسة تطبيقات من القضاء ادلقارفاثلثا: 

حػػػٌب ال يكػػػوف الكػػػبلـ نظػػػرايِّ، ٰبسػػػن ٙبليتػػػو بػػػبعأ األحكػػػاـ القضػػػا ية كقػػػرارات ٦بػػػالس 
تكػوف بعػػأ الَبكػزات كاضػػحة يف أهنػا تصػػل ذلػ ، فقػػد  شػيء مػػن فيمػػا أييت سػة النافػذة، ك ا٤بناف

 ، كبياف ذل  يف القرارات اآلتية:إُف مركز مسيطر
ا٤بفوضية األكركبية أبف شركة ميكركسوف  تتمتػ  ٗبركػز مسػيطر المتبلكهػا حصػة  قررت -ُ

  .(ُ)% من سوؽ برامج التشغيلَٗسوقية تزيد عن 
ا٢بصػػػة السػػػوقية قػػػد تػػػدؿ كحػػػدىا علػػػى ا٤بركػػػز  ىػػػذا القػػػرار ألف صػػػحة ويػػػرخم البااػػػث

 . ا٤بسيطر إذا كان  حص  ا٤بنافسْب متناىية الصغر
الػٍب تبلػغ  (MCI WorldComا٤بفوضية األكركبية يف من  اندماج شػركة ) قررت -ِ

( Sprint% علػػى األقػػػل، كشػػػركة )َْحصػػتها السػػػوقية يف سػػوؽ مػػػزكدم اإلنَبنػػػ  
ألقل، لكوف عملية االندماج تنتج مركزا مسػيطرا يػؤثر علػى % على اَُكتبلغ حصتها 
٦بلػس ا٤بنافسػة الفرنسػي الػذم يقضػي أبف امػتبلؾ شػركة  كمثلػو قػرار .(ِ)بقية ا٤بنافسْب 

% كػاؼو لوصػم تلػ  الشػػركة بكوهنػا يف مركػز مسػيطر علػػى ٢َٓبصػة سػوقية تزيػد عػػن 
 .(ّ)ذل  السوؽ 

اجػة لكثػػرة دراسػػة ىػذه ا٢بػػاالت مػػا أف ىػػذه القػرارات صػػحيحة، كال ح ويػرخم البااػػث
 داـ أهنا تصل إُف نص  ا٢بصة السوقية. 

                                                             

 .ٖٓد. سامي أبو صاٌف، ص  – العبلقات التجارية ( إساءة استغبلؿ ا٤بركز ا٤بسيطر يفُ)
 .ِّْأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ِ)
 .ٖٓد. سامي أبو صاٌف، ص  –( إساءة استغبلؿ ا٤بركز ا٤بسيطر يف العبلقات التجارية ّ)
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إذا كان  النسبة قليلة، ف نو ال ينطب  على ا٤بنشمة أهنا مهيمنة على السػوؽ،  كاب٤بقابل  -ّ
ابلػرغم ككجد أنػو  الشْب ببلس  شركةيف قضية جهاز ٞباية ا٤بنافسة ا٤بصرم فقد نظر 

 أف الشػػركة ال ٛبتلػػ  الشػػركة القػػدرة علػػى التػػمثّب % إالِٓمػػن ٘بػػاكز حصػػتها السػػوقية 
الفعاؿ يف األسعار أك يف حجػم ا٤بعػركض مػن ا٤بنػتج ا٤بعػِب يف السػوؽ، كذلػ  إلمكانيػة 

ٞبايػػػػة  االسػػػػتّباد مػػػػن ا٣بػػػػارج، كَف يثبػػػػ  أف ٩بارسػػػػات الشػػػػركة ٚبػػػػال  أحكػػػػاـ قػػػػانوف
حفػػػ   ـََِٗو ا٤بنافسػػة، كقػػػرر ٦بلػػػس إدارة جهػػاز ٞبايػػػة ا٤بنافسػػػة ا٤بصػػرم يف يوليػػػ

ا١بهػػاز  الػببلغ ا٤بقػدـ مػن الشػركة الشػاكية مػ  إخطػار ذكم الشػمف ٗبػا انتهػى إليػو قػرار
 .(ِ)، كىذا القرار لو نظا ر منشورة يف موق  ا١بهاز على الشبكة العنكبوتية (ُ)

أف النسػػبة إذا كصػػل  إُف ربػػ  ا٢بصػػة السػػوقية ف هنػػا ٕباجػػة إُف دراسػػة  ويػػرخم البااػػث
تكػػوف ا٤بوافقػػة علػػى االنػػػدماج ا٤بوصػػل إُف ىػػذه النسػػبة مشػػركطان ٗبػػػا متمنيػػة، كٯبػػ  أف 

 ٰبق  أىداؼ نظاـ ا٤بنافسة.
  

                                                             

ىػػػػػػ ا٤بوافػػػػػػ  ُّْٔ/َُ/ِٓالشػػػػػبكة، ينظػػػػػر الػػػػػراب  ككقػػػػػػ  الػػػػػزايرة بتػػػػػاريخ تفاصػػػػػيل ا٢بكػػػػػم يف موقػػػػػ  ا١بهػػػػػاز علػػػػػػى  (ُ)
 http://www.eca.org.egـ: َُِْ/ُُ/ُٖ
لػػٍب تنػػتج مػػادة كربػػو ت (  فقػػد نظػػر جهػػاز ٞبايػػة ا٤بنافسػػة ا٤بصػػرم يف قضػػية شػػركة اإلسػػكندرية لكربػػو ت الصػػوديـو كاِ)

، كتبػػػْب عػػػدـ تػػػوافر عناصػػػر السػػيطرة للشػػػركة علػػػى منػػػتج كربػػػو ت ََِٓلسػػنة  ّالصػػوديـو يف ضػػػوء أحكػػػاـ القػػػانوف رقػػػم 
. فبػػالرغم مػػن أف ا٢بصػػة السػػوقية للشػػركة أثنػػاء فػػَبة الدراسػػة تزيػػد علػػي  %، كىػػو مػػا يتػػوافر معػػو العنصػػر األكؿ  ِٓالصػػوديـو

ف الشػػركة ال تسػػتطي  مػػن خػػبلؿ ٩بارسػػاهتا ا٤بنفػػردة الػػتحكم يف سػػعر منػػتج كربػػو ت الصػػوديـو أك مػػن عناصػػر السػػيطرة، إال أ
% كأبسػػعار منافسػػة، كىػػو مػػا ينتفػػي معػػو  ْٓحجػػم ا٤بعػػركض منػػو يف السػػوؽ يف ظػػل كجػػود اسػػتّباد مػػن ا٣بػػارج ٲبثػػل نسػػبة 

ـ، إُف عػدـ ٛبتػ  شػػركة ََِٖ/ٕ/ِٗلسػة يػـو كانتهػى ٦بلػس إدارة ا١بهػاز ٔب .العنصػرين الثػآف كالثالػ  مػن عناصػر السػيطرة
االسكندرية لكربو ت الصوديـو ابلسيطرة على سوؽ منتج كربو ت الصوديـو يف ٝبهورية مصر العربيػة. تفاصػيل ا٢بكػم يف 

ـ: َُِْ/ُُ/ُٖىػػػػػػػػػ ا٤بوافػػػػػػػػ  ُّْٔ/َُ/ِٓموقػػػػػػػػ  ا١بهػػػػػػػػاز علػػػػػػػػى الشػػػػػػػػبكة، ينظػػػػػػػػر الػػػػػػػػراب  ككقػػػػػػػػ  الػػػػػػػػزايرة بتػػػػػػػػاريخ 
http://www.eca.org.eg 

http://www.eca.org.eg/ECA/Resolution/List.aspx?CategoryID=1
http://www.eca.org.eg/ECA/Resolution/List.aspx?CategoryID=1
http://www.eca.org.eg/ECA/Resolution/List.aspx?CategoryID=1
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 معيار ال رؽ بني الثمن والن قة احلديةرابعا: 
ٲبكن توضي  معيار الفرؽ بْب الثمن كالنفقة ا٢بدية أبنػو كلمػا عظػم الفػارؽ بػْب ٜبػن ا٤بنػتج 

كبػػّبة، فهػػذا ا٤بعيػػار يعػػوؿ علػػى نسػػبة األرابح الػػٍب كالنفقػػة ا٢بديػػة كلمػػا كانػػ  درجػػة االحتكػػار  
 .  (ُ)ٰبققها التاجر 

كالنفقة ا٢بدية ىي مقدار التغّب يف التكالي  الكلية نتيجة تغػّب الكميػة ا٤بنتجػة ٗبػا مقػداره 
كحدة كاحدة، فهي عبػارة عػن الػزايدة يف التكلفػة الكليػة علػى أثػر نقصػاف الكميػة ا٤بنتجػة ٗبقػدار 

 .(ِ)كحدة كاحدة
 كٲبكن حساب مقدار النفقة ا٢بدية اب٤بعادلة اآلتية:
 .(ّ)مقدار التغّب يف الكمية ÷ النفقة ا٢بدية = مقدار التغّب يف التكالي  الكلية 

 يف األنظمة ادلقارنة ربديد معيار ادلرك  ادلسيطرخامسا: 
ة علػى الػتحكم تبُب قانوف ا٤بنافسة األردٓف أف يكوف ٛبييز ا٤بركز ا٤بسػيطر بتعريفػو أبنػو القػدر 

، كأمػا ا٤بػنظم ا٤بصػرم فاختػار معيػارا حسػابيا ىػو حصػة ا٤بشػركع مػن (ْ)كالتمثّب يف نشاط السػوؽ 
 .(ٓ)السوؽ لبياف الوض  ا٤بسيطر

كبعأ التقنينات ٙبيل ٙبديد ا٤بركز ا٤بسيطر للجهػات القضػا ية، كمػن أمثلػة ذلػ  التقنػْب  
كمػػػػن  .(ٔ)ؾ ٙبديػػػػد ذلػػػػ  جمللػػػػس ا٤بنافسػػػػةاليمػػػػِب للمنافسػػػػة ف نػػػػو َف يػػػػذكر نسػػػػبة ٧بػػػػددة، بػػػػل تػػػػر 

التنظيمػػػات الػػػٍب تركػػػ  ٙبديػػػد ا٤بعيػػػار األنسػػػ  حسػػػ  كػػػل حالػػػة للسػػػلطات ا٤بختصػػػة التنظػػػيم 
 .(ٕ)الفرنسي كما نص  عليو اتفاقية ركما 

                                                             

 ُْٔلعمر حسْب ص  –(ا٤بنافسة كاالحتكار دراسة ٙبليلية رايضية ُ)
االحتكػػار كا٤بمارسػػات ا٤بقيػػدة للمنافسػػة للػػدكتور معػػْب الشػػناؽ ، ُٕٔ( االحتكػػار كا٤بنافسػػة غػػّب ا٤بشػػركعة للغريػػ  ص ِ)

 .ٕٖص 
، عػػن االحتكػػار كا٤بنافسػػة غػػّب ا٤بشػػركعة للػػدكتور دمحم سػػلماف الغريػػ  ص ّٔٓا٤بوسػػوعة االقتصػػادية ٢بسػػْب عمػػر ص ( ّ)

َُٕ. 
 .ِ، كيف القانوف اإلمارايت االٙبادم للمنافسة  ََِْلسنة  ّّقانوف ا٤بنافسة األردٓف رقم ( ْ)
 .ْـ  -( قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ٓ)
 .ٗـ، ـ ُٗٗٗلسنة  ُٗ( قانوف تشجي  ا٤بنافسة كمن  االحتكار كالغ  التجارم اليمِب رقم ٔ)
، االحتكػػار كا٤بمارسػػات ا٤بقيػػدة ُُٗلينػا حسػػن ذكػػي ص  –(ا٤بمارسػات ا٤بقيػػدة للمنافسػػة كالوسػػا ل البلزمػػة ٤بواجهتهػػا ٕ)

 .ِٗللمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  214 
 

كقػػد كضػػ  ا٤بػػػنظم الفرنسػػي يف القػػػانوف التجػػارم الفرنسػػػي عػػدة فػػػركض إف تػػوافر أحػػػدىا  
 كاـ الرقابة التشريعية، كىذه الفركض ىي:فيلـز أف ٚبض  عملية الَبكز ألح

أف يكػػػوف ٦بمػػػوع صػػػايف ا٤ببيعػػػات الكلػػػي العػػػا٤بي بعػػػد حسػػػم الضػػػرا   جملمػػػوع   -ُ
 مليوف يورك. َُٓا٤بنش ت ا٤بعنية ابلَبكز ٯباكز 

أف يكػػوف ٦بمػػػوع صػػايف ا٤ببيعػػػات الكلػػػي يف فرنسػػا بعػػػد حسػػم الضػػػرا   الثنػػػْب  -ِ
 مليوف يورك. َٓاكز على األقل من ا٤بنش ت ا٤بعنية ابلَبكز ٯب

 .(ُ) ََِ/ُّٗأال ٚبض  الصفقة لنطاؽ تطبي  البل حة األكركبية رقم  -ّ
كأمػػػػا يف االٙبػػػػاد األكرك   فػػػػيلح  أف ال حػػػػة االنػػػػدماج األكركبيػػػػة ال تنطبػػػػ  إال إذا كػػػػاف 

. كقػػد كضػػع  (Community Dimensionعلػػى اجملموعػة األكركبيػػة ) ده ٍعػػلبلنػدماج بػي 
دٮبا فػػػػ ف عمليػػػػة االنػػػػدماج أك الَبكػػػػز بشػػػػكل عػػػػاـ ٱبضػػػػ  للرقابػػػػة البل حػػػة حػػػػدين إف كجػػػػد أحػػػػ

 األكركبية، كٮبا:
: أف يزيػػػد حجػػػم مبيعػػػات التجػػػار ا٤بنػػػد٦بْب عا٤بيػػػا علػػػى ٟبسػػػة آالؼ مليػػػوف األوؿ احلػػػد

 َِٓيورك، كأف يكوف حجم مبيعات اثنْب على األقل من التجار ا٤بند٦بْب يف السوؽ األكركبيػة 
كاحد من التجار ا٤بعنيْب أكثر من ثلثي ا٤ببيعات داخػل دكلػة كاحػدة مػن مليوف يورك، ما َف ٰبق  
 .(ِ)دكؿ االٙباد األكرك  

 : أف يتوفر أحد األحواؿ اآلتية:الثاص احلد
  يورك.ََِٓإٝباِف ا٤ببيعات على ا٤بستول الدكِف 
  مليػػػوف يػػػورك يف كػػػل دكلػػػة مػػػن ثػػػبلث دكؿ  ََُإٝبػػػاِف ا٤ببيعػػػات الكليػػػة أكثػػػر مػػػن

 األقل. أعضاء على

                                                             

 .َُٔأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة  ( النظاـ القانوٓف لعملياتُ)
. النظػػػاـ ٦ِٖبلػػػة ا٢بقػػػوؽ ص  –مػػػدل ٨بالفػػػة االنػػػدماج كالسػػػيطرة ألحكػػػاـ ا٤بنافسػػػة التجاريػػػة للػػػدكتور أٞبػػػد ا٤بلحػػػم ( ِ)

 .ٗٗأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة 
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 مليوف يورك، كا٤ببيعػات  ِٓاثنْب على األقل من ا٤بنش ت ا٤بعنية  (ُ)إٝباِف رقم أعماؿ
مليػػوف يػػورك، مػػا َف  ََُالكليػػة علػػى ا٤بسػػتول األكرك  الثنػػْب علػػى األقػػل مػػن ا٤بنشػػ ت ا٤بعنيػػة 

ٰبقػػ  كاحػػد مػػػن التجػػار ا٤بعنيػػْب أكثػػػر مػػن ثلثػػي ا٤ببيعػػػات داخػػل دكلػػة كاحػػػدة مػػن دكؿ االٙبػػػاد 
 .  (ِ)األكرك  

كأمػػا القػػانوف األمريكػػي، فلػػم ٰبػػدد يف قػػانوف شػػّبماف تعريػػ  ا٤بركػػز االحتكػػارم كَف ٰبػػدد 
معيػػػار لػػػو، كٲبكػػػن أف يؤخػػػذ مػػػن التطبيقػػػات القضػػػا ية أف القػػػدرة علػػػى رفػػػ  األسػػػعار ىػػػو ا٤بعيػػػار 

 .(ّ)األنس ، كتعرؼ كل حالة ٕبسبها 
ـ كا٤بعػػدؿ ُٕٔٗادر سػػنة الصػػ Hart Scott-Rodinoإال أننػػا نلحػػ  أف قػػانوف 

ـ، أيخػػػذ ٗبعيػػػار مػػػزدكج لوضػػػ  حػػػد فاصػػػل لبلنػػػدماج الػػػذم يتطلػػػ  أخػػػذ موافقػػػة ََِٗسػػػنة 
األجهزة الرقابية األمريكية طبقا لقانوف كبليتوف. كيلـز ىػذا القػانوف اسػتئذاف ا١بهػات الرقابيػة إذا 

 توافر أحد ا٢بدين اآلتيْب:
 Size of Personيف عمليػة الَبكػز ) : اختبار حجم ا٤بشػركعات ا٤بشػاركةاألوؿ احلد

Test مليػوف دكالر،  ُّ(، أبف تكوف الشركة ا٤بكتسىبة ٥با صػايف أعمػاؿ سػنوم أك أصػوؿ تبلػغ
مليػوف دكالر  ّ.َُّكأما الشركة ا٤بكتًسبة فيكوف صايف رقػم أعما٥بػا السػنوية أك ٦بمػوع أصػو٥با 

ة مػن الػدخل كالنفقػة، كٰبسػ  ، كٰبس  رقم األعماؿ على أساس آخر بيا ت سنوية منتظم(ْ)
 ٦بموع األصوؿ على أساس آخر ميزانية سنوية منتظمة. 

(، فػ ف كانػ  Size of Transaction Test: اختبػار قيمػة الصػفقة )الثػاص احلػد
 رمليوف دكالر ف هنا تدخل يف رقابة أجهػزة ا٤بنافسػة، كٙبتػاج إُف إخطػاََِقيمة الَبكز أكثر من 

مليػػػػوف دكالر  ََِقتهػػػػا، كأمػػػػا إف كانػػػػ  قيمػػػػة الصػػػػفقة أقػػػػل مػػػػن أجهػػػػزة ا٤بنافسػػػػة كأخػػػػذ مواف

                                                             

( رقم األعماؿ ىو ٝبيػ  ا٤ببػالغ الػٍب تتحصػل عليهػا ا٤بنشػمة خػبلؿ السػنة ا٤باليػة السػابقة ضػمن أنشػطة ا٤بنشػمة بعػد حسػم ُ)
الضرا   كٝبي  العوا د غّب االعتيادية كالدعم ا٢بكومي. ينظر كتاب: النظاـ القانوٓف لعمليػات الَبكػز االقتصػادم يف قػانوف 

 .َُِ أسامة فتحي عبادة يوس  ص -ا٤بنافسة 
 .ََُأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ِ)
 .ٖٗ-ٖٖاالحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ( ّ)
كقػػػ  الػػػزايرة بتػػػػاريخ مليػػػوف دكالر علػػػى التػػػػواِف. ينظػػػر الػػػراب  ك  ٕ.ُُٓمليػػػوف دكالر،  ِ.ُٓ( مت تعػػػديل ا٢بػػػدين إُف ْ)

 http://www.cooley.comـ: َُِْ/ُُ/ُٖىػ ا٤بواف  ُّْٔ/َُ/ِٓ
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، فػػػ ف عمليػػػة الَبكػػػز ٙبتػػػاج إُف إخطػػػار أجهػػػزة ا٤بنافسػػػة إذا تػػػوافر (ُ)مليػػػوف دكالر  َٓكجػػػاكزت 
 .(ِ)النطاؽ ا٤بنصوص عليو يف ا٢بد األكؿ 

وحػده ، مػ  كونػو ل(ّ) كقد هنج  الكثّب من قوانْب ا٤بنافسة إُف األخذ ٗبعيار رقم األعمػاؿ
ال ٲبكػػػػن االعتمػػػػاد علػػػػى رقػػػػم األعمػػػػاؿ أك غػػػػّبه مػػػػن العناصػػػػر للقػػػػوؿ بوصػػػػوؿ ا٤بنشػػػػمة للمركػػػػز 

 .(ْ)ا٤بسيطر
 
ال ػػػرع الثػػػاص: إمكانيػػػة التػػػأثري علػػػى السػػػعر السػػػاالد يف السػػػوؽ ولػػػو مل تبلػػػ  النسػػػبة  
 النظامية

كػػػز ا١بهػػات الػػٍب لػػديها صػػػبلحية ا٤بوافقػػة علػػى عمليػػات الَب  أنظمػػة ا٤بنافسػػة تعطػػػي معظػػم
إذا رأت تلػػ  ا١بهػػات أف الَبكػػز  ٤بنػػ  الَبكػػز الػػذم َف يصػػل للنسػػبة اػػددة نظامػػان  سػػلطة تقديريػػة

 . ٲبكن أف يؤثر سلبياِّ على ا٤بنافسة
كعلػى ضػوء ذلػػ   .(ٓ)كػل حالػة لوحػدىا كفقػػان ٤بعطياهتػا كلػذا فػ ف حػاالت الَبكػز ينظػػر يف  

االحتكػػػارم ا٤بتمثلػػػة يف القػػػدرة علػػػػى  الػػػٍب ٙبصػػػل  للتػػػاجر نتيجػػػة للمركػػػز القػػػوةف نػػػو ينظػػػر إُف 
                                                             

مليػػوف دكالر، ينظػػر الػػراب  ككقػػ  الػػزايرة  ْ.َّّمليػػوف دكالر، كا٢بػػد األعلػػى إُف  ٗ.ٕٓمت تعػػديل ا٢بػػد األدْف إُف ( ُ)
 ـ:َُِْ/ُُ/ُٖىػ ا٤بواف  ُّْٔ/َُ/ِٓبتاريخ 

http://www.akingump.com 
 .ٖٗأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة  النظاـ القانوٓف لعمليات( ِ)
(  على سبيل ا٤بثاؿ: مثل القانوف السويدم الذم حدد أربعة مبليْب كوركف ليكوف ىو ا٢بد الفاصػل بػْب ا٤بركػز ا٤بسػيطر ّ)

 كغّبه يف حاؿ الَبكز االقتصادم، كأما القانوف الياابٓف فمخذ ٗبعيارين ٮبا:
 قم أعماؿ الشركة بعد صفقة االندماج إُف ٟبسْب مليوف ين.أف يصل ر  -ُ
 % من ذل  السوؽ.َٓأف ٙبوز الشركة على أكثر من  -ِ

كتبعو من األنظمة العربية قػانوف ا٤بنافسػة التونسػي، إال أنػو حػدد رقػم األعمػاؿ بػػعشرين مليػوف دينػار، كحػدد ا٢بصػة السػوقية 
نظر كتاب: النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكػز االقتصػادم يف قػانوف %. يَّأبف تتجاكز نصي  ىذه ا٤بؤسسات من السوؽ 

 .ْْ. كالتقرير الوطِب حوؿ سياسة كقانوف ا٤بنافسة يف تونس  ص ُّّأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -ا٤بنافسة 
 -فسػػػة ( ينظػػػر: حكػػػم ٧بكمػػػة الػػػنقأ الفرنسػػػية يف كتػػػاب: النظػػػاـ القػػػانوٓف لعمليػػػات الَبكػػػز االقتصػػػادم يف قػػػانوف ا٤بناْ)

 .ُّّأسامة فتحي عبادة يوس  ص 
ـ، كمنشػػػور يف التقريػػػر الػػػوطِب حػػػوؿ سياسػػػة كقػػػانوف ََِٓمػػػايو  ِٔيف  ُُْٔ( حكػػػم القضػػػاء التونسػػػي ذم الػػػرقم ٓ)

 .ّٔص ا٤بنافسة يف تونس  

http://www.akingump.com/en/news-publications/ftc-revises-hart-scott-rodino-thresholds-minimum-size-of-1.html
http://www.akingump.com/en/news-publications/ftc-revises-hart-scott-rodino-thresholds-minimum-size-of-1.html
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. كقػد طبػ  القضػاء األمريكػػي ذلػ  يف قضػية احتكػػار (ُ)األسػعار أك تفػادم ا٤بنافسػػة الػتحكم يف
 .  (ِ)٘بار التبغ الشهّبة

التعبّب السا د يف أنظمة ا٤بنافسة كاألحكاـ القضا ية ىو "القػدرة علػى كيلح  الباح  أف 
تقػػاد، كاألكثػػر دقػػةن أف يكػػوف التعبػػّب اب٤بقػػدرة علػػى الػػتحكم رفػػ  األسػػعار"، كىػػذا التعبػػّب ٧بػػل ان

 ابألسعار أك تفادم ا٤بنافسة، لؤلسباب اآلتية:
أف اتكػػر قػػد يبقػػى السػػعر مسػػتقران، مػػ  قلػػة تكػػالي  اإلنتػػاج، مػػ  أف ا٤بفػػَبض أف  -ُ

 ، (ّ)السلعة تنخفأ اب٬بفاض التكالي "
 ىو. أنو ٲبكن للمحتكر أف يقلل ا١بودة كيبقي السعر كما -ِ
كمػػػػا ٲبكنػػػػو أف يقلػػػػل خػػػػدمات مػػػػا بعػػػػد البيػػػػ  مػػػػ  بقػػػػاء السػػػػعر دكف رفػػػػ ، مػػػػ  أف  -ّ

 ا٣بدمات ٥با ٜبن.
كقػػػد كضػػػح  تنظيمػػػات ا٤بنافسػػػة حػػػاالت السػػػيطرة، فعلػػػى سػػػبيل ا٤بثػػػاؿ بينػػػ  البل حػػػة  

 الوض  ا٤بهيمن أك ا٥بيمنة يتحق  عند ا٢باالت اآلتية:التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم أف 
%( علػػػى َْ: بلػػػوغ نسػػػبة حصػػػة ا٤بنشػػػمة أك ٦بموعػػػة منشػػػ ت يف السػػػوؽ )وىلاأل احلػػػاؿ

 ( شهران، ُِاألقل من القيمة اإلٝبالية ٤ببيعات السلعة أك ا٣بدمة طواؿ فَبة )
كىػػذا أدؽ مػػن صػػياغة ا٤بػػادة الرابعػػة مػػن البل حػػة التنفيذيػػة لقػػانوف ا٤بنافسػػة ا٤بصػػرم، كالػػٍب 

%( مػػػن السػػػوؽ ا٤بعنيػػػة، ِٓصػػػة الشػػػخ  علػػػى )نصػػػ  علػػػى أف أكُف حػػػاالت الَبكػػػز زايدة ح
كيكػػوف حسػػاب ىػػػذه ا٢بصػػة علػػػى أسػػاس عنصػػػرم ىػػذا السػػػوؽ مػػن ا٤بنتجػػػات ا٤بعنيػػة كالنطػػػاؽ 
ا١بغرايف معان، كذل  خبلؿ فَبة زمنية معينو. كَف ٙبدد البل حػة ا٤بصػرية ىػذه الفػَبة، كتركػ  ذلػ  

 للجهة ا٤بختصة.
٦بموعػػة منشػػ ت قػػادرة علػػى التػػمثّب يف السػػعر : تكػػوف مػن خبللػػو ا٤بنشػػمة أك الثانيػػة احلػػاؿ

كيلحػػ  أف ا٤بػػادة الرابعػػة مػػن البل حػػة التنفيذيػػة لقػػانوف ا٤بنافسػػة ا٤بصػػرم  .(ْ) السػػا د يف السػػوؽ

                                                             

 .ٕٓ( االحتكار كاألفعاؿ االحتكارية للملحم ص ُ)
 .ٖٖ لشناؽ صاالحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب ا(ِ)
 .ُٖٕ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ّ)
 .ٖىػ ـ ُّْٓ/ٗ/ْ( كاتريخ ُِٔ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة كالصادرة بقرار ٦بلس ا٤بنافسة رقم )ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  218 
 

أضاف  إُف التمثّب يف األسعار إحداث أتثّب فعاؿ يف حجم ا٤بعركض منها ابلسػوؽ ا٤بعنيػة، كىػي 
 إضافة حسنة.

ة كىػػي عػػدـ قػػدرة األشػػخاص ا٤بنافسػػْب للشػػخ  علػػى كأضػػاؼ ا٤بػػنظم ا٤بصػػرم حالػػة اثلثػػ
. (ُ)ا٢بػػد مػػن أتثػػّبه الفعػػاؿ علػػى األسػػعار أك علػػى حجػػم ا٤بعػػركض مػػن ا٤بنتجػػات ابلسػػوؽ ا٤بعنيػػة

 داخلة يف مفهـو ا٢باؿ الثانية، كلذا َف يذكرىا ا٤بنظم السعودم.يرل الباح  أهنا ك 
ر ا٤بنتجػػات ىػو األىػػم مػػن بػػْب كيعػد العنصػػر ا٤بتعلػػ  بقػدرة الشػػخ  علػػى التػمثّب يف أسػػعا

، إال أف ا٤بػػنظم السػػعودم أغفلػػػو  (ِ)كقػػد حػػػددت بعػػأ العوامػػل ا٤بػػؤثرة فيػػػو ا٢بػػاالت السػػابقة، 
كتػػػػرؾ ٙبديػػػػده للمجلػػػػس أثنػػػػاء دراسػػػػتو لطلبػػػػات الَبكػػػػز، كيػػػػرل الباحػػػػ  أف تػػػػرؾ ٙبديػػػػد ذلػػػػ  

ة األخػػرل للسػلطات ا٤بختصػػة أكثػر مركنػػة، مػػ  ضػركرة كضػػ  ٧بػددات داخليػػة تؤخػػذ مػن األنظمػػ
 كمن تراكم ا٣برات لدل اجمللس، م  االستفادة من القضاء ا٤بقارف.

 

 املطلب الجاىٕ

 إجزاٛات االىدماج 

تتزايػػػػد عمليػػػػات االنػػػػػدماجات بػػػػْب ا٤بنشػػػػػ ت ٗبػػػػركر الوقتػػػػػػػ فقػػػػد كصػػػػػل  قيمػػػػة صػػػػػفقات 
تريليػػوف دكالر، كأكثػػر االنػػدماجات أٮبيػػة مػػن جهػػة الضػػخامة  ٓ.ّـ إُف َََِاالنػػدماج سػػنة 

التمثّب اندماج البنوؾ كشركات االتصاالت كشركات الطّباف كشركات تصني  السيارات، كشعار ك 

                                                             

 .ٕـ  – ( البل حة التنفيذية لقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرمُ)
 ٖـ  –(  علػػػى سػػػبيل ا٤بثػػػاؿ، كرد يف البل حػػػة التنفيذيػػػة لقػػػانوف ٞبايػػػة ا٤بنافسػػػة كمنػػػ  ا٤بمارسػػػات االحتكاريػػػة ا٤بصػػػرم ِ)

 العوامل اآلتية:
 )أ( حصة الشخ  يف السوؽ ا٤بعنية ككضعو ابلنسبة لباقي ا٤بتنافسْب.

 )ب( تصرفات الشخ  يف السوؽ ا٤بعنية يف الفَبة السابقة.
 األشخاص ا٤بتنافسة يف السوؽ ا٤بعنية كأتثّبىا النسيب على ىيكل ىذا السوؽ.)ج( عدد 

 )د( مدل قدرة كل من الشخ  كمنافسيو على الوصوؿ إُف ا٤بواد البلزمة لئلنتاج.
 )ىػ( كجود عقبات لدخوؿ أشخاص آخرين السوؽ ا٤بعنية
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. كالػذم ٰبػػدك الشػػركات إُف الَبكػػز عػػر االنػػدماجات (ُ)ا١بميػ : " كػػن كبػػّبا كإال سػػوؼ تبتلػػ " 
 :(ِ)عدة عوامل أٮبها

ت ٙبقيػػػػ  مػػػػزااي اقتصػػػػادايأف االنػػػػدماج يػػػػؤدم إُف زايدة الكفػػػػاءة االقتصػػػػادية، ك  -ُ
يف إنتاجهػا يػؤدل ذلػ  إُف زايدة تكػالي  اإلنتػاج كلكػن  ا٤بنشػ ت عندما تتوس ، فا٢بجم الكبّب

قػػل مػػن معػػدؿ تزايػػد اإلنتػػاج، كابلتػػاِف تتجػػو التكلفػػة ا٤بتوسػػطة إُف اال٬بفػػاض يف األجػػل أٗبعػػدؿ 
 الطويل.
 ٞبايػة ا٤بنشػػ ت ا٤بتعثػرة، الػػٍب قػد يػػؤدم تعثرىػا إُف تصػػفيتها، كيف االنػدماج إبقػػاء -ِ

 ٥با كٞباية لدا نيها كمبلكها، إضافة إُف ٞباية العاملْب من التسري  الوظيفي.
ٙبقيػ  العديػد مػن األىػداؼ االقتصػػادية مػن ٙبقيػ  أرابح احتكاريػة كزايدة القػػوة  -ّ

 السوقية، كتقليل الضرا   كغّبىا من أىداؼ متنوعة حس  ا٤بشركع.

ألػػػػػـز ا٤بػػػػػنظم كاضػػػػػحة، فقػػػػػد  كَف يػػػػػَبؾ ا٤بػػػػػنظم السػػػػػعودم االنػػػػػدماج دكف تنظػػػػػيم ٖبطػػػػػوات
الَبكػػػز االقتصػػػادم  أف يف أم نػػػوع مػػػن أنػػػواع   السػػػعودم ا١بهػػػات الػػػٍب ترغػػػ  يف االنػػػدماج أك

 كىي:، (ّ)اإلجراءات النظاميةيتبعوا 
 ا٣بطوة األكُف: تقدٔف خطاب طل  االندماج

 ا٣بطوة الثانية: تسليم الطل  ٗبرفقاتو إُف أمانة ٦بلس ا٤بنافسة 
 اإلعبلف عن طل  االندماج ا٣بطوة الثالثة:

 ا٣بطوة الرابعة: دراسة الطل  يف ضوء ا٤برفقات كمر يات ذكم ا٤بصلحة
 ا٣بطوة ا٣بامسة: اٚباذ ٦بلس ا٤بنافسة لقراره ٖبصوص طل  االندماج

                                                             

 .ْٓ-ُٓأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ُ)
، انػػدماج الشػػػركات مػػن الوجهػػػة ٗٗأتليػػ  الػػػدكتور دمحم إبػػراىيم موسػػػى  ، ص  -( انػػدماج البنػػػوؾ كمواجهػػة آاثر العو٤بػػػةِ)

، االنػدماج ا٤بصػريف، ّٗ. االندماج ا٤بصريف، أتلي  الدكتور ٧بسن أٞبد ا٣بضػّبم  ، ص ُٖالقانونية دراسة مقارنة  ، ص 
، ٧ُٖبمػػود التػػوٓف ، ص –االنػػدماج عا٤بيػػا كعربيػػا كمصػػراي  لتطػػور كالػػدكاف  كا٤بػػررات كاآلاثر مػػ  نظػػر علػػى ٘بػػاربالنشػػمة كا

 ،ٓٓأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة 
يف أكثػػر قػػوانْب ا٤بنافسػػة، كينظػػر علػػى سػػبيل  ، كىػػي تتشػػابوِِ-ُٗـ  -( البل حػػة التنفيذيػػة لنظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودمّ)

 (.َُ، كقانوف ا٤بنافسة األردٓف  ا٤بػػػػادة )ٕا٤بثاؿ القانوف اإلمارايت االٙبادم للمنافسة  
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 . ىذه ا٣بطوات كفيما أييت بياف
 اخلطوة األوىل: تقدمي خطاب بلب ااندماج

 اة اآليت:يلـز ا٤بنشمة عند تقدٲبها ا٣بطاب مراع
قبل سػتْب يومػا مػن إٛبػاـ  اِّ كتابي  ان طال  الَبكز االقتصادم إُف اجمللس طلبأف يقدـ  -ُ

 . (ُ) عملية الَبكز
 . (ِ)، مشتمبلن البيا ت النظامية ٭بوذج معلومات طل  الَبكزأف يعب    -ِ
 . (ّ)اددة يف النظاـ يف طل  الَبكز ٤بستنداتأف يضي  ا  -ّ
 .  (ْ)أل  رايؿ درىا كق فح  الطل  أف يدف  رسـو -ْ

 اخلطوة الثانية: تسليم الطلب دبرفقات  إىل أمانة رللس ادلنافسة 
                                                             

 .ُٗـ  -(  البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودمُ)
( أ٠بػاء األطػراؼ ا٤بعنيػة بعمليػة ُاآليت:  َِـ  -(  تشمل ا٤بعلومات كما يف البل حة التنفيذية لنظػاـ ا٤بنافسػة السػعودمِ)

( السػل  كا٣بػدمات ا٤بعنيػة ابلَبكػز كحجػم كنسػػبة ّ( كصػ  للَبكػز ا٤بطلػوب كاتريػخ تطبيقػو علػى كجػو التحديػد.  ِالَبكػز.  
بيػة للَبكػز.  ( التمثّبات اإلٯبأ( أىم السل  الٍب تتعامل فيها ا٤بنشاة طالبة الَبكز.  ٓ( السوؽ ا٤بعِب كحجمها.  ْمبيعاهتا.  

( اسم مقدـ الطلػ  ٗ( األسواؽ ا٤بتمثرة من عملية الَبكز.  ٖ( التمثّبات السلبية للَبكز كاإلجراءات ا٤بقَبحة للحد منها.  ٕ
 كصفتو كٙبديد عنواف ا٤براسبلت الر٠بية ا٣باص بو. 

( اسػػػم ا٤بنشػػػمة ُالتاليػػػة:  كمػػػا يلػػػـز أف يرفػػػ  مػػػ  الطلػػػ  معلومػػػات عػػػن كػػػل منشػػػمة مشػػػاركة يف الَبكػػػز كخاصػػػة ا٤بعلومػػػات 
( بيػاف أبىػم السػل  الػٍب تتعامػل فيهػا ِكجنسػيتها كعنواهنػا كعػدد فركعهػا كرقػم السػجل التجػارم كنػوع النشػاط ا٤بػرخ  بػو.  

( حجػػػم ا٤ببيعػػػػات كقيمتهػػػػا ٓ( أىػػػػم العمػػػبلء كنسػػػػبتهم يف السػػػػوؽ.  ْ( قا مػػػػة أب٠بػػػػاء أعضػػػاء ٦بلػػػػس اإلدارة.  ّا٤بنشػػػمة.  
( العوامػػل ا٤بػػؤثرة ٖ( االتفاقيػػات القا مػػة الػػٍب أبرمتهػػا.  ٕ( بيػػاف اب٤بنافسػػْب كحصػػتهم يف السػػوؽ.  ٔ  كنسػػبتها يف السػػوؽ.

( العوامػل ا٤بػؤثرة علػى تثبيػ  األسػعار خػبلؿ ا٣بمػس سػنوات ا٤باضػية. َُ( طبيعػة قنػوات التوزيػ .  ٗعلى دخوؿ السوؽ.  
( السػػل  البديلػػة.  ُّحجػػم الطلػػ  علػػى السػػلعة كىيكلهػػا.   (ُِ( حجػػم الطاقػػة اإلنتاجيػػة ا٤بتػػوفرة كنسػػبة اسػػتغبل٥با.  ُُ
 ( نوع العمبلء. ُْ
( عقػػد التمسػػيس أك النظػػاـ ُاآليت:  ُِـ  -( تشػػمل  ىػػذه ا٤بسػػتندات كمػػا البل حػػة التنفيذيػػة لنظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودمّ)

 ت ا٤بعنيػة بعمليػة الَبكػز االقتصػادم ( البيا ت ا٤بالية آلخر سنتْب ماليتْب ١بميػ  ا٤بنشػِاألساسي للمنش ت ذات العبلقة. 
( مشػركع عقػػد أك اتفاقيػة الَبكػػز االقتصػادم، كأم مسػػتندات طػرح عػػاـ أك خػاص كعػػدد كنػوع األسػػهم أك ّككافػة فركعهػػا.  

( تقرير عػن األبعػاد االقتصػادية للعمليػة، كبصػورة خاصػة آاثرىػا اإلٯبابيػة أك السػلبية ْاألصوؿ الٍب سيتم االستحواذ عليها.  
( إذا كاف الطلػ  مقػدمان مػن ككيػل، كجػ  ذكػر بيا تػو الكاملػة، كإرفػاؽ صػورة مػن ككالتػو كيػتم التمكػد مػن ٓى السوؽ.  عل

 مطابقتها لؤلصل كالتمشّب عليها من ا٤بوظ  ا٤بخت  ٗبا يفيد ذل .
 .ِِـ  -( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودمْ)
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طلػ  األمانة العامة الطلػ  تتسلم  ،التمكد من اكتماؿ ا٤بستندات ا٤بطلوبة فيما سب عند 
 .(ُ)كيكوف اتريخ التسلم للطل  بداية اتريخ إيداع الطل   الَبكز،

 ااندماجاخلطوة الثالثة: اإلعالف عن بلب 
علػػى نفقػػة مقػػدـ  (ِ) يعلػػن ٦بلػػس ا٤بنافسػػة عػػن طلػػ  الَبكػػز يف أكثػػر مػػن كسػػيلة إعبلميػػة   

الطلػػ  كلػػػو أف ينشػػر ملخصػػػان عنػػو يف موقعػػػو اإللكػػػَبكٓف، كدعػػوة كػػػل ذم مصػػلحة إلبػػػداء رأيػػػو 
. كخػػػبلؿ ىػػػذه ا٤برحلػػػة ٲبكػػػن للمجلػػػس طلػػػ  أم معلومػػػات أك مسػػػتندات يػػػرل أٮبيتهػػػا (ّ)فيػػػو

لَبكػػز، كعلػػى طالػػ  الَبكػػز أك غػػّبه مػػن ذكم الشػػمف إجابػػة اجمللػػس خػػبلؿ ٟبسػػة لدراسػػة طلػػ  ا
 . (ْ)عشر يومان من اتريخ طل  اجمللس 

 كيشَبط ا٤بنظم السعودم ليقبل ا٤بر يات كا٤بلحوظات على االندماج الشركط اآلتية:
أف تكوف ا٤بر يات مسببة، كال تقبل ا٤بلحوظػات كال ا٤بر يػات غػّب ا٤بسػببة أك الػٍب  -ُ

 َف يوض  من خبل٥با األسباب الٍب ٘بعل للَبكز آاثران ٨بلة اب٤بنافسة،
 .  (ٓ)ٯب  أف ٙبتوم ا٤بلحوظات كا٤بر يات على بيا ت كاملة عن مقدمها -ِ

 اخلطوة الرابعة: دراسة الطلب يف ضوء ادلرفقات ومراليات ذوي ادلصلحة
اج كٝبػػػػػ  قػػػػػرر ا٤بػػػػػنظم السػػػػػعودم أف ٦بلػػػػػس ا٤بنافسػػػػػة بعػػػػػد اكتمػػػػػاؿ ملػػػػػ  طلػػػػػ  االنػػػػػدم

ملحوظات ذكم ا٤بصلحة على االندماج، يلزمو دراسة طل  الَبكز للتمكد من أنو لن يػؤثر علػى 
 ا٤بنافسة، كذل  عن طري  تقييم أحد أك أكثر العوامل التالية: 

 ( مستول ا٤بنافسة يف السوؽ.ُ
 ( مدل سهولة دخوؿ منش ت جديدة للسوؽ.ِ 
 ( أتثّب الطل  على سعر السلعة.ّ 
 أم عوا   نظامية أك كاقعية تؤثر على دخوؿ متنافسْب جدد. ( كجودْ 

                                                             

 .ِّـ  -لسعودم( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة اُ)
(: اإللػػػػزاـ أبف ينشػػػػر قػػػػرار الػػػػوزير أك ملخػػػػ  عنػػػػو يف صػػػػحيفتْب يػػػػوميتْب ُُ( كرد يف قػػػػانوف ا٤بنافسػػػػة األردٓف  ا٤بػػػػػػػػادة )ِ)

 ٧بليتْب على األقل.
 .ِْـ  -البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم( ّ)
 .ِٓـ  -البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم( ْ)
 .ِٔـ  - حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودمالبل( ٓ)
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 ( ا٤بستول كالتوجهات التارٱبية للممارسات ا٤بخلة اب٤بنافسة يف السوؽ.ٓ 
( مدل احتماؿ أف ينشم عن الَبكز االقتصادم ما يؤدم إُف أف يصب  لػدل األطػراؼ ٔ 

 ا٤بَبكزة قوة يف السوؽ.
 ذل  النمو كاالبتكار كاإلبداع.( ا٣بصا   ا٤بتغّبة للسوؽ ٗبا يف ٕ 
 . (ُ)( مر يات ذكم العبلقة ٖ 
 يلـز ٦بلس ا٤بنافسة لتقييم آاثر الَبكز االقتصادم على ا٤بنافسة أف يراعي ما يلي:و
( اافظػػة علػػى ا٤بنافسػػة الفاعلػػة كتشػػجيعها بػػْب منتجػػي كمػػوزعي السػػل  كا٣بػػدمات يف ُ 
 السوؽ.
 ة للجودة كالسعر ٤بثل ىذه السل  كا٣بدمات.( تعزيز مصاٌف ا٤بستهلكْب ابلنسبِ 
( التشػػجي  مػػن خػػػبلؿ ا٤بنافسػػة علػػى خفػػػأ التكػػالي  كتطػػوير سػػػل  جديػػدة كتيسػػػّب ّ 

 . (ِ)دخوؿ منافسْب جدد إُف السوؽ 
كٯبوز للمجلس ٛبديد مدة فحػ  طلػ  الَبكػز، إذا تبػْب لػو أف فحػ  الطلػ  ٰبتػاج إُف 

 .  (ّ)دـ الطل  بذل  كق  أطوؿ من ستْب يومان، على أف ٱبطر مق
ف يومػػا و كٯبيػػز ا٤بػػنظم السػػعودم للمنشػػ ت طالبػػة الَبكػػز االقتصػػادم إٛبامػػو إذا مضػػى تسػػع

مػػن تسػػليم الطلػػ  دكف تبليػػغ مػػن اجمللػػس كتابػػة اب٤بوافقػػة أك الػػرفأ. كٰبػػ  لطػػاليب الَبكػػز الرجػػوع 
 .  (ْ)لسعنو ابلكتابة إُف اجمللس بذل  سواء أثناء فح  الطل  أك بعد صدكر موافقة اجمل

 اخلطوة اخلامسة: ازباذ رللس ادلنافسة قرارأل خبصويف بلب ااندماج
يلػػـز ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة أف يبلػػػغ مقػػػدـ الطلػػػ  كتابػػة بقػػػرار اجمللػػػس، كيكػػػوف إبحػػػدل الصػػػور 

 التالية:
 ( ا٤بوافقة على طل  الَبكز االقتصادم م  توضي  األسباب.ُ 
 ب.( رفأ طل  الَبكز االقتصادم م  توضي  األسباِ 

                                                             

 .ِٕـ  -البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم( ُ)
 .ِٖـ  -البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم( ِ)
   َّ-( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـّ)
 .  ّّ-( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـْ)
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 . (ُ)( ا٤بوافقة ا٤بشركطة على الَبكز االقتصادم ّ 
كأمػا إف كػاف الَبكػز يػؤدم إُف ا٥بيمنػة، فػ ف آليػة النظػر تكػوف مطابقػة يف ا٣بطػوات األكُف، 
كٚبتلػػ  يف النظػػر يف االسػػتثناء ألحػػواؿ موجػػودة يف نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم كال حتػػو التنفيذيػػة، 

 ٤ببح  اآليت.كبياف ذل  يف اكاألنظمة ا٤بقارنة،  
  

                                                             

 .ُّـ  -البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم( ُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 املبخح الجاىٕ

 يف حال كٌْ االىدماج ٓؤدٖ إىل املزكش املَٔنً 

مػػن ا٤بقػػرر أنػػو نظػػرنا لكػػوف االنػػدماج بػػْب منشػػمتْب قػػد يػػؤدم إُف كجػػود كضػػ  مهػػيمن يف 
السوؽ بتكوين احتكار أك تقييػد للمنافسػة أك تفاديهػا، تسػعى معظػم القػوانْب إُف تنظػيم أحكػاـ 

، كألٮبيػػة الػػن  علػى االنػػدماج َف يكتػػً  (ُ)بقػاء علػػى حيػػاة ركح ا٤بنافسػة االنػدماج أك الَبكػػز لئل
ا٤بنظم األمريكي بدخوؿ االندماج ضمن التحالفات ا٤بقيدة للمنافسػة ا٤بشػمولة اب٤بػادة األكُف مػن 

 .(ِ)قانوف شّبماف األمريكي، بل ن  عليو صراحة يف قانوف كبليتوف 
ف ا٤بوقػػ  مػػن االنػػدماج ا٤بػػؤدم للهيمنػػة، علػػػى كقػػد اختلػػ  شػػراح قػػوانْب ا٤بنافسػػة يف بيػػػا

 ثبلث ا٘باىات:
: أنو يتعْب تقييم االندماج ابلنظػر إُف القػوة السػوقية أك إمكانيػة التواطػؤ يف السػوؽ، األوؿ

كيتعْب االلتفات عن األثر الناف  الناتج عػن االنػدماج، كأصػحاب ىػذا اال٘بػاه يسػعوف إُف ٞبايػة 
 كز ا٤بسيطرة.ا٤بستهلكْب يف السوؽ من ا٤برا 

: أنػػو يتعػػْب القػػوؿ بعػػدـ مشػػركعية االنػػدماج ا٤بػػؤدم ألثػػر  فػػ  يف السػػوؽ إذا أضػػر الثػػاص
اب٤بنافسػػػػْب. كأصػػػػػحاب ىػػػػذه اال٘بػػػػػاه يسػػػػػعوف إُف ٞبايػػػػة صػػػػػغار التجػػػػار كا٤بشػػػػػركعات الصػػػػػغّبة 

 كا٤بتوسطة.
أصػحاب : أنو يتعْب القػوؿ ٗبشػركعية االنػدماج إذا نػتج عنػو أثػر  فػ  يف السػوؽ. ك الثالث

 .(ّ)ىذا اال٘باه يسعوف إُف ٙبقي  مصاٌف العمبلء بغية االنتفاع من األثر الناف  من االندماج
القضػاء  كيرل الباح  أف اال٘بػاه الثالػ  ىػو األقػرب ٤بقاصػد ا٤بػنظم، كىػو الػذم ا٘بػو إليػو

ندماج إقنػاع األمريكي يف مرحلتو األخّبة إُف اال٘باه الثال ، كلذا ف ف أكر مهمة للراغبْب يف اال
، فػػػ ف َف تسػػػتط  ا١بهػػػة طالبػػػة (ْ)القضػػػاء ابلنتػػػا ج اإلٯبابيػػػة لبلنػػػدماج، كقلػػػة النتػػػا ج السػػػلبية لػػػو 

                                                             

 .ُٖٔ( االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ُ)
 .ْٔ( ا٤بمارسات االحتكارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة للدكتور حسْب دمحم فتحي ص ِ)
 .َّٓعد ف ابقي لطي  ص  –ا٤بمارسات االحتكارية ( التنظيم القانوٓف للمنافسة كمن  ّ)
، مػػػدل ٨بالفػػػة االنػػػػدماج ُّٓعػػػد ف ابقػػػي لطيػػػ  ص  –( التنظػػػيم القػػػانوٓف للمنافسػػػة كمنػػػ  ا٤بمارسػػػات االحتكاريػػػة ْ)

 .ْٕ-ْٔكالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ص 
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االنػػدماج إقنػػاع ا١بهػػة ا٤بنظمػػة لبلنػػدماج ٗبصػػاٌف االنػػدماج ا٤بػػؤدم إُف ا٤بركػػز ا٤بهػػيمن، فػػ ف مػػ ؿ 
ألمريكيػة العليػا عػدـ ففي دعول اندماج بن  فبلديلفيػا الػوطِب، قػررت اكمػة ا .الطل  الرفأ

إقػرار االنػدماج إف كػاف يػؤدم إُف الَبكػز االقتصػادم يف السػوؽ لكوهنػا تػؤدم إُف تقييػد ا٤بنافسػة 
 .(ُ)غالبان، ما َف يقدـ دليل كاض  على أف ىذا االندماج لن يؤدم إُف نتا ج ضارة اب٤بنافسة 

ىامػػػا للمنافسػػػة  كقػػػد أكػػػدت ال حػػػة االنػػػدماج األكركبيػػػة أف الَبكيػػػز الػػػذم يشػػػكل عا قػػػان 
الفعالػػة يف السػػوؽ األكرك  أك يف جػػزء جػػوىرم منػػو، كعلػػى كجػػو ا٣بصػػوص ذلػػ  الػػذم ينشػػ  

 .  (ِ)كيعزز مركزا مسيطران يعد غّب متواف  م  السوؽ ا٤بشَبؾ 
كقػد سػب  ا٢بػػدي  يف ا٤ببحػ  األكؿ عػػن أسػس النظػر يف االنػػدماج إذا كػاف ال يػػؤدم إُف 

دي  عػػػػن االنػػػػدماج الػػػػذم يوصػػػػل إُف مركػػػػز مهػػػػيمن، عػػػػر ا٥بيمنػػػػة كيف ىػػػػذا ا٤ببحػػػػ  سػػػػيتم ا٢بػػػػ
 ا٤بطال  اآلتية:

 ا٤بطل  األكؿ: أسس النظر يف طل  االندماج
 ا٤بطل  الثآف: تقييم آاثر االندماج على ا٤بنافسة.

 ا٤بطل  الثال : تقييم مصاٌف االندماج عند كصوؿ ا٤بنشمة للمركز ا٤بهيمن
 ْب أثناء تقييم آاثر الَبكز االقتصادم.ا٤بطل  الراب : مراعاة مصاٌف ا٤بستهلك

 كفيما أييت بياف ىذه ا٤بطال .
 

 املطلب األّل

 أصط اليظز يف طلب االىدماج 

يعتػػػػػر السػػػػػوؽ ىػػػػػو اإلطػػػػػار الػػػػػذم ٛبػػػػػارس فيػػػػػو ا٤بنشػػػػػ ت ىيمنتهػػػػػا سػػػػػواء أكػػػػػاف الطػػػػػرؼ 
 االقتصادم ا٤بهيمن منشمة كاحدة أك ٘بمعا لعدة منش ت. 

 حياؿ مفهـو السوؽ إُف عدة توجهات: كقد ا٘به  القوانْب ا٤بقارنة

                                                             

 .َِٖور معْب الشناؽ ص االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكت( ُ)
عػػػد ف  –، كينظػػػر كتػػاب: التنظػػػيم القػػػانوٓف للمنافسػػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػػات االحتكاريػػػة ِ-ِال حػػة االنػػػدماج األكركبيػػػة ( ِ)

 .ِىام   ّٔٔابقي لطي  ص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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: االنطبلؽ من ا٤بكػاف الػذم يػتم فيػو ٩بارسػة البيػ ، فقػد عرفػو ا٤بػنظم السػعودم أبنػو األوؿ
ػػرتقبْب خػػبلؿ فػػَبة زمنيػػة 

ي
شػػَبين كالبػػا عْب ا٢بػػاليْب كا٤ب

ي
مكػػاف أك كسػػيلة يلتقػػي فيػػو ٦بموعػػة مػػن ا٤ب

ميعينة 
  (ِ)لسودآف لتنظيم ا٤بنافسة كمن  االحتكار القانوف ا ، كقري  منو التعري  الوارد يف(ُ)

أبنػػو السػػلعة أك ا٣بدمػػة أك ٦بمػػوع : االنطػػبلؽ مػػن نػػوع السػػل ، فقػػد عػػرؼ السػػوؽ الثػػاص
السػػػػل  أك ا٣بػػػػػدمات الػػػػػٍب تكػػػػػوف علػػػػػى أسػػػػاس سػػػػػعرىا كخصا صػػػػػها كأكجػػػػػو اسػػػػػتعما٥با كقابليػػػػػة 

ة للمسػػػػتهل  يف منطقػػػػة االستعاضػػػػة عنهػػػػا بغّبىػػػػا أك االختيػػػػار بػػػػْب بػػػػدا لها لتلبيػػػػة حاجػػػػة معينػػػػ
، (ْ) كىػػو موافػػ  لتعريػػ  السػػوؽ يف قػػانوف ا٤بنافسػػة كمنػػ  االحتكػػار السػػورم .(ّ)جغرافيػػة معينػػة 

 .(ٔ)السوؽ يف التقنْب ا١بزا رم كقري  منو تعري   .(ٓ)القانوف األردٓف للمنافسةك 
 : االنطبلؽ من بياف عناصر السوؽ، فيتم ٙبديد السوؽ عر اآليت:الثالث

 حيػػة ا١بغرافيػػة، فيعػػرؼ السػػوؽ أبنػػو ا٤بكػػاف الػػذم يلتقػػي فيػػو العػػرض ابلطلػػ  مػػن النا
 فيما ٱب  مادة أك خدمة معينة.

  مػػػػن  حيػػػػة ا٤بػػػػواد كا٣بػػػػدمات ألف لكػػػػل صػػػػن  مػػػػن ا٤بػػػػواد أك مػػػػن ا٣بػػػػدمات سػػػػػوقان
مسػتقلة، فنجػػد سػػوؽ التػػممْب، كسػػوؽ ا٤بػػواد الغذا يػة كسػػوؽ االتصػػاالت ك٫بػػو ذلػػ  مػػن أسػػواؽ 

 (ٖ)، كالكػويٍب (ٕ)ت. كقػد عػرؼ السػوؽ كفقػان لػذل  يف القػانوف القطػرم للمنافسػةالسل  كا٣بدما
 .(ُ)كا٤بصرم

                                                             

 .ِ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـُ)
 ـ.ََِٗ(ديباجة القانوف السودآف لتنظيم ا٤بنافسة كمن  االحتكار لسنة ِ)
أكتػػػػػوبر  َُا٤بوافػػػػ :  -ىػػػػػ ُّّْذم القعػػػػدة  ِْبتػػػػاريخ –ـ َُِِ( لسػػػػنة ْلقػػػػانوف اإلمػػػػارايت االٙبػػػػادم رقػػػػم )ا (ّ)

 ـ –يف شمف تنظيم ا٤بنافسة  -ـ َُِِ
 .ِ( قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم، ـْ)
 .ِـ، ـ ََِْقانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ( ٓ)
–٦بلػة اإلدارة ٔبامعػة مولػود معمػرم  –للػدكتور دمحم الشػري  كتػو  –ة للمنافسػة ( ٞباية ا٤بستهل  من ا٤بمارسػات ا٤بنافيػٔ)

 .ِٔص  ِّع  -تيزم إكزك 
 .ُـ، ـ ََِٔ( لسنة ُٗرقػػم ) -( القانوف القطرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ٕ)
-ُىػػػ، ـ ُِْٖربيػػ  اآلخػػر  ٔصػػادر يف يف شػػمف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة ال ََِٕ( لسػػنة َُ( قػانوف ا٤بنافسػػة الكػػويٍب رقػػم )ٖ)

 ح.
 .  ّـ. ا٤بادة ََِٓلسنة  ّالقانوف ا٤بصرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية الصادر ابلقانوف رقم ( ُ)
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كيػػػرل الباحػػػ  أف التوجػػػو الثالػػػ  ىػػػو الصػػػحي ، لكونػػػو ٯبمػػػ  عنصػػػرم السػػػوؽ ا٤بكػػػآف 
 كالسلعي.

كيعد ٙبديد السوؽ ا٤بعِب ابالندماج ابلغ األٮبية للنظر يف مشركعية االندماج، كقد نص  
انيػػػة مػػػن القػػػانوف األمريكػػػي ا٤بعػػػركؼ بقػػػانوف شػػػّبماف علػػػى أف سػػػوؽ ا٤بنتجػػػات البديلػػػة ا٤بػػػادة الث

تتطل  استحواذ التاجر على ا٤بركز االحتكارم يف سوؽ ا٤بنتج، كيعِب ذل  السيطرة علػى سػوؽ 
ا٤بنتجػػات البديلػػة، كيقتضػػي أيضػػا النظػػر إُف النطػػاؽ الػػذم ٲبتػػد إليػػو نشػػاط التػػاجر، كيقػػ  عػػ ء 

 .(ُ) السوقية ادعى أف التاجر حصل على قوة احتكارية يف حدكده اإلثبات على من
كالػذم  (ِ)( SSNIPكيوجد معيار فح  معتمد عا٤بياِّ لبياف السوؽ ا٤بعِب يطلػ  عليػو )

يعرؼ السوؽ أبنو أصغر حيز ٲبكن للمقدـ االفَباضي ا٤بسػيطر عليػو أف يقػـو برفػ  سػعر السػلعة 
 ، كأبعاد السوؽ على ىذا ا٤بعيار ثبلثة:(ّ)غّبة أك ا٣بدمة بشكل صغّب مؤثر ٤بدة غّب ص

: بػيٍعدي آليػات السػوؽ )العػرض كالطلػ (، أبف ٱبضػ  ٝبيػ  أطػراؼ ا٤بعػامبلت األوؿ البعد
 التجارية لظركؼ منافسة متجانسة.

: البعػػػد السػػػلعي، أبف يػػػتم إدراج السػػػل  الػػػٍب ٲبكػػػن تصػػػنيفها لتكػػػوف بػػػدا ل الثػػػاص البعػػػد
 ٩بكنة.

بعػد ا١بغػرايف، كيعػِب تغطيػة ا٤بنػاط  الػٍب تنػتج كتسػتهل  السػل  فيهػا كفػ  : الالثالػث البعد
 .(ْ)ثبلثة أسس ىي السعر كا٣بصا   كأكجو االستخداـ 

 كلذا ف ف جهة القضاء تنظر يف قضية االندماج عر ا٣بطوات اآلتية:
 ٙبديد السوؽ ا١بغرافية للمنشمتْب ا٤بند٦بتْب. -ُ
للمنشػمتْب ا٤بنػد٦بتْب، ابلنظػر إُف نشػاط   ٙبديد البعد السلعي )العمػل التجػارم( -ِ

 كل منشمة مند٦بة، ألف كل سلعة قد ٛبثل سوقا مستقلة عن السلعة األخرل.
 .(ُ)  بعد ذل  ينظر إُف مقدار تقييد ا٤بنافسة -ّ

                                                             

 .َِّ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ُ)
 (.Small Significant Non transitory Increase in Price( كىو اختصار لػ )ِ)
 .ُْٗ( االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ّ)
 .ُٗٗا٤برج  الساب  ص ( ْ)
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كحٌب يتم ا٢بكم على االندماج أبنو يؤدم للهيمنة، يلػـز دراسػة ا٢بالػة كفقػان لؤلسػس ا٤ببينػة 
 يف الفركع اآلتية:

 فرع األكؿ: األساس ا١بغرايف للسوؽال
 الفرع الثآف: مستول ا٤بنافسة ابلنسبة لعدد ا٤بتنافسْب كحجم السوؽ

 الفرع الثال : ا٢بصة السوقية
 الفرع الراب : عوا   دخوؿ ا٤بتنافسْب للسوؽ.

 كفيما أييت بياف ىذه الفركع.
  

                                                                                                                                                                                   

، ٞبايػػػػة ٦ِٓبلػػػػة ا٢بقػػػوؽ ص  –( مػػػدل ٨بالفػػػة االنػػػػدماج كالسػػػيطرة ألحكػػػاـ ا٤بنافسػػػػة التجاريػػػة للػػػػدكتور أٞبػػػد ا٤بلحػػػم ُ)
 -تيػزم أكزك –٦بلة اإلدارة ٔبامعػة مولػود معمػرم  –للدكتور دمحم الشري  كتو  –لمنافسة ا٤بستهل  من ا٤بمارسات ا٤بنافية ل

 .ّٔص  ِّع 
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 ال رع األوؿ: األساس اخمغرايف للسوؽ
٥بػػػا عػػػدة تعريفػػػات متقاربػػػة، فعرفهػػػا  (Geographic Marketالسػػػوؽ ا١بغرافيػػػة )

مكػػػػاف أك كسػػػػيلة يلتقػػػػي فيػػػػو ٦بموعػػػػة مػػػػن ا٤بشػػػػَبين كالبػػػػا عْب ا٢بػػػػاليْب  أبهنػػػػا ا٤بػػػػنظم السػػػػعودم 
ا٤بكػاف الػذم يتبلقػى فيػو العػرض  وأبنػكمػا عػرؼ السػوؽ  ، (ُ) كا٤برتقبْب خبلؿ فػَبة زمنيػة معينػة

ا٤بنطقػػة الػػٍب ٲبػػارس  أبهنػػاالسػػوؽ ا١بغرافيػػة فػػ  كعر  .(ِ)كالطلػػ  حػػوؿ بضػػاعة أك خدمػػة معينػػة" 
فيها التاجر نشاطو من بي  ا٤بنتجات كالػٍب يطرقهػا ا٤بشػَبكف للحصػوؿ علػى منتجػاهتم، كتسػودىا 

. كىػػػػي السػػػػوؽ الػػػػٍب يتمتػػػػ  ضػػػػمنها التػػػػاجر بسػػػػلطة السػػػػيطرة علػػػػى (ّ)ظػػػػركؼ تنافسػػػػية كاحػػػػدة 
ابريس قيدا مهما كىو أف يكوف ىػذا  . كأضاف  ٧بكمة استئناؼ(ْ)األسعار أك تفادم ا٤بنافسة"

ا٤بكػػػاف مػػػػن كجهػػػة نظػػػػر ا٤بشػػػَبين أك ا٤بسػػػػتخدمْب بػػػديبلن فيمػػػػا بينهػػػا، كلػػػػيس بػػػديبلن للمنتجػػػػات 
 .(ٓ)كا٣بدمات األخرل 

أبهنػػػا ىػػػي  ىػػػو تعريػػػ  الػػػدكتور ا٤بلحػػػم لسػػػوؽ ا١بغرافيػػػةلعريػػػ  تأتػػػل يػػػرل الباحػػػ  أف ك 
حيػػػ  يعػػػرض فيهػػػا منتجاتػػػو علػػػى القػػػاطنْب ا٤بنطقػػػة الػػػٍب ٲبػػػارس هبػػػا ا٤بشػػػركع نشػػػاطو التجػػػارم 

كا٤بػػَبددين علػػى ا٤بنطقػػة، كتسػػودىا ظػػركؼ تنافسػػية كاحػػدة، كيتوقػػ  نطػػاؽ السػػوؽ علػػى حجػػم 
النشػػػػاط كأٮبيتػػػػو كلمػػػػا كػػػػاف السػػػػوؽ ا١بغػػػػرايف ٤بنػػػػتج ا٤بشػػػػركع ا٤بػػػػذكور مَبامػػػػي األطػػػػراؼ ككاسػػػػ  

 .(ٔ)ا٤بدل
 كيف ىذا الفرع سيتم التطرؽ لآليت:

 ايّب ٙبديد النطاؽ ا١بغرايفمعا٤بسملة األكُف: 
 تطبيقات على تطبي  معايّب ٙبديد النطاؽ ا١بغرايفا٤بسملة الثانية: 

 كبياهنا فيما أييت.
 

                                                             

 .ِ(  نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـُ)
 .ّٗ( التقرير الوطِب حوؿ سياسة كقانوف ا٤بنافسة يف تونس  ص ِ)
 .ْٕ للدكتور خليل فيكتور اتدرس ص –( ا٤بركز ا٤بسيطر للمشركع يف السوؽ ا٤بعنية ّ)
 . ُُِ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ْ)
 .ٕٓللدكتور خليل فيكتور اتدرس ص  –( ا٤بركز ا٤بسيطر للمشركع يف السوؽ ا٤بعنية ٓ)
 . ّٔد. أٞبد ا٤بلحم ص  -( االحتكار كاألفعاؿ االحتكارية ٔ)
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 معايري ربديد النطاؽ اخمغرايفادلسألة األوىل: 
ٚبتلػػػ  الػػػػدكؿ يف ٙبديػػػد السػػػػوؽ ا١بغرافيػػػػة، كتظهػػػر أٮبيػػػػة ىػػػذا ا٤بوضػػػػوع يف الػػػػدكؿ ذات 

الػػٍب أتخػػذ أبنظمػػة اٙباديػػة، أك تربطهػػا سػػوؽ اقتصػػادية كاحػػدة، كمػػا ا٤بسػػاحات الكبػػّبة، كالػػدكؿ 
ىػػػو ا٢بػػػاؿ يف السػػػوؽ األكركبيػػػة ا٤بشػػػَبكة. أمػػػا يف الػػػدكؿ الصػػػغّبة فػػػبل تثػػػّب السػػػوؽ ا١بغرافيػػػة أيػػػة 
إشػػػػػكاليات، ألف ا٢بػػػػػدكد اإلقليميػػػػػة للدكلػػػػػة الصػػػػػغّبة ال ٚبتلػػػػػ  عنهػػػػػا غالبػػػػػا لتشػػػػػابو الظػػػػػركؼ 

 .(ُ)االقتصادية فيها 
مػن معرفػػة حػدكد السػػوؽ ا١بغرافيػة الػػٍب ٲبػارس التػػاجر فيهػا عملػػو التجػارم، كال بػػد كال بػد 

 .(ِ) أف تسود يف ىذه السوؽ ظركؼ اقتصادية متشاهبة أك متماثلة
 كأما قوانْب ا٤بنافسة ا٤بقارنة، فنجد أف ٥با ا٘باىْب:

ؽ ا١بغػرايف لنطػا: ٙبديد نطاؽ السوؽ، كما يف قانوف ا٤بنافسة الكويٍب كالذم ٰبػدد ااألوؿ
كمػػا أف ا٤بػػنظم األكرك  ٫بػػى ىػػذا النحػػو يف . (ّ)للسػػوؽ أبنػػو يف ا٢بػػدكد الدكليػػة لدكلػػة الكويػػ  

ٙبديػػده للسػػوؽ ا١بغرافيػػة، ففػػي ا٤بػػادة السادسػػة كالثمػػانْب مػػن اتفاقيػػة السػػوؽ األكركبيػػة ا٤بشػػَبكة 
 .(ْ)كركبية أتكيد أبنو ال بد من أف تكوف الرقعة ا١بغرافية جزءا جوىراي من السوؽ األ

: تػػػرؾ ٙبديػػػد نطػػػاؽ السػػػوؽ للجهػػػة ا٤بسػػػؤكلة عػػػن ا٤بنافسػػػة مػػػ  بيػػػاف دداتػػػو دكف الثػػػاص
حػػدكده، كمػػػا يف القػػانوف القطػػػرم للمنافسػػة، كالػػػذم حػػدد النطػػػاؽ ا١بغػػرايف أبنػػػو السػػوؽ الػػػذم 
 يشػمل ا٤بنطقػػة ا١بغرافيػة الػػٍب تتجػانس فيهػػا ظػركؼ ا٤بنافسػػة كيتعامػل يف نطاقهػػا كػل مػػن البػػا عْب

. كمػػػا أف القػػانوف ا٤بصػػرم للمنافسػػػة نػػ  علػػػى أف (ٓ)كا٤بشػػَبين يف ا٤بنتجػػات لتحديػػػد األسػػعار 
النطاؽ ا١بغرايف ىو منطقة جغرافية معينة تتجانس فيهػا ظػركؼ التنػافس مػ  أخػذ فػرص التنػافس 

                                                             

 . ُُٓحم ص د. أٞبد ا٤بل -(االحتكار كاألفعاؿ االحتكارية ُ)
 .ُُْ (ا٤برج  الساب  صِ)
-ُىػػػ، ـ ُِْٖربيػػ  اآلخػػر  ٔيف شػػمف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة الصػػادر يف  ََِٕ( لسػػنة َُ( قػانوف ا٤بنافسػػة الكػػويٍب رقػػم )ّ)

 ح.
 .َِِ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ْ)
 .ُـ، ـ ََِٔ( لسنة ُٗرقػػم ) -سات االحتكارية ( القانوف القطرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمار ٓ)
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داؼ اتملة يف االعتبار، كذل  كلػو كفقػا للمعػايّب الػٍب تبينهػا البل حػة التنفيذيػة ٗبػا يتفػ  مػ  أىػ
 .(ُ)ك أحكاـ ىذا القانوف" 

قػػػد يضػػػي  ك ، حسػػػ  األنظمػػػة األكركبيػػػة دكؿ االٙبػػػاد األكرك  ال تتجػػػاكز حػػػدكد السػػػوؽك 
مفهػػـو السػػوؽ إُف دكلػػة أك ٦بموعػػة مػػن الػػدكؿ تتجػػانس فيػػو ظػػركؼ ا٤بنافسػػة، كيؤخػػذ ذلػػ  مػػن 

ا٤بشػركعات ا٤بعنيػة حكم كمة العدؿ األكركبية أبف السوؽ ا١بغرافية ىي اإلقليم الذم تقـو فيػو 
بتقدٔف السل  كا٣بدمات، كالذم تتجانس فيو ظركؼ ا٤بنافسة، كمن   ٲبكن ٛبييػزه عػن غػّبه مػن 

أك كجػػػود حػػػواجز  طبيعػػػة كخصػػػا   ا٤بنتجػػػات ا٤بنػػػاط  الػػػٍب تغػػػايره يف ظػػػركؼ ا٤بنافسػػػة بسػػػب 
 .(ِ)أك بسب  تفضيبلت ا٤بستهلكْب  لدخوؿ السوؽ،

، فيحدد السوؽ ا١بغرافية يف كػل قضػية ٕبسػبها، كيبػْب يكيةيف الوالايت ا٤بتحدة األمر كأما 
 ذل  األمثلة اآلتية:
( قضػ  اكمػة U.S. V. Grinell Corporationيف قضػية ) ادلثػاؿ األوؿ:

 العليا يف الوالايت ا٤بتحدة أبف مدل السوؽ ا١بغرافية للمنتج يشمل كل نطاؽ الدكلة، لآليت:
ل أقػػاليم الدكلػػة، لوجػػود خطػػة كطنيػػة كأسػػعار أف توزيػػ  ا٤بنػػتج مهيػػم للتوزيػػ  يف كػػ -ُ

 كشركط للخدمة على نطاؽ الدكلة.
أف عمػػػبلء الشػػػركة ا٤برتبطػػػوف بعقػػػود مػػػ  الشػػػركة منتشػػػركف يف نػػػواحي الػػػوالايت  -ِ
 ا٤بتحدة.

 .Beacon Fruit and Produce Co. V. Hيف قضػية ) ادلثػاؿ الثػاص:
Hannis عة يقتصػػر علػػى ا٤بنطقػػة ايطػػة (  قضػػ  اكمػػة أبف مػػدل السػػوؽ ا١بغرافيػػة للسػػل

 اب٤بدينة.
( قضػػ  اكمػة أبف ٧بػي  السػػوؽ U.S. V. Griffith: يف قضػػية )ادلثػاؿ الثالػث

 .  (ّ)ا١بغرافية للسلعة يشمل ٟبسان كٜبانْب مدينة 
 كأىم االعتبارات ا٤بوضوعية الٍب أيخذ هبا القضاء األمريكي لتعيْب حدكد السوؽ:

                                                             

 .  ّـ. ا٤بادة ََِٓلسنة  ّالقانوف ا٤بصرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية الصادر ابلقانوف رقم ( ُ)
 .ِّٗ-ِِٗأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ِ)
 .ّْ-ِْحتكار كاألفعاؿ االحتكارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ص اال( ّ)
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 ُف كل إقليم الوالايت ا٤بتحدة األمريكية.مدل امتداد خدمات الشركة إ .ُ
 .(ُ)٧بل العمبلء الذين يرتبطوف بعقود زمنية لبلستفادة من خدمات الشركة  .ِ
٩با تقدـ ٲبكن القوؿ أبف النطاؽ ا١بغرايف ىػو ا٤بنطقة ا١بغرافية الػٍب تتجػانس فيهػا ظػركؼ ك 

 النطاؽ ا١بغرايف عر ا٤بعايّب اآلتية: كٰبددالتنافس. 
تكالي  نقل ا٤بنتجات مػن منطقػة ألخػرل، كينضػاؼ ٥بػا تكػالي  الفحػ   ؿ:األمر األو 

التػػػممْب، كالوقػػػ  الػػػبلـز لتزكيػػػد ا٤بنطقػػػة ا١بغرافيػػػة اب٤بنتجػػػات ا٤بعنيػػػة مػػػن أسػػػواؽ أك مػػػن منػػػاط  ك 
ك٫بوىػػػا مػػػػن األسػػػعار الػػػٍب ٯبػػػ  السػػػيطرة عليهػػػا للتػػػػمثّب يف ، (ِ)جغرافيػػػة أخػػػرل أك مػػػن ا٣بػػػارج 

 .(ّ)األسعار
  ىذا ا٤بعيار عر النظر يف بعػأ األحكػاـ القضػا ية يف القضػاء ا٤بقػارف، فقػد كٲبكن توضي

قػػػرر القضػػػاء الفرنسػػػي أف السػػػوؽ ا١بغرافيػػػة للخرسػػػانة ا١بػػػاىزة ضػػػيقة بسػػػب  أف تكػػػالي  نقػػػل 
كلم، بينمػا سػوؽ معػدات البحػ  عػن ا٤بتفجػرات   َْالسلعة تتضاع  يف ا٤بسافات األبعد من 

 .  (ْ)لسهولة نقل السلعة بتكالي  يسّبة  يتس  ليشمل النطاؽ األكرك ،
االٙبػػاد األكرك  أنػػو ٯبػ  األخػػذ يف االعتبػػار تكػػالي  النقػػل لتحديػػد  كقػد قػػرر القضػػاء يف

نطػاؽ السػوؽ ا١بغرافيػة، فكلمػا قلػ  تكلفػة نقػػل السػل  كا٤بنتجػات ا٤بختلفػة مػن منطقػة جغرافيػػة 
دة، كىػػػو مػػػا يعػػػِب اتسػػػاع النطػػػاؽ إُف أخػػػرل، لكمػػػا أمكػػػن للبػػػا عْب االنتقػػػاؿ إُف منػػػاط  متعػػػد

ا١بغػػرايف للسػػوؽ، كعػػدـ اقتصػػاره علػػى النطػػاؽ الػػوطِب، ٖبػػبلؼ مػػا لػػو كانػػ  التكػػالي  مرتفعػػة، 
ف ننػػا سػػنكوف عند ػػذ يف سػػوؽ جغرافيػػة ٘بػػرم فيهػػا ا٤بنافسػػة داخػػل نطػػاؽ كطػػِب دكف أف يتخطػػى 

 .(ٓ)إُف حدكد جغرافية أرح  كأكس  

                                                             

 .٦ُٓبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ُ)
 .ٔ( ال حة قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ِ)
 .ُٕٗمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ( االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للّ)
 .ِٕٗأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ْ)
 .  ٔٔد. سامي أبو صاٌف،  ص  –( إساءة استغبلؿ ا٤بركز ا٤بسيطر يف العبلقات التجارية ٓ)
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، كيػدخل (ُ)الػٍب ٙبػوؿ دكف تسػوي  ا٤بنػتج يف منطقػة أخػرلالعوا ػ  القانونيػة األمر الثػاص: 
 يف ذل  اآليت:

 (2)الرسـو ا١بمركية كالقيود غّب ا١بمركية على ا٤بستويْب الى كا٣بارجي . 
  االمتيػػاز العػػاـ، كىػػو حػػ  حصػػرم خػػاص ٛبنحػػو ا٢بكومػػة لشػػركة مػػا تقػػـو إبنتػػاج

 ا١بوم.سلعة أك تقدٔف خدمة معينة، مثل إنتاج الكهرابء كالنقل 
  كتوزيػػػػ  ا٤بنػػػػاط  ا١بغرافيػػػػة بنصػػػػوص قانونيػػػػة كمػػػػا يف توزيػػػػ  الكهػػػػرابء يف بعػػػػػأ
 ،(3)الدكؿ

 كضب  بعأ ا٤بناط  ا١بغرافية ابشَباطات يف ا١بودة، كا٤بواصفات كا٤بقاييس(ْ).   
قدرة ا٤بشَبين على االنتقاؿ بْب مناط  جغرافية نتيجػة التغػّبات النسػبية يف  األمر الثالث:

 . (5) العوامل التنافسية األخرلاألسعار أك يف
مػا إذا كػاف البػا عوف يتخػػذكف قػراراهتم التجاريػة علػى أسػاس انتقػاؿ ا٤بشػػَبين  األمػر الرابػع:

بػػػػْب ا٤بنػػػػاط  ا١بغرافيػػػػة ا٤بختلفػػػػة نتيجػػػػة التغػػػػّبات النسػػػػبية يف األسػػػػعار أك يف العوامػػػػل التنافسػػػػية 
 .(6)األخرل

  ٗبقتضػاىا أشػخاص آخػركف دخػوؿ السػوؽ السػهولة النسػبية الػٍب يسػتطي األمر اخلامس:
 .(1)ا٤بعنية

                                                             

. االحتكػػػار كاألفعػػاؿ االحتكاريػػػة للػػػدكتور َِِ سػػػلماف الغريػػ  ص ( االحتكػػار كا٤بنافسػػػة غػػّب ا٤بشػػػركعة للػػدكتور دمحمُ)
 .ّٕأٞبد ا٤بلحم ص 

( البل حػػة التنفيذيػػة لقػػانوف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة ا٤بصػػرم الصػػادرة بقػػرار ر ػػيس ٦بلػػس الػػوزراء رقػػم ِ)
 .ِانوف ا٤بنافسة القطرم، ـ، ا٤بادة السادسة، كىي بنصها يف البل حة التنفيذية لقََِٓلسنة  ُُّٔ

 .ّٕ. ص  –( ٞباية ا٤بنافسة للدكتور حسْب ا٤باحي ّ)
 .ّٕ( ا٤برج  الساب  ص ْ)
( البل حػػة التنفيذيػػة لقػػانوف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة ا٤بصػػرم الصػػادرة بقػػرار ر ػػيس ٦بلػػس الػػوزراء رقػػم ٓ)

 .ِالبل حة التنفيذية لقانوف ا٤بنافسة القطرم، ـ ، ا٤بادة السادسة، كىي بنصها يفََِٓلسنة  ُُّٔ
( البل حة التنفيذية لقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصػرم، ا٤بػادة السادسػة، كىػي بنصػها يف البل حػة ٔ)

 .ِالتنفيذية لقانوف ا٤بنافسة القطرم، ـ
ات االحتكاريػة ا٤بصػرم ا٤بػادة السادسػة، كىػي بنصػها يف البل حػة ( البل حة التنفيذية لقػانوف ٞبايػة ا٤بنافسػة كمنػ  ا٤بمارسػُ)

 .ِالتنفيذية لقانوف ا٤بنافسة القطرم، ـ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  234 
 

طبيعة ا٤بنتج الٍب ٘بعل من الصػعوبة نقلػو إُف مسػافات طويلػة، فا٣برسػانة  األمر السادس:
، كىػػػذا ال يػػدخل يف ا٤بعيػػار األكؿ، ألف ا٤بعيػػػار األكؿ (1)ا١بػػاىزة ال ٲبكػػن نقلهػػػا ٤بسػػافات بعيػػدة
 عيار فمحلو صعوبة النقل أك استحالتو لطبيعة ا٤بنتج.٧بلو التكلفة العالية للنقل، كأما ىذا ا٤ب

عوامل اجتماعية كثقافية، مثل تفضيل أىل منطقة ٤بنتجػاهتم اليػة ٗبػا ٲبنػ   األمر السابع:
 من كجود بديل من غّب البيئة.

كٲبكػن توضػي  ىػذا ا٤بعيػار ابسػتعراض قضػية قػررت فيهػا اػاكم الفرنسػية حكمػان فيػو أخػذ 
ففي قضية نظرىا ٦بلس ا٤بنافسة الفرنسي قرر فيها أف اعتياد سكاف منطقػة األلػزاس هبذا ا٤بعيار، 

علػػى اسػػػتخداـ القرميػػد يف البنػػػاء كعػػدـ اعتيػػػادىم علػػى الببلطػػػات ا٣برسػػانية ا٤بماثلػػػة ٯبعػػل ىػػػذا 
 .(ِ)ا٤بنتج غّب قابل لئلحبلؿ، ٖببلؼ ما لو كاف ذل  يف مناط  أخرل 

لية ال يتجاكز الناطقْب بتل  اللغة، كيشمل ذل  كما أف سوؽ الصح  الصادرة بلغة ٧ب
 .(ّ)بعأ األكبلت الية ف ف سوقها ينحصر يف تل  ا٤بناط  الٍب تستهلكها عادة 

فػػػ ذا كػػػاف يبعػػػد أف يغػػػّب ا٤بسػػػتهلكوف كجهػػػتهم ٫بػػػو منشػػػ ت خػػػارج النطػػػاؽ ا١بغػػػرايف كال 
النطػػػاؽ، فػػػػ ف  تسػػػتطي  ا٤بنشػػػ ت خػػػارج ىػػػذا النطػػػاؽ مػػػػن إشػػػباع حاجػػػات ا٤بسػػػتهلكْب داخػػػل

 .(ْ)النطاؽ يعد مكا  مناسبا للممارسات االحتكارية 
كيرل الباح  أٮبية أف تؤخذ ٝبي  ىذه ا٤بعايّب لتحديد السوؽ ا١بغرافية، عند نظر ٦بلس 

 ا٤بنافسة يف طلبات الَبكز إلصدار القرار بشمهنا. 
 تطبيقات على تطبيق معايري ربديد النطاؽ اخمغرايفادلسألة الثانية: 

بعػػد أف مت التطػػرؽ للجانػػ  النظػػرم، ٰبسػػن بنػػا النظػػر يف توجهػػات القضػػاء حيػػاؿ ٙبديػػد 
النطػػػػػاؽ ا١بغػػػػػرايف عػػػػػر القضػػػػػاء الػػػػػي كالقضػػػػػاء ا٤بقػػػػػارف، كفيمػػػػػا أييت عػػػػػرض لتلػػػػػ  التطبيقػػػػػات 

 القضا ية.
 أوا: تطبيقات زللية

                                                             

 .ّٕ. ص  –( ٞباية ا٤بنافسة للدكتور حسْب ا٤باحي ُ)
 . ّٖ( ا٤برج  الساب  ص ِ)
القتصػادم يف قػانوف ا٤بنافسػة ( تنظر بعأ األحكاـ القضا ية كالتعلي  عليها يف كتاب: النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكػز اّ)
 .ِٖٗأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -
 .ّْ-ِْد. حسْب فتحي ص  –( ا٤بمارسات االحتكارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة ْ)
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القػػػػرارات  تعػػػد التطبيقػػػات اليػػػػة ٧بصػػػورة ٢بداثػػػة نظػػػػاـ ا٤بنافسػػػة نسػػػبيا، إضػػػػافة إُف كػػػوف
 الصادرة َف تصدر هنا ياِّ بتصدي  ديواف ا٤بظاَف، كم  ذل  فهي تعطي مؤشرا جيدان يفيد الدارس.

درس ٦بلػػس ا٤بنافسػػة السػػعودم قضػػية شػػراء شػػركة العزيزيػػة بنػػدة ا٤بتحػػدة التطبيػػق األوؿ: 
دف ألصػوؿ شػػركة ا٤بخػػازف الكػػرل كتبػْب أف الشػػركة بعػػد التملػػ  سػيكوف ٥بػػا ىيمنػػة يف بعػػأ ا٤بػػ

دكف بعضػها آلخػر، كيف ىػذا ٙبديػد للسػوؽ ا١بغرافيػة يف سػوؽ بيػ  ا٤بػواد الغذا يػة ابلتجز ػة، كقػػد 
ىػػػ ا٤بوافقػػة علػػى الَبكػػز ُِْٗ/ٗ/ٗكالتػػاريخ  ََِٖ/ّٖقػػرر ٦بلػػس ا٤بنافسػػة ابلقػػرار ذم الػػرقم 

بشػػػرط االلتػػػزاـ بسياسػػػات تسػػػويقية كسػػػعرية موحػػػدة يف ٝبيػػػ  مػػػدف ك٧بافظػػػات ا٤بملكػػػة العربيػػػة 
 . (ُ)عوديةالس

  درس ٦بلػػس ا٤بنافسػػة السػػعودم قضػػية شػػراء شػػركة العزيزيػػة بنػػدة ا٤بتحػػدة ألصػػوؿ شػػركة 
جيػاف السػعودية اػدكدة، كتبػْب أف الشػركة بعػد التملػ  سػيكوف ٥بػا ىيمنػة يف بعػأ ا٤بػدف دكف 

رر بعضػػها آلخػػر، كيف ىػػذا ٙبديػػد للسػػوؽ ا١بغرافيػػة يف سػػوؽ بيػػ  ا٤بػػواد الغذا يػػة ابلتجز ػػة، كقػػد قػػ
ىػػػ ا٤بوافقػػة علػػى الَبكػػز َُّْ/َُ/ُٕكالتػػاريخ  ََِٗ/٦ْٖبلػػس ا٤بنافسػػة ابلقػػرار ذم الػػرقم 

بشػػػرط االلتػػػزاـ بسياسػػػات تسػػػويقية كسػػػعرية موحػػػدة يف ٝبيػػػ  مػػػدف ك٧بافظػػػات ا٤بملكػػػة العربيػػػة 
 .(ِ)السعودية

، أف ٦بلس ا٤بنافسة السعودم نظر إُف أف كل مدينة تعتر سوقان ٕبد ذاهتاالباح  كيلح  
 كرأل أهنا قسماف:

مػػدف كػػػرل، ال ٲبكػػن للشػػػركة بعػػػد حصػػوؿ عمليػػػة الَبكػػز االقتصػػػادم أف تضػػػر  -ُ
 اب٤بنافسة، كَف ٲبان  ٦بلس ا٤بنافسة من الَبكز يف ىذه ا٤بدف، لتعذر ا٤بفسدة.

مػػػدف صػػػغرل، ٲبكػػػن للشػػػركة بعػػػد حصػػػوؿ عمليػػػة الَبكػػػز االقتصػػػادم أف تضػػػر  -2
طا تػػدرأ مفاسػػد ا٥بيمنػػة علػػى تلػػ  األسػػواؽ كمػػا ىػػو اب٤بنافسػػة، كقػػد اشػػَبط ٦بلػػس ا٤بنافسػػة شػػرك 

 كاض  يف القرار.
 

                                                             

   awww.ccp.org.s( ينظر موق  ٦بلس ا٤بنافسة السعودم على الشبكة  ُ)
 www.ccp.org.sa(ينظر موق  ٦بلس ا٤بنافسة السعودم على الشبكة  ِ)
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طلب  الشركة السعودية إلنتاج األ بي  الفخارية أف تستحوذ علػى شػركة  التطبيق الثاص:
كالتػاريخ  ُِٓا٣بزؼ لؤل بي ، كدرس ٦بلس ا٤بنافسة السعودم ا٤بوضوع كأصػدر قػراره ذا الػرقم 

االقتصػػػادم ٤بػػػا يػػػؤدم إليػػػو مػػػن ىيمنػػػة علػػػى سػػػوؽ إنتػػػاج  ىػػػػ بػػػرفأ عمليػػػة الَبكػػػزُّْٓ/ٗ/ْ
 .(ُ)األ بي  الفخارية يف السوؽ ا١بغرافية اددة داخل ا٤بملكة العربية السعودية

أف ٦بلػػس ا٤بنافسػػة كسػػ  السػػوؽ ا١بغرافيػػة ٥بػػذه السػػلعة ليشػػمل ا٤بملكػػة  الباحػػ  كيلحػػ 
كػػػػػن أف يتسػػػػػ  للدكلػػػػػة كلهػػػػػا العربيػػػػػة السػػػػػعودية، لكػػػػػوف سػػػػػوؽ األ بيػػػػػ  الفخاريػػػػػة ٧بػػػػػدكد كٲب

كا٤بستهدؼ منو فئة ٧بدكدة من القطاعات ا٢بكوميػة كالقطػاع ا٣بػاص، ٖبػبلؼ التطبيػ  السػاب ، 
 ف ف سوؽ التجز ة كاس  كا٤بستهدؼ منو ٝبي  أفراد اجملتم  السعودم.

 
 اثنياا: تطبيقات يف القضاء ادلقارف

هػا القػانوٓف متنػوع، كمػ  ذلػ  فيوجػد تتميز التطبيقات ا٤بقارنػة بثرا هػا ككثرهتػا، كلكػن مرجع
 قواسم مشَبكة كثّبة بينها، كفيما استعراض لبعأ ىذه التطبيقات.

قػػػرر القضػػػاء األكرك  أف ا٤بملكػػػة ا٤بتحػػػدة كفرنسػػػا كإيطاليػػػا ال تػػػدخل يف  التطبيػػػق األوؿ:
السػػػوؽ ا١بغػػػرايف للشػػػركة ا٤بػػػدعى عليهػػػا، لوجػػػود اتفاقيػػػات تسػػػوي  خاصػػػة بتلػػػ  الػػػدكؿ ٘بعلهػػػا 

 .(ِ)ايرة لباقي الدكؿ يف السوؽ األكركبية مغ
كيلحػػػػ  أف القضػػػػاء األكرك  نظػػػػر إُف طريقػػػػة التسػػػػوي  يف كاالتفاقػػػػات ا٤بنظمػػػػة لػػػػو ٧بػػػػددا 
لكوف الدكؿ األكركبية ٥بػا سػوقا ٥بػذه السػلعة الػٍب صػدر بشػمهنا ا٢بكػم القضػا ي، فقػد قسػم دكؿ 

 االٙباد األكرك  إُف قسمْب:
دة كفرنسػا كإيطاليػا، كحيػ  إف للشػركة ا٤بػدعى عليهػا اتفاقيػات : دكؿ ا٤بملكػة ا٤بتحػاألوؿ

تسػوي  خاصػػة بتلػػ  الػػدكؿ، فقػػد جعلهػػا القضػػاء األكرك  ال تػػدخل يف السػػوؽ ا١بغػػرايف للشػػركة 
 ا٤بدعى عليها.

                                                             

 www.ccp.org.sa( ينظر موق  ٦بلس ا٤بنافسة السعودم على الشبكة  ُ)
 .َِِلغري  ص دمحم سليماف ا –( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة ِ)

http://www.ccp.org.sa/
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: بقيػػة دكؿ االٙبػاد األكرك ، ك٥بػا اتفاقيػػة تسػوي  تشػػملها، كلػذا فػػ ف الشػركة ا٤بػػدعى الثػاص
٠بػػة ا٥بيمنػػة يف دكؿ أكركبيػػة دكف أخػػرل بسػػب  طريقػػة التسػػوي  ا٤بشػػار إليهػػا عليهػػا تنطبػػ  عليهػػا 

 يف ا٢بكم.
قػػػرر ٦بلػػس ا٤بنافسػػػة الفرنسػػػي أف األسػػػق  ا١بػػػاىزة كالقرميػػػد ا٤بصػػػنوع يف  التطبيػػػق الثػػػاص:

منطقػػة األلػػزاس غػػّب قابػػل لئلحػػبلؿ، رغػػم أسػػعاره ا٤برتفعػػة، نتيجػػة إضػػافة الػػزايدة ا٢بتميػػة لتكلفػػة 
٦بلس ا٤بنافسة الفرنسي القػرار نفسػو يف موضػوع ا١برانيػ  كما أصدر . (1)ٜبن ا٤بنتج النقل على 

 .(ِ)كا٤بنتجات ا٣برسانية بسب  تكلفة النقل
 كىذا ا٢بكم يقرر أف معيار تكلفة النقل مؤثر لتحديد نطاؽ السوؽ ا١بغرافية.

أف  .Brown Shoe Co., Vقػرر القضػاء األمريكػي يف دعػول  التطبيػق الثالػث:
لسوؽ ا١بغرايف للشركتْب ا٤بند٦بتْب ينحصر يف كل مدينة يقطنهػا عػدد مػن السػكاف ال يقػل عػن ا

عشػرة آالؼ نسػمة، كتوجػد هبػا فػركع للشػػركتْب ا٤بنػد٦بتْب، كمػن   ٰبسػ  مػدل تقييػد ا٤بنافسػػة 
 .(ّ)يف ىذه ا٤بدف كليس على نطاؽ كطِب 

 ػػة الػػذم يسػػتهدؼ كافػػة أف السػػلعة يف ىػػذا ا٢بكػػم تنتمػػي لقطػػاع التجز  الباحػػ  كيلحػػ 
شػرا   اجملتمػ  يف كػل أجػزاء الػوالايت ا٤بتحػدة األمريكيػة، فتكػوف كػل مدينػة سػوقان ٥بػذه السػػلعة، 
كال ٲبكن للشركة بعد االندماج أف تؤثر على ا٤بنافسة. كأما ا٤بدف كالقػرل متناىيػة الصػغر فػيمكن 

 ٤بنافسة.٥بذه الشركة بعد االندماج أف ٛبارس ىيمنتها على السوؽ كتضر اب
إال أف السػػػػؤاؿ يػػػػػرد يف ٙبديػػػػػد ا٤بػػػػدف الكبػػػػػّبة كا٤بػػػػػدف متناىيػػػػة الصػػػػػغر، كَف يػػػػػَبؾ القضػػػػػاء 

كىػػػذا التقييػػػد التقػػرييب بكػػػوف ا٤بػػػدف  ،األمريكػػي ىػػػذه ا١بز يػػػة، فلجػػم إُف التحديػػػد بعػػػدد السػػكاف
عػػان ١بػم إليػو القضػاء األمريكػي منإ٭بػا متناىيػة الصػغر الػٍب ال يتجػاكز سػكاىا عشػرة آالؼ نسػػمة، 

لبلرتبػاؾ الػذم قػد ٰبصػل يف ٙبديػد ا٤بػدف الصػػغّبة كالكبػّبة، كمػا سػب  يف حكػم ٦بلػس ا٤بنافسػػة 

                                                             

 .ّٕ. ص  –( ٞباية ا٤بنافسة للدكتور حسْب ا٤باحي ُ)
 .ٓٔص  –خليل فكتور اتدرس  –( ا٤بركز ا٤بسيطر للمشركع يف السوؽ ا٤بعنية ِ)
، مػػدل ٨بالفػػة االنػػدماج كالسػػيطرة ألحكػػاـ ُٖٗ( االحتكػػار كا٤بمارسػػات ا٤بقيػػدة للمنافسػػة للػػدكتور معػػْب الشػػناؽ ص ّ)

 .٦ُٓبلة ا٢بقوؽ ص  –لدكتور أٞبد ا٤بلحم ا٤بنافسة التجارية ل
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السعودم يف قضية الَبكز االقتصادم بْب شركة بنػده ككػارفور كبػْب بنػده كا٤بخػازف الكػرل. كىػو 
 تصرؼ حسن من القضاء األمريكي.

 
 واجم السوؽ ال رع الثاص: مستوخم ادلنافسة ابلنسبة لعدد ادلتنافسني

 Relevantٲبكػن قيػاس مسػتول ا٤بنافسػػة عػر قيػاس درجػة الَبكيػػز يف سػوؽ السػلعة )
Market كيكوف ذل  ابلنظر إُف حدكد ىذا السوؽ من خبلؿ اآليت ،)(ُ): 

( أم مػػػدل مركنػػػة دخػػػوؿ ٘بػػػار إُف Supply Substitutionمركنػػػة العػػػرض ) .ُ
 ٜبنها. السوؽ لتغطية الطل  ا٤بتزايد على السلعة الٍب صعد 

(، أم مدل مركنة طل  ا٤بستهلكْب Demand Substitutionمركنة الطل  ) .ِ
 على السل  ا٤بتشاهبة الٍب تقـو مقاـ بعضها البعأ عند عدـ توفر إحداىا.

السػػػتبانة البعػػػد السػػػلعي أك  كليهمػػػا  ٤بنهجػػػْبابكقػػػد اسػػػتعاف القضػػػاء األمريكػػػي كاألكرك  
نيػػػػػػػػػػػػػػػػػة التبػػػػػػػػػػػػػػػػػادؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػْب السػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ، كهبمػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٲبكػػػػػػػػػػػػػػػػػن معرفػػػػػػػػػػػػػػػػػة إمكا(ِ)ا٣بػػػػػػػػػػػػػػػػػدمي للسػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ

(Interchangeability.حٌب ٲبكن إدراجهما يف سوؽ كاحدة ) 
كيف ىػػذا الفػػرع سػػيتم ٕبػػ  مركنػػة العػػرض، بصػػفتو كسػػيلة قيػػاس مسػػتول ا٤بنافسػػة ابلنسػػبة 

 ا٤بتنافسْب كحجم السوؽ. لعدد
 

 قياس مرونة العرضادلسألة األوىل: 
نتجات الٍب يقدمها التجار عند سعر معػْب يعرؼ االقتصاديوف مركنة العرض أبهنا كمية ا٤ب

 . (ّ)كيف كحدة زمنية معينة" 
كٲبكػن توضػػي  فلسػػفة مػنهج العػػرض البػػديل أبف ارتفػاع سػػعر منػػتج معػْب، ٰبػػأ ا٤بنتجػػْب 
اآلخرين على التحوؿ إُف إنتاج ذل  ا٤بنتج اب٤بوارد ا٤بتهيئة ٥بم، أك بتحويل خطػوط إنتػاجهم، ٩بػا 

                                                             

، ا٤بمارسػػات ٦َِبلػػة ا٢بقػوؽ ص  –( مػدل ٨بالفػة االنػػدماج كالسػيطرة ألحكػػاـ ا٤بنافسػة التجاريػػة للػدكتور أٞبػػد ا٤بلحػم ُ)
 .ّٖد. حسْب فتحي ص  –االحتكارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة 

 .َِْا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص  ( االحتكار كا٤بنافسة غّبِ)
 .ُٓٗا٤برج  الساب  ص ( ّ)
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ض ذلػػ  ا٤بنػػتج. أمػػا إف قلػػ  أسػػعار ا٤بنػػتج، فػػ ف ا٤بنتجػػْب يتحولػػوف يَبتػػ  عليػػو الػػزايدة يف عػػر 
إلنتػػاج منتجػػات أخػػرل، كىػػذا يػػؤدم لقلػػة ا٤بعػػركض مػػن ا٤بنػػتج، كىػػو مػػدلوؿ مركنػػة عػػرض ذلػػ  

 .(ُ)ا٤بنتج 
كعلػػػى ضػػػوء معرفػػػة مركنػػػة العػػػرض ٲبكػػػن التحقػػػ  مػػػن مػػػدل إمكانيػػػة ٙبويػػػل ٘بػػػار آخػػػرين 

أسػعار منػتج معػْب يف السػوؽ ٫بػو ذلػ  ا٤بنػتج. كا٤بركنػة ٣بطوط إنتػاجهم أك بعضػها عنػدما تتغػّب 
 .(ِ)ا٤بطلوبة ىنا ىي على ا٤بدل القري  كال تتطل  توافران على ا٤بدل البعيد فق  

كيف حػػػػاؿ كجػػػػود منافسػػػػْب آخػػػػرين، ال ٲبكػػػػن للتػػػػاجر أف ٰبظػػػػى ٗبركػػػػز مسػػػػيطر يتصػػػػرؼ 
 اآلخػػػػرين ٲبلكػػػػوف ا٤بنتجػػػػات ابسػػػػتقبللية لتعطيػػػػل ا٤بنافسػػػػة أك تقييػػػػدىا أك منعهػػػػا، ألف ا٤بنافسػػػػْب

 .(ّ)نفسها الٍب يسيطر عليها، أك بدا ل مناسبة ٥با 
 

ال من احملدد للتحقق من مدخم إمكانية ربويػل التجػار اآلخػرين خلطػوط ادلسألة الثانية: 
 إنتاجهم

ال بد من اعتبار عنصر الزمن يف ىذا ا٤بعيػار، فيكػوف انتقػاؿ فػت  خطػوط اإلنتػاج ا١بديػدة 
، كعرف  ا٤بفوضية األكركبية الوق  القصّب أبنو الوق  الذم ٲبكن فيو تشغيل خبلؿ كق  قصّب

 .(ْ)ا٤بصن  من الناحية االقتصادية، كمن شمنو أف يؤىل التاجر ٤بمارسة أتثّبه يف السوؽ" 
أبف ٲبكػن ٙبويػل  مػن أحػد األحكػاـ القضػا ية األمريكيػة ا٤بػدل القريػ  كٲبكن أخذ ٙبديد

 ، كالتحديد أضب  كأسهل.(ٓ)كاحدة خطوط اإلنتاج خبلؿ سنة 
تقػػـو ا٤بصػػان  عػػادة قبيػػل إذ كقػػد تقػػل ا٤بػػدة ابلنظػػر إُف نػػوع اإلنتػػاج، مثػػل مصػػان  الػػورؽ، 

الفصوؿ الدراسية بصناعة الدفاتر كا٤بستلزمات الورقية الدراسية، كيف األكقات األخرل تقـو تلػ  

                                                             

 .ُٔٗ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ُ)
د.أٞبػػػد ا٤بلحػػػم ص  -( االحتكػػػار كاألفعػػػاؿ االحتكاريػػػة دراسػػػة ٙبليليػػػة مقارنػػػة يف القػػػانوف األمريكػػػي كاألكر  كالكػػػويٍب ِ)

َُٖ . 
 .ٕٕ، ص ََِٓد. سامي أبو صاٌف، ،  –إساءة استغبلؿ ا٤بركز ا٤بسيطر يف العبلقات التجارية  (ّ)
 .ُِٖ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ْ)
 .٦َِبلة ا٢بقوؽ ص  –( مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ٓ)
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يػػة، كعليػػو فتكػػوف الػػدفاتر ا٤بدرسػػية ا٤بصػػان  بصػػناعة كرؽ التغليػػ  ككرؽ الطباعػػة كاألكيػػاس الورق
 .(ُ)كاألكياس الورقية من ا٤بنتجات الٍب تضمهما سوؽ كاحدة كىي سوؽ إنتاج الورؽ 

( عنػػػد ٙبديػػػد سػػػوؽ ا٤بنػػػتج عػػػدـ Ttra Pakكأمػػػا القضػػػاء األكرك  فػػػاعتر يف قضػػػية )
 .(ِ)مقدرة منتجي آالت تعبئة ا٢بلي  على إنتاج آالت تعبئة معقمة بشكل فورم 

 
 على قياس مرونة العرض تطبيقات من القضاء ادلقارفسألة الثالثة: ادل

إلمكانيػػػة إنتػػاج السػػلعة خػػػبلؿ  ا٤بقػػارف سػػػواءن القضػػاء األمريكػػي أك األكرك ينظػػر القضػػاء 
 كيظهر ذل  يف التطبيقات اآلتية:ا٤بدة الزمنية ا٤بعقولة لتل  السلعة، 

عار ٧بركػػات األقػػراص، حكمػػ  ( أسػػ٤IBMبػػا رفعػػ  شػػركة آم   إـ ): األوؿ التطبيػػق
اكمػػة العليػػا يف الػػوالايت ا٤بتحػػدة األمريكيػػة أبف ابإلمكػػاف فػػت  خطػػوط إنتػػاج لػػدل الشػػركات 
األخػػػػػرل الػػػػػٍب تصػػػػػن  ا٢بواسػػػػػي  الشخصػػػػػية، كلػػػػػذا فػػػػػبل يعػػػػػد تصػػػػػرؼ شػػػػػركة آم   إـ ٨بالفػػػػػا 

 .(ّ)للمنافسة
كولومبيػػا سػػتيل( كمػػػ   يف قضػػية انػػدماج شػػركة )يو يتيػػد سػػتيل( بشػػركة ): الثػػاص التطبيػػق

كػػوف الشػػركتْب تنتجػػاف صػػفا   الصػػل  فقػػ ، إال أف القضػػاء األمريكػػي قػػرر أف سػػوؽ السػػلعة 
يشمل كل لفا   الصل ، كبػذا يكػوف االنػدماج غػّب مقيػد للمنافسػة، لكػوف ا٤بصػان  الػٍب تنػتج 

 .(ْ)لفا   الصل  ٲبكنها إنتاج صفا   الصل  
٧بكمػػػة العػػػدؿ األكركبيػػػة إلغػػػاء قػػػرار ا٤بفوضػػػية كيف قضػػػية أخػػػرل قػػػررت : الثالػػػث التطبيػػػق

األكركبية ألهنا َف تبْب مدل مقدرة التجار اآلخرين علػى ٙبويػل خطػوط إنتػاجهم إلنتػاج ا٤بعلبػات 
 .(ُ)كمنافسة ا٤بدعى عليها

                                                             

مػػدل ٨بالفػػة االنػػدماج كالسػػيطرة ألحكػػاـ . َِٗاالحتكػػار كا٤بنافسػػة غػػّب ا٤بشػػركعة للػػدكتور دمحم سػػلماف الغريػػ  ص ( ُ)
  .٦ْٗبلة ا٢بقوؽ ص  –ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم 

 .ُِٖ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ِ)
، كينظػػػػر التعليػػػػ  علػػػػى ا٢بكػػػػم يف كتػػػػاب: َِِا٤بشػػػػركعة للػػػػدكتور دمحم سػػػػلماف الغريػػػػ  ص ( االحتكػػػػار كا٤بنافسػػػػة غػػػػّب ّ)

 .ِْد. حسْب فتحي ص  –ا٤بمارسات االحتكارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة 
 َٓقوؽ ص ٦بلة ا٢ب –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ْ)
 .ُِٖ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ُ)



 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  241 
 

( قػػرر Continental Can V. Commissionيف قضػػية ): الرابػع التطبيػق
اصػػة لئلنتػػاج، فػػبل ٲبكػػن القػػوؿ ابلسػػيطرة علػػى القضػػاء األكرك  أنػػو ٯبػػ  األخػػذ ابلصػػفات ا٣ب

سػػوؽ التغليػػػ  الببلسػػتيكي ا٣بفيػػػ  ا٤بسػػػتخدـ يف حفػػ  اللحػػػـو كاأل٠بػػاؾ إال بعػػػد البحػػػ  يف 
قدرة ا٤بنافسْب اآلخرين يف أسواؽ أخرل للتغلي  ابسػتخداـ ا٤بعػادف، علػى التحػوؿ إُف التغليػ  

 .(ُ)الببلستيكي بعد إجراء تعديبلت يسّبة" 
مػم مػن كجهػة نظػر فنيػة ٩باثػل  ْكقػرر القضػاء األكرك  أف إنتػاج كػوب : خلػامسا التطبيق

ٙبويػػل  –بسػػرعة كسػػهولة  –لتصػني  األكػػواب األخػػرل، كأف صػػانعي األكػػواب األخػػرل ٲبكػػنهم 
 .(ِ)كتغيّب إنتاجهم دكف تكالي  زا دة

 مػن خػبلؿ مػا سػب  أف إمكانيػة ٙبويػل ا٤بنافسػْب ٣بطػوط إنتػاجهم خػبلؿ للبااػث ويظهر
فَبة زمنية معقولة إلنتاج السلعة ذاهتا الٍب ينتجها طال  الَبكز مؤثر يف قرار ٦بلس ا٤بنافسػة علػى 

كال ينظػػػر إُف رغبػػة ا٤بسػػػتهل  بتفضػػيل نػػػوع مػػػن طلبػػات الَبكػػػز، كلػػذا ٯبػػػ  أخػػذه يف االعتبػػػار. 
السػػػلعة ٥بػػػا خصػػػا   ٩بيػػػزة لػػػو عنػػػد ٙبديػػػد مركنػػػة العػػػرض، ففػػػي قضػػػية )اتمبػػػا إليكَبيػػػ  ( قػػػرر 
القضػػاء األمريكػػي أبف سػػوؽ السػػلعة البديلػػة يشػػمل كػػل منػػتج للفحػػم قػػادر علػػى تزكيػػد مؤسسػػة 

 .(ّ)فلوريدا العامة، حٌب كإف كق  االختيار على كاحد ألداء احتياجات ا٤بؤسسة 
 

 ال رع الثالث: احلصة السوقية
السػلعي  مقياسػان السػتبانة البعػد منهج دراسة ا٢بصة السوقية لتحديد السػوؽ ا١بغرافيػةيعد 

(. كيعتمػد Cross-elasticity Demandيف الطل  البديل للسلعة ) أك ا٣بدمي للسوؽ
ىذا ا٤بنهج على تبيْب مدل مركنة الطل  علػى السػل  ا٤بتشػاهبة الػٍب تقػـو بػدكر ٩باثػل مػن كجهػة 
نظػر العمػػبلء، ٕبيػ  إذا َف توجػػد السػلعة )أ( ٱبتػػار العميػل السػػلعة )ب(. كيكػوف ذلػػ  ٕبسػػاب 

. (ُ)يّب زاب ن ا٤بنشمة الرافعة ألسعارىا ال٘باىاهتم كأذكاقهم ٫بو ا٤بنش ت األخرل ا٤بنافسػةسرعة تغ

                                                             

 .ٕٗ، ص ََِٓد. سامي أبو صاٌف، ،  –( إساءة استغبلؿ ا٤بركز ا٤بسيطر يف العبلقات التجارية ُ)
 .ْٕص  –خليل فكتور اتدرس  –( ا٤بركز ا٤بسيطر للمشركع يف السوؽ ا٤بعنية ِ)
  .٦ْٗبلة ا٢بقوؽ ص  –دماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم مدل ٨بالفة االن (ّ)
 . ُْد. حسْب فتحي ص  –( ا٤بمارسات االحتكارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة ُ)
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كتعػػػد ا٢بصػػػة السػػػوقية مػػػن ا٤بنتجػػػات أحػػػد العنصػػػرين ا٤بكػػػونْب للسػػػوؽ، كىػػػو ا٤بنتجػػػات ا٤بعنيػػػة، 
كيقصد هبا كل ا٤بنتجات الػٍب يعػد كػل منهػا بػديبلن عػن اآلخػر، أك ٲبكػن أف ٰبػل ٧بلػو مػن كجهػة 

، كقريػػػػ  منػػػػو يف (ِ)، كىػػػػو بنصػػػػو يف قػػػػانوف ا٤بنافسػػػػة الكػػػػويٍب(ُ)متلقػػػػي ا٣بدمػػػػة أك السػػػػلعة نظػػػػر
 .(ّ)القانوف ا٤بصرم للمنافسة

ف ذا َف ٲبكن العميل أف يستغِب عن سلعة أك خدمػة كيسػتبد٥با أبخػرل ٥بػا ا٤بيػزات نفسػها، 
 .  (ْ)ف ننا نكوف يف كض  احتكارم 

سػػػػة عمليػػػة الَبكػػػػز االقتصػػػادم ٙبديػػػػد السػػػػلعة كبيػػػاف ذلػػػػ  أف علػػػى ا١بهػػػػة ا٤بختصػػػة بدرا
األصػػػلية كالسػػػلعة البديلػػػة الػػػٍب ٥بػػػا أٮبيػػػة ابلغػػػة يف ٙبديػػػد مػػػدل الَبكػػػز كأثػػػره يف تقييػػػد ا٤بنافسػػػة، 

 .  (ٓ)ككذل  يف ا٣بدمات 
 قياس مرونة الطلبادلسألة األوىل: 

سػعر  يعرؼ مركنة الطل  يف االصطبلح االقتصادم أبنو مقدار ما يطلػ  مػن ا٤بنػتج عنػد
معػػػْب، كيف كحػػػدة زمنيػػػة معينػػػة. كبعبػػػارة أكضػػػ : مركنػػػة الطلػػػ  تعػػػِب درجػػػة أتثػػػر الطلػػػ  بتغػػػّب 
الػػثمن، فػػ ذا كػػاف مقػػدار الطلػػ  يتػػمثر بتغػػّب الػػثمن، فهػػذا يعػػِب أف الطلػػ  علػػى ا٤بنػػتج لػػو مركنػػة 
 عاليػػة، أمػػا إذا كػػاف مقػػدار الطلػػ  ال يتػػمثر بتغػػّب الػػثمن، فػػ ف الطلػػ  علػػى ىػػذا ا٤بنػػتج يعػػد غػػّب

 .(ُ)مرف، أم ليس لو منتجات بديلة 
ففي حاؿ عدـ كجود ا٤بنتج )أ( يلجم العميل إؿ شراء ا٤بنتج )ب( لكوف ا٤بنتجْب يشػبعاف 

 .(ِ)رغبات العميل كيؤدايف الغرض نفسو من كجهة نظر العمبلء 
                                                             

للتعريػ : ، كأضػاؼ ُـ، ـ ََِٔ ( لسػنةُٗرقػػػم ) -( القانوف القطػرم ٢بمايػة ا٤بنافسػة كمنػ  ا٤بمارسػات االحتكاريػة ُ)
كيشػػمل ذلػػػ  ا٤بنتجػػات ا٤بقدمػػػة مػػن ا٤بنافسػػػْب يف األسػػواؽ األخػػػرل القريبػػة مػػػن ا٤بسػػتهل ، كيف رأم الباحػػػ  أهنػػا إضػػػافة 

 ٲبكن االستغناء عنها، لكوهنا تدخل يف النطاؽ ا١بغرايف.
-ُىػػػ، ـ ُِْٖربيػػ  اآلخػػر  ٔصػػادر يف يف شػػمف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة ال ََِٕ( لسػػنة َُ( قػانوف ا٤بنافسػػة الكػػويٍب رقػػم )ِ)

 ح.
 .  ّـ. ا٤بادة ََِٓلسنة  ّالقانوف ا٤بصرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية الصادر ابلقانوف رقم ( ّ)
 .َٕد. سامي أبو صاٌف، ص  –( إساءة استغبلؿ ا٤بركز ا٤بسيطر يف العبلقات التجارية ْ)
 .ُٓٗمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة لل( ٓ)
 . ُّٓاالقتصاد ألٞبد أبو إ٠باعيل كسامي خليل دمحم، ص ( ُ)
 .َِْ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ِ)
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( عػن درجػة أتثػر Price Elasticity of Demandكيعػر ٗبركنػة الطلػ  للػثمن )
م ٰبدث يف الػثمن، فمركنػة الطلػ  ابلنسػبة للػثمن تبػْب درجػة اسػتجابة التغػّب الطل  ابلتغّب الذ

 .(ُ)يف الكمية ا٤بطلوبة من سلعة معينة للتغّب الذم ٰبدث يف ٜبنها 
كلػػذا فسػػوؽ ا٤بنتجػػات البديلػػة معيػػار مهػػم ٤بعرفػػة كجػػود االحتكػػار مػػن عدمػػو، كقػػد كرد يف 

ر يف السػوؽ، يلجػم إليػو ا٤بشػَبكف مباشػرة حكم للمحكمة األمريكيػة أنػو عنػدما يكػوف ىنػاؾ خيػا
 .(ِ)الستيفاء أغراضهم، فبل يكوف ىناؾ ٜبة احتكار" 

ككاض  ٩با سب  أنو كلما ارتفع  مركنة الطل  كلما ابتعػد التػاجر عػن ك٠بػو ابالحتكػار،  
ككلمػا قلػ  مركنػػة الطلػ  ارتفعػ  حصػػة التػاجر يف سػػوؽ ا٤بنػتج األصػلي، كابلتػػاِف قػوم كصػػ  

 ة االحتكار.التاجر بسم
ف ذا ارتف  ٜبن سلعة كقل  مبيعاهتا ٩با زاد من مبيعات سلعة مثيلة، ف ف السػلعتْب تكػو ف 

 .(ّ)متنافستْب، كأما إذا قل  مبيعات السلعة ا٤بثيلة ف ف السلعتْب متكاملتاف 
كيشػػػمل ذلػػػ  ا٣بػػػدمات كمػػػا يشػػػمل السػػػل  ا٤بنقولػػػة، كىػػػذا مقػػػرر يف األحكػػػاـ القضػػػا ية 

 .(ْ)ء األمريكية ٔببل
معيػػار مركنػػة الطلػػ  يف سػػوؽ ا٤بنتجػػات ينقسػػم مػػن خػػبلؿ مػػا سػػب  يظهػػر للباحػػ  أف ك 
 قسمْب:
: يػػرتب  ابلتماثػػل بػػْب ا٤بنتجػػات يف الشػػكل كاالسػػتعماؿ، ٕبيػػ  يقػػـو كػػل األوؿ القسػػم 

 منتج مقاـ اآلخر يف األداء ا٤بطلوب.
عها سوؽ كاحػدة يف حالػة : يتعل  ٗبدل ٙبوؿ العمبلء بْب ا٤بنتجات الٍب ٘بمالثاص القسم

 ارتفاع سعر أحدٮبا أك عند عدـ توافره.
  

                                                             

 .ُّٕـ ص ََِّابلقاىرة، سنة  –مصطفى حسِب مصطفى  -( التحليل االقتصادم ُ)
 .َِّا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص االحتكار كا٤بنافسة غّب ( ِ)
 .ُِٗ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ّ)
 .٦ْٗبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ْ)
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 مؤشرات درجة التبادؿ بني ادلنتجاتادلسألة الثانية: 
ٲبكػػن معرفػػػة درجػػػة التبػػادؿ بػػػْب ا٤بنتجػػػات عػػر عػػػدة مؤشػػػرات منصػػوص علػػػى بعضػػػها يف 

  ية ا٤بقارنػة،قوانْب ا٤بنافسة، كٲبكن استخبلص بعضها اآلخر من كبلـ الشراح كالتطبيقات القضا
 كأىم ىذه ا٤بؤشرات ىي:

 ا٤بؤشر األكؿ: الصفات ا٤بادية ا٤بشَبكة بْب ا٤بنتجات
 ا٤بؤشر الثآف: أسعار ا٤بنتجات

 ا٤بؤشر الثال : الغرض من االستعماؿ
 ا٤بؤشر الراب : تركيبة العرض كالطل 

 كبياف ىذه ا٤بؤشرات فيما أييت. 
 

 بني ادلنتجاتادلؤشر األوؿ: الص ات ادلادية ادلشرتكة 
فػػيمكن القػػوؿ أبف  الصػػفات يػػتم النظػػر إُف الصػػفات ا٤باديػػة بػػْب ا٤بنتجػػات، فػػ ف تقاربػػ 

 .(1) تضمها سوؽ كاحدة، كيطلػ  عليهػا "ٛباثػل ا٤بنتجػات يف ا٣بػواص كىف االسػتخداـ" اتا٤بنتج
كقػػػد قػػػرر القضػػػاء األمريكػػػي ٧بػػػددات التماثػػػل أبهنػػػا تشػػػمل االسػػػتخداـ كا٣بصػػػا  ، إضػػػافة إُف 

 . كيبْب ىذا ا٤بؤشر التطبيقات اآلتية:(ِ)سعاراأل
القضػػاء األكرك  أبف فاكهػة ا٤بػػوز تسػتقل بسػوؽ كاحػػدة، لكػوف ا٤بػػوز : قػرر األوؿ التطبيػق

ٱبػػػال  بقيػػػة الفواكػػػو يف الصػػػفات ا٤باديػػػة مػػػن جهػػػة ليونتػػػو كطريقػػػة زراعتػػػو، كمذاقػػػو، كاستسػػػاغة 
 .(ّ)الصغار كالكبار لو ٖببلؼ بقية الفواكو 

تتميػز عػن   (ْ) PVCيف قرار للقضاء الفرنسي صدر ا٢بكم أبف أ بي  : الثاص قالتطبي
 .(ُ)غّبىا من أسواؽ أ بي  الببلستي  أك البوِف إيثلْب، لكوهنا ال تعتر بديبل كامبل عنها 

                                                             

  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة ا٤بصػػرم الصػػادرة بقػػرار ر ػػيس ٦بلػػس الػػوزراء رقػػم ( البل حػػة التنفيذيػػة لقػػانوف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػُ)
 (.ِ، ا٤بادة السادسة، كىي بنصها يف البل حة التنفيذية لقانوف ا٤بنافسة القطرم: مادة )ََِٓلسنة  ُُّٔ

 .ّٔص  –خليل فكتور اتدرس  –( ا٤بركز ا٤بسيطر للمشركع يف السوؽ ا٤بعنية ِ)
 .ٓٔـ، ص ُٕٗٗاالحتكارية ألٞبد ا٤بلحم، جامعة الكوي  ( االحتكار كاألفعاؿ ّ)
 (  مادة كيميا ية تستخدـ يف األ بي  كغّبىا، كىي اختصار للبوِف فاينيل كلورايد.ْ)
 .ِٕٕأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ُ)
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القضػػػػاء الفرنسػػػػي أف التصػػػػوير ا٤بلػػػػوف يتميػػػػز عػػػػن التصػػػػوير  قػػػػرر كمػػػػا: الثالػػػػث التطبيػػػػق
 .(ُ)وجد بْب الشركتْب منافسة الختبلؼ ا٤بنتج ابألبيأ كاألسود، كال ي

( ال تعػػد Chartersقػػرر القضػػاء األكرك  أف الػػرحبلت غػػّب ا٤بنتظمػػة ): الرابػػع التطبيػػق
 .(ِ)بديبلن للرحبلت ا٤بنتظمة ا١بوية الختبلفهما فيما بينهما 

ة ضػػركرة األخػػذ يف االعتبػػار ٛباثػػل الصػػفات كٛبايزىػػا عنػػد دراسػػوشلػػا سػػبق يظهػػر للبااػػث 
  يشمل ا٣بػدمات أيضػان، كخػدمات السػفر كالسػياحةطلبات الَبكز، كأف ذل  يشمل السل  كما 

 كما يف التطبي  األخّب.
 

 ادلؤشر الثاص: أسعار ادلنتجات
من أىم ا٤بؤشرات الٍب تدؿ على درجة التبادؿ بْب ا٤بنتجات التقارب يف األسعار، فبل بػد 

قهما كاحدة، كقد قرر ا٤بػنظم ا٤بصػرم مػن ا٤بؤشػرات أف تكوف أسعار ا٤بنتجات متقاربة لتكوف سو 
مػدل إمكانيػة ٙبػوؿ ا٤بشػَبين عػن ا٤بنػتج إُف منػتج آخػر نتيجػة للتغػّب النسػيب يف السػعر أك يف أيػة 
عوامل تنافسية أخرل، كما إذا كاف البا عوف يتخذكف قراراهتم التجارية على أساس ٙبوؿ ا٤بشَبين 

التغػػػػػّب النسػػػػيب يف السػػػػػعر أك يف العوامػػػػل التنافسػػػػػية  عػػػػن ا٤بنتجػػػػػات إُف منتجػػػػات أخػػػػػرل نتيجػػػػة
 ".(3)األخرل

ففػي مثػاؿ السػاعات، ال ٲبكػن    ىذا ا٤بؤشر النظر يف التطبيقات القضػا ية ا٤بقارنػة،ضكيو 
أف تكػػوف سػػاعات الػػركلكس الفػػاخرة يف سػػوؽ كاحػػدة مػػ  السػػاعات الرخيصػػة كإف كانػػ  كلهػػا 

يارات، فسػيارات الػركزركيس الفػاخرة ليسػ  يف تؤدم غرضا كاحدا، ككذل  ا٢بػاؿ يف سػوؽ السػ
سوؽ كاحدة م  سيارات "الدا" الرخيصة. كقد قرر القضاء التونسي أف العطور الرفيعػة )الغاليػة( 
ٛبثػػل سػػوقا ٨بتلفػػا عػػن العطػػور الرخيصػػة، لكػػوف العطػػور الفػػاخرة تتميػػز بكوهنػػا ذات جػػودة عاليػػة 

 .(ُ)ة مشهورة كأسعار مرتفعة نسبيا كيق  توزيعها كفقان لعبلم
                                                             

 .ُٔص  –خليل فكتور اتدرس  –لسوؽ ا٤بعنية ( ا٤بركز ا٤بسيطر للمشركع يف اُ)
 .ِٔص  –خليل فكتور اتدرس  –( ا٤بركز ا٤بسيطر للمشركع يف السوؽ ا٤بعنية ِ)
( البل حػػة التنفيذيػػة لقػػانوف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة ا٤بصػػرم الصػػادرة بقػػرار ر ػػيس ٦بلػػس الػػوزراء رقػػم ّ)

 (.ِكىي بنصها يف البل حة التنفيذية لقانوف ا٤بنافسة القطرم: مادة )، ا٤بادة السادسة، ََِٓلسنة  ُُّٔ
 .ّٗالتقرير الوطِب حوؿ سياسة كقانوف ا٤بنافسة يف تونس  ص ( ُ)
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 ادلؤشر الثالث: الغرض من ااستعماؿ
إف ٩با يدؿ على درجة التبػادؿ بػْب ا٤بنتجػات معرفػة الغػرض مػن اسػتعماؿ السػلعة، كيؤخػذ 

 كما يف التطبيقات اآلتية:  ىذا ا٤بؤشر من األحكاـ القضا ية ا٤بقارنة،
ر ا٣باصػػػػة ففػػػي حكػػػم القضػػػاء األكرك  قػػػرر اسػػػتقبلؿ سػػػوؽ قطػػػ  الغيػػػا التطبيػػػق األوؿ:

 .  (ُ)جالت صرؼ النقود ألنو ال يوجد قط  غيار أخرل تفي ابلغرض نفسو 
كقػػػرر القضػػػاء الفرنسػػػي أف سػػػوؽ قطػػػ  غيػػػار آالت التصػػػوير ىػػػي سػػػوؽ  التطبيػػػق الثػػػاص:

 .  (ِ)مستقلة عن ا٤بنتج األصلي
كيف قػػرار آخػػر للقضػػاء الفرنسػػي صػػدر ا٢بكػػم أبف السػػكر ا٤بسػػتخدـ يف  التطبيػػق الثالػػث:

اعة يفَبؽ عن السكر ا٤بستخدـ يف األكػل مباشػرة، لكػوف العميػل ا٤بسػتهدؼ ٨بتلػ ، كمػا الصن
 .(ّ)أف الغرض من السلعة ٨بتل ، كلذا قرر القضاء أبهنا أسواؽ ٨بتلفة 

كقرر القضاء األكرك  أف السكر الذم يكوف يف قوال  ال يعد بػديبل مػن  التطبيق الرابع:
 .(ْ) ل كأنواع السكر األخرلكجهة نظر ا٤بستهل  عن السكر السا 

كيف قضػية الصػح  اجملانيػة قػرر القضػاء الفرنسػي أهنػا ٛبثػل سػوقا ٨بتلفػا التطبيق اخلامس: 
 .(ٓ)عن اإلعبل ت الورقية كالصح  ا٤بدفوعة

أف الغػػرض مػػن اسػػتعماؿ السػػلعة أك ا٣بدمػػة مهػػم ٤بعرفػػة درجػػة  وشلػػا تقػػدـ يظهػػر للبااػػث
السػػلعة تغػػاير سػػوؽ السػػلعة نفسػػها، كسػػكر الصػػناعة يغػػاير التبػػادؿ بػػْب ا٤بنتجػػات، فقطػػ  غيػػار 

 سكر الطعاـ، كالصح  الدعا ية اجملانية تغاير سوؽ الصح  ا٤بباعة، كعليها يقاس غّبىا.
 ادلؤشر الرابع: تركيبة العرض والطلب

مػػػن أىػػػم مػػػا يػػػدؿ علػػػى درجػػػة التبػػػادؿ بػػػْب ا٤بنتجػػػات مػػػدل تػػػوافر ا٤بنتجػػػات البديلػػػة أمػػػاـ 
 ىذا ا٤بؤشر داخل يف مفهـو مركنة الطل .، ك (1)ا٤بستهل 

                                                             

 .ُِٕ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ُ)
 .ٗٔص  – خليل فكتور اتدرس –( ا٤بركز ا٤بسيطر للمشركع يف السوؽ ا٤بعنية ِ)
 .ِٕٔأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ّ)
 .ْٔص  –خليل فكتور اتدرس  –( ا٤بركز ا٤بسيطر للمشركع يف السوؽ ا٤بعنية ْ)
 .ٗٔ( ا٤برج  الساب  ص ٓ)
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كمعػػُب ىػػػذا ا٤بؤشػػػر يتضػػػ  اب٤بثػػػاؿ، فالبطػػارايت اجملػػػددة ليسػػػ  مثػػػل البطػػػارايت ا١بديػػػدة، 
  فسوؽ كل منتج منهما ٱبتل  عن السوؽ اآلخر.

 
 تطبيقات من القضاء ادلقارفادلسألة الثالثة: 

مركنػػػة الطلػػػ ، مػػػ  العلػػػم توضػػػ  التطبيقػػػات القضػػػا ية كيفيػػػة التعامػػػل الػػػواقعي بعػػػدؿ مػػػ  
بتبػػػاين توجهػػػػات القضػػػاء يف كػػػػل قضػػػية ينظرىػػػػا تبعػػػا الخػػػػتبلؼ الػػػدكؿ، كاخػػػػتبلؼ التوجهػػػػات 

 القضا ية يف الفَبات الزمنية ا٤بختلفة يف الدكلة نفسها.
قػػػررت ٧بكمػػػة االسػػػتئناؼ الكويتيػػػة عػػػدـ انطبػػػاؽ االحتكػػػار علػػػى شػػػركة التطبيػػػق األوؿ: 

الصػػػػادر بتمسػػػػيس الشػػػػركة َف ٲبػػػػن  ىػػػػذه الشػػػػركة حػػػػ  احتكػػػػار ا٥بواتػػػػ  ا٤بتنقلػػػػة لكػػػػوف ا٤برسػػػػـو 
. كانتقػػد ىػػذا ا٢بكػػػم أبف الشػػركة تتمتػػ  ابالحتكػػار الفعلػػػي ألهنػػا ٙبتكػػر التقنيػػة الفنيػػػة (ِ)ا٣بدمػػة

 .(ّ)كخطوط الشبكة ا٥باتفية يف الكوي 
أف ىػػذه الشػػركة كإف كانػػ  تتمتػػ  ٕبصػػة سػػوقية عاليػػة، إال أف ابإلمكػػاف  ويػػرخم البااػػث

ا٤بنافسػػػْب علػػػى رخصػػػة ىػػػات  بعػػػد تطبيػػػ  الشػػػركط النظاميػػػة، فػػػبل يظهػػػر للباحػػػ  عػػػدـ تقػػػدٔف 
 كجاىة ىذا االنتقاد. 
يف قضية شهّبة لدل القضاء ا٤بصرم، رفعػ  دعػول منػ  اسػتحواذ شػركة  التطبيق األوؿ:

النقػػل ا٤بصػػرية علػػى إحػػدل الشػػركات الناقلػػة، لكػػوف ىػػذا االسػػتحواذ سيوصػػل الشػػركة إُف مركػػز 
رفأ القضػػػاء ا٤بصػػػرم الػػػدعول لوجػػػود شػػػركات أخػػػرل خاصػػػة تنقػػػل ا٤بسػػػافرين غػػػّب مسػػػيطر، فػػػ

الشػػػػركة ا٤بػػػػدعى عليهػػػػا، كىػػػػذا يعػػػػِب كجػػػػود منافسػػػػة حقيقيػػػػة بػػػػْب الشػػػػركة ا٤بػػػػدعى عليهػػػػا ك٘بػػػػار 
  .(ُ)آخرين

 كيرل الباح  صحة رفأ الدعول، لعدة أسباب:
                                                                                                                                                                                   

االحتكاريػػة ا٤بصػػرم الصػػادرة بقػػرار ر ػػيس ٦بلػػس الػػوزراء رقػػم  ( البل حػػة التنفيذيػػة لقػػانوف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػاتُ)
 (.ِ، ا٤بادة السادسة، كىي بنصها يف البل حة التنفيذية لقانوف ا٤بنافسة القطرم: مادة )ََِٓلسنة  ُُّٔ

 ـ. ُٖٗٗديسمر  ٓ، جلسة ٖٗ/ِْٖ( حكم ٧بكمة االستئناؼ العليا: الدا رة التجارية الثانية، رقم ِ)
 .َُٓـ، ص ُٕٗٗكاألفعاؿ االحتكارية ألٞبد ا٤بلحم، جامعة الكوي   ( االحتكارّ)
ـ، عػن االحتكػار كا٤بنافسػة غػّب ا٤بشػركعة للػدكتور ُٗٔٗيونيػو  ّالقضا ية ا٤بصرية، جلسػة  ّٓلسنة  ِْٖطعن رقم ( ُ)

 .ُّٗدمحم سلماف الغري  ص 
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 : كجود شركات نقل أخرل كما كرد يف تسبي  ا٢بكم.األوؿ
كىػػذا السػػب  ٧بػػل خػػبلؼ يف القضػػاء كجػػود طػػرؽ نقػػل أخػػرل غػػّب النقػػل الػػرم، : الثػػاص

 ا٤بقارف، على توجهْب:
 .(ُ)من برية كجوية كٕبرية تندرج يف سوؽ كاحدة ةأف كسا ل النقل ا٤بختلف: األوؿ التوج 
ف سػوؽ حػافبلت النقػل العػاـ مغػاير أبقضاء الفرنسي : كيقابل األكؿ توجو الالثاص التوج 

. كما قرر أف طا رات ا٥بليكوبَب ا٤بخصصة للقطػاع ا٤بػدٓف ٥بػا سػوؽ (ِ)افبلت السياحيةلسوؽ ا٢ب
 .(ّ)مغايرة ٤با ىو مستخدـ يف القطاع العسكرم

 كالتوجو األكؿ أص  عند الباح ، كعليو  يكتفى ابلتسبي  األكؿ لتصوي  ا٢بكم.
عمل للتغليػ  أنػو ال قرر القضػاء األمريكػي يف قضػية الػورؽ الشػفاؼ ا٤بسػت التطبيق الثاص:

يشكل سوقا مستقلة، بل ىو داخل ضمن كرؽ التغليػ ، فعلػى ا٤بػدعي إثبػات اسػتحواذ ا٤بػدعى 
عليو على ا٤بركز االحتكارم كٛبكنو من قدرتو على السػيطرة علػى األسػعار أك تفػادم ا٤بنافسػة يف  

 .(ْ)كل سوؽ كرؽ التغلي  أبكملو، كليس كرؽ التغلي  الشفاؼ فق 
ينبغػػي االكتفػػاء كال  ىػػو ا٤بػػؤثر الغػػرض مػػن االسػػتعماؿ للمنػػتج السػػلعيأف  ويػػرخم البااػػث

 كلذا فا٢بكم الساب  يتف  كالقواعد العامة للمنافسة.  ظاىر ا٤بنتج، ب
قرر القضاء الفرنسي أف األدكية الٍب تصرؼ بوصفة طبية ٱبتلػ  سػوقها  التطبيق الثالث:

   .(ُ)عن األدكية ا٤بتاحة للعمـو ببل كصفة طبية 

                                                             

، االحتكػػػػار كاألفعػػػػاؿ االحتكاريػػػػة ألٞبػػػػد ُّٗ( االحتكػػػار كا٤بنافسػػػػة غػػػػّب ا٤بشػػػػركعة للػػػػدكتور دمحم سػػػػلماف الغريػػػػ  ص ُ)
 .َُُـ، ص ُٕٗٗا٤بلحم، جامعة الكوي  

 .ٕٔص  –خليل فكتور اتدرس  –( ا٤بركز ا٤بسيطر للمشركع يف السوؽ ا٤بعنية ِ)
 .ٕٔ( ا٤برج  الساب  ص ّ)
اج كالسػػيطرة ألحكػػاـ مػػدل ٨بالفػػة االنػػدم. َِٔ( االحتكػػار كا٤بنافسػػة غػػّب ا٤بشػػركعة للػػدكتور دمحم سػػلماف الغريػػ  ص ْ)

، كينظػػػر التعليػػػ  علػػػى ىػػػذا ا٢بكػػػم يف كتػػػاب ا٤بمارسػػػات ٦ْٗبلػػػة ا٢بقػػػوؽ ص  –ا٤بلحػػػم ا٤بنافسػػػة التجاريػػػة للػػػدكتور أٞبػػػد 
 .ِْد. حسْب فتحي ص  –االحتكارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة 

. ا٤بركػز ا٤بسػيطر ِٖٕأسػامة فتحػي عبػادة يوسػ  ص  -نوف ا٤بنافسػة ( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قاُ)
 .ْٔص  –خليل فكتور اتدرس  –للمشركع يف السوؽ ا٤بعنية 
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كذلػػ  ألف األدكيػػة الػػٍب تصػػرؼ للعمػػـو بػػبل كصػػفة طبيػػة ال صػػحة ذلػػ   البااػػث ويػػرخم
ٲبكن أف تكوف بديلة عن األدكية الػٍب ٲبنػ  صػرفها بػبل كصػفة طبيػة، كإف كانػ  كلهػا تصػن  مػن 
مػػػواد متقاربػػػة بنسػػػ  متفاكتػػػة، ككلهػػػا تػػػؤدم عػػػبلج البػػػدف أك كقايتػػػو مػػػن ا٤بػػػرض. كقػػػرر القضػػػاء 

أف كػػل دكاء ال ٰبػػل مكػػاف الػػدكاء اآلخػػر، كليسػػ  األدكيػػة بديلػػة عػػن الفرنسػػي يف قضػػية أخػػرل 
 .بعضها، ابلنظر للخصا   الفنية كالَبكيبية

قرر القضاء األمريكي أف سػوؽ ألعػاب الكمبيػوتر اإللكَبكنيػة ٚبتلػ  عػن  التطبيق الرابع:
عػػػن  ةألعػػػاب الفيػػػديو اإللكَبكنيػػػة، كليسػػػ  بديلػػػة عنهػػػا، كسػػػوؽ كػػػل كاحػػػد مػػػن ا٤بنتجػػػْب ٨بتلفػػػ

 . (ُ)األخرل
بػْب  أف توجو ا٤بسػتهلكْب يقتضػي صػحة ذلػ ، فػبل ٲبكػن حصػوؿ التبػادؿ البااث ويرخم

ألعػػاب الكمبيػػوتر اإللكَبكنيػػة ٚبتلػػ  عػػن ألعػػاب الفيػػديو يف كجهػػة نظػػر ا٤بسػػتهلكْب، إذ  السػػل 
 .اإللكَبكنية

ٲبثػػل  ٦بلػػس ا٤بنافسػػة الفرنسػػي أف بيػػ  الكتػػ  عػػر نػػوادم الكتػػ قػػرر  التطبيػػق اخلػػامس:
سوقا مغايرة لتوزي  الكت  عػر منافػذ البيػ  األخػرل، لكػوف النػوادم ال تبيػ  الكتػ  إال بشػركط 

. (ِ)ـُّٗٗمػػارس  ُُمعينػػة ٤براتديهػػا كا٤بشػػَبكْب هبػػا، كأيػػد مػػن ٧بكمػػة االسػػتئناؼ ببػػاريس يف 
(ّ). 

 يف ىذا القرار ملحظْب: أف ويرخم  البااث
السػػػوؽ السػػػلعي لبضػػػاعة كاحػػػدة، كيوضػػػ   البيػػػ  ا٤بشػػػركط سػػػب  يف اخػػػتبلؼ: أف األوؿ

تفريػ  بػْب طريقػة البيػ  كعػرض ا٤بنػتج كطريقػة التسػوي ، فالكتػ  ا٤بشػَباة  القػرارذل  أف يف ىػذا 
 .عر النادم غّب قابلة لبلستبداؿ

: أف منافػػػػذ البيػػػػ  الػػػػٍب غرضػػػػها تعػػػػاكٓف كنػػػػوادم الطػػػػبلب ال ٛباثػػػػل ا٤بتػػػػاجر الرٕبيػػػػة الثػػػػاص
 ا٤بعتادة.

                                                             

 .ّٔ(ا٤برج  الساب  ص ُ)
 .َِٖأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ِ)
 .ٖٔص  –خليل فكتور اتدرس  – السوؽ ا٤بعنية ( ا٤بركز ا٤بسيطر للمشركع يفّ)
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قػرر القضػاء الفرنسػي بػْب بيػ  السػلعة اب١بملػة كالبيػ  اب٤بفػرؽ يف قضػية   س:التطبيق السػاد
األكرك  أف السػػكر الػػذم يبػػاع اب١بملػػة لػػيس بػػديبل  االٙبػػاد .كمػػا قػػرر قضػػاءGMBكػػارفور ك

 .(ُ)عن السكر الذم يباع اب٤بفرؽ
قػة السوؽ السلعي للمنتجػات ا٤بتطابقػة، طري يف أف التفري  بْب طريقة البي  البااث ويرخم

تفريػػ  صػػػحي ، ألف ا٤بسػػػتهلكْب الػػػذم يشػػػَبكف اب١بملػػة ٨بتلفػػػوف عػػػن مسػػػتهلكي السػػػلعة ذاهتػػػا 
 اب٤بفرؽ.

( اعتػر ٦بلػس ا٤بنافسػة Coca-Cola / Oranginaيف صػفقة ) التطبيػق السػابع:
الفرنسػػي أف ا٤بنتجػػات ا٤بنتجػػة ٗبيػػاه عاديػػة مػػ  إضػػافة نكهػػات كسػػكر كغػػاز الكربونيػػ ، ٱبتلػػ  

 .(ِ)من ا٤بشركابت األخرل سوقو عن سوؽ غّبه
 مؤثر يف التفري  بْب األسواؽ السلعية. النظر إُف طعم ا٤بنتج أف البااث ويرخم

ـ، صػػػػدر القػػػػرار أبف سػػػػػوؽ ُْٗٗيف حكػػػػم للقضػػػػاء الفرنسػػػػي سػػػػنة  التطبيػػػػق الثػػػػامن:
منتجػػات ا١برانيػػ  ٨بتلػػ  عػػن سػػوؽ ا٤بنتجػػات ا٣برسػػانية، كإف كانػػ  كلهػػا تسػػتخدـ يف رصػػ  

 .(ّ)راني  لو خصا   فنية ٨بتلفة كٝبالية ٘بعل لو سوقا متميزاالطرؽ، لكن ا١ب
بػػْب منتجػػْب يسػػتخدماف يف الغػػرض نفسػػو، إال أف أحػػدٮبا صػػحة التفريػػ   البااػػث ويػػرخم

 ، كالغال  أف السعر ٱبتل  أيضان.يفوؽ اآلخر من جهة ا١بماؿ
سػلعي بػْب يف بعػأ ا٢بػاالت ٚبتلػ  كجهػات النظػر يف كجػود التبػادؿ ال التطبيق التاسػع:

(  فقػػد قػػرر ٦بلػػس Carrefour/ Picard Surgelesمنتجػػْب، كمػػا حصػػل يف قضػػية )
أف سوؽ توزي  ا٤بنتجات اجملمدة كاحد، سواء أكاف عر منافػذ التوزيػ ، أك عػر ا٤بنافسة الفرنسي 

 .(ُ)التوصيل للمستهل ، كخالفهم كزير التجارة الفرنسي فقرر أبهنما سوقاف منفصبلف
الصػواب ىػو أهنمػا ٲبػثبلف سػوقْب ٨بتلفػْب، فا٣بصػا   كطريقػة ا٢بفػػ   أف البااػث ويػرخم

 كالسعر كالزبوف ٱبتل  يف الغال ، كىذا يقوم أهنما سوقْب كليسا سوقا كاحدة. 

                                                             

 .ْٔ(ا٤برج  الساب  ص ُ)
 .َِٖأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ِ)
 .ْٔص  –خليل فكتور اتدرس  –( ا٤بركز ا٤بسيطر للمشركع يف السوؽ ا٤بعنية ّ)
 ِٕٗأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -ات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( النظاـ القانوٓف لعمليُ)
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يف قضػية لػدل ٧بكمػة العػػدؿ األكربيػة، اسػتعان  اكمػة لتقريػر منظمػػة  التطبيػق العاشػر:
اكو، فقررت أف ا٤بوز تضمو سوؽ كاحدة، كلػيس بينػو الغذاء كالزراعة لبياف درجة التبادؿ بْب الفو 

 .(ُ)كبْب الفواكو األخرل أم تبادؿ
 أف يف ىذه القضية ملحظْب مهمْب:ويرخم البااث 

للجهػػػة القضػػػا ية االسػػػتعانة أبىػػػل ا٣بػػػرة لتحديػػػد درجػػػة  يلػػػـزعنػػػد االلتبػػػاس، األوؿ: أنػػػ  
 .التبادؿ بْب السل 

٩بػػػا يستسػػػيغو  اخػػتبلؼ الطعػػػم كبلػػػد ا٤بنشػػم ككوهنػػػأف الفاكهػػػة إذا كانػػػ  ٚبتلػػػ  ابالثػػاص: 
 ف هنػا ال ٛبثػل سػوقا كاحػدا، ،عن بقية الفواكػو اخصا صو الغذا ية الٍب ٛبيزى االصغار كالكبار، ك٥ب

 ككذل  بقية ا٤بطعومات.
 

 ال رع الرابع: عواالق دخوؿ ادلتنافسني للسوؽ
تاج إُف دراسة حالػة الَبكػز تقدـ أف ا٢بكم على االندماج من حي  إيصالو إُف ا٥بيمنة، ٰب

أف يػػتم التمكػػد مػػن كػػوف االنػػدماج ال يػػؤدم إُف إعاقػػة دخػػوؿ منافسػػْب  مػػن أٮبهػػا كفقػػان ألسػػس
جدد للسوؽ. كلذا ف ف من كاجبات الشركات الراغبة يف االندماج أف تقن  ٦بلػس ا٤بنافسػة بعػدـ 

 .(ِ)كجود أم إعاقة لدخوؿ منافسْب جدد 
ى مػػػن تكػػػوف لػػػو السػػػيطرة علػػػى سػػػوؽ معنيػػػة إجػػػراء أم كقػػػد حظػػػرت قػػػوانْب ا٤بنافسػػػة علػػػ

تصرؼ يؤدم إُف هتديد بقاء أحد ا٤بنافسْب يف السوؽ أك إخراجو منو أك ا٢بد من حريػة أك منػ  
 .(ُ)ا٤بنافسْب اتملْب من الدخوؿ إُف السوؽ" 

ك٪بد بعأ قوانْب ا٤بنافسػة ٙبظػر االنػدماج إف كػاف غرضػو إخػراج منافسػْب أك منػ  دخػوؿ 
سػْب جػدد، ففػي اعتػػر ا٤بػنظم السػودآف االنػدماج ضػػاران أك مقيػدان للمنافسػة يف السػوؽ ا٤بعػػِب مناف

                                                             

 .ٓٔـ، ص ُٕٗٗ( االحتكار كاألفعاؿ االحتكارية ألٞبد ا٤بلحم، جامعة الكوي  ُ)
 .٦ِٔبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ِ)
معدلػػة بقػػرار  -ـ ََِٓلسػػنة  ّم ٢بمايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة الصػػادر ابلقػػانوف رقػػم ( القػػانوف ا٤بصػػر ُ)

 ـ.ََُِنوفمر  ُّ)مكرر( يف  ْٓ، ا١بريدة الر٠بية العدد ََُِلسنة  ِٕٓٗر يس ٦بلس الوزراء رقم 
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إذا كاف القصد منو ٛبكْب منشمة أك أكثر من إخراج منافسْب قا مْب من السوؽ أك منػ  دخػوؿ 
 .(ُ)منافسْب جدد يف أسواؽ بطري  مباشر أك غّب مباشر 

 

 املطلب الجاىٕ

 لٙ امليافض٘تكٔٔه آثار االىدماج ع 

 عند كركد طل  االندماج ف ف لؤلنظمة توجهاف:
: أف يدرس طل  االندماج من ا١بهة ا٤بختصػة، كيبحػ  عػن آاثره اإلٯبابيػة التوج  األوؿ

قػد صػدر كالسلبية،   يصدر القرار على ضوء ذل . كقد اختار ىػذا التوجػو ا٤بػنظم السػعودم، ف
، كتضػػمن ضػػركرة تقيػػيم  (ِ) ظمػػة للَبكػػز االقتصػػادماعتمػػاد القواعػػد ا٤بن مػػن ٦بلػػس ا٤بنافسػػة قػػرار
ال حػػػػة لعػػػدة عوامػػػػل مػػػػؤثرة، أييت بياهنػػػا يف فػػػػركع ىػػػػذا ا٤بطلػػػ . كنصػػػػ   ٦بلػػػس ٞبايػػػػة ا٤بنافسػػػػة

االنػػػدماج األكركبيػػػة أف علػػػى ا٤بفوضػػػية األكركبيػػػة عنػػػد النظػػػر يف االنػػػدماج اعتبػػػار بعػػػأ العناصػػػر 
اإلعاقػػة ا٤بهمػػة للمنافسػػة الفعالػػة،  حصػػوؿمػدل  التحقػػ  مػػنا٤برشػدة إُف تكػػوين ا٤بركػػز ا٤بسػػيطر ك 

كعلى ا٤بفوضية التقرير بعد فح  طل  االندماج أك السيطرة، علػى ضػوء تلػ  العناصػر ا٤بوافقػة 
 على الطل  أك رفضو، كىذه العناصر ىي:

 تركيبة األسواؽ ذات الصلة اب٤بوضوع، ٗبا فيها تل  ا٤بوجودة خارج السوؽ األكركبية. -ُ
ا٤بنافسػػػػة الفعالػػػػة داخػػػػل السػػػػوؽ، كيػػػػدخل فيهػػػػا ا٤بنافسػػػػة ا٢بالػػػػة أك  اافظػػػػة كتطػػػػوير -ِ
 اتملة.
 ا٤بركز السوقي للتجار ا٤بكونْب للَبكيز، كقوهتم ا٤بالية،  -ّ
 كالفرص ا٤بتاحة للبا عْب كا٤بشَبين،  -ْ
 كعوا   دخوؿ السوؽ،  -ٓ
 كتوجهات العرض كالطل  ابلنسبة إُف العمبلء،  -ٔ
 كالتطور التكنولوجي،  -ٕ

                                                             

 ب.-ِ-َُـ –( القانوف السودآف للمنافسة ُ)
ىػػػػ، ابعتمػػػاد القواعػػػد ا٤بنظمػػػة للَبكػػػز االقتصػػػادم، ُِْٗ/ٗ/ٗكالتػػػاريخ  ََِٖ/ِٓ(  قػػػرار ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة ذك الػػػرقم ِ)

 .ُ-ْا٤بادة 
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 قتصادم الذم يكوف لصاٌف العمبلء كال يشكل عا قا للمنافسة.كالنمو اال -ٖ
كينبػػِب عليػػو أف اإلعاقػػة التافهػػة للمنافسػػة ال ينظػػر ٥بػػا، كمػػا أف ا٤بنافسػػة ا٤بعقولػػة إف كانػػ  

 .(ُ)تتناغم م  أىداؼ السوؽ ف هنا ال يلتف  ٥با 
شػػػم عنهػػػػا أف األصػػػل منػػػ  عمليػػػات االنػػػدماج إذا كػػػاف مػػػن ا٤بتوقػػػ  أف ين: التوجػػػ  الثػػػاص

، مػػػا َف تثبػػػ  ا٤بشػػػركعات ا٤بعنيػػػة أف عمليػػػة الَبكػػػز ينػػػتج عنهػػػا ٙبسػػػْب للهيمنػػػةتكػػػوين أك تقويػػػة 
اإليطػػػػػػاِف ك األ٤بػػػػػػآف  ا٤بػػػػػػنظم لشػػػػػػركط ا٤بنافسػػػػػػة بصػػػػػػورة أكػػػػػػر مػػػػػػن نتػػػػػػا ج ا٥بيمنػػػػػػة. كىػػػػػػذا توجػػػػػػو

 .(ِ)كالسويسرم
األقػػدر كيػػرل الباحػػ  صػػحة التوجػػو األكؿ، أبف تكػػوف الدراسػػة مػػن ٦بلػػس ا٤بنافسػػة ألنػػو 

 على االطبلع على ظركؼ السوؽ كاحتياجات ا٤بستهلكْب كا٤بتنافسْب بطري  متوازف.
يػػؤدم إُف كمػػدل إمكانيػػة أف يلػػـز ٦بلػػس ا٤بنافسػػة السػػعودم أف يػػدرس طلػػ  االنػػدماج، ف

 حدكث أتثّب على ا٤بنافسة، عن طري  تقييم ا٤بوضوعات الواردة يف الفركع اآلتية:
 سة الفعلية كاتملة يف السوؽالفرع األكؿ: مستول ا٤بناف

 الفرع الثآف: مدل سهولة دخوؿ منش ت جديدة للسوؽ 
 الفرع الثال : أتثّبه على سعر السلعة

 الفرع الراب : كجود أم عوا   نظامية تؤثر على دخوؿ متنافسْب جدد
 الفرع ا٣بامس: ا٤بستول كالتوجهات التارٱبية للممارسة ا٤بخلة اب٤بنافسة يف السوؽ.

فػػرع السػػادس: مػػدل احتمػػاؿ أف ينشػػم عػػن الَبكػػز االقتصػػادم مػػا يػػؤدم إُف أف يصػػب  ال
 لدل األطراؼ ا٤بَبكزة قوة يف السوؽ.

 الفرع الساب : ا٣بصا   ا٤بتغّبة للسوؽ ٗبا يف ذل  النمو كاالبتكار كاإلبداع.
 كفيما أييت بياف ٥بذه الفركع.

  

                                                             

، كأشػار ْٕ، ٦ٕٔبلػة ا٢بقػوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبػد ا٤بلحػم ( ُ)
 من ال حة االندماج األكركبية. ُ-ِإُف ا٤بادة 

، كأحػاؿ إُف : َّٔأسػامة فتحػي عبػادة يوسػ  ص  -مليات الَبكز االقتصػادم يف قػانوف ا٤بنافسػة النظاـ القانوٓف لع( ِ)
- The act against restraints of competition-36 
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 يف السوؽ ال رع األوؿ: مستوخم ادلنافسة ال علية واحملتملة
أكُف ا٤بسػػا ل الػػٍب ٯبػػ   مسػػتول ا٤بنافسػػة الفعليػػة كاتملػػة يف السػػوؽتعػػد مسػػملة النظػػر يف 

على ٦بلس ا٤بنافسة مراعاهتا عنػد اٚبػاذه لقػراره حيػاؿ طلػ  االنػدماج. كَف يبػْب ا٤بػنظم السػعودم 
ظمػة ا٤بقارنػة، تفاصيل ٥بذا ا٤بوضػوع، بػل تركػو للشػراح، كلػذا يػرل الباحػ  أف يػتم االسػتعانة ابألن

كا٢بكمػة ضػػالة ا٤بػػؤمن. فػػ ذا نظػػر الباحػػ  إُف التقنػػْب األكرك  كجػػد أف ا٤بنافسػػة ٲبكػػن تقسػػيمها 
 قسمْب:
من  ا٣بامسة كالثمانوف(، كىي الٍب تدعو ٥با ا٤بادة Workableا٤بنافسة ا٤بعقولة ) -ُ

مػػن اتفاقيػػة السػػوؽ األكركبيػػة. كىػػي تػػدعو إُف مقارنػػة األثػػر الضػػار كالنػػاف  للتصػػرؼ 
 أجل اال٫بياز إُف الغال  منهما، إما إبقراره أك منعو.

( أك الضػػػركرية كالكافيػػػة لتحقيػػػ  أىػػػداؼ اجملموعػػػة Effectiveا٤بنافسػػػة الفعالػػػة )  -ِ
من ال حػة  الثانيةاألكركبية، كأٮبها تكوين السوؽ الواحدة، كىي الٍب تدعو ٥با ا٤بادة 

ثػػػر التافػػػو بغيػػػة االلتفػػػات عنػػػو، ، كىػػػي تػػػدعو إُف التمييػػػز بػػػْب األاألكركبيػػػة االنػػػدماج
 .(ُ)كاألثر ا٤بهم بغية االلتفات إليو كٙبليلو

كقػػػد أعطػػػ  البل حػػػة األكركبيػػػة ا١بديػػػدة للرقابػػػة علػػػى االنػػػدماجات ا٤بفوضػػػية األكركبيػػػة   
 . (ِ)تقييم عمليات الَبكز االقتصادم، إذا نتج عنها إعاقة جوىرية للمنافسة الفعالة  سلطة

(، فهػػي الػػٍب ٙبارهبػػا Exclusionary Practicesسػػتبعادية" )كأمػػا "ا٤بمارسػػات اال
 .(ّ)٤با ٥با من آاثر ضارة على ا٤بتنافسْب كا٤بستهلكْب األنظمةٝبي  

ا٤بفوضػػية الشػهّبة الػٍب قػررت  )تيػػَبا ابؾ/ ألفػا الفػا(ٲبكػن توضػي  ىػذا الفػرع إبيػراد قضػية ك 
%، إال أف  َٗشػركات ا٤بند٦بػة بلغػ  أبنو على الرغم من أف مقدار ا٢بصة السوقية لل األكركبية

ذل  لن يؤدم إُف اإلعاقة ا٤بهمة للمنافسة الفعالة، ألنو لن يؤثر على دخوؿ السوؽ أك ا٤بنافسة 
 .(ْ)اتملة

                                                             

 .٦ّٕبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ُ)
 ، ا٤بادة الثانية.ُّٗـ، برقم ََِْبة على االندماجات الصادرة سنة ( البل حة األكركبية للرقاِ)
 .ْْد. حسْب فتحي ص  –( ا٤بمارسات االحتكارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة ّ)
 .٦ْٕبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ْ)
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كيرل الباح  أف ىذا التوجو يوصل إُف مقصود ا٤بػنظم يف ا٤بوازنػة بػْب مصػاٌف ا٤بسػتهلكْب 
اج ال يػؤدم إُف مفسػدة اإلعاقػة للمنافسػة الفعالػة، كا٤بنتجْب يف كقػ  كاحػد، فمػا داـ أف االنػدم

 فبل يوجد مرر للوقوؼ أمامو. 
إذا   كيلح  أف ا٤بنظم األمريكي يراعي جان  تقييد ا٤بنافسة عند دراسة لطلبػات االنػدماج

كانػػػػ  ىػػػػذه السػػػػيطرة تػػػػؤدم إُف احتمػػػػاؿ التقييػػػػد ا١بػػػػوىرم للمنافسػػػػة بػػػػْب تلػػػػ  الشػػػػركات أك 
صفة عامػة أك كػاف مػن مػؤدل ذلػ  احتمػاؿ تكػوين احتكػار يف ٦بػاؿ ا٤بؤسسات أك يف السوؽ ب

 .(ُ)السلعة كيف نطاؽ السوؽ ا١بغرافية
كقػػػد أصػػػدر القضػػػاء األمريكػػػي عػػػدة أحكػػػاـ ٲبكػػػن مػػػن خبل٥بػػػا ٙبديػػػد نظريػػػة يرجػػػ  إليهػػػا 

 كأىم ىذه النظرايت:لتفسّب ا٤بقصود من عبارة:"احتماؿ التقييد ا١بوىرم للمنافسة"، 
 : نظرية اإلغبلؽالنظرية األكُف

 ؿ منافسْب إُف السوؽ كإعاقة ا٤بنافسة اتملةو النظرية الثانية: تكوين عوا   لدخ
 النظرية الثالثة: زايدة الَبكيز االقتصادم أك تكوين احتكار يف السوؽ

كنظػػران لكػػوف دراسػػة ىػػذه النظػػرايت تفيػػد ا١بهػػات التنظيميػػة يف ا٤بملكػػة العربيػػة السػػعودية 
وانػػ  ا٤بشػػكلة عنػػد ٦بلػػس ا٤بنافسػػة، كمػػا تفيػػد الدارسػػْب للقػػانوف ا٤بقػػارف فػػّبل لتغطيػػة بعػػأ ا١ب

 .الباح  ضركرة التطرؽ ٥بذه النظرايت كتقييمها. كفيما أييت بياف كتوضي  ألىم النظرايت
 

 النظرية األوىل: نظرية اإلغالؽ
حج  أك إغػبلؽ حصػة مػن العمػل التجػارم مػن مضػمار ا٤بنافسػة  نظرية اإلغبلؽيقصد ب

(Foreclosure كىػػي منطبقػػة علػػى االنػػدماج الرأسػػي الػػذم يكػػوف بػػْب اب ػػ  كمشػػَبم أك ،)
 كاتجر التجز ة.  بْب اتجر ا١بملةبْب الصان  كاتجر ا١بملة، أك 

( Brown shoeقضػية انػػدماج شػركة بػراكف )ٲبكػن توضػي  ىػذه النظريػػة ابسػتعراض ك 
نظػػػر القضػػػاء األمريكػػػي إُف د فقػػػ( لبيػػػ  األحذيػػػة، Kinneyلتصػػػني  األحذيػػػة، كشػػػركة كيػػػِب )

 ا٤بعطيات اآلتية:

                                                             

 ـُُْٗ( ا٤بادة السابعة من قانوف كبليتوف األمريكي الصادر أصلو سنة ُ)
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% مػػػن األحذيػػػػة مػػػن شػػػركات منافسػػػة لشػػػركة )بػػػػراكف(، َٖتشػػػَبم شػػػركة ) كيػػػِب(  -ُ
 متجرا. َّٓكتسوقو يف متاجر تصل إُف 

ٙبتػػػل شػػػركة )بػػػركاف( ا٤بركػػػز الرابػػػ  يف الػػػوالايت ا٤بتحػػػدة األمريكيػػػة مػػػن حيػػػ  حجػػػم  -ِ
 .مبيعات األحذية

 مشركعية االندماج، لآليت: فقرر القضاء األمريكي عدـ
، كىػػػػذا ٧بظػػػػور يف تنظيمػػػػات ا٤بنافسػػػػة لكػػػػوف االنػػػػدماج يػػػػرب  بػػػػْب البػػػػا   كا٤بشػػػػَبم -ُ

 األمريكية.
أنػػػػو ٱبػػػػرج ا٢بصػػػػة السػػػػوقية بينهمػػػػا مػػػػن ٦بػػػػاؿ ا٤بنافسػػػػة، ٩بػػػػا ينػػػػتج عنػػػػو حرمػػػػاف ابقػػػػي  -ِ

لسػوقية للشػركة مػ  أف زايدة ا٢بصػة ا ،ا٤بتنافسْب من الفرصة العادلة للمنافسة، للفوز هبذه ا٢بصة
 إال أف القضاء األمريكي نظر إُف أثر االندماج على صغار ا٤بنافسْب. (ُ)% فق ٓتبلغ 

كيثار تساؤؿ عن ا٤بقدار اظور من ا٢بصػة السػوقية الػٍب تغلػ  جػراء االنػدماج، كٲبكػن أف 
 يعرؼ ذل  عر ٙبليل عدد من توجهات القضاء األمريكي: 

% من مشَبايت ا٤بوزع، كذىبػ  للشػركة َٖففي القضية السابقة أغلق  نسبة  -
 االندماج غّب مشركع. كبسب  ذل  قرر القضاء أف%، َٕا٤بشَبية، كيف قضية أخرل 

كيف قضية أخرل قرر القضاء األمريكي أف ا٢بصة إذا كان  اتفهة ف ف االنػدماج  -
 %.ُيكوف مقبوال، كما إذا كان  ا٢بصة 

كشػركة لػوتس، ٤بواجهػة  IBMكما قرر القضاء األمريكي صػحة انػدماج شػركة  -
% مػػػػػن سػػػػػوؽ أنظمػػػػػة َٖ( الػػػػػذم يسػػػػػتحوذ علػػػػػى Microsoftعمػػػػػبلؽ أنظمػػػػػة التشػػػػػغيل )

 .(ِ)التشغيل 
أف كػػػػػل قضػػػػػية ٚبتلػػػػػ  عػػػػػن القضػػػػػية األخػػػػػرل يف عػػػػػدد مػػػػػن  الباحػػػػػ  يلحػػػػػ  -

 .(ّ)ا٤بعطيات، كلذا ف ف للقضاء سلطة تقديرية دكف ٙبديد برقم معْب 

                                                             

. مػػدل َُٓ-ُْٗأسػامة فتحػي عبػادة يوسػ  ص  -النظػاـ القػانوٓف لعمليػات الَبكػز االقتصػادم يف قػانوف ا٤بنافسػة (ُ)
 .٦ْٓبلة ا٢بقوؽ ص  –٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم 

 .ُىام   – ّٔٓعد ف ابقي لطي  ص  –التنظيم القانوٓف للمنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ( ِ)
 .٦ٓٓبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ّ)
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يف  ريكػػػي إُف أثػػػر االنػػػدماج علػػػى صػػػغار ا٤بنافسػػػْبأف نظػػػر القضػػػاء األمكيلحػػػ  الباحػػػ     
ا٢بػاالت السػػابقة الػػٍب منػػ  فيهػػا االنػػدماج، كالػػذم يػػراه الباحػػ  أف الػػرفأ لبلنػػدماج تشػػدد مػػن 
القضػاء، كا٤بفػػَبض أف ٙبصػػل ا٤بوافقػة علػػى االنػػدماج بشػػركط ٛبنػ  مػػن حصػػوؿ اآلاثر السػػلبية أك 

 تقللها.
٤بػػػػنظم األمريكػػػػي حصػػػػة سػػػػوقية للشػػػػركة بعػػػػد  ا عػػػػدـ ٙبديػػػػدكقػػػػد انتقػػػػد كثػػػػّب مػػػػن الشػػػػراح 

نػػػو منػػػ  كثػػػّبا مػػػن حػػػاالت االنػػػدماج النافعػػة، كقػػػد كػػػاف التوجػػػو يف فػػػَبة مػػػن فػػػَبات أل، االنػػدماج
بػل إنػو كصػل ا٢بػاؿ  .(ِ)، كثبػ  عػدـ فعاليػة ىػذه السياسػة(ُ)القضاء األمريكي تضػيي  االنػدماج

ألمريكي انػدماج ٧بػبلت بقالػة يف سػنة من  القضاء ايف فَبة تضيي  ا٣بناؽ على االندماجات أف 
%، كىػػذا مػػا أحػػدث موجػػػة َٓ.ٕـ، علػػى أف الػػزايدة يف ا٢بصػػ  السػػوقية ال تتجػػػاكز ُٔٔٗ

   .(ّ)انتقاد على التشدد يف ٞباية صغار ا٤بنافسْب يف تل  الفَبة 
كيػرل الباحػػ  أف كضػ  نسػػبة للحصػة السػػوقية أكثػر سػػهولة يف التطبيػ ، مػػ  كضػ  مركنػػة 

 ة ابٚباذ القرار عند كجود مقتأو لذل .للجهة ا٤بختص
 

 ؿ منافسني إىل السوؽ وإعاقة ادلنافسة احملتملةو النظرية الثانية: تكوين عواالق لدخ
ؿ منافسػػػػْب إُف السػػػػوؽ و لػػػػدخ حقيقيػػػػة عوا ػػػػ  قػػػػد تتكػػػػوفاالنػػػػدماج التجميعػػػػي يف حػػػػاؿ 

 :يوض  ذل  ا٤بثاؿ اآليتك  ، لمنافسة اتملةلكإعاقة 
 دخوؿ سوؽ سلعي أك جغرايف جديد، ف ف ٥با طريقْب:إذا رغب  شركة يف  
أف تتوسػػ  يف ذلػػ  السػػوؽ بفػػت  فػػركع ٥بػػا، كىػػذا الطريػػ  يبػػ  ركح ا٤بنافسػػة كيقلػػل  -ُ

 من الَبكيز يف السوؽ. 
 أف تندمج م  شركة يف ذل  السوؽ، كيف ىذا التصرؼ إعاقة للمنافسة اتملة. -ِ

                                                             

كومػػات األمريكيػػة ا٤بتعاقبػػة للتسػػاىل يف الرقابػػة ( يف عهػػد الرؤسػػاء رٯبػػاف كبػػوش األب كبدايػػة عهػػد كلينتػػوف، ا٘بهػػ  ا٢بُ)
 Efficiencyعلػػػػػػى عمليػػػػػػات االنػػػػػػدماج، كتسػػػػػػمى تلػػػػػػ  ا٤برحلػػػػػػة فػػػػػػَبة االعتمػػػػػػاد علػػػػػػى اقتصػػػػػػادايت الكفػػػػػػاءة )

Economics أبف البقػػػػاء يف السػػػػوؽ لؤلقػػػػول، كأف دكر ا٤بػػػػنظم ىػػػػو منػػػػ  كضػػػػ  عقبػػػػات لػػػػدخوؿ منافسػػػػْب جػػػػدد يف ،)
 .ُّٓ-ُِٓأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -لَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة السوؽ النظاـ القانوٓف لعمليات ا

 .٦ٕٓبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ِ)
 .َُٓأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ّ)
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 يشَبط إلعماؿ ىذه النظرية شرطاف:ك 
ود الَبكيز االقتصادم يف ذل  السوؽ، ٕبيػ  تكػوف ا٤بنافسػة : أف يساألوؿ -ُ

 ا٣بافضة لؤلسعار بْب التجار منعدمة.
: أف تكػػػوف الشػػػركة الػػػٍب ذىبػػػ  لبلنػػػدماج ىػػػي الوحيػػػدة الػػػٍب ترغػػػ  الثػػػاص -ِ

 .(ُ)الدخوؿ يف السوؽ، كيؤدم دخو٥با لتعزيز ا٤بنافسة 
الكػرٔف، كال يوجػد حػاالت يف كنظرا لكوف دراسة السواب  القضا ية توض  الصػورة للقػارئ 

قضػية شػراء شػركة )بػرككَب(  القضااي الية  فبل أبس مػن إيػراد قضػية مػن القضػاء األمريكػي كىػي
نظػػر فقػػد الػػٍب تعمػػل يف ٦بػػاؿ ا٤بنظفػػات، لشػػركة )كلػػوركس( الػػٍب تنػػتج ٧باليػػل التبيػػيأ السػػا لة، 

 القضاء للمعطيات اآلتية:
٦بػػاؿ ا٤بنظفػػات، كَف تعمػػل مػػن قبػػل يف  % مػػن سػػوؽْٓحصػػة شػػركة بػػرككَب تقػػدر بػػػ  -ُ

 ٦باؿ التبييأ.
 % من سوا ل التبييأ. ْٗتصل حصة كلوركس إُف  -ِ

 االندماج لآليت: القضاء األمريكي كقد رفأ
ألنػػػو سػػػيعطي الشػػػركتْب ميػػػزة تنافسػػػية علػػػى الشػػػركات األخػػػرل، ٩بػػػا يزيػػػد مػػػن عوا ػػػ   -

 دخوؿ السوؽ.
شػػركة كلػػوركس، كبعػػد االنػػػدماج  كانػػ  شػػركة بػػرككَب ىػػي ا٤برشػػحة الوحيػػػدة ٤بنافسػػة -

 .(ِ)سيتم إقصاء ا٤بنافسة اتملة 
 كانتقدت ىذه النظرية ٗبا أييت:

أف ىػػذه النظريػػة َف تقػػدـ مفهومػػا دقيقػػا للمقصػػود ٗبحاكلػػة دخػػوؿ السػػوؽ، فيمػػا  -ُ
 .إذا كاف دخوال احتماليا أك مؤكدا

اء فقػػد قػػرر القضػػيف ٙبديػػد ٧باكلػػة دخػػوؿ السػػوؽ،  األمريكػػي اضػػطرب القضػػاء -ِ
( لػػػدخوؿ Reasonable Probabilityأبنػػػو ال يكفػػػي االحتمػػػاؿ ا٤بعقػػػوؿ ) األمريكػػػي

                                                             

 .٦َٔبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ُ)
 .ٖٓا٤برج  الساب  ص ( ِ)
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السػػوؽ، بػػل ال بػػد أف يكػػوف مؤكػػدا. كيف قضػػية أخػػرل قػػرر القضػػاء أف كجػػود االحتمػػاؿ ا٤بعقػػوؿ 
 بدخل الشركة يف السوؽ يف ا٤بستقبل القري  عن طري :

 االندماج م  شري  را د، لديو براءة اخَباع. .أ 
 شري  صغّب. االندماج م  .ب 
 التوس  الداخلي .ج 

كىػػػذا يػػػدؿ علػػػى اضػػػطراب يف ىػػػذه النظريػػػة، كلكنهػػػا تعػػػر عػػػن تفسػػػّب لتوجػػػو القضػػػاء يف 
 .(ُ)من القانوف األمريكي ا٤بعركؼ بقانوف كبليتوف تفسّب ا٢بظر يف ا٤بادة السابعة

كيػػػرل الباحػػػ  أنػػػو ٲبكػػػن أف يسػػػتعْب ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة هبػػػذه النظريػػػة يف حػػػاالت االنػػػدماج 
 جميعي، لوض  شركط ٛبن  من اآلاثر السلبية ٥بذا النوع من االندماج. الت

 
 النظرية الثالثة: زايدة الرتكي  ااقتصادي أو تكوين ااتكار يف السوؽ

زايدة الَبكيػػػز االقتصػػػادم أك تكػػػوين احتكػػػار يف  االنػػػدماج األفقػػػي تنطبػػػ  نظريػػػةيف حػػػاؿ 
كتشػػج  قػػوانْب السػػلعي أك ا١بغػػرايف.  السػػوؽ، الػػذم يقػػ  بػػْب شػػركتْب تعمػػبلف يف نفػػس السػػوؽ

أفضل للسوؽ ٤با فيو مػن تعزيػز للتنػافس، كأمػا قلػة ا٤بتنافسػْب  ، فهوتعدد ا٤بتنافسْبا٤بنافسة على 
 . (ِ) فيؤدم للَبكز

 القضػػاء األمريكػػي الػػٍب درسػػهاقضػػية )فبلدلفيػػا(  كٲبكػػن توضػػي  ىػػذه النظريػػة ابسػػتعراض
َبكز، ما َف يقم الدليل علػى أف االنػدماج لػن يػؤدم لنتػا ج عدـ إقرار االندماج الذم يزيد ال كقرر

 . كاستند ا٢بكم على اآليت:(ّ)ضارة اب٤بنافسة 
 استحواذ الشركات ا٤بند٦بة على حصة مفرطة يف السوؽ السلعي كا١بغرايف. -ُ
 .(ْ)زايدة نسبة الَبكز يف ذل  السوؽ  -ِ

                                                             

، مػػػدل ٨بالفػػػة االنػػػدماج ّٖٓعػػػد ف ابقػػػي لطيػػػ  ص  –( التنظػػػيم القػػػانوٓف للمنافسػػػة كمنػػػ  ا٤بمارسػػػات االحتكاريػػػة ُ)
 .ُٔ-٦َٔبلة ا٢بقوؽ ص  –جارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة الت

(  سيميت بياف ىذه النظرية ضمن ا٢بدي  عن الفرع السادس، كعنوانو:" مػدل احتمػاؿ أف ينشػم عػن الَبكػز االقتصػادم ِ)
 ما يؤدم إُف أف يصب  لدل األطراؼ ا٤بَبكزة قوة يف السوؽ ".

 .٦ُٔبلة ا٢بقوؽ ص  –فسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بناّ)
 .ّٗٓعد ف ابقي لطي  ص  –( التنظيم القانوٓف للمنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ْ)
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 يت:كٲبكن للشركات ا٤بدعى عليها الطعن يف رفأ االندماج عر اآل
 ا٤بنازعة يف حدكد السوؽ السلعي. -ُ
 توسعة السوؽ ا١بغرايف. -ِ
 إثبات أنو ال يوجد عوا   لدخوؿ منافسْب للسوؽ. -ّ
 .(ُ)إثبات أف السوؽ ال يسود الَبكز االقتصادم  -ْ
 

كانتقدت ىذه النظرية أبهنا ال تقػدـ معيػاران دقيقػا لتقػدير حػدكد )ا٢بصػة السػوقية ا٤بفرطػة(، 
 .(ِ)لنسبة للحصة السوقية بعد االندماج لم ٰبدد القضاء مقدار اف

أف القضػػػاء األمريكػػػي يتفػػػاكت نظػػػره يف  اآلتيػػػة يف التطبيقػػػات القضػػػا ية الباحػػػ  كيلحػػػ 
 أييت: قضااي طلبات االندماج، كبياف ذل  فيما

( كانػػ  حصػػة األكُف السػػوقية Alcoe / Rome يف قضػػية انػػدماج شػػركٍب ) -ُ
 عدـ مشركعية االندماج. اءقرر القض%، كم  ذل  ٓ%، كحصة الثانية ُِ

%، كمػ  ذلػ  ٓ.ٕكيف قضية أخرل كانػ  ا٢بصػة السػوقية للشػركتْب بعػد االنػدماج  -ِ
 .(ّ)بعدـ مشركعية االندماج  صدر ا٢بكم

( أدل االنػػدماج إُف حصػػة U.S V. General Dynamicsكيف قضػػية ) -ّ
دكر %، كمػػػػ  ذلػػػ  قضػػػػي بصػػػػحة االنػػػػدماج، كنظػػػر القضػػػػاء إُف انقضػػػػاء الػػػػَُسػػػوقية قػػػػدرىا 

 .(ْ)التنافسي للشركة نظرا لبداية نضوب ٨بزكف الفحم لديها 
كقػػػد يثػػػار تسػػػاؤؿ يف النظريػػػة األمثػػػل مػػػن ىػػػذه النظػػػرايت الػػػثبلث، كيف ا٢بقيقػػػة ال ٲبكػػػن 

أف كػػل نظريػػة تفضػػيل نظريػػة علػػى أخػػرل، كمػػا أحسػػن مػػا ذىػػ  إليػػو الػػدكتور عػػد ف ابقػػي مػػن 
القضػػااي ا٤بنظػػورة، فػػ ف كػػاف االنػػدماج ٲبكػػن أف تسػػتخدـ يف حالػػة دكف أخػػرل، حسػػ  ظػػركؼ 

                                                             

 .٦ِٔبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ُ)
 % علػى األقػل.ٓرفأ القضاء االندماج بْب الشػركات ا٤بػدعى عليهػا، ٪بػد أف النسػ  تصػل إُف ( ابلنظر للقضااي الٍب ِ)

 .٦ِٔبلة ا٢بقوؽ ص  –ينظر مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم 
 .ّٗٓعد ف ابقي لطي  ص  –( التنظيم القانوٓف للمنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ّ)
 .٦ّٔبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ْ)



 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  261 
 

عمودايِّ، فنظرية ا٢بج  أنس  من غّبىا، كإف كاف االندماج ٨بتلطان، ف ف نظرية تكوين العوا ػ  
 .(ُ)مبل مة ٥با، كأما إف كاف االندماج أفقياِّ ف ف نظرية الَبكيز ىي األفضل 

 ال رع الثاص: مدخم سهولة دخوؿ منشات جديدة للسوؽ 
نْب ا٤بنافسة على ضركرة نظر ٦بلس ا٤بنافسة يف أثػر االنػدماج علػى إمكانيػة تن  بعأ قوا

كسهولة دخوؿ منش ت جديدة للسوؽ، كاب٤بقابػل ٙبظػر قػوانْب ا٤بنافسػة علػى ا٤بنشػمة الػٍب تتمتػ  
فقػػػػد منػػػػ  ا٤بػػػػنظم بوضػػػػ  مهػػػػيمن أف تقػػػػـو بعمػػػػل ٲبنػػػػ  مػػػػن دخػػػػوؿ منشػػػػ ت جديػػػػدة للسػػػػوؽ، 

البيػ  ، كمػا حظػر دخوؿ منشمة إُف السوؽ أك إلقصا ها منػو اٚباذ إجراءات لعرقلةالسعودم من 
علػى كمػا حظػر ا٤بػنظم السػعودم . (ِ) أبقل من سعر التكلفة إلقصاء منشمة منافسػة مػن السػوؽ

ا٤بنشػمة ذات الوضػ  ا٤بهػيمن إسػاءة اسػتغبلؿ ا٥بيمنػة لئلخػبلؿ اب٤بنافسػة أك ا٢بػد منهػا أك منعهػػا، 
لػػة دخػػوؿ منشػػمة أخػػرل إُف السػػوؽ أك إقصػػا ها منػػو أك القيػػاـ بسػػلوؾ يػػؤدم إُف عرق كمػػن ذلػػ 

القيػػاـ ابسػػتّباد مػػػدخبلت ، كمػػا حظػػػر تعريضػػها ٣بسػػا ر ٗبػػػا يف ذلػػ  اضػػطرارىا للبيػػػ  اب٣بسػػارة
 .(ّ) كسيطة أبسعار تؤدم إلقصاء ا٤بنافسْب اآلخرين من السوؽ

خػذ يف كألـز ا٤بنظم السػعودم ٦بلػس ا٤بنافسػة عنػد دراسػتو لشػركة ذات كضػ  مهػيمن أف أي
 .(ْ) العوا   الٍب تعرقل أك ٙبد أك ٛبن  دخوؿ ا٤بتنافسْب إُف السوؽاعتباره 

طلػػػ  الَبكػػػز للتمكػػد مػػػن أنػػػو لػػن يػػػؤثر علػػػى ا٤بنافسػػػة،  ا٤بنافسػػػة السػػعودم ٦بلػػػسكيػػدرس 
، كدراسػة مػدل سػهولة دخػوؿ منشػ ت جديػدة للسػوؽعػدة عوامػل منهػا كذل  عن طري  تقييم 

 .(ٓ) قعية تؤثر على دخوؿ متنافسْب جددكجود أم عوا   نظامية أك كا
  

                                                             

 .ّّٔعد ف ابقي لطي  ص  –ينظر كتاب: التنظيم القانوٓف للمنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ( ُ)
 .ٖ-ْ، ٓ-ْال حة نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ( ِ)
 .ٓ-ٕ، ِ-ٕافسة السعودم ـ(ال حة نظاـ ا٤بنّ)
 .ُْ، قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـْ-ٗـ  -( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودمْ)
 .ْ-ِٕ، ِ-ِٕـ  -( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودمٓ)
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 ال رع الثالث: أتثريأل على سعر السلعة
عنػد فحػػ  االنػػدماج للنظػػر يف آاثره، يلػػـز التمكػػد مػػن خلػػو اآلاثر ا٤بَبتبػػة عليػػو مػػن نتػػا ج 
غّب تنافسية، قد أتخػذ صػورة زايدة غػّب مػررة يف سػعر ا٤بنػتج ٗبػا يػؤدم لػزايدة األرابح أك خفػأ 

 .(ُ)اإلنتاج 
تػػوافر أك تنػػػوع السػػػل  كمػػن ا٤بقػػػرر أف مػػػن أىػػم أىػػػداؼ نظػػػاـ ا٤بنافسػػة السػػػعودم كال حتػػػو 

. كحظػػػر ا٤بػػػنظم السػػػعودم أم ٩بارسػػػة أك (ِ) كا٣بػػدمات ذات ا١بػػػودة العاليػػػة كاألسػػػعار التنافسػػػية
رفػ  أك خفػأ أك ٙبديػد أسػعار السػل  أك بػدؿ ا٣بػدمات أك شػركط البيػ  كمػا اتفاؽ يهػدؼ إُف 
تسػػػػػػعّب سػػػػػػلعة معينػػػػػػة أبسػػػػػػعار ٨بتلفػػػػػػة تبعػػػػػػان ألمػػػػػػاكن بيعهػػػػػػا ك يهػػػػػػدؼ إُف ، أيف حكػػػػػػم ذلػػػػػػ 

علػى ا٤بنشػمة ذات الوضػػ  ا٤بهػيمن إسػاءة اسػتغبلؿ ا٥بيمنػة لئلخػػبلؿ كمػا حظػر   .(ّ)للمسػتهلكْب
ٙبديػػػد أك فػػػرض بصػػػورة مباشػػػرة أك غػػػّب مباشػػػرة أسػػػعار عػػػر اب٤بنافسػػػة أك ا٢بػػػد منهػػػا أك منعهػػػا، 
عار إعػادة بيػ  السػل  كا٣بػدمات أك شػركط إعػادة بيػ  السػػل  السػل  كا٣بػدمات أك حػد أدْف ألسػ

 .(ْ)أك ا٣بدمات
فػػػػ ذا درس ٦بلػػػػس ا٤بنافسػػػػة أثػػػػر االنػػػػدماج علػػػػى سػػػػعر السػػػػلعة الػػػػٍب تنتجهػػػػا ا٤بنشػػػػمة بعػػػػد 

 االندماج، سيخل  إُف إحدل نتيجتْب: 
 : أف يسب  االندماج ارتفاع األسعار، كىذا يقوم رفأ االندماج.األوىل
 ذا كػػاف يف كصػػوؿ ا٤بنشػمة لوضػػ  مهػػيمن سػػب  االنػػدماج خفػأ األسػػعار، فػ: أف يالثانيػة

ٚبفيضػػان لسػػعر ا٣بػػدمات أك السػػل ، فػػ ف للجهػػة ا٤بختصػػة أف تسػػتثِب ا٤بنشػػمة مػػن حظػػر الوصػػوؿ 
 (.ٓ)للوض  ا٤بهيمن

كقد أعط  البل حة األكركبية ا١بديدة للرقابة علػى االنػدماجات ا٤بفوضػية األكركبيػة سػلطة 
. كيػدخل يف (ُ)الَبكز االقتصادم، إذا نتج عنهػا إعاقػة جوىريػة للمنافسػة الفعالػة تقييم عمليات 

 . (ِ)مضموهنا االندماجات غّب التنافسية الٍب تؤدم إُف ارتفاع األسعار 
                                                             

 .ِّّبادة يوس  ص أسامة فتحي ع -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ُ)
 .ّ-ُـ  -البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم( ِ)
 .ٕ-ْ، ُ-ْ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـّ)
 .ُ-ٕ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـْ)
 .ُْم  ـقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السور (. ُُ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف  ا٤بػػػػادة )ٓ)
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ا٤بشػػرفة كا٤براقبػػػة لتطبيػػ  نظػػػاـ ا٤بنافسػػة أبف الَبكػػػز ا١بهػػػة  أتكػػدتكمػػن ىػػػذا يتبػػْب أنػػػو إذا 
، كلػػن يكػػػوف لػػو سػػػلبيات كاضػػحة ٚبػػػال  مقصػػد ا٤بػػػنظم يف االقتصػػادم لػػن يػػػؤثر علػػى األسػػػعار

تنظيمػو للمنافسػػة ف نػو يوافػػ  علػى عمليػػة الَبكػز بشػػرط عػدـ زايدة األسػػعار علػى ا٤بسػػتهل  دكف 
 مرر قانوٓف.

طلبػػػ  توضػػيحان لػػذل  ٲبكػػن اسػػتعراض قضػػية الَبكػػز الػػٍب درسػػها ٦بلػػس ا٤بنافسػػة، فقػػد ك 
ا٤بوافقة على استحواذىا على شركة فيبل البحريػة العا٤بيػة، الشركة الوطنية السعودية للنقل البحرم 

كالتػػػػػػػاريخ  َُِّ/َُّكدرس ٦بلػػػػػػس ا٤بنافسػػػػػػة السػػػػػػعودم ا٤بوضػػػػػػػوع كأصػػػػػػدر قػػػػػػراره ذا الػػػػػػرقم 
ىػػػػ، اب٤بوافقػػػة علػػػى عمليػػػة الَبكػػػز االقتصػػػادم بشػػػرط ٙبديػػػد أسػػػعار النقػػػل كفقػػػا ُّْْ/ّ/ُٖ

 .(ّ)آلليات السوؽ كعلى األخ  السوؽ السعودم 
 

 الرابع: وجود أي عواالق نظامية تؤثر على دخوؿ متنافسني جدد ال رع
ألـز ا٤بنظم السعودم ٦بلس ا٤بنافسة أف أيخذ يف عػْب االعتبػار خلػو السػوؽ مػن أم عػا   
نظامي ٲبن  من دخوؿ منافس جديػد للشػركة بعػد الَبكػز، كقػد أشػار ا٤بػنظم السػعودم إُف بعػأ 

 يل ا٤بثاؿ، كذكر بعأ الشراح عوا   أخػرل، كمػن أىػمالعوا   النظامية، كذكرىا إ٭با ىو على سب
 اآليت:  الٍب ٙبوؿ دكف تسوي  منتجات أم منافس جديد للمنشمة النظاميةالعوا   
 . (4)الرسـو ا١بمركية كالقيود غّب ا١بمركية على ا٤بستويْب الى كا٣بارجي .ُ
 ،(5)بعأ الدكؿتوزي  ا٤بناط  ا١بغرافية بنصوص قانونية كما يف توزي  الكهرابء يف  .ِ
 .(ٔ)ضب  بعأ ا٤بناط  ا١بغرافية ابشَباطات يف ا١بودة، كا٤بواصفات كا٤بقاييس .ّ

                                                                                                                                                                                   

 ، ا٤بادة الثانية.ُّٗـ، برقم ََِْ( البل حة األكركبية للرقابة على االندماجات الصادرة سنة ُ)
 .ِّٖأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ِ)
 www.ccp.org.sa(ينظر موق  ٦بلس ا٤بنافسة السعودم على الشبكة  ّ)
( البل حػػة التنفيذيػػة لقػػانوف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة ا٤بصػػرم الصػػادرة بقػػرار ر ػػيس ٦بلػػس الػػوزراء رقػػم ْ)

 .ِ، ا٤بادة السادسة، كىي بنصها يف البل حة التنفيذية لقانوف ا٤بنافسة القطرم، ـََِٓلسنة  ُُّٔ
 .ّٕ. ص  –سة للدكتور حسْب ا٤باحي ( ٞباية ا٤بنافٓ)
 .ّٕ( ا٤برج  الساب  ص ٔ)
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معينػة، كخػدمات االتصػاالت كا٣بػدمات ا٤بصػرفية يف  لسػوؽاحتكػار بعػأ القطاعػات  .ْ
 .(ُ)العديد من الدكؿ تكوف اتكرة بْب شركات معدكدة

فسػيو مػن خػبلؿ عوا ػ  قانونيػة إذا كجد لدل الكياف ا١بديد قدرة على إعاقػة توسػ  منا .ٓ
مثػػػل السػػػيطرة علػػػى بػػػراءات االخػػػَباع كالعبلمػػػات التجاريػػػة، فػػػ ف ىػػػذا األمػػػر يؤخػػػذ يف 

 .(ِ)االعتبار عند اٚباذ القرار بشمف قبوؿ االندماج من عدمو
ؤدم إُف حػػدكث أتثػػػّب كيػػرل الباحػػ  ضػػركرة تقيػػيم ىػػذه العوا ػػ  النظاميػػة، فػػ ف كانػػ  تػػ

التمثّب قواين ف ف على ٦بلػس ا٤بنافسػة أف ٲبنػ  مػن االنػدماج حػٌب يتحقػ  ككاف ىذا  على ا٤بنافسة،
 من زكاؿ ىذه العوا  .

  
 ال رع اخلامس: ادلستوخم والتوجهات التار ية للممارسة ادلخلة ابدلنافسة يف السوؽ

التوجهػات التارٱبيػة أف يقػيم طلػ  الَبكػز  ألـز ا٤بنظم السعودم ٦بلس ا٤بنافسػة عنػد دراسػة
 .(ّ)لن يؤثر على ا٤بنافسة االندماج من أف ليتمكد ت ا٤بخلة اب٤بنافسة يف السوؽللممارسا

كقػػد كضػػ  ا٤بػػنظم السػػعودم بعػػأ ا٤بعلومػػات ا٤بهمػػة للَبكيػػز عليهػػا عنػػد دراسػػة التوجهػػات 
التارٱبيػػة للممارسػػة ا٤بخلػػة اب٤بنافسػػة كمسػػتواىا مػػن حيػػ  القػػوة كالضػػع  داخػػل ا٤بملكػػة العربيػػة 

 :السعودية، كىي
 ة ا٤بوردين أك ا٤بشَبايت ا٤بتمثرة بسب  تل  ا٤بمارسات.نسب -أ 
 ا٤بدة الزمنية الٍب حدث  خبل٥با ىذه ا٤بمارسات. -ب 
اال٫براؼ السػعرم أك الكمػي يف السػل  أك ا٣بػدمات عػن ا٤بسػتوايت ا٤بتوقعػة يف حالػة  -ج 

 عدـ حدكث تل  ا٤بمارسات.
 .(ْ)٥بم إُف السوؽأتثّب ا٤بمارسات على ا٤بوردين أك ا٤بشَبين ا١بدد ا٤بتوق  دخو  -د 

                                                             

 .َُِاالحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ( ُ)
االحتكػػار ، ّّْأسػػامة فتحػػي عبػػادة يوسػػ  ص  -النظػػاـ القػػانوٓف لعمليػػات الَبكػػز االقتصػػادم يف قػػانوف ا٤بنافسػػة ( ِ)

 .َِِور دمحم سلماف الغري  ص كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكت
 .ٓ-ِٕـ  -ينظر ن  ا٤بادة يف البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم( ّ)
كالتػػػػػاريخ  ََِٖ/ِٓ(  القواعػػػػػد ا٤بنظمػػػػػة لبلسػػػػػتثناءات كاإلعفػػػػػاءات الػػػػػٍب صػػػػػدرت بقػػػػػرار ٦بلػػػػػس ا٤بنافسػػػػػة ذم الػػػػػرقم ْ)
 .ِىػ، ا٤بادة ُِْٗ/ٗ/ٗ
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كنظػػػػرا لصػػػػعوبة حصػػػػوؿ ٦بلػػػػس ا٤بنافسػػػػة  علػػػػى الكثػػػػّب مػػػػن ا٤بعلومػػػػات، فقػػػػد ألػػػػـز ا٤بػػػػنظم 
، ٤بعرفػة يف الَبكػزيرفػ  مػ  الطلػ  معلومػات عػن كػل منشػمة مشػاركة السعودم مقدـ الطل  أف 

، أىػػػم العمػػػبلء كنسػػػبتهم يف السػػػوؽكمػػػن ىػػػذه ا٤بعلومػػػات التوجهػػػات التارٱبيػػػة للممارسػػػة ا٤بخلػػػة 
العوامػػػل ، ك بيػػػاف اب٤بنافسػػػْب كحصػػػتهم يف السػػػوؽ ،حجػػػم ا٤ببيعػػػات كقيمتهػػػا كنسػػػبتها يف السػػػوؽك 

حجػػػػم الطلػػػػ  علػػػػى السػػػػلعة ، ك ا٤بػػػػؤثرة علػػػػى تثبيػػػػ  األسػػػػعار خػػػػبلؿ ا٣بمػػػػس سػػػػنوات ا٤باضػػػػية
 .(ُ)كىيكلها

كيرل الباح  ضركرة هتيئة طريقة بديلة للتمكد من ىذه ا٤بعلومات، ألف أطػراؼ االنػدماج 
 ا٤بعلومػػات الػػٍب يوردكهنػػا، فمػػن مصػػلحتهم ذكػػر ا٤بعلومػػات الػػٍب تػػؤدم لقبػػوؿ الَبكػػز، متهمػػوف يف

كيقػػػَبح تقويػػػػة ٦بلػػػػس ا٤بنافسػػػػة السػػػػعودم بقاعػػػػدة بيػػػػا ت ١بميػػػػ  ا٤بنشػػػػ ت الصػػػػناعية كا٣بدميػػػػة 
كالتجارية كميزانياهتا، كترمج بطريقة احَبافية، للوصوؿ للمعلومات ا٤بطلوبػة أك التمكػد مػن صػحة 

 ا٤بقدمة من طال  الَبكز.   البيا ت
(، Market Concentrationقيػػاس درجػػة الَبكػز السػػوقي )كمػن الطػػرؽ ا٤بعتػرة ل

يػتم ترتيػ   أفيف االعتبار التوزي  العددم كا٢بجمي للمشركعات العاملة يف السوؽ،  كالٍب أتخذ
لعمػػاؿ أك ا٤بشػػركعات كفقػػا ألحجامهػػا، بػػدءا مػػن أكرىػػا، كيقػػاس ا٢بجػػم يف صػػورة ا٤ببيعػػات أك ا

 رأس ا٤باؿ، كيكوف حساب نسبة الَبكز حس  ا٤بعادلة اآلتية:
 .(ِ)إٝباِف ا٤ببيعات ÷ نسبة الَبكز = ا٤ببيعات ألكر ا٤بشركعات 

(، كالػٍب تتسػاند Set of Indicesلػ  أجهػزة ا٤بنافسػة علػى ٦بموعػة أدلػة )غكتعتمػد أ
ا١بانػػػ ، لتعزيػػػز ا٤بركػػػز ا٤بسػػػيطر،  فيمػػػا بينهػػػا إلثبػػػات الضػػػرر التنافسػػػي النػػػاتج عػػػن اآلاثر أحاديػػػة

 كىذه ا٤بعايّب ىي:
ارنػػػػػة بنصػػػػػي  ا٢بصػػػػػة السػػػػػوقية قنصػػػػػي  ا٢بصػػػػػة السػػػػػوقية ألطػػػػػراؼ العمليػػػػػة م -ُ

للمنافسػْب اآلخػػرين  فكلمػػا كانػػ  ا٢بصػػة السػػوقية ألطػػراؼ العمليػػة أكػػر مػػن حصػػة ا٤بنافسػػْب،  
 ة لؤلطراؼ ا٤بشاركة.كلما كاف من اتمل أف تؤدم العملية لزايدة أكر يف القوة السوقي

                                                             

 .َِـ  -سة السعودمالبل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بناف( ُ)
 .َّّأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ِ)
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خصػػػا   األطػػػراؼ ا٤بشػػػػاركة يف العمليػػػة كدكرىػػػػا يف تطػػػوير ا٤بنافسػػػػة قبػػػل إٛبػػػػاـ  -ِ
 العملية، كقابلية منتجات ا٤بنش ت لبلستبداؿ قبل االندماج.

 قدرة الكياف ا١بديد على إعاقة توس  منافسيو. -ّ
إضػػػافة إُف معػػػايّب أخػػػرل ٚبتلػػػ  حسػػػ  السػػػوؽ، كحسػػػ  ا٤بنشػػػ ت ا٤بند٦بػػػة، كحسػػػ  

 .(ُ)لدكلة الٍب ٰبدث هبا االندماج ا
كيلح  أف القوانْب األمريكية قد أعط  سلطة تقديريػة للسػلطة ا٤بختصػة يف ا٤بوافقػة علػى 

 االندماج كفقا للمعايّب اآلتية:
٭بػػػو الشػػػركة الدا٦بػػػة أك ا١بديػػػدة إُف درجػػػة ٲبكنهػػػا التػػػمثّب علػػػى منافسػػػيها أتثػػػّبان  .ُ
 قاطعان.

 تجار ا٤بنافسْب يف السوؽ.إمكانية إقصاء عدد كبّب من ال .ِ
إمكانيػة تكػوين عبلقػػة بػْب البػػا عْب كا٤بشػَبين يف السػوؽ تػػؤد إُف حرمػاف التجػػار  .ّ

 .(ِ)من الفرصة العادلة للمنافسة 
كيقػَبح الباحػ  أف يػػتم اسػتخداـ ىػػذه األدلػة كا٤بعػايّب مػػن ٦بلػس ا٤بنافسػػة السػعودم عنػػد    

 دراسة الَبكز. 
 

ينشأ عن الرتك  ااقتصادي ما يػؤدي إىل أف يصػبح ال رع السادس: مدخم ااتماؿ أف 
 لدخم األبراؼ ادلرتك ة قوة يف السوؽ

قلػػة  كاب٤بقابػػل فػػ فأف تعػػدد ا٤بتنافسػػْب أفضػػل للسػػوؽ ٤بػػا فيػػو مػػن تعزيػػز للتنػػافس،  ال شػػ 
للهيمنة، كىو ما ٲبثل قوة يف السوؽ. كَف يورد ا٤بػنظم السػعودم تفاصػيل لبحػ  ا٤بتنافسْب يؤدم 

 ة، كلذا سيستعْب الباح  ابلقوانْب ا٤بقارنة، كابلتطبيقات القضا ية غّب السعودية.ىذه ا١بز ي
كقد أعط  البل حة األكركبية ا١بديدة للرقابة علػى االنػدماجات ا٤بفوضػية األكركبيػة سػلطة 

كيػػػدخل يف  ،تقيػػيم عمليػػات الَبكػػػز االقتصػػادم، إذا نػػػتج عنهػػا إعاقػػػة جوىريػػة للمنافسػػػة الفعالػػة
 .(ُ)دماجات غّب التنافسية الٍب تؤدم إُف تقييد القدرة على االختيارمضموهنا االن

                                                             

 .ّّْ-ّّّأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ُ)
 .َّٓ-ّْٗعد ف ابقي لطي  ص  –الحتكارية التنظيم القانوٓف للمنافسة كمن  ا٤بمارسات ا( ِ)
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كسػػػب  ا٢بػػػرص علػػػى ذلػػػ  أف يكػػػوف لػػػدل ا٤بسػػػتهل  خيػػػارات مناسػػػبة ليختػػػار السػػػلعة 
ا٤ببل مػػػة مػػػن حيػػػ  السػػػعر كا١بػػػودة كا٣بػػػدمات، كلػػػذا تلػػػـز القػػػوانْب ا١بهػػػات ا٤بختصػػػة إبصػػػدار 

مػػن خلػػو اآلاثر ا٤بَبتبػػة عليػػو مػػن نتػػا ج غػػّب  جحالػػة االنػػدما عنػػد تػػراخي  االنػػدماج أبف تتمكػػد 
 .(ِ)تنافسية، تقلل فرص اختيار نوعية ا٤بنتج أماـ ٝبهور ا٤بستهلكْب 

مػػػػدل كيف التطبيقػػػات القضػػػا ية ا٤بقارنػػػػة، يلحػػػ  الباحػػػػ  أف القضػػػاء كثػػػّبا مػػػػا ينظػػػر إُف 
كػػزة قػػوة يف احتمػػاؿ أف ينشػػم عػػن الَبكػػز االقتصػػادم مػػا يػػؤدم إُف أف يصػػب  لػػدل األطػػراؼ ا٤بَب 

 ، كيوض  ذل  الوقا   اآلتية: السوؽ
قررت اكمة العليا يف الوالايت ا٤بتحدة األمريكية عدـ مشركعية انػدماج  الواقعة األوىل:

%، مػ  شػركة كلػوريكس ْٓشركة برككَب الػٍب تنػتج ٧باليػل التنظيػ  كالتطهػّب كحصػتها السػوقية 
%، كاسػتندت اكمػة العليػا يف حكمهػا ْٗوقية الٍب تنتج ٧باليل التبييأ السا لة كحصتها الس

زايدة عوا ػػ  ك أف يصػب  لػدل األطػراؼ ا٤بَبكػزة قػوة يف السػوؽ  إُف أف ىػذا االنػدماج سػيؤدم إُف
 .(ّ)دخوؿ السوؽ كإقصاء ا٤بنافسة اتملة 

 MCIكقػػػػػػػررت ا٤بفوضػػػػػػػية األكركبيػػػػػػػة منػػػػػػػ  انػػػػػػػدماج شػػػػػػػركة ) الواقعػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة:
WorldCom) علػػى األقػػل، َْالسػػوقية يف سػػوؽ مػػزكدم اإلنَبنػػ   الػػٍب تبلػػغ حصػػتها %

% على األقل، لكوف عملية االندماج تنتج مركزا مسػيطرا َُ( كتبلغ حصتها Sprintكشركة )
 . (ْ)يؤثر على بقية ا٤بنافسْب

كيػرل الباحػ  أف كجػود القػوة يف السػوؽ للشػركات ا٤بَبكػزة الػٍب تػؤدم إُف إقصػاء ا٤بنافسػة 
ج، كىػػذا ال ٲبكػػن التنبػؤ بػػو إال بدراسػػة الواقعػػة دراسػػة متمنيػػة للوصػػوؿ سػب  قػػوم لػػرفأ االنػػدما 

 للقرار السليم. 
 

 ال رع السابع: اخلصاالص ادلتغرية للسوؽ دبا يف ذل  النمو واابتكار واإلبداع.
                                                                                                                                                                                   

، ا٤بػادة الثانيػة، كينظػػر: النظػاـ القػػانوٓف ُّٗـ، بػػرقم ََِْ(البل حػة األكركبيػة للرقابػػة علػى االنػدماجات الصػػادرة سػنة ُ)
 .ِّٖأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة 

 .ِّّأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -كز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( النظاـ القانوٓف لعمليات الَب ِ)
 .  َُّ( مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية، ٦بلة ا٢بقوؽ للدكتور أٞبد ا٤بلحم ص ّ)
 .ِّْأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ْ)
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نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة كال حتػػػو التنفيذيػػػة  حػػػرص ا٤بػػػنظم السػػػعودم علػػػى أتكيػػػد أف مػػػن أىػػػداؼ
. كمػػن أىػػم العوامػػل الػػٍب يدرسػػها ٦بلػػس (ُ) ة النشػػاط االقتصػػادمتشػػجي  االبتكػػار كتعزيػػز فاعليػػ
 .(ِ) ا٣بصا   ا٤بتغّبة للسوؽ ٗبا يف ذل  النمو كاالبتكار كاإلبداعا٤بنافسة عند طل  االندماج 

عطػػػػ  البل حػػػػة األكركبيػػػػة كىػػػػذا ا٤بعػػػػُب موجػػػػود لػػػػدل الكثػػػػّب مػػػػن قػػػػوانْب ا٤بنافسػػػػة، فقػػػػد أ
 ا٤بفوضػية األكركبيػة سػلطة تقيػيم عمليػات الَبكػز االقتصػادم (ّ)ا١بديدة للرقابة على االنػدماجات

الػٍب تػؤدم ك ، إذا نػتج عنهػا إعاقػة جوىريػة للمنافسػة الفعالػة (كيدخل يف مضػموهنا االنػدماجات)
إُف تقييػػد القػػدرة علػػى االبتكػػار. كعنػػد فحػػ  االنػػدماج للنظػػر يف آاثره، يلػػـز التمكػػد مػػن خلػػو 

 تنافسػػػية، تقلػػػل فػػػرص االبتكػػػار كالتحسػػػْب يف جػػػودة كنوعيػػػة اآلاثر ا٤بَبتبػػػة عليػػػو مػػػن نتػػػا ج غػػػّب
 .(ْ)ا٤بنتجات

كيػػرل الباحػػ  أف مػػن أىػػم مقاصػػد الػػدكؿ تشػػجي  االبتكػػار كاالخػػَباع، كحفظػػ  حقػػوؽ 
ا٤بخَبعْب كا٤ببتكرين أبنظمة خاصة، كلذا ف ف كوف االندماج يقوم فرصة االبتكار مسملة إٯبابيػة 

٤بقابػػل إذا كػػاف يف االنػػدماج تقليػػل لفػػرص االبتكػػار كاالخػػَباع تقػػوم قبػػوؿ فكػػرة االنػػدماج، كيف ا
 ف ف ذل  ٩با ينظر يف االعتبار عند دراسة االندماج. 

 

  

                                                             

 .ْ-ُـ  -( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودمُ)
 .ٕ-ِٕـ  -( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودمِ)
 ، ا٤بادة الثانية.ُّٗـ، برقم ََِْ( البل حة األكركبية للرقابة على االندماجات الصادرة سنة ّ)
 .ِّّ، ك ص ِّٖأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -فسة ( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بناْ)
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 املطلب الجالح

 ّصْل امليغأٗ للنزكش املَٔنً  تكٔٔه مصاحل االىدماج عيد 

ٕبصػػػر  يلػػػـز ا١بهػػػة الػػػٍب تػػػدرس طلبػػػات االنػػػدماج بعػػػد أف تػػػدرس اآلاثر السػػػلبية، أف تقػػػـو
 Countervailingٝبيػػ  اآلاثر اإلٯبابيػػة للعمليػػة، كتسػػمى العوامػػل التعويضػػية ) كدراسػػة

Factors كتشػػػػمل اآلاثر غػػػػّب التنافسػػػػية للصػػػػفقة،   يػػػػتم عمػػػػل موازنػػػػة بػػػػْب اآلاثر السػػػػلبية ،)
 .(ُ)كاآلاثر اإلٯبابية، ليكوف القرار قا ما على ٙبقي  ا٤بصلحة العامة

مػػػن خػػػبلؿ دراسػػػة طلػػػ  الَبكػػػز جمللػػػس ا٤بنافسػػػة ا تبػػػْب إذ كقػػػد أكػػػد ا٤بػػػنظم السػػػعودم أنػػػو
االقتصػػادم أف مػػن شػػمنو التػػمثّب سػػلبان علػػى ا٤بنافسػػة، تعػػْب علػػى اجمللػػس أف يتحػػرل قبػػل رفػػأ 
الطلػ  اآلاثر اإلٯبابيػة الػٍب ٲبكػن أف تنشػػم عػن ىػذا الَبكػز كالػػٍب قػد تفػوؽ آاثر الػرفأ أك ٙبقػػ  

 .(ِ)مصلحة عامة
ا٤بمارسػػػػػات لػػػػػ  عنػػػػػد طلبػػػػػو اإلعفػػػػػاء مػػػػػن االلتػػػػػزاـ ٗبنػػػػػ  كمػػػػػن ا٤بفػػػػػَبض علػػػػػى مقػػػػػدـ الط

مػػػػررات كإٯبابيػػػػات كسػػػػلبيات الطلػػػػ  أف يقػػػػدـ جمللػػػػس ا٤بنافسػػػػة  كاالتفاقػػػػات ا٤بخلٌػػػػة اب٤بنافسػػػػة
، ألنػػػو أكثػػػر خػػػرة ابلسػػػوؽ التنافسػػي للسػػػلعة الػػػٍب ينتجهػػػا أك ا٣بدمػػػة الػػػٍب (ّ) كمسػػتندات ذلػػػ 

   يقدمها.
 لمؤشرات التالية:ل كفقان  دراسة طل  اإلعفاءا من كال ٰب  جمللس ا٤بنافسة أف يعفي أحد

 ( أتثّب اإلعفاء على ا٤بنافسة.ُ 
 ( دراسة كٙبليل ا٤بستندات ا٤بقدمة من ٝبي  األطراؼ.ِ 
( عقػػد جلسػػات اسػػتماع عامػػػة كخاصػػة، كإخطػػار األطػػراؼ الػػػٍب قػػد تتػػمثر مػػن اإلعفػػػاءات ّ 

   .(ْ) ا٤بقَبحة، كٛبكينهم من تقدٔف ما لديهم
القوانْب ٙبظر ٝبي  ما يؤدم إُف الوض  ا٤بهيمن، الٍب ينتج عنها أثر سػيء علػى  م  كوفك 

ا٤بنافسػػة لكػػػل حالػػة علػػى حػػػدة،  سا٤بنافسػػة، كيتبػػْب ذلػػ  بنػػػاء علػػى الفحػػ  الػػػذم ٯبريػػو ٦بلػػ

                                                             

 . ِّْأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ُ)
 .ِٗـ  -( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودمِ)
 .ِ-ُِـ  -( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودمّ)
 .ُٓـ  -التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ( البل حةْ)
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علػػى أف . إال أهنػػا تػػن  (ُ)ليتبػػْب مػػدل أتثػػّب االتفػػاؽ أك التعاقػػد علػػى حريػػة ا٤بنافسػػة يف السػػوؽ 
إُف الوصػػػوؿ للَبكػػػز االقتصػػػادم ٲبكػػػن قبولػػػو إذا حقػػػ  نتػػػا ج مفيػػػدة، كذلػػػ   االنػػػدماج ا٤بػػػؤدم

. ككرد التمكيػػػػد يف قػػػػانوف ا٤بنافسػػػػة كمنػػػػ  االحتكػػػػار السػػػػورم علػػػػى (ِ)ٙبقيقػػػػا للمصػػػػلحة العامػػػػة 
 كانػ  ٥بػا آاثر اقتصػادية إٯبابيػة كػمف تػؤدم إُفاستثناء ا٤بنشمة من حظر ا٥بيمنة على السوؽ إذا  

أك ٙبسػػْب نوعيػػة ا٣بػػدمات كالسػػل  أك طػػرح  الوطنيػػة علػػى ا٤بنافسػػة الدكليػػةدعػم قػػدرة ا٤بؤسسػػات 
 . (ّ) منتجات جديدة يف السوؽ

كقد تطرق  البل حة األكركبية لبلنػدماج إُف أف ا٤بفوضػية األكركبيػة يلزمهػا قبػل أف تقػرر يف 
 االندماج ا٤بعركض أف أتخذ يف حسباهنا اآليت:

 يرىا داخل السوؽ ا٤بشَبؾ، يف ضوء:اافظة على ا٤بنافسة الفعالة كتطو  -ُ
 تركيبة األسواؽ ا٤بعنية. -
 ا٤بنافسة الفعلية أك اتملة من ا٤بنش ت األخرل داخل السوؽ أك خارجو. -
 عوامل اقتصادية تشمل اآليت: -ِ
 ا٤بركز السوقي للمنش ت ا٤بكونة للَبكز، كقوهتا االقتصادية كا٤بالية،  -
 البدا ل ا٤بتاحة للموردين كا٤بستخدمْب. -
 ا٢بصوؿ على اإلمدادات كاألسواؽ. -
 كجود عوا   قانونية أك غّبىا تعرقل الدخوؿ إُف السوؽ. -
 توجهات العرض كالطل  للسل  كا٣بدمات ا٤بعنية. -
 مستول ا٤بناف  الٍب ٯبنيها ا٤بستهلكوف. -
 التطور التكنولوجي. -
 .(ُ)النمو االقتصادم الذم يكوف لصاٌف ا٤بستهلكْب كال يكوف عا قا للمنافسة -

                                                             

ـ. ََِٓلسػػػنة  ُُّٔ( ال حػػػة القػػػانوف ا٤بصػػػرم ٢بمايػػػة ا٤بنافسػػػة كمنػػػ  ا٤بمارسػػػات االحتكاريػػػة الصػػػادر ابلقػػػانوف رقػػػم ُ)
 .ُِا٤بادة 

 .ّْص  –ـ ََِٔ –للدكتورة لينا حسن ذكي  –قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  االحتكار ( ِ)
 .ُْن  االحتكار السورم  ـقانوف ا٤بنافسة كم( ّ)
الفقػػرة األكُف، ينظػػر كتػػاب: التنظػػيم القػػانوٓف للمنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات  –ا٤بػػادة الثانيػػة  –ال حػػة االنػػدماج األكركبيػػة ( ُ)

 .ِىام   -ّٓٔعد ف ابقي لطي  ص  –االحتكارية 
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كقػػد كضػػ  نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم سػػلطة لتقػػدير ا٤بصػػاٌف ا٤بَبتبػػة علػػى االنػػدماج يف حػػاؿ 
 كصولو للهيمنة، كبياف ذل  يف الفركع اآلتية:

 الفرع األكؿ: كجود ما يؤثر على ا٤بنافسة 
الفػػرع الثػػػآف: نشػػػوء كفػػػاءة تقنيػػػة أك أم فوا ػػػد أخػػػرل تفػػػوؽ آاثر ا٤بنػػػ  أك ا٢بػػػد مػػػن حريػػػة 

 ا٤بنافسة
 الثال : كجود مرر على أساس ٙبقي  الصاٌف العاـ الفرع

 
 ال رع األوؿ: وجود ما يؤثر على ادلنافسة 

أكػػد ا٤بػػنظم السػػعودم أف الَبكػػز االقتصػػادم إذا أثػػر علػػى ا٤بنافسػػة فػػ ف ذلػػ  ال يقتضػػي 
لػػيس كػػل مػػا يوصػػم . ف(ُ) القواعػػد ا٤بنظمػػة للَبكػػز االقتصػػادمابلضػػركرة أف ٲبنػػ  الَبكػػز، كمػػا يف 

فا٤بنشػػػمة التجاريػػػة قػػػد تصػػػل إُف يػػػدخل ضػػػمن اظػػػورات،  منػػػة أك الوصػػػوؿ ٤بركػػػز احتكػػػارماب٥بي
كمػػا   ،(ِ)نسػبة عاليػػة مػػن السػػوؽ بطػرؽ مشػػركعة، كتتحقػػ  ا٤بنافسػػة العادلػة مػػ  التجػػار اآلخػػرين 

 أف ا٤بنظم يوازف بْب مفاسد ا٥بيمنة كمصا٢بها، كيصدر قراره حياؿ طلبات الَبكز كفقا لذل .
 :ما أييت الٍب ذكرىا القضاء للوصوؿ للمركز االحتكارم ب ا٤بشركعةكمن األسبا

 .(ّ)ا٢بصوؿ على مركز احتكارم بسب  ا٤بهارة يف التجارة -ُ
لشػريفة، كمػا يف األسػواؽ الػٍب ال ٙبتمػل إال ا ا٤بنافسػةا٢بصوؿ على مركز احتكارم بسب   -ِ

نافسػػػة يف كزارة التجػػػارة ، كقػػػد قػػػررت مديريػػػة ا٤ب(ْ)عػػػددا ٧بػػػدكدا مػػػن ا٤بنتجػػػْب، ك نتػػػاج اإل٠بنػػػ 
كالصػػناعة األردنيػػة أف شػػػركة اسػػتّباد اللحػػػـو األردنيػػة الوحيػػدة يف األردف رغػػػم كوهنػػا الوحيػػػدة يف 
السػػػػػوؽ كىػػػػػي يف كضػػػػػ  ىيمنػػػػػة يف السػػػػػوؽ إال أهنػػػػػا َف ٚبػػػػػال  القػػػػػانوف إبسػػػػػاءة اسػػػػػتغبلؿ ىػػػػػذا 

 .(ُ)الوض 
                                                             

قواعػػػد ا٤بنظمػػػة للَبكػػػز االقتصػػػادم، ىػػػػ، ابعتمػػػاد الُِْٗ/ٗ/ٗكالتػػػاريخ  ََِٖ/ِٓ(  قػػػرار ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة ذك الػػػرقم ُ)
 .ِ-ْا٤بادة 

 .ُٔٔ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص ِ)
 .َُُاالحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ( ّ)
 .َُُا٤برج  الساب  ص ( ْ)
 ـ.ََِٓ/ٕ/ِٖيف  ُِِٕٗ، عدد ُٕاألردنية، ص  ، كأحاؿ إُف ا١بريدة الر٠بيةَُٓا٤برج  الساب  ص ( ُ)
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كما بطريقة طبيعية   دكف إرادة كال سعي من ا٤بنشمة، بلا٢بصوؿ على مركز احتكارم  -ّ
إذا َف يوجػػد يف السػػوؽ إال مشػػركع كاحػػد. فالوصػػوؿ ٤بركػػز مسػػيطر ال يعػػد ٨بالفػػة، كا٤بخالفػػة ىػػو 

 .(ُ)إساءة استخداـ ىذا الوض  ا٤بسيطر
كمػا إذا كػاف مبنيػا علػى بػراءة اخػَباع أك بطريقػة قانونيػة  ا٢بصوؿ على مركز احتكػارم  -ْ

، كلػػذا تظػػل ٩بارسػػات اتكػػر ذم الوضػػ  ا٤بسػػيطر (ِ)ابتكػػار لػػو تطبيػػ  صػػناعي ٤بػػدة مػػن الػػزمن 
احتكػار علػى  ككمػا يف حػاؿ ا٢بصػوؿ .(ّ)مشركعة ما َف توجد إساءة الستخداـ الوض  ا٤بسيطر 

بسػػب  ا٤بصػػلحة العامػة، كخػػدمات االتصػػاالت يف العديػػد مػن الػػدكؿ تكػػوف اتكػػرة  مػن الدكلػػة
 .(ْ)بْب شركات معدكدة

بطػػرؽ كلكنهػػا حصػػل  عليهػػا  %،ٓ صػػة السػػوقية للمنشػػمةال تتجػػاكز ا٢بكيف ا٤بقابػػل قػػد 
 زايدة ا٢بصػػػة السػػػوقية كلػػػذل  ٲبنعهػػػا النظػػػاـ، إذ تػػػن  أنظمػػػة ا٤بنافسػػػة علػػػى منػػػ  غػػػّب مشػػػركعة

 .(ٓ)بطرؽ غّب مشركعة بغأ النظر عن النسبة
كَف يتطػػرؽ القػػانوف األمريكػػي )قػػانوف شػػّبماف( لؤلفعػػاؿ االحتكاريػػة ابلتفصػػيل اتركػػا ذلػػ  

التػػاجر للمركػػز كصػػوؿ  كٲبكػػن اسػػتخبلص ثبلثػػة معػػايّب أساسػػية ٙبػػدد مػػدل مشػػركعيةللقضػػاء، 
 كبياهنا فيما أييت.االحتكارم 
كصػػل التػػاجر للمركػػز االحتكػػارم دكف فعػػل  يقصػػد بػػو أنػػو إذا  ومعيػػار ااسػػتثناء :األوؿ

السػػيطرة علػى السػػوؽ، بػل مػػن خػبلؿ ظػركؼ السػػوؽ، فهػو يف ىػػذه ا٢بػاؿ ال يعػػد  بقصػدإٯبػا  
 تكبا لفعل غّب مشركع.مر 

ينظػر مػن خػبلؿ ىػذا ا٤بعيػار إُف الضػرر الػذم   والثاص: معيػار الضػرر النػاجم عػن ال عػل
 ٰبصل للمنافسْب بسب  الفعل الذم قاـ بو صاح  ا٤بركز االحتكارم. 

ىػػذا ا٤بعيػػار القضػػاء ا٤بخػػت  سػػلطة تقديريػػة كيعطػػي   الثالػػث: معيػػار ال عػػل يف اػػد ذاتػػ 
 .(ُ)تاجر الذم كصل ٤بركز احتكارم يعد سلوكا ٨بالفالتحديد كوف سلوؾ ال

                                                             

 .ٖ( قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ُ)
 .ٖٓ( ٞباية ا٤بنافسة للدكتور حسْب ا٤باحي ص ِ)
 .ُِ( نطاؽ احتكار ا٤بعرفة التكنولوجية بواسطة السرية ٥بآف دكيدار ص ّ)
 .َُِفسة للدكتور معْب الشناؽ ص االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنا( ْ)
 .ٖٓ( يف ٦باؿ عدـ اإلخبلؿ ابألسعار كٞباية ا٤بنافسة كمن  االحتكار للدكتور أٞبد دمحم ٧بمود خل  ص ٓ)
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أصػػل  ا٤بعػػايّب الػػٍب اعتمػػدىا القػػانوف األمريكػػي يف ٙبديػػد مشػػركعية  األخػػّب ا٤بعيػػار كيعتػػر
ك٤با حكم  ٧بكمػة أكؿ درجػة يف القضػاء األمريكػي أبف تعػديل  .(ِ)الفعل الذم يقـو بو التاجر

ة الثانيػػػة مػػػن قػػػانوف شػػػّبماف، كرفعػػػ  كمػػػة تصػػػميم ا٤بعػػػدات كٚبفػػػيأ األسػػػعار ٱبػػػال  ا٤بػػػاد
االسػػتئناؼ األمريكيػػة قػػررت إلغػػاء ا٢بكػػم، كأنػػو يتعػػْب البحػػ  عمػػا إذا كػػاف سػػلوؾ ا٤بػػدعى عليػػو 
ينطػػوم علػػى ٩بارسػػة ٘باريػػة طبيعيػػة، تنسػػجم مػػ  األفعػػاؿ الػػٍب ٛبػػارس يف سػػوؽ تعػػج اب٤بنافسػػة أـ 

 .(ّ)ال
ريػػة لتحديػػػد كػػػوف السػػلوؾ الػػػذم أكصػػػل كيػػرل الباحػػػ  أف إعطػػاء القضػػػاء السػػػلطة التقدي

التاجر ٤بركز احتكػارم ىػو الصػحي ، مػ  األخػذ يف االعتبػار ا٤بعيػارين اآلخػرين ليعػْب القضػاء يف 
 تقريره يف القضية ا٤بنظورة. 

 
ال رع الثاص: نشوء ك اءة تقنية أو أي فواالد أخرخم ت وؽ آاثر ادلنػع أو احلػد مػن اريػة 

 ادلنافسة
نظػػاـ ( مػػن ْمػػن تطبيػػ  أحكػػاـ ا٤بػػادة ) جمللػػس ا٤بنافسػػة أف يعفػػي أجػػاز ا٤بػػنظم السػػعودم

 بشرطْب:على ا٤بمارسات كاالتفاقات ا٤بخٌلة اب٤بنافسة ا٤بنافسة السعودم 
 .على طل  من ذكم العبلقةأف يكوف اإلعفاء مبنياِّ  -ُ
إُف ٙبسػْب أداء ا٤بنشػ ت كٙبقيػ   أف تؤدم تل  ا٤بمارسة أك االتفاؽ ا٤بخػل اب٤بنافسػة -ِ

   .(ْ) ة للمستهل  تفوؽ آاثر ا٢بد من حرية ا٤بنافسةفا د
أكػػػػدت أف الَبكػػػػز إذا أدل إُف أتثػػػػّب علػػػػى  القواعػػػػد ا٤بنظمػػػػة للَبكػػػػز االقتصػػػػادمكمػػػػا أف 

ا٤بنافسػػة، كيف الوقػػ  نفسػػو نشػػم بسػػببو كفػػاءة تقنيػػة أك أم فوا ػػد أخػػرل تربػػو علػػى األثػػر السػػليب 

                                                                                                                                                                                   

 .ُٗٔ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للغري  ص ُ)
 .  َُْ( االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ِ)
 .ُِٕكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للغري  ص االحت( ّ)
 .ُُـ  -( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودمْ)
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. كىػذا مقػرر يف  (ُ)العظمػى علػى ا٤بفاسػد الػدنيا علػى ا٤بنافسػة فػ ف ٦بلػس ا٤بنافسػة يقػدـ ا٤بصػاٌف 
 .(ِ)كثّب من تنظيمات ا٤بنافسة، كينظر على سبيل ا٤بثاؿ قانوف ا٤بنافسة األردٓف

مػػػػن أىػػػػم العوامػػػػل اإلٯبابيػػػػة الػػػػٍب قػػػػد تنػػػػتج مػػػػن االنػػػػدماج زايدة الكفػػػػاءة كمػػػػن ا٤بعلػػػػـو أف 
و مػػػن كفػػػورات ا٢بجػػػم مػػػن ٚبفػػػيأ تكػػػالي  اإلنتػػػاج كمػػػا ٰبققػػػ (Efficienciesاالقتصػػػادية )

الكبػػّب، كقػػد أكػػد القػػانوف الفرنسػػػي علػػى ضػػركرة أف يؤخػػذ يف االعتبػػػار عنػػد دراسػػة صػػفقة مػػػا، 
مػػدل مسػػاٮبتها يف عمليػػة التقػػدـ االقتصػػادم، بصػػورة تػػوازف الضػػرر التنافسػػي النػػاتج عنهػػا. كمػػا 

 .(ّ)أكدت على ذل  البل حة األكركبية ا١بديدة 
نػػػػػدماجات األفقيػػػػة الصػػػػادرة عػػػػػن ا٤بفوضػػػػية األكركبيػػػػػة ا٤ببػػػػػادئ اإلرشػػػػادية لبل قػػػػررتكقػػػػد 

مشػػركعية بعػػأ االنػػدماجات الضػػركرية لتحقيػػ  الكفػػاءة االقتصػػادية، مثػػل كفػػرة ا٢بجػػم كتقليػػل 
 .(ْ)نفقة النقل كٙبصْب كفاءة اإلنتاج كالتوزي  كٙبسْب القدرات اإلدارية

ا٤بػػػ ؿ إُف توسػػػي   كٲبكػػػن السػػػماح لػػػبعأ التصػػػرفات الػػػٍب توصػػػل للهيمنػػػة لكوهنػػػا تفيػػػد يف
نصػػ  الكثػػّب مػػن قػػوانْب ا٤بنافسػػة علػػى أف االنػػدماج إذا أدل إُف الوصػػوؿ حريػػة ا٤بنافسػػة. كقػػد 

للمركػػػػز ا٤بهػػػػيمن، ككػػػػاف يف االنػػػػدماج مصػػػػلحة لبلقتصػػػػاد الػػػػوطِب فػػػػ ف ابإلمكػػػػاف اسػػػػتثناؤه كفػػػػ  
ف يسػتثِب مػن إجراءات معينة، ففي العديد من قوانْب ا٤بنافسة ٰب  للوزير ا٤بخت  أك للمجلػس أ

أف تػؤدم ا٥بيمنػة إُف نتػا ج اٯبابيػة ذات نفػ  بشػركط أٮبهػا ا٤بادة الػٍب ٙبظػر ا٥بيمنػة علػى السػوؽ 
عاـ يتعذر ٙبقيقو بدكف ىذا االستثناء ٗبا يف ذلػ  آاثرىػا االٯبابيػة علػى ٙبسػْب القػدرة التنافسػية 

، كنػػػ  القػػػانوف (ُ)للمؤسسػػػات أك نظػػػم اإلنتػػػاج أك التوزيػػػ  أك ٙبقيػػػ  منػػػاف  معينػػػة للمسػػػتهل 
 .(ِ)أف من مررات االستثناء كجود تقدـ تكنولوجي معْب مرغوب فيوالسورم للمنافسة على 

                                                             

ىػػػػ، ابعتمػػػاد القواعػػػد ا٤بنظمػػػة للَبكػػػز االقتصػػػادم، ُِْٗ/ٗ/ٗكالتػػػاريخ  ََِٖ/ِٓ(  قػػػرار ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة ذك الػػػرقم ُ)
 .ِ-ْا٤بادة 

 (.ُُ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف  ا٤بػػػػادة )ِ)
، كأحػػاؿ إُف: ّّْأسػػامة فتحػي عبػػادة يوسػ  ص  -( النظػاـ القػانوٓف لعمليػػات الَبكػز االقتصػػادم يف قػانوف ا٤بنافسػة ّ)

 .ُ/ِ، كالبل حة األكركبية ا١بديدة ا٤بادة ٕ/َّْ، كا٤بادة ٔ/ّْالقانوف التجارم الفرنسي ا٤بادة 
، عػػػػن: النظػػػػاـ القػػػػانوٓف لعمليػػػػات الَبكػػػػز ْادة ـ، ا٤بػػػػُِٗٗ( ا٤ببػػػػادئ اإلرشػػػػادية لبلنػػػػدماجات األفقيػػػػة الصػػػػادرة سػػػػنة ْ)

 .ّْْأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة 
 (.ُُ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف  ا٤بػػػػادة )ُ)
 .ُْقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـ( ِ)
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كقد تغفل بعأ قوانْب ا٤بنافسػة الػن  علػى علػة االسػتثناء الدقيقػة، بػل يػذكر التعليػل أبنػو 
ابلتشػهي،  كفقان للمصلحة العامة، كىذا معلـو من مقاصػد ا٤بػنظم، فػبل يعقػل أف يكػوف االسػتثناء

ٲبكػػػن أف تػػػرخ  ا٢بكومػػػة تلقا يػػػا،إذا مػػػن أنػػػو قػػػانوف ا٤بنافسػػػة ا١بزا ػػػرم  كمثػػػاؿ ذلػػػ  مػػػا كرد يف
اقتض  ا٤بصلحة العامة ذل ،أك بناء على طلػ  مػن األطػراؼ ا٤بعنيػة،ابلتجمي  الػذم كػاف ٧بػل 

بعػػو رفػػأ مػػن ٦بلػػس ا٤بنافسػػة، كذلػػ  بنػػاء علػػى تقريػػر الػػوزير ا٤بكلػػ  ابلتجػػارة كالػػوزير الػػذم يت
 .(ُ) القطاع ا٤بعِب ابلتجمي 

ٙبػػل السػػلطة التنفيذيػػة  ، أبفسػتثنا ياالجػػراء كيعتػر ذلػػ  يف التقنػػْب ا١بزا ػرم مػػن قبيػػل اإل
ا٤بصػػػلحة ذلػػػ ، كىػػػذا االسػػػتثناء مػػػمخوذ مػػػن القػػػانوف التجػػػارم  القتضػػػاء٧بػػػل ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة، 

 .(ِ) ة الدكليةمصلحة عامة كالتطور الصناعي كٙبقي  ا٤بنافس كجودالفرنسي، بشرط 
ككرد التمكيػػد يف قػػانوف ا٤بنافسػػة كمنػػ  االحتكػػار السػػورم علػػى اسػػتثناء ا٤بنشػػمة مػػن حظػػر 

كانػ  ٥بػػا آاثر اقتصػػادية إٯبابيػة كػػمف تػػؤدم إُف ٚبفػيأ سػػعر ا٣بػػدمات ا٥بيمنػة علػػى السػػوؽ إذا  
أك السػػػػل  أك إٯبػػػػاد فػػػػرص عمػػػػل أك تشػػػػجي  التصػػػػدير أك جػػػػذب االسػػػػتثمار أك إُف دعػػػػم قػػػػدرة 

ؤسسػػات الوطنيػػة علػػى ا٤بنافسػػة الدكليػػة أك كانػػ  ضػػركرية لتقػػدـ تقػػِب مرغػػوب فيػػو أك ٙبسػػْب ا٤ب
 .  (ّ) نوعية ا٣بدمات كالسل  أك طرح منتجات جديدة يف السوؽ

، فقػػد كجػػدت توجهػػات القضػػاء األمريكػػي ٘بػػاه االنػػدماج النػػاف  ا٤بػػؤثر علػػى ا٤بنافسػػةكأمػػا 
سػػػػبب  خبلفػػػػان بػػػػْب الشػػػػراح  ـُُْٗلو سػػػػنة قػػػػانوف كبليتػػػػوف األمريكػػػػي الصػػػػادر أصػػػػ مػػػػادة يف

: "ٰبظر استحواذ شركة أك مؤسسػة علػى كػل أك كا١بهات القضا ية، فقد ن  القانوف على اآليت
بعػػػأ أسػػػهم أك حصػػػ  أك موجػػػودات شػػػركة أك مؤسسػػػة أخػػػرل، سػػػواء بطريػػػ  مباشػػػر أك غػػػّب 

ة بْب تل  الشػركات يد ا١بوىرم للمنافسيمباشر، إذا كان  ىذه السيطرة تؤدم إُف احتماؿ التق
أك ا٤بؤسسػػات أك يف السػػوؽ بصػػفة عامػػة أك كػػاف مػػن مػػؤدل ذلػػ  احتمػػاؿ تكػػوين احتكػػار يف 

                                                             

 .ُِـ قانوف ا٤بنافسة ا١بزا رم( ُ)
، كبػْب ا٤بؤلػ  ّّْأسػامة فتحػي عبػادة يوسػ  ص  -َبكػز االقتصػادم يف قػانوف ا٤بنافسػة ( النظاـ القانوٓف لعمليػات الِ)

 L430-7أف القانوف التجارم الفرنسي على ىذا االستثناء ٗبوج  ا٤بادة 
 .ُْقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـ( ّ)
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كلكػػػػوف الػػػػن  عامػػػػاِّ، فقػػػػد اختلفػػػػ  توجهػػػػات  .(ُ)٦بػػػػاؿ السػػػػلعة كيف نطػػػػاؽ السػػػػوؽ ا١بغرافيػػػػة"
 القضاء األمريكي حياؿ االندماج الذم ينتج عنو آاثر  فعة على ثبلث توجهات:

يتعْب القػوؿ بعػدـ مشػركعية االنػدماج ألنػو يػؤدم ألثػر  فػ ، ٤بػا فيػو مػن ضػرر : أنو األوؿ
اب٤بنافسْب، كيف ىػذا التوجػو ٞبايػة ألصػحاب ا٤بشػاري  الصػغّبة كا٤بتوسػطة. كقػد كػاف ىػذا التوجػو 

 .(ِ)ىو السا د فَبة طويلة 
يف السػػػوؽ، : أنػػػو يتعػػػْب تقيػػػيم االنػػػدماج ابلنظػػػر للقػػػوة السػػػوقية أك إمكانيػػػة التواطػػػؤ الثػػػاص

كيتعْب االلتفات عن األثر الناف  الػذم قػد ينػتج عػن ىػذه التصػرفات، كىػذا التوجػو نظػر فيػو إُف 
 ٞباية السوؽ من ا٤براكز ا٤بسيطرة أك االتفاقات الٍب تقيد ا٤بنافسة. 

: أنػػو يتعػػْب القػػوؿ ٗبشػػركعية االنػػدماج الػػذم يػػنجم عنػػو أثػػر  فػػ  يف السػػوؽ، كأف الثالػػث
اجات الػػػٍب ينػػػتج عنهػػػا أثػػػر  فػػػ  مػػػا أمكػػػن، كقػػػد نظػػػر أصػػػحاب ىػػػذا التوجػػػو يػػػداف  عػػػن االنػػػدم

٤بصلحة العمبلء بغية االستفادة من اآلاثر النافعة الناٝبة عن االندماج. كىذا التوجػو ىػو السػا د 
يف الفػػَبة ا٢باليػػة لػػدل القضػػاء األمريكػػي، كيشػػَبط تقػػدٔف الػػدليل علػػى أنػػو لػػيس اب٤بقػػدكر ٙبقيػػ  

 .(ّ)عة إال من خبلؿ االندماج ىذه اآلاثر الناف
 مثل: لبلندماجإقناع القضاء بسب  معقوؿ  كيفَبض يف الشركات ا٤بند٦بة أف ٙبرص على

 حاجة صغار التجار للتكتل ٤بواجهة كبار التجار. -ُ
 تغطية حاجة شركة متوافرة لدل شركة أخرل. -ِ
 .(ْ)انتشاؿ شركة من أزمة مالية  -ّ

افسة أٮبية كرل لدراسة اآلاثر اإلٯبابية للَبكز، ليتم كيرل الباح  أٮبية أف يوِف ٦بلس ا٤بن
 مقارنتها ابآلاثر السلبية على ا٤بنافسة، كمن   ا٤بوازنة بينهما. 

 ال رع الثالث: وجود مربر على أساس ربقيق الصاحل العاـ

                                                             

 .٦ُْبلة ا٢بقوؽ ص  –لحم د. أٞبد ا٤ب–مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية  (ُ)
 .ْٔص  ا٤برج  الساب (ِ)
 .ٖٓا٤برج  الساب  ص ( ّ)
 .ٔٓا٤برج  الساب  ص ( ْ)
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أف الَبكػز إذا أدل إُف أتثػّب علػى ا٤بنافسػػة، إال  القواعػد ا٤بنظمػة للَبكػز االقتصػادمأكػدت 
 .  (ُ)ا٤بصلحة العامة تقتضي ا٤بوافقة عليو، ف ف على ٦بلس ا٤بنافسة أف يقدـ ا٤بصلحة العامةأف 

رغم مػػن إحاطػػة حريػػة ا٤بنافسػػة ٗبجموعػػة مػػن الضػػما ت عػػر منػػ  التواطػػؤ كاالتفاقػػات لػػابك 
ا٤بنافيػػػة لقواعػػػد ا٤بنافسػػػة كاالسػػػتغبلؿ التعسػػػفي لوضػػػ  مهػػػيمن أك ٢بالػػػة تبعيػػػة اقتصػػػادية فقػػػد مت 

  على استثناءات ٘بيز ىػذه ا٤بمارسػات، ككلهػا تعػود إُف ا٤بصػلحة العامػة للدكلػة، ٕبيػ  التنصي
كأىػم مػا اسػتثنتو األنظمػة  (ِ)تكوف ٥با آاثر اقتصادية اٯبابيػة تفػوؽ أم آاثر سػلبية علػى ا٤بنافسػة 

 ما أييت:
 ا٤براف  العامة الٍب يديرىا القطاع ا٣باصك  ا٤بنش ت ا٤بملوكة للدكلةأكالن: 
 ا٤بنش ت الٍب تستثُب بن  تنظيمي: اثنيان 

 اثلثان: كجود مصاٌف للمستهلكْب أك ا٤بنتجْب
 ىذه االستثناءات الٍب مت التنصي  عليها. بيافكفيما أييت 

 
 ادلرافق العامة اليت يديرها القطاع اخلايفو  ادلنشات ادلملوكة للدولةأواا: 

ى ٝبيػػػ  ا٤بنشػػػ ت العاملػػػة يف علػػػى أف أحكػػػاـ النظػػػاـ تطبػػػ  علػػػنػػػ  نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعودم 
، ككػػػذل  (ّ)األسػػواؽ السػػػعودية مػػا عػػػدا ا٤بؤسسػػات العامػػػة كالشػػركات ا٤بملوكػػػة ابلكامػػل للدكلػػػة

 (ُ)كالقطػػرم (ٔ)كالكػػويٍب (ٓ)كا٤بصػػرم  (ْ)الكثػػّب مػػن قػػوانْب ا٤بنافسػػة، مثػػل قػػانوف ا٤بنافسػػة اليمػػِب 

                                                             

ىػػػػ، ابعتمػػػاد القواعػػػد ا٤بنظمػػػة للَبكػػػز االقتصػػػادم، ُِْٗ/ٗ/ٗكالتػػػاريخ  ََِٖ/ِٓ(  قػػػرار ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة ذك الػػػرقم ُ)
 .ِ-ْا٤بادة 

 .ُْقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـ (.ُُ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف  ا٤بػػػػادة )ِ)
 .ّنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ( ّ)
 .ْـ، ـ ُٗٗٗلسنة  ُٗ( قانوف تشجي  ا٤بنافسة كمن  االحتكار كالغ  التجارم اليمِب رقم ْ)
 .ٗقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ٓ)
 .ٔىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔيف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف  ََِٕلسنة ( َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ٔ)
 .ٔـ، ـ ََِٔ( لسنة ُٗرقػػم ) -( القانوف القطرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ُ)
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إخضػػػػػاع ا٤برافػػػػػ  العامػػػػػة لقػػػػػوانْب  كقػػػػػد ا٘بػػػػػو ا٤بػػػػػنظم الفرنسػػػػػي إُف ،(ِ)كالسػػػػػورم  (ُ) كاإلمػػػػػارايت
 .(ّ)ا٤بنافسة

 اآليت: ا٤بصرم ا٤بنظم كاستثُب
 الٍب تديرىا الدكلة. ا٤براف  العامة  -ُ
ا٤برافػػ  العامػػة الػػٍب يػػديرىا القطػػاع ا٣بػػاص إذا كػػاف مػػن شػػمف ذلػػ  ٙبقيػػ  ا٤بصػػلحة  -ِ

   .(4)"العامة أك ٙبقي  مناف  للمستهل  تفوؽ آاثر ا٢بد من حرية ا٤بنافسة
 ٥بذا االستثناء شرطاف: كيشَبط

 أف تطل  تل  الشركات من جهاز ٞباية ا٤بنافسة استثناءىا من ا٢بظر،   -ُ
كتػػػذكر يف الطلػػػ  مػػػا يثبػػػ  كجػػػود مصػػػلحة عامػػػة أك ٙبقيػػػ  منػػػاف  للمسػػػتهل   -ِ

 .(ٓ)تفوؽ آاثر ا٢بد من ٞباية ا٤بنافسة 
أك إشػػػباع  أبنػػػو مشػػػركع تقػػػـو بػػػو اإلدارة هبػػػدؼ ٙبقيػػػ  خدمػػػة ا٤برفػػػ  العػػػاـ كٲبكػػػن تعريػػػ 

أعمػػػاؿ ا٤بؤسسػػػػات  :بعبػػػػارة كيعػػػػر عػػػن ا٤برافػػػػ  العامػػػة يف التنظػػػػيم القطػػػرم .(ٔ)حاجػػػة للجمهػػػور
 .(ٕ)كا٥بيئات كالشركات كالكيا ت ا٣باضعة لتوجيو الدكلة كإشرافها

كمػا أضػاؼ ا٤بػنظم السػعودم ٝبيػ  ا٤بنشػ ت الػٍب تتعامػل معهػا منشػ ت الدكلػة، كيشػػَبط 
 نش ت الٍب تتعامل معها ا٤بنش ت ا٤بملوكة ابلكامل للدكلة ما أييت:ا٤بنظم السعودم الستثناء ا٤ب

 ٩بلوكة ابلكامل للدكلة أف تكوف ا٤بنشمة الٍب تتعامل معها   -ُ
 عفاء بطل  اإلأف تتقدـ ا٤بنشمة  -ِ
 .(ُ) شركطو النظاميةأف تتوفر لئلعفاء  -ّ

                                                             

 أكتػػػػػوبر َُا٤بوافػػػػػ :  -ىػػػػػػ ُّّْذم القعػػػػػدة  ِْبتػػػػػاريخ –ـ َُِِ( لسػػػػػنة ْالقػػػػػانوف اإلمػػػػػارايت االٙبػػػػػادم رقػػػػػم )(ُ)
 .ّـ –يف شمف تنظيم ا٤بنافسة  -ـ َُِِ

 اثنيان. -ّقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـ ( ِ)
 .ِِٖأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ّ)
 .ٗقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ْ)
 .ُٓ حة التنفيذم للقانوف ا٤بصرم للمنافسة ـ البل( ٓ)
 .ٓٗ( يف ٦باؿ عدـ اإلخبلؿ ابألسعار كٞباية ا٤بنافسة كمن  االحتكار للدكتور أٞبد دمحم ٧بمود خل  ص ٔ)
 .ٔـ، ـ ََِٔ( لسنة ُٗرقػػم ) -( القانوف القطرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ٕ)
 .ّـ  -اـ ا٤بنافسة السعودم( البل حة التنفيذية لنظُ)
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 بعأ الشراح استثناء ا٤براف  العامة ٤با أييت: كقد انتقد     
   ٤ببدأ ا٤بساكاة ٤بخالفتو  -1
لكػػػوف االحتكػػػار ذاتػػػو لػػػيس ٩بنوعػػػان إف حصػػػل كفقػػػا للنظػػػاـ، كإ٭بػػػا ا٤بمنػػػوع إسػػػاءة ك  -2

  .استعماؿ ا٤بركز ا٤بهيمن، كالوصوؿ للمركز ا٤بسيطر بطري  غّب قانوٓف
أف ا٤بنشػػػػ ت ا٢بكوميػػػػة تقػػػػدـ خػػػػدمات عامػػػػة ٩بيػػػػزة للمجتمػػػػ  كأبسػػػػعار  كيػػػػرل الباحػػػػ 

تمػػػػػ ، كمػػػػػا يبعػػػػػد أف تػػػػػػؤثر علػػػػػى ا٤بنافسػػػػػة أك تضػػػػػػر مدعومػػػػػة، كيف ذلػػػػػ  مصػػػػػلحة عليػػػػػػا للمج
 اب٤بستهلكْب.

 
 ادلنشات اليت تستثىن بنص تنظيمياثنياا: 

السػلعة الػٍب ٙبػدد أسػعارىا بقػرار اسػتثن   نظاـ ا٤بنافسة السػعودمل القدٲبة بل حةكان  ال
 ػةو أك كارثػةو من ٦بلس الوزراء، أك بقرار مؤق و من "الوزير" ٤بواجهة ظركؼ استثنا ية أك حالػةو طار 

كانتقد ىػذا االسػتثناء لكونػو زايدة علػى النظػاـ، كاللػوا   تفسػر النظػاـ كال تزيػد عليػو،  ،(ُ)طبيعيةو 
 .(ِ)كلذا فقد حذؼ ذل  من البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ا١بديدة 

بعػػػػأ  ا٤بنافسػػػػة تسػػػػتثِب قػػػػوانْب عػػػػددان مػػػػن كأمػػػػا األنظمػػػػة األخػػػػرل، فػػػػيلح  الباحػػػػ  أف
لقػػػانوف أرفػػ  اب كعلػػػى سػػبيل ا٤بثػػاؿ، (ّ) ، ٤بصػػلحة يراىػػا ا٤بػػنظمتجاريػػة بػػن  تنظيمػػػيالنشػػ ت ا٤ب

ابلقطاعات كاألنشػطة كاألعمػاؿ ا٤بسػتثناة مػن تطبيػ  أحكػاـ  ان اإلمارايت االٙبادم للمنافسة ملحق
يف شػػػػمف تنظػػػػيم ا٤بنافسػػػػة. كاسػػػػتثُب ا٤بػػػػنظم الكػػػػويٍب  ـَُِِ( لسػػػػنة ْالقػػػانوف االٙبػػػػادم رقػػػػم )

 .(ْ)شركعات كأكجو النشاط الٍب ينظمها قانوف خاصا٤ب
علػػى األعمػػػاؿ  وبل تسػػرم أحكامػػػفػػػكأمػػا القػػانوف القطػػػرم فكانػػ  عبارتػػػو أتػػل، كأكضػػ  

كتوسػػػػ  القػػػػانوف اإلمػػػػارايت  كىػػػػذا يشػػػػمل كػػػػل مػػػػا صػػػػدر بتنظػػػػيم خػػػػاص. ،(ٓ) السػػػػيادية للدكلػػػػة

                                                             

 .ِ-ب-ّ( ال حة نظاـ ا٤بنافسة السعودم  ـ ُ)
 .ّـ  -( البل حة التنفيذية ا١بديدة لنظاـ ا٤بنافسة السعودمِ)
 .ٖ( قانوف ا٤بنافسة ا٤بغر : ا٤بادة ّ)
 .ٔىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔيف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ْ)
 .ٔـ، ـ ََِٔ( لسنة ُٗرقػػم ) -( القانوف القطرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ٓ)
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إحػػدل حكومػػات اإلمػػارات،  التصػػرفات الػػٍب تباشػػرىا ا٢بكومػػة االٙباديػػة أكللمنافسػػة، فاسػػتثُب 
كالتصػػرفات الصػػادرة عػػن ا٤بنشػػ ت بنػػاء علػػى قػػرار أك تفػػويأ مػػن ا٢بكومػػة االٙباديػػة أك إحػػدل 
حكومػػػات اإلمػػػارات أك ٙبػػػ  إشػػػراؼ أم منهمػػػا ٗبػػػا يف ذلػػػ  تصػػػرفات ا٤بنشػػػ ت الػػػٍب ٛبلكهػػػا 

لػػػٍب ا٢بكومػػػة االٙباديػػػة أك إحػػػدل حكومػػػات اإلمػػػارات أك تػػػتحكم فيهػػػا كذلػػػ  كفقنػػػا للضػػػواب  ا
 . (ُ)ٰبددىا ٦بلس الوزراء

نشػػػػاط الشػػػركات التجاريػػػة كتوسػػػ  التقنػػػْب اليمػػػِب يف االسػػػتثناء، فػػػذكر ضػػػمن ا٤بسػػػتثنيات 
ا٤برتبطػػة مػػ  ا٢بكومػػة ابتفاقيػػات امتيػػاز سػػارية ا٤بفعػػوؿ كمػػا ال تسػػرم علػػى ا٤بنشػػ ت ا٢بػػا زة علػػى 

ال تسػػرم كمػػا ألصػػلي،  ككػػاالت كامتيػػازات إنتػػاج السػػل  األجنبيػػة ٗبوجػػ  تػػراخي  مػػن ا٤بنػػتج ا
 .(ِ)على قانوف الوكاالت 

التقنػْب اليمػِب كالسػورم أحقيػة ٦بلػس الػوزراء يف  العديد مػن أنظمػة ا٤بنافسػة مثػل كأضاف 
اإلجػراءات ا٤بؤقتة الػٍب يقررىػا اجمللػس ٤بواجهػة ضػركرة اسػتثنا ية يف قطػاع معػْب أك حالػة طار ػة أك  

جراءات خػبلؿ مػدة ال تزيػد علػى سػتة أشػهر كٯبػوز كارثة طبيعية على أف يعاد النظر يف ىذه اإل
 .(ّ)ٛبديدىا ٤بدة أخرل بناء على عرض الوزير

كيػػرل الباحػػ  أف فػػت  ابب االسػػتثناء غػػّب كجيػػو، إال يف أحػػواؿ تقتضػػيها ا٤بصػػلحة، علػػى 
أف يكػػػوف االسػػػتثناء مؤقتػػػان ال دا مػػػا، ك٤بػػػدة معقولػػػة ال طويلػػػة. كال يػػػرل الباحػػػ  ضػػػركرة إليػػػراد 

اء يف نظػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػعودم كال يف ال حتػػػو، بػػل مػػػٌب مػػا رأت ا١بهػػػة التنظيميػػة ضػػػركرة االسػػتثن
 لبلستثناء ف هنا تصدر قرارىا م  الن  على االستثناء كمدتو كسببو.

 اثلثاا: وجود مصاحل للمستهلكني أو ادلنتجني
خالفػػػة كرد ذكػػػر العديػػػد مػػػن ا٢بػػػاالت الػػػٍب ٲبكػػػن اسػػػتثناؤىا مػػػن التصػػػرفات كاالتفاقػػػات ا٤ب

للمنافسػػػػة إذا ترتػػػػ  عليهػػػػا مصػػػػلحة، كمػػػػن أىػػػػم ا٤بصػػػػاٌف الػػػػٍب كرد الػػػػن  عليهػػػػا يف تنظيمػػػػات 
 ا٤بنافسة:

                                                             

أكتػػػػػوبر  َُا٤بوافػػػػ :  -ىػػػػػ ُّّْذم القعػػػػدة  ِْبتػػػػاريخ –ـ َُِِ( لسػػػػنة ْالقػػػػانوف اإلمػػػػارايت االٙبػػػػادم رقػػػػم ) (ُ)
 ـ. –يف شمف تنظيم ا٤بنافسة  -ـ َُِِ

 .ْـ، ـ ُٗٗٗلسنة  ُٗنافسة كمن  االحتكار كالغ  التجارم اليمِب رقم ( قانوف تشجي  ا٤بِ)
 .ْـ، ـ ُٗٗٗلسنة  ُٗ( قانوف تشجي  ا٤بنافسة كمن  االحتكار كالغ  التجارم اليمِب رقم ّ)
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 إذا ترت  على ا٥بيمنة فا دة للمستهل ا٤بسملة األكُف: 
 إذا كاف يف كصوؿ ا٤بنشمة للوض  ا٤بهيمن إٯباد فرص عملا٤بسملة الثانية: 
 أنشطة البح  كالتطويرا٤بسملة الثالثة: 

 عر االندماج إنقاذ شركة من التعثر أك اإلفبلسسملة الرابعة: ا٤ب
 عر االندماج إُف تقدـ اقتصادم ا٤بسملة ا٣بامسة: الوصوؿ

 كبياهنا فيما أييت.
 

 إذا ترتب على اذليمنة فاالدة للمستهل ادلسألة األوىل: 
كػز يلح  الباحػ  أف ا٤بػنظم السػعودم يراعػي مصػلحة ا٤بسػتهل  عنػد دراسػة حػاالت الَب 

أنػػو ٯبػ  علػػى ٦بلػس ا٤بنافسػػة عنػػد  القواعػػد ا٤بنظمػة للَبكػػز االقتصػادماالقتصػادم، فػػ  أكػدت 
السػػل   ىػذه ٤بثػل كالسػعر للجػػودة ابلنسػػبة ا٤بسػتهلكْب مصػاٌف دراسػتو ٢بالػة الَبكػػز تعزيػز

 .  (ُ)كا٣بدمات
 كػػاف يف كصػػوؿ ا٤بنشػػمة لوضػػ   كىػذا ا٤بعػػُب مقػػرر لػػدل الكثػػّب مػػن تنظيمػات ا٤بنافسػػة، فػػ ف

مهػػيمن ٚبفػػيأ لسػػعر ا٣بػػدمات أك السػػل ، فػػ ف للجهػػة ا٤بختصػػة أف تسػػتثِب ا٤بنشػػمة مػػن حظػػر 
ٙبسػػػْب نوعيػػػػة ا٣بػػػػدمات كالسػػػػل  أك طػػػػرح منتجػػػػات ، كيػػػػدخل فيػػػػو (ِ)الوصػػػوؿ للوضػػػػ  ا٤بهػػػػيمن

 .(ّ)جديدة يف السوؽ
 

 إذا كاف يف و وؿ ادلنشأة للوضع ادلهيمن إجياد فريف عملادلسألة الثانية: 
ثّبان إبٯباد فرص عمل مبل مة ٤بواطنيها، كَف يورد ا٤بنظم السعودم ىذه ا١بز يػة هتتم الدكؿ ك

يف تنظيمػػػو للمنافسػػػة، إال أهنػػػا تػػػدخل يف ا٤بصػػػلحة العامػػػة، إذ مػػػن كاجبػػػات الدكلػػػة ٞبايػػػة حػػػ  

                                                             

ىػػػػ، ابعتمػػػاد القواعػػػد ا٤بنظمػػػة للَبكػػػز االقتصػػػادم، ُِْٗ/ٗ/ٗكالتػػػاريخ  ََِٖ/ِٓ(  قػػػرار ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة ذك الػػػرقم ُ)
 .ّ-ْادة ا٤ب
 (.ُُ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف  ا٤بػػػػادة )ِ)
 .ُْ( قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـّ)
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يتعْب عند تقييم االنػدماج أف ينظػر ،  (ُ)العمل، كاإلعانة على إٯباد فرص عمل ٤بن يبح  عنو 
جتماعي الناتج عن االندماج، من حي  توفّب فرص عمل جديدة، أك ا٢بفػاظ علػى إُف األثر اال

 .(ِ)حقوؽ العماؿ يف ا٤بنش ت ا٤بشاركة يف العملية 
كقػػد خلػػى تنظيمػػات ا٤بنافسػػة السػػعودية مػػن ذكػػر ٥بػػذا ا٤بوضػػوع إال أنػػو داخػػل يف ا٤بصػػلحة 

ذا أدل إُف أتثػػػػػّب علػػػػػى أف الَبكػػػػػز إ القواعػػػػػد ا٤بنظمػػػػػة للَبكػػػػز االقتصػػػػػادمالعامػػػػة، كقػػػػػد أكػػػػػدت 
ا٤بنافسػػػػة، إال أف ا٤بصػػػػلحة العامػػػػة تقتضػػػػي ا٤بوافقػػػػة عليػػػػو، فػػػػ ف علػػػػى ٦بلػػػػس ا٤بنافسػػػػة أف يقػػػػدـ 

 .  (ّ)ا٤بصلحة العامة
فػ ذا أدل االنػػدماج إُف إٯبػػاد فػػرص عمػػل، فػػ ف ذلػػ  يسػػهل موافقػػة ٦بػػالس ا٤بنافسػػة علػػى 

 .(ْ)االندماج كلو أدل إُف الوصوؿ لوض  مهيمن
تقنػْب التجػارم الفرنسػي، أف ا٤بمارسػات ا٤بقيػدة للمنافسػة تسػتثُب مػن ا٢بظػر كرد يف القد ك 

 .(ٓ)إذا أفل  أصحاهبا يف إثبات أهنا تستحدث فرص عمل أك تدعم فرص عمل قا مة
 

 أنشطة البحث والتطويرادلسألة الثالثة: 
أكػػػد ا٤بػػػنظم السػػػعودم يف النظػػػاـ األساسػػػي للحكػػػم علػػػى أف مػػػن مهػػػاـ الدكلػػػة تشػػػجي  

، كَف يػػػورد ا٤بػػنظم السػػػعودم اسػػػتثناء أنشػػطة البحػػػ  كالتطػػػوير يف تنظيمػػػات  (ٔ)العملػػػي  البحػػ 
أف  القواعػػد ا٤بنظمػػة للَبكػػز االقتصػػادما٤بنافسػػة إال أهنػػا تػػدخل يف ا٤بصػػاٌف العامػػة، كقػػد أكػػدت 

                                                             

(  ن  النظاـ األساسي للحكم يف ا٤بملكة العربية السعودية يف مادتو السابعة عشرة على احَباـ حػ  العمػل، كيف ا٤بػادة ُ)
ت العمػػػل لكػػػل قػػادر عليػػػو، ينظػػر نػػػ  ا٤بػػػادة يف النظػػاـ األساسػػػي للحكػػػم الثامنػػة كالعشػػػرين التػػزاـ الدكلػػػة أبف تيسػػػر ٦بػػاال

 ىػ.ُُِْ/ٖ/ِٕكالتاريخ:  َٗالصادر ابألمر ا٤بلكي ذم الرقػم: أ / 
 .ّٓأسامة فتحي عبادة يوس  ص ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ِ)
ىػػػػ، ابعتمػػػاد القواعػػػد ا٤بنظمػػػة للَبكػػػز االقتصػػػادم، ُِْٗ/ٗ/ٗكالتػػػاريخ  ََِٖ/ِٓ(  قػػػرار ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة ذك الػػػرقم ّ)

 .ِ-ْا٤بادة 
 .ُْ(، قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـُُ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف  ا٤بػػػػادة )ْ)
 .ُُِٞباية ا٤بنافسة للدكتور حسْب ا٤باحي ص ( ٓ)
كالتػػػػػػاريخ:  َٗسػػػػػػي للحكػػػػػػم الصػػػػػػادر ابألمػػػػػػر ا٤بلكػػػػػػي ذم الرقػػػػػػػم: أ / ( ا٤بػػػػػػادة التاسػػػػػػعة كالعشػػػػػػركف مػػػػػػن النظػػػػػػاـ األسأ)

 ىػ.ُُِْ/ٖ/ِٕ
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الَبكػػز إذا أدل إُف أتثػػّب علػػى ا٤بنافسػػة، إال أف ا٤بصػػلحة العامػػة تقتضػػي ا٤بوافقػػة عليػػو، فػػ ف علػػى 
 .  (ُ)لس ا٤بنافسة أف يقدـ ا٤بصلحة العامة٦ب

األنشػػطة الػػٍب تسػػتهدؼ تسػػهيل النشػػاط كتػػن  الكثػػّب مػػن أنظمػػة ا٤بنافسػػة علػػى اسػػتثناء 
االقتصػػػػادم كالتعػػػػػاكف بػػػػْب الشػػػػػركات يف كضػػػػ  ا٤بعػػػػػايّب القياسػػػػية كٝبػػػػػ  كتبػػػػادؿ اإلحصػػػػػا يات 

 .(ِ)كا٤بعلومات عن نشاط معْب، كأنشطة البحوث كالتطوير 
اح  أنو ال حاجة إليرادىا يف النظاـ لدخو٥با يف ا٤بصلحة العامة، كٲبكن كضػعها كيرل الب

 يف القواعد الداخلية لعمل ٦بلس ا٤بنافسة على سبيل االسَبشاد.
 

 عرب ااندماج إنقاذ شركة من التعثر أو اإلفالسادلسألة الرابعة: 
أتثػّب علػى ا٤بنافسػػة، إال أف الَبكػز إذا أدل إُف  القواعػد ا٤بنظمػة للَبكػز االقتصػادمأكػدت 

. (ّ)أف ا٤بصػلحة العامػة تقتضػي ا٤بوافقػة عليػو، فػ ف علػى ٦بلػس ا٤بنافسػة أف يقػدـ ا٤بصػلحة العامػة
إنقاذ منشمة قا مة من التعثر ا٤باِف أك اإلفبلس، عنػدما ال يوجػد إال حػل كحيػد كمن أىم ا٤بصاٌف 

حكمػة العليػا األمريكيػة يف مكٲبكػن أف يؤخػذ ذلػ  مػن حكػم للىو االندماج م  منشػمة أخػرل، 
 .  (ْ)٤با فيو من إنقاذ شركة من التعثر ا٤باِفصحة الَبكز ب، (Citizen Publishing)قضية 
عثػرة، تكرد يف ا٤ببادئ اإلرشادية لبلندماجات األفقية شركط التمس  بدفاع الشػركة ا٤بقد ك 

 :اآليت إذا تضمن إثبات
 الوض  ا٤بتعثر للمنشمة،   -ُ
 على الوفاء ابلتزاماتو ا٤بالية يف كق  قري ،  كأنو لن يكوف قادرا -ِ
 كأف يتم إثبات غياب ا٢بلوؿ البديلة أما ا٤بنشمة،  -ّ

                                                             

ىػػػػ، ابعتمػػػاد القواعػػػد ا٤بنظمػػػة للَبكػػػز االقتصػػػادم، ُِْٗ/ٗ/ٗكالتػػػاريخ  ََِٖ/ِٓ(  قػػػرار ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة ذك الػػػرقم ُ)
 .ِ-ْا٤بادة 

 .ٔىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔلصادر يف يف شمف ٞباية ا٤بنافسة ا ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ِ)
ىػػػػ، ابعتمػػػاد القواعػػػد ا٤بنظمػػػة للَبكػػػز االقتصػػػادم، ُِْٗ/ٗ/ٗكالتػػػاريخ  ََِٖ/ِٓ(  قػػػرار ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة ذك الػػػرقم ّ)

 .ِ-ْا٤بادة 
 .ُّٓأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ْ)
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 .(ُ)كأنو إف َف تتم الصفقة فسوؼ ٚبرج ا٤بنشمة من السوؽ لسوء الوض  ا٤باِف -ْ
ـ، قػػررت ُٖٗٗ( سػػنة Kali / Salzكمػػة العػػدؿ األكركبيػػة يف قضػػية )كيف حكػػم 

 الشركط ذاهتا كزادت:
يػػتم إثبػػات أف الضػػرر النػػاتج عػػن خػػركج الشػػركة ا٤بتعثػػرة مػػن السػػوؽ أكػػر مػػن أف  -ٓ

 .(ِ)األضرار غّب التنافسية لعملية الَبكز ابلنسبة للمستهلكْب 
( Seb/Moulinex) كقد صدرت الشركط ذاهتػا مػن ٦بلػس الدكلػة الفرنسػي يف قضػية

 االنػدماج، كمت رفػأ ـ. ف ذا ٚبل  شرط ٩بػا سػب  فػبل يصػ  دفػ  الشػركة الراغبػة يفََِْسنة 
 .(ّ)الصفقة لعدـ توافر الشرط األخّب 

كيرل الباح  أف إفبلس منشمة اقتصادية لو آاثر سلبية ال تق  عند مبلكها، بػل تتعػدل 
إُف الدا نْب كا٤بوظفْب، كلذا ٙبارب الدكؿ تعثر كإفبلس ا٤بنش ت التجارية كٛبػد ٥بػا يػد ا٤بعونػة إذا 

ج قد يكوف حبلِّ للمنش ت ا٤بتعثرة، كقد يزيدىا ضعفان، كلػذا فػ ف أمكن تبليف اإلفبلس، كاالندما 
من مهمة ا١بهة الٍب تدرس حالة الَبكز أف تتمكد أف االنػدماج سػيقوم ا٤بنشػمة ٩بػا ٯبعلهػا تتعػاىف 
كٚبػرج مػػن أزمتهػا. كحيػػ  خلػى ذكػػر ىػذه ا٢بػػاؿ يف تنظيمػات ا٤بنافسػػة السػعودية، فػػ ف الباحػػ  

 داخلية االسَبشادية.يرل أف تذكر يف اللوا   ال
  

 عرب ااندماج إىل تقدـ اقتصادي ادلسألة اخلامسة: الو وؿ
إذا أدل االنػػدماج لتقػػدـ اقتصػػادم كاضػػ ، فػػ ف ذلػػ  مػػرر قػػوم للموافقػػة عليػػو كإف أدل 

كَف يػػرد يف تنظيمػػات ا٤بنافسػػة السػػعودية نػػ  علػػى ىػػذه ا٢بػػاؿ، إال إُف الوصػػوؿ لوضػػ  مهػػيمن، 
 .  (ْ) صلحة العامةأهنا داخلة يف عمـو ا٤ب

                                                             

، عػػن كتػػاب: ُ/ٓـ، ا٤بػػادة ُِٗٗاإلرشػػادم لبلنػػدماجات األفقيػة الصػػادرة مػػن ١بنػة التجػػارة الفيدراليػػة سػنة  ( ا٤ببػادئُ)
 .ُّٓأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة 

 .ُّٓفتحي عبادة يوس  ص  أسامة -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ِ)
 .ِّٓا٤برج  الساب  ص ( ّ)
ىػػػػ، ابعتمػػػاد القواعػػػد ا٤بنظمػػػة للَبكػػػز االقتصػػػادم، ُِْٗ/ٗ/ٗكالتػػػاريخ  ََِٖ/ِٓ(  قػػػرار ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة ذك الػػػرقم ْ)

 .ِ-ْا٤بادة 
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كأمػػا تنظيمػػات ا٤بنافسػػة األخػػرل فػػ ف بعضػػها يػػورد أٮبيػػة مراعػػاة مػػا إذا كػػاف يف الَبكػػز مػػا 
إُف تقػػدـ اقتصػػادم، فقػػد نػػ  القػػانوف ا٤بغػػر  للمنافسػػة علػػى أف أصػػحاب  يػػؤدم إُف الوصػػوؿ

التقػػدـ إذا أثبتػػوا أف االنػػدماج ٲبكػػن أف يسػػاىم يف  را٤بنشػػ ت ٲبكػػنهم طلػػ  االسػػتثناء مػػن ا٢بظػػ
االقتصػػػػػادم كأف مسػػػػػاٮباهتا كافيػػػػػة لتعػػػػػويأ قيػػػػػود ا٤بنافسػػػػػة. كيشػػػػػَبط يف االسػػػػػتثناء أال تفػػػػػرض 
ا٤بمارسػػات ا٤بػػذكورة قيػػودا علػػى ا٤بنافسػػة إال بقػػدر مػػا تكػػوف ضػػركرية لبلػػوغ ىػػدؼ التقػػدـ ا٤بشػػار 

ثُب مػػن ككرد يف التقنػػْب التجػػارم الفرنسػػي، أف ا٤بمارسػػات ا٤بقيػػدة للمنافسػػة تسػػت .(ُ)إليػػو أعػػبله 
ا٢بظػػر إذا أفلػػ  أصػػحاهبا يف إثبػػات أهنػػا تسػػهم يف التقػػدـ االقتصػػادم، ككانػػ  ىػػذه ا٤بمارسػػات 

 .(ِ)توفر للمتعاملْب جزءا عادال من التقدـ الناتج عنها
ابسػػػتقراء تنظيمػػػات ا٤بنافسػػػة ككػػػبلـ شػػػراح أنظمػػػة ا٤بنافسػػػة ٲبكػػػن حصػػػر مػػػا يػػػدخل يف ك  
 يت:يدخل يف ذل  اآل إُف تقدـ اقتصادم الوصوؿ
مػن أسػباب اسػتثناء ا٤بنشػ ت مػن  إذإذا أدخم الو وؿ للهيمنة إىل زايدة التصػدير   -ُ

 . (ّ)الوصوؿ للهيمنة عر االندماج تشجي  التصدير
الكثػػػّب مػػػن  لكػػوفكذلػػػ  إذا أدخم اانػػدماج إىل جػػػذب رؤوس األمػػػواؿ األجنبيػػة   -ِ

قويػػة اقتصػػادىا، كلػػذا الػػدكؿ تعتػػر مسػػملة جػػذب رؤكس األمػػواؿ األجنبيػػة مػػن ا٤بسػػا ل ا٤بهمػػة لت
 . (ْ)٘بعلها من مررات استثناء ا٤بنش ت عند كصو٥با للهيمنة إذا أدت إُف جذب االستثمار

إذا كاف يف استثناء ادلنشأة ادلهيمنػة دعػم قػدرة ادلؤسسػات الوبنيػة علػى ادلنافسػة  -ّ
٥بػدؼ  ا٤بنافسػة تسػتثِب منشػمة مػا كصػل  إُف ا٥بيمنػة ٙبقيقػان  كىيئػات ألف بعأ ٦بالسالدولية  

. كقػػػد نػػػ  القػػػانوف ا٤بغػػػر  (ٓ)كطػػػِب كىػػػو دعػػػم قػػػدرة ا٤بؤسسػػػات الوطنيػػػة علػػػى ا٤بنافسػػػة الدكليػػػة
للمنافسػػػػػة علػػػػػى أنػػػػػو ينظػػػػػر ٦بلػػػػػس ا٤بنافسػػػػػة فيمػػػػػا إذا كػػػػػاف مشػػػػػركع الَبكيػػػػػز يسػػػػػاىم يف التقػػػػػدـ 

                                                             

 .ٖ( قانوف ا٤بنافسة ا٤بغر : ا٤بادة ُ)
 .ُُِٞباية ا٤بنافسة للدكتور حسْب ا٤باحي ص ( ِ)
 .ُْقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـ (.ُُوف ا٤بنافسة األردٓف  ا٤بػػػػادة )( قانّ)
 .ُْقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـ (.ُُ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف  ا٤بػػػػادة )ْ)
 .ُْقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـ (.ُُ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف  ا٤بػػػػادة )ٓ)
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االقتصػػادم مسػػاٮبة كافيػػة لتعػػويأ األضػػرار البلحقػػة اب٤بنافسػػة كيراعػػي اجمللػػس القػػدرة التنافسػػية 
 . (ُ)للمنش ت ا٤بعنية اب٤بقارنة م  ا٤بنافسة الدكلية

كيػػدخل يف ذلػػ  مػػا نػػ  عليػػو القػػانوف السػػودآف للمنافسػػة أبنػػو ٯبػػوز االنػػدماج يف حالػػة 
 .  (ِ)٩بارسة نشاطها منفردة عدـ مقدرة احدم ا٤بنش ت على 

افسػػة: القػػانوف اإلمػارايت للمن كمػا يػدخل يف ذلػػ  دعػم ا٤بشػػاري  الصػغّبة كا٤بتوسػػطة، ففػي
قػانوف  كيف، (ّ)دعم ا٤بشاري  ا٤بنش ت الصغّبة كا٤بتوسطة كف  الضواب  الٍب ٰبددىا ٦بلس الوزراء

ا٤بنافسػػػػة ا٤بغػػػػر : ٯبػػػػوز لػػػػئلدارة بعػػػػد اسػػػػتطبلع رأم ٦بلػػػػس ا٤بنافسػػػػة أف تعتػػػػر بعػػػػأ أصػػػػناؼ 
االتفاقات أك بعأ االتفاقات، خصوصػا إذا كانػ  هتػدؼ إُف ٙبسػْب تسػيّب ا٤بنشػ ت الصػغرل 

 .  (ْ)ا٤بتوسطة أك تسوي  الفبلحْب ٤بنتوجاهتمك 
كقػػد حػػرص ا٤بػػنظم ا١بزا ػػرم علػػى التمكيػػد علػػى اعتبػػار ٞبايػػة ا٤بنشػػ ت الصػػغّبة كا٤بتوسػػطة 

نػ  علػى ، ٲبكن أف تذلل أمامو عقبات النصػوص النظاميػة لقػانوف ا٤بنافسػة، فقػد يان سام ان مقصد
الػػػٍب ٲبكػػػن أف يثبػػػ   الَبكػػػزاتعلػػػى  رةالثامنػػػة عشػػػال يطبػػػ  ا٢بػػػد ا٤بنصػػػوص عليػػػو يف ا٤بػػػادة  أنػػػو

هنا مأصػػػحاهبا أهنػػػا تػػػؤدم إُف تطػػػوير قػػػدراهتا التنافسػػػية أك تسػػػاىم يف ٙبسػػػْب التشػػػغيل أك مػػػن شػػػ
 . (ٓ)السماح للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة بتعزيز كضعيتها التنافسية يف السوؽ 

كرىػا يف األدلػة كيرل الباح  أٮبية حصر ىذه ا٤بسا ل الٍب تؤدم إُف تقػدـ اقتصػادم، كذ 
الداخليػػػة الػػػٍب تػػػنظم عمػػػل ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة علػػػى سػػػبيل االسَبشػػػاد، مػػػ  التمكيػػػد علػػػى أهنػػػا غػػػّب 

  حاصرة ١بمي  ا٢باالت بل ىي على سبيل التمثيل.

                                                             

 .ِْ( قانوف ا٤بنافسة ا٤بغر : ا٤بادة ُ)
 .َُ( القانوف السودآف للمنافسة ـِ)
أكتػػػػػوبر  َُا٤بوافػػػػ :  -ىػػػػػ ُّّْذم القعػػػػدة  ِْبتػػػػاريخ –ـ َُِِ( لسػػػػنة ْالقػػػػانوف اإلمػػػػارايت االٙبػػػػادم رقػػػػم ) (ّ)

 ـ. –يف شمف تنظيم ا٤بنافسة  -ـ َُِِ
 .ٖ( قانوف ا٤بنافسة ا٤بغر : ا٤بادة ْ)
 .ِفقرة –مكرر  ُِا٤بادة - ََِٖنافسة ا١بزا رم، تعديل قانوف ا٤بنافسة سنة ( قانوف ا٤بٓ)
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 املطلب الزابع

 مزاعاٗ مصاحل املضتَلكني أثياٛ تكٔٔه آثار الرتكش االقتصادٖ.

ا٤بمارسػػات التجاريػػة، كلػػذا فػػ ف الكثػػّب عػػادة مػػا يكػػوف ا٤بسػػتهل  ىػػو ا٢بلقػػة األضػػع  يف 
مػػػن الػػػدكؿ ٙبػػػرص علػػػى ٞبايػػػة ا٤بسػػػتهل  كتراعيػػػو يف تنظيماهتػػػا كتنشػػػ  جهػػػات ٨بتصػػػة ٕبمايػػػة 

 Benefitتشَبط الكثّب من قوانْب ا٤بنافسة أف تؤخذ مصلحة فا دة ا٤بستهل  )، (ُ)ا٤بستهل 
to Consumersمنها طلبػػػػات ( يف االعتبػػػػار عػػػن دراسػػػة طلبػػػػات الَبكػػػز، كالػػػٍب مػػػػن ضػػػ

االنػػدماج. فػػزايدة الكفػػاءة اإلنتاجيػػة ٯبػػ  أف تعػػود ابلفا ػػدة علػػى ٝبهػػور ا٤بسػػتهلكْب، كيشػػمل 
ذل  ٚبفيأ األسعار كا٢بد من ارتفاعها كٙبسػْب جػودة السػل  كا٣بػدمات كخدمػة مػا بعػد البيػ  

 كظركؼ التوزي  كالتسوي .
لػس ٞبايػة ا٤بنافسػة أف يراعػػي ألػـز ا٤بػنظم السػعودم ٦بكألٮبيػة مراعػاة ٞبايػة ا٤بسػتهل  فقػد 
 : (ِ) ما يلي عند تقييمو آلاثر الَبكز االقتصادم

اافظػػة علػػى ا٤بنافسػػة الفاعلػػة كتشػػجيعها بػػْب منتجػػي كمػػوزعي السػػل  كا٣بػػدمات  .ُ
 يف السوؽ.

 تعزيز مصاٌف ا٤بستهلكْب ابلنسبة للجودة كالسعر ٤بثل ىذه السل  كا٣بدمات. .ِ
فػأ التكػالي  كتطػوير سػل  جديػدة كتيسػّب التشجي  من خبلؿ ا٤بنافسػة علػى خ .ّ

 دخوؿ منافسْب جدد يف السوؽ. 
مكاسػ  الكفػاءة، كالػٍب تعػود علػى ا٤بسػتهل  ابلفا ػدة ٩بػا ٯبػ  كضػعو أىػم  كقد حددت

 :ابآليتضمن إٯبابيات االندماج 
كيوضػ  ذلػ  مػػا كرد يف (، Productivity Gainsا٤بكاسػ  اإلنتاجيػة ) -ُ

كىػو تركػز  -٦بلػس ا٤بنافسػة الفرنسػي أف الَبكػز ٧بػل الدراسػة قرار كيف القانوف القطػرم للمنافسػة:
يػػػػػؤدم إُف نتػػػػػا ج إٯبابيػػػػػة للمسػػػػػتهل ، لكونػػػػػو يػػػػػؤدم إُف ٚبفػػػػػيأ  –يف قطػػػػػاع إنتػػػػػاج السػػػػػكر 

                                                             

 ُُُث مػػن ا٤بػػادة الرابعػػة مػػن تنظػػيم اجمللػػس االقتصػػادم األعلػػى الصػػادر ابألمػػر ا٤بلكػػي ذم الػػرقم أ/-(  الفقػػرة الرابعػػة ُ)
 ىػَُِْ/ٓ/ُٕكالتاريخ 

 .ُُ، ـٓ-ٔنظر أيضا: ـ ، كيِٗ(  البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـِ)
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التكػالي ، مػػ  ٙبسػػْب للمنػػتج ٩بػا يػػؤدم إُف حصػػوؿ ا٤بسػػتهل  علػى ا٤بنػػتج ٔبػػودة ٧بسػػنة كسػػعر 
 .(ُ)منخفأ 
 ٙبسْب ا٣بدمة للمستهل . -ِ
القػػدرة علػػى االبتكػػار كتعزيػػز كسػػا ل البحػػ  كالتطػػوير، كىػػذا يػػؤدم إُف  ٙبسػػْب -ّ

 ٙبسْب القدرة اإلنتاجية كتقدٔف ا٤بنتج النها ي بسعر منافس.
تعزيػػػز قػػػدرة ا٤بنشػػػ ت علػػػى ا٤بنافسػػػة الدكليػػػة، كقػػػد أكػػػد القػػػانوف الفرنسػػػي علػػػى  -ْ

٧بػل الفحػ  يف تعزيػز ضركرة األخػذ يف االعتبػار عنػد تقيػيم عمليػة الَبكػز مػدل مسػاٮبة العمليػة 
 قدرة ا٤بشركعات الوطنية على ا٤بنافسة الدكلية.

قػػرر ٦بلػػس ا٤بنافسػػة الفرنسػػي أنػػو ٲبكػػن اعتبػػار مسػػاٮبة عمليػػة  فقػػدٞبايػػة البيئػػة،  -ٓ
الَبكػػػػز االقتصػػػػادم يف مكافحػػػػة تلػػػػوث البيئػػػػة مػػػػن التقػػػػدـ االقتصػػػػادم ٩بػػػػا يضػػػػم إُف إٯبابيػػػػات 

 .(ِ)ات كالسلبيات االندماج ٧بل الدراسة عند تقييم اإلٯبابي
كفيما أييت من فركع أىم ا٤بصاٌف العا دة إُف ا٤بستهل  الٍب ٯب  أف تراعى من قبػل ٦بلػس 

 .عند تقييمو آلاثر الَبكز االقتصادم ا٤بنافسة 
 

 ال رع األوؿ: احملافظة على ادلنافسة ال اعلة
ا٤بنعقػػػدة يػػػـو كرد يف الفقػػػرة الثانيػػػة مػػػن قػػػرار ٦بلػػػس الػػػوزراء السػػػعودم الصػػػادر يف جلسػػػتو 

ىػػػػ. أف مػػػن مهػػػاـ ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة مراقبػػػة السػػػوؽ لضػػػماف تطبيػػػ  قواعػػػد ُّْْ/ٗ/ُْاالثنػػػْب 
  ا٤بنافسة العادلة.

، ال يكػاد ٞبايػة ا٤بنافسػةلػس ا٤بنافسػة كالن  على أف ا٥بدؼ مػن قػانوف ا٤بنافسػة أك مػن ٦ب
 . (ّ)ٱبلو منو قانوف من قوانْب ا٤بنافسة

                                                             

 .ّْٔأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ُ)
 .ّْٕا٤برج  الساب  ص ( ِ)
، القػػانوف السػػودآف ِـ، ـ ََِٔ( لسػػنة ُٗرقػػػػم ) -( القػػانوف القطػػرم ٢بمايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة ّ)

 .َُة  ـللمنافس
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كػػالتنظيم الفرنسػي كالقػػانوف األكرك  ا٤بػنظم للمنافسػػة إُف مػػن األنظمػة   العديػدكقػد ذىبػػ  
أف ا٢بظػػػر ينحصػػػر يف إسػػػاءة اسػػػتغبلؿ ا٤بركػػػز ا٤بسػػػيطر كلػػػيس الوصػػػوؿ إُف ا٤بركػػػز ا٤بسػػػيطر، فػػػبل 

 :(ُ)يوصم التاجر أبنو أخل اب٤بنافسة يف األحواؿ اآلتية
إف حصػػػل التػػػاجر علػػػى حصػػػة سػػػوقية تفػػػوؽ منافسػػػيو بوسػػػاطة مهارتػػػو التجاريػػػة  -ُ

 لفا قة، إذ ا٤بنافسة تقتضي بذؿ ا١بهود للوصوؿ للهدؼ ا٤بنشود.ا
 حصوؿ التاجر على مركز احتكارم بفعل منافستو الشريفة. -ِ
استحواذ التاجر على قوة احتكارية بسب  أنو ال غُب للمجتم  عنها، كشركات  -ّ

 االتصاالت ك٫بوىا.
خيلػػػػة كعػػػػز، سػػػػنة يف السػػػوؽ ا٤بصػػػػرية االنػػػػدماج بػػػػْب شػػػركٍب الد كمػػػن األمثلػػػػة علػػػػى ذلػػػػ 

% مػػػن إنتػػػاج السػػػوؽ الػػي للحديػػػد كالصػػػل ، كمػػػ  ذلػػػ  فلػػػم َٕـ، كٲبثػػل إنتاجهمػػػا ُٗٗٗ
توقػػ  السػػلطات ا٤بصػػرية ىػػذا االنػػدماج بػػل كضػػعتو ٙبػػ  الرقابػػة، لتمنػػ  مػػن التصػػرفات ا٤بخلػػة 

 .(ِ)اب٤بنافسة إبساءة الشركة ا٤بند٦بة ٤بركزىا ا٤بسيطر 
 

 هلكنيال رع الثاص: تع ي  مصاحل ادلست
ا٤بمارسػػػػػػات  أعطػػػػػى ا٤بػػػػػػنظم السػػػػػػعودم ٦بلػػػػػػس ا٤بنافسػػػػػػة سػػػػػلطة تقديريػػػػػػة ابلتغاضػػػػػػي عػػػػػػن

كاالتفاقػػات ا٤بخلٌػػة اب٤بنافسػػة كالػػٍب مػػن شػػمهنا أف تػػؤدم إُف ٙبسػػْب أداء ا٤بنشػػ ت كٙبقيػػ  فا ػػدة 
كتكػاد تتفػ  الكثػّب مػن قػوانْب ا٤بنافسػة علػى  .(ّ) للمستهل  تفوؽ آاثر ا٢بػد مػن حريػة ا٤بنافسػة

القػػانوف القطػػػرم ، ك (ْ)قػػانوف ا٤بنافسػػة الكػػويٍب ة االسػػتثناء ٤بصػػلحة ا٤بسػػتهلكْب، كمػػػا يف إمكانيػػ
فػػت  قػػانوف ا٤بنافسػػة التونسػػي فرصػػة اإلعفػػاء للممارسػػات ا٤بخلػػة اب٤بنافسػػة إف  كمػػا.(ٓ)للمنافسػػة 

                                                             

عػػػن  ِٕص  ُّٗٗسػػػنة  ٦ّٔبلػػػة القػػػانوف كاالقتصػػػاد ع  –( االحتكػػػار اظػػػور ك٧بظػػػورات االحتكػػػار ألٞبػػػد ا٤بلحػػػم ُ)
 .َُِاالحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة ص 

 .َِْأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ِ)
 .ُُـ  -التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ( البل حةّ)
 .ٓىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔيف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ْ)
 .ٓـ، ـ ََِٔ( لسنة ُٗرقػػم ) -( القانوف القطرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ٓ)
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. كلػذا فػ ف صػاح  ا٤بصػلحة يلزمػو إقنػاع ٦بلػس ا٤بنافسػة أبثػر (ُ)عادت ابلفا دة على ا٤بستهل  
 ندماج اإلٯبا  على ا٤بستهل  ليتم استثناؤه.اال

ا٤بمارسػػات ا٤بقيػػدة للمنافسػػة أعطػػى فرصػػة إلمػػرار الفرنسػػي، إضػػافة إُف ذلػػ  فػػ ف ا٤بػػنظم 
مػػن ا٢بظػػر إذا أفلػػ  أصػػحاهبا يف إثبػػات أهنػػا ال ٲبكػػن أف تقصػػي ا٤بشػػركعات األخػػرل  ابسػػتثنا ها

 .(ِ)عن ا٤بنافسة يف نصي  جوىرم من سوؽ ا٤بنتجات ا٤بعنية 
االسػػػػتثناء ال يكػػػوف إعفػػػػاء ٝباعيػػػػاِّ بػػػػل ٯبػػػ  أف تػػػػدرس كػػػػل حالػػػػة كبطبيعػػػة ا٢بػػػػاؿ  فػػػػ ف 

 .(ّ)لوحدىا
 

 ال رع الثالث: تشجيع خ ض التكاليه وتطوير سلع جديدة  ودخوؿ منافسني جدد
ٰبرص ا٤بستهل  عادة على جودة ا٤بنتج كا٬بفاض السعر، كلذا فبل بد مػن تشػجي  الَبكػز 

 ذا كػػػاف يف كصػػػوؿ ا٤بنشػػػمة . فػػػ(ْ)٤بصػػػاٌف، كىػػػو مػػػا نبػػػو إليػػػو ا٤بػػػنظم السػػػعودمإذا أدل إُف ىػػػذه ا
لوضػػ  مهػػيمن ٚبفيضػػان لسػػعر ا٣بػػدمات أك السػػل ، فػػ ف للجهػػة ا٤بختصػػة أف تسػػتثِب ا٤بنشػػمة مػػن 

ٙبسػْب نوعيػة ا٣بػدمات كالسػل  أك طػرح منتجػات ، كيدخل فيػو (ٓ)حظر الوصوؿ للوض  ا٤بهيمن
 .(ٔ)جديدة يف السوؽ
احػ  أف مراعػاة مصػاٌف ا٤بسػتهلكْب ىػو مقصػد ر ػيس للمػنظم يف كضػعو ألنظمػة كيػرل الب

ا٤بنافسػػػػة، كَف ٛبنػػػػ  ا٤بمارسػػػػات االحتكاريػػػػة إال سػػػػدا لذريعػػػػة الظلػػػػم للمنافسػػػػْب اآلخػػػػرين كغػػػػنب 
 ا٤بستهلكْب بتقدٔف سل  كخدمات أبسعار مرتفعة أك جودة منخفضة.

                                                             

 من قانوف ا٤بنافسة. ٔكيراج  الفصل  ٖٓوؿ سياسة كقانوف ا٤بنافسة يف تونس  ص التقرير الوطِب ح( ُ)
 .ُُِٞباية ا٤بنافسة للدكتور حسْب ا٤باحي ص ( ِ)
ـ، ا٤بنشػػػور يف التقريػػػر ََِٕفرايػػػر ُبتػػػاريخ  َُِٔٔينظػػػر علػػػى سػػػبيل ا٤بثػػػاؿ ا٢بكػػػم القضػػػا ي التونسػػػي ذك الػػػرقم ( ّ)

 .ٗٓ تونس  ص الوطِب حوؿ سياسة كقانوف ا٤بنافسة يف
 .ِٗ(  البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـْ)
 (.ُُ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف  ا٤بػػػػادة )ٓ)
 .ُْقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـ( ٔ)
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الضػػرر الصػػغرل، كقػػرركا قاعػػدة فقهيػػة أبف  كقػػد قػػرر الفقهػػاء أف ا٤بفسػػدة الكػػرل تػػدف  اب٤بفسػػدة
"فػػدرء  : -رٞبػػو هللا  - (ِ)ا٢بنبلػػي  قػػاؿ ابػػن النجػػار الفتػػوحي،  (ُ) األشػػد ييػػزاؿ ابلضػػرر األخػػ 

 .  (ّ) العليػا منهمػػا أكُف مػػن درء غّبىػػا، كىػذا كاضػػ ، يقبلػػو كػػل عاقػل، كاتفػػ  عليػػو أكلػػو العلػػم "
 ٯبػوز دفػػ  الفسػاد القليػل ابلفسػػاد الكثػّب، كال دفػػ  : " فػػبل-رٞبػو هللا  - ابػػن تيميػة اإلمػاـ قػاؿك 

أخػػػ  الضػػػررين بتحصػػػيل أعظػػػم الضػػػررين، فػػػ ف الشػػػريعة جػػػاءت بتحصػػػيل ا٤بصػػػاٌف كتكميلهػػػا، 
بقػػدر اإلمكػػاف، كمطلوهبػػا تػػرجي  خػػّب ا٣بػػّبين إذا َف ٲبكػػن أف ٯبتمعػػا  كتعطيػػل ا٤بفاسػػد كتقليلهػػا

 . (ْ) ٝبيعان، كدف  شر الشرين إذا َف يندفعا ٝبيعان 
كعلى مػا تقػدـ  فػ ف مػن أىػم كأصػع  مهػاـ ٦بلػس ا٤بنافسػة مػا أعطػي مػن سػلطة تقديريػة لينظػر 
يف ا٤بصػػاٌف ا٤بَبتبػػة علػػى االنػػدماج كيوازهنػػا اب٤بفاسػػد ا٤بتوقعػػة ا٤بَبتبػػة علػػى االنػػدماج، كعلػػى ا١بهػػة 

نافسػػة طالبػػة االنػػدماج أف تسػػعى إلقنػػاع ٦بلػػس ا٤بنافسػػة ٗبصػػاٌف االنػػدماج ليسػػهل علػػى ٦بلػػس ا٤ب
  عملو كيتخذ القرار السليم.

                                                             

 .ِٕ(  ٦بلة األحكاـ العدلية ـ ُ)
لنجػػار، ألػػ  شػػرح الكوكػػ  ا٤بنػػّب يف األصػػػوؿ (  ىػػو األصػػوِف الفقيػػو دمحم بػػن أٞبػػد الفتػػوحي ا٢بنبلػػي ، ا٤بشػػػهور اببػػن اِ)

 ".  ٔ/ٔىػ. " األعبلـ ِٕٗكمنتهى اإلرادات يف الفقو كغّبٮبا. تويف سنة 
(  قاؿ ابن عبد ا٥بادم رٞبػو هللا تعػاُف: "كىػذه القاعػدة يطَّػرد فيهػا أكثػر مػن ألػ  فػرع مػن فػركع الفقػو" القواعػد الكليػة، ّ)

 .   ََُالبن عبدا٥بادم ص 
 .ُُٖ/ٔ، منهاج السنة النبوية البن تيمية ّّْ/ِّلفتاكل (  ٦بموع اْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 املبخح الجالح

أصط الزقاب٘ علٙ امليغآت التجارٓ٘ بعد االىدماج عيد ّجْد حد أدىٙ مً التأثري  

 علٙ امليافض٘ 

ال تقتصػػػػر رقابػػػػة ٦بلػػػػس ا٤بنافسػػػػة علػػػػى االنػػػػدماج قبػػػػل كقوعػػػػو، بػػػػل تسػػػػتمر بعػػػػد حصػػػػوؿ 
فسػػػػة، كتضػػػػ  أجهػػػػزة ا٤بنافسػػػػة تػػػػدابّب االنػػػػدماج، كخصوصػػػػان إذا كجػػػػد لبلنػػػػدماج أثػػػػر علػػػػى ا٤بنا

تصػػحيحية للحػػد مػػن اآلاثر الػػٍب قػػد ٙبصػػل مػػن ا٤بنشػػ ت ا٤بند٦بػػة، كلكػػي تكػػوف ىػػذه التػػدابّب 
فعالة يلـز أف تتب  شركطان مبينة يف ا٤بطل  األكؿ، كعناصر ٪باح ىذه التػدابّب موضػ  يف ا٤بطلػ  

التصػػحيحية الػػٍب تقررىػػا ا١بهػػات  الثػػآف، كأمػػا ا٤بطلػػ  الثالػػ  فسػػيكوف عػػن أىػػم أنػػواع التػػدابّب
 ا٤بختصة ابلرقابة على ا٤بنافسة لتقليل آاثر الَبكز الناتج عن االندماج.

 
 املطلب األّل

 عزّط التدابري التصخٔخٔ٘ للرتكش

أك بنػاء علػى طلػ  مػن أم  مػن تلقػاء نفسػو أف يبػادرألـز ا٤بنظم السعودم ٦بلس ا٤بنافسة 
العػػدكؿ عػػن قػػرار اإلعفػػاء مػػ  ذكػػر ا٤بػػررات الػػٍب توضػػ   جهػػة تتػػمثر سػػلبا مػػن جػػراء إعفػػاء قػػا م

 اآلاثر السلبية النا٘بة من ٩بارسة اإلعفاء، كيتعْب على اجمللس األخذ يف االعتبار ما يلي:
( التمكػػد مػػن صػػحة ا٤بعلومػػات ا٤بقدمػػة مػػن مقػػدـ الطلػػ  أك مػػن جهػػات أخػػرل ذات ُ 

 عبلقة كالٍب اعتمد عليها اجمللس يف إصدار قراره.
 تغّب الظركؼ ا٣باصة ابلسوؽ ا٤بعنية. (ِ 
 ( التغّبات يف السوؽ ا٤بعِب منذ ا٤بوافقة على اإلعفاء.ّ 
( التػػػمثّبات اإلٯبابيػػػة أك السػػػلبية علػػػى ا٤بنافسػػػة ا٤بشػػػركعة كالنا٘بػػػة مػػػن ٩بارسػػػات مقػػػدـ ْ 

   .(ُ) الطل  لئلعفاء

                                                             

 .ُٖـ  -( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودمُ)
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أف ٰبدد مدة  ت ا٤بخ للوزيركىذا منصوص عليو يف أغل  قوانْب ا٤بنافسة، إذ ىي تعطي 
السػػػتثناء ىػػػذه ا٤بمارسػػػات أك أف ٱبضػػػعها ٤براجعػػػة دكريػػػة، كلػػػو سػػػح  اإلعفػػػاء يف حالػػػة ٨بالفػػػة 

 .(5)ا٤بؤسسة ا٤بعنية لشركط منحو 
 ذا نػػػػتج مػػػػن دراسػػػػة عمليػػػة االنػػػػدماج كجػػػػود نتػػػػا ج إٯبابيػػػة كأخػػػػرل سػػػػلبية، فػػػػ ف ا١بهػػػػة فػػػ

 .(Merger Remediesكػز ) ا٤بختصة ابلدراسػة ٥بػا صػبلحية اٚبػاذ تػدابّب تصػحيحية للَب 
 اآليت: للتدابّب التصحيحية كقد اشَبط بعأ الشراح

 أف تكوف ىذه التدابّب فعالة يف استعادة حالة ا٤بنافسة ا٤بوجودة قبل إٛباـ العملية. -ُ
 .(ِ)أف تكوف ىذه التدابّب قليلة التكلفة نسبياِّ يف مرحلة التنفيذ  -ِ

نافسػػػة الػػػدخوؿ يف مفاكضػػػات مػػػ  طػػػاليب يحػػػ  لسػػػلطات ا٤بفللقػػػانوف األمريكػػػي،  كأمػػػا يف
االنػػدماج للوصػػوؿ إُف إجػػراءات عبلجيػػػة ٙبػػد مػػن اآلاثر السػػػلبية للصػػفقة. كقػػد كرد يف ا٤ببػػػادئ 

 اإلرشادية الصادرة عن كزارة العدؿ األمريكية أنو يشَبط للتدابّب التصحيحية اآليت:
 فعل.أف يكوف االندماج ٨بالفا للمادة السابعة من قانوف كبليتوف ابل -ُ
 أف يكوف ىدؼ التدابّب التصحيحية ا٢بفاظ على ا٤بنافسة ال ٞباية ا٤بتنافسْب. -ِ
 . (ّ)أف تكوف التدابّب قابلة للتنفيذ  -ّ

كأمػػػا القػػػوانْب األكركبيػػػة، فقػػػد أجػػػازت البل حػػػة األكركبيػػػة لتنظػػػيم االنػػػدماجات للمفوضػػػية 
ضمن تواف  صفقة االندماج مػ  األكركبية قبوؿ التعهدات ا٤بقدمة بواسطة األطراؼ ا٤بعنية، الٍب ت

 متطلبات السوؽ األكركبية، ابلشركط اآلتية:
 أف ٛبثل ىذه التعهدات ا٢بل النها ي ٤بشكلة ا٤بنافسة ا٤بَبتبة على الصفقة. -ُ
أال يَبتػػػ  عليهػػػا مشػػػكلة أخػػػرل يف السػػػوؽ ا٤بعنيػػػة أك يف سػػػوؽ ٥بػػػا ارتبػػػاط ابلسػػػوؽ  -ِ
 ا٤بعنية.

 .(ُ)ن مراجعتو كتقييمو من ا٤بفوضية األكركبيةأف يكوف اإلجراء مفصبلن ككافيان، كٲبك -ّ

                                                             

، إال أف القػػػػانوف ٕ، كمثلػػػو قػػػانوف ا٤بنافسػػػة كمنػػػ  االحتكػػػار السػػػورم  ـٕـ، ـ  ََِْ( قػػػانوف ا٤بنافسػػػة األردٓف لسػػػنة ُ)
 نوف األردٓف فجعل القرار بيد الوزير.السورم جعل صبلحية ا٤بوافقة للمجلس، كأما القا

 .ّْٓأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ِ)
 .ّٓٓا٤برج  الساب  ص ( ّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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من ا٤بقرر يف قوانْب ا٤بنافسػة أف للسػلطة ا٤بختصػة االعػَباض علػى االنػدماج كإبطالػو حػٌب ك 
كإف َف يعػػػػَبض عليػػػػو مػػػػن قبػػػػل، فػػػػبل يوجػػػػد تقػػػػادـ يسػػػػرم ضػػػػد السػػػػلطة ا٤بختصػػػػة لصػػػػاٌف ذلػػػػ  

ار للتصرؼ يف ا٤بنافسة، بنػاء علػى االندماج طا٤با كاف إبمكاف السلطة ا٤بختصة إثبات األثر الض
 . (ِ)أدلة جديدة ظهرت بعد االندماج القا مة على أثره أك غرضو 

ففػػػػي القػػػػانوف األمريكػػػػي  ال يوجػػػػد تقػػػػادـ يسػػػػرم ضػػػػد السػػػػلطة ا٤بختصػػػػة لصػػػػاٌف ذلػػػػ  
االندماج طا٤با أمكن إثبات األثر الضػار لبلنػدماج علػى ا٤بنافسػة، بنػاء علػى األدلػة القا مػة علػى 

 .(ّ)ندماج أك أثره الٍب ظهرت بعد حدكثو غرض اال
أف للمجلػػػػس أف يلغػػػػي موافقتػػػػو السػػػػابقة يف إحػػػػدل ككرد يف القػػػػانوف السػػػػورم للمنافسػػػػة 

 ا٢بالتْب التاليتْب:
إذا خالفػػػػ  ا٤بؤسسػػػػات ا٤باليػػػػة أاين مػػػػن الشػػػػركط كالتعهػػػػدات الػػػػٍب صػػػػدرت ا٤بوافقػػػػة  -ُ
 ٗبوجبها.
 .(ْ)وجبها ا٤بوافقة مضللةإذا تبْب أف ا٤بعلومات األساسية الٍب صدرت ٗب -ِ

كقػػد أكػػدت ا٤ببػػادئ اإلرشػػادية لبلنػػدماجات األفقيػػة الصػػادرة عػػن ا٤بفوضػػية األكركبيػػة أف 
 دخوؿ ا٤بنافسْب إُف السوؽ ٯب  أف يكوف ٩بكنا كيف كق  مناس  ككافيا ١بر الضرر.

( إُف Likelihood of Entryفيجػ  أف يتػوافر للمنافسػْب إمكانيػة الػدخوؿ ) -
حالػػػػة ١بػػػػوء ا٤بنشػػػػمة ا٤بعنيػػػػة إُف رفػػػػ  السػػػػعر أك ٚبفػػػػيأ اإلنتػػػػاج إُف مرحلػػػػة مػػػػا بعػػػػد السػػػػوؽ يف 

االندماج، كتعتمد اإلمكانية علػى مقػدار األرابح ا٤بتوقعػة يف حػاؿ الػدخوؿ ككجػود ا٤بوانػ  التقنيػة 
 أك القانونية.

 Timeliness ofٯبػ  أف يػتم دخػوؿ ا٤بنافسػْب إُف السػوؽ يف كقػ  مناسػ  ) -
Entryبيا من كق  االندماج، كقدرتو ا٤بفوضية بسنتْب.( قري  نس 

                                                                                                                                                                                   

يف قػانوف ، كينظػر كتػاب: النظػاـ القػانوٓف لعمليػات الَبكػز االقتصػادم ِ/ٖـ –البل حة األكركبية لتنظيم االنػدماجات ( ُ)
 . ّٔٓأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -ا٤بنافسة 

، نقػبل عػن تقريػر الكػونغرس األمريكػي حػوؿ َِّاالحتكار كا٤بمارسػات ا٤بقيػدة للمنافسػة للػدكتور معػْب الشػناؽ ص ( ِ)
 قانوف كبليتوف.

 .ّٓقوؽ ص ٦بلة ا٢ب –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ّ)
 .ُْقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم  ـ( ْ)
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( Sufficiency of Entryٯبػ  أف يكػوف حجػم الػدخوؿ إُف السػوؽ كافيػا ) -
 .(ُ)إلزالة أم ضرر غّب تنافسي قد ينتج عن عملية االندماج 
 كأما القانوف الفرنسي، فقسم ىذه التدابّب إُف اآليت:

ة مقدمػة مػن أطػراؼ االنػدماج، إلصػبلح : أف تكوف ىذه التػدابّب التصػحيحياألوؿ النوع
 األضرار النا٘بة عنو.

 : أف تكوف ىذه التدابّب مفركضة من السلطات لضماف كفاية ا٤بنافسة.الثاص النوع
: أف تكوف ىذه التدابّب مشركطة من السػلطات لضػماف مسػاٮبة الصػفقة يف الثالث النوع

 .(ِ)عملية التقدـ االقتصادم كاالجتماعي 
ضركرة ا٢برص على التدابّب التصحيحية كأف تكوف ا٤بوافقات ا٤بشركطة ٧بل  كيرل الباح 

 متابعة كرقابة من ٦بلس ا٤بنافسة لينظر يف تطبي  ا١بهات ا٤بند٦بة ٥بذه الشركط.
 

 املطلب الجاىٕ

 عياصز زلاح التدابري التصخٔخٔ٘

السػلبيات،  ة يف كػب  ٝبػاح االنػدماج لتقليػليٲبكن ٙبديد عناصػر ٪بػاح التػدابّب التصػحيح
 ما أييت.كأىم ىذه العناصر 

 ( Neutralityالعنصر األوؿ: احلياد )
كتوضػػي  ىػػذا العنصػػر، أف يكػػوف الغايػػة ابلفعػػل ىػػي اسػػتبعاد اآلاثر غػػّب التنافسػػية النا٘بػػة 
عػػػن الصػػػفقة، فيجػػػ  علػػػى أجهػػػزة ا٤بنافسػػػة أف تكػػػوف ٧بايػػػدة يف ا٢بفػػػاظ علػػػى مصػػػاٌف أطػػػراؼ 

 نافسْب اآلخرين.الصفقة كا٢بفاظ على مصاٌف ا٤ب
 (Proportionalityالعنصر الثاص: التناسب )

أف تكػػوف التػػػدابّب كافيػػػة اب٢بػػد ا٤بعقػػػوؿ إلزالػػػة السػػلبيات، فػػػبل يػػػزاد يف  كيقصػػد ابلتناسػػػ 
 االشَباطات عن ا٢باجة، حٌب ال ٲبس مبدأ حرية التجارة كا٤بنافسة ببل مرر معقوؿ.

                                                             

 .ّْٖأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ُ)
ة أسػام -، عن كتػاب: النظػاـ القػانوٓف لعمليػات الَبكػز االقتصػادم يف قػانوف ا٤بنافسػة ٕ،ٓ-َّْالقانوف الفرنسي، ـ( ِ)

 .ّٔٓ-ّٓٓفتحي عبادة يوس  ص 
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 لمنشات العنصر الثالث: اارتاـ ادلصاحل ادلشروعة ل
فػػبل يلػػـز أف تكػػوف التعهػػدات معلنػػة للجمهػػور، حػػٌب ال ٛبػػس ا٤بصػػاٌف ككفقػػا ٥بػػذا العنصػػر 
 التجارية لؤلطراؼ ا٤بعنية.

 العنصر الرابع: فعالية التدابري التصحيحية
كذلػػػػ  أف التعهػػػػدات يف حقيقتهػػػػا إ٭بػػػػا ىػػػػي مبنيػػػػة علػػػػى دراسػػػػة كحسػػػػ  خػػػػرة السػػػػلطة 

٥با مراحل زمنية، ف ذا مضػ  ا٤برحلػة الزمنيػة األكُف كَف  ا٤بختصة، كم  ذل  فقد تكوف التعهدات
تػزؿ اآلاثر السػػلبية، فيلػػـز تقػدٔف تعهػػدات جديػػدة، لكػوف كػػل عمليػػة انػدماج ال ٲبكػػن أف تطػػاب  
أم عملية سابقة، ككل التدابّب التصحيحية لبلندماجات ا٤بشاهبة ال ٲبكػن أف تتطػاب ، كلػذا فػبل 

 ندماج للنظر يف اآليت:بد من فعالية الرقابة البلحقة لبل
 دقة تطبي  التدابّب التصحيحية. -ُ
 كفاية التدابّب التصحيحية إلزالة اآلاثر السلبية لبلندماج على ا٤بنافسة. -ِ

 العنصر اخلامس: التعاوف الدويل بني أجه ة ادلنافسة
٘بد األطراؼ ا٤بعنية نفسها خاضعة لرقابة أجهػزة  ٕبي قد يكوف االندماج لو بعد دكِف،  

نافسػة يف أكثػػر مػػن دكلػة، كيلػػـز حينئػػذ أف تتعػاكف أجهػػزة ا٤بنافسػػة يف تلػ  الػػدكؿ للوصػػوؿ إُف ا٤ب
 .(ُ)تدابّب أكثر فعالية تزيل اآلاثر السلبية للصفقة يف ٝبي  األسواؽ ا٤بعنية 

 
 املطلب الجالح

 أىْاع التدابري التصخٔخٔ٘

دات سػػلوكية تلتػػـز هبػػا تنقسػػم التػػدابّب التصػػحيحية إُف تػػدابّب ٛبػػس ىيكػػل الصػػفقة، كتعهػػ
 الفركع اآلتية.  يف االشركة الدا٦بة أك ا١بديدة. كبياهن

 (Structural Measuresالتدابري اذليكلية )ال رع األوؿ: 
التػػدابّب ا٥بيكليػػة لكوهنػػا أسػػهل يف الرقابػػة. كتكػػوف ىػػذه التػػدابّب  سػػلطات ا٤بنافسػػة تفضػػل
 عر اآليت:

                                                             

 .ّٖٓ-ّٔٓأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ُ)
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الوحػدات ٤بشػَب اثلػ . مثػل حكػم إهناء بعأ األعماؿ عن طري  تصػفية بعػأ  -ُ
(، حيػ  Masterfoods / Royal Caninـ يف قضية )ََِِا٤بفوضية األكركبية سنة 

سينتج مركز مسيطر يف سوؽ أغذية ا٢بيوا ت األليفة، فقررت ا٤بفوضػية األكركبيػة أف يػتم تصػفية 
قبػػل  بعػػأ كحػػدات األعمػػاؿ ا٣باصػػة لتػػتم ا٤بوافقػػة علػػى االنػػدماج. كمػػا حػػدث مثػػل ذلػػ  مػػن

 .  (ُ)أجهزة ا٤بنافسة األمريكية، يف عدة صفقات 
من  استخداـ عبلمة ٘بارية، إذا كاف اسػتخدامها يػؤدم إُف كضػ  مسػيطر، فقػد  -ِ

 قررت ا٤بفوضية األكركبية يف قضية اندماج:
(، كىػػذه Kleenex( كالػػٍب ٛبلػػ  عبلمػػة )Kimberley-Clarkشػػركة ) (ُ

 لندا.العبلمة ٥با انتشار يف ا٤بملكة ا٤بتحدة كإير 
 (Andrex( كالٍب ٛبل  عبلمة )Scott Paperشركة ) (ِ

كقػػد رأت ا٤بفوضػػية أف امػػػتبلؾ الشػػركة ا١بديػػػدة للعبلمتػػْب معػػا يػػػؤدم إُف كضػػ  مسػػػيطر، 
 ٤بدة عشر سنوات يف ا٤بملكة ا٤بتحدة كإيرلندا. Kleenexفاشَبط  ترؾ استخداـ عبلمة 

 
 (Behavioral Commitmentالتعهدات السلوكية )ال رع الثاص: 

إهنػػاء بعػػأ االرتباطػػات القانونيػػة، كإاتحػػة الفرصػػة للمنافسػػْب  السػػلوكية التعهػػدات تشػػمل
اآلخرين يف الدخوؿ بسػهولة يف السػوؽ كا٤بنافسػة فيػو، كالتعػاكف معهػم يف ذلػ  عػر مػن  حقػوؽ 

 ا٤بعرفة الفنية كالتكنولوجية لبعأ ا٤بنتجات.
ت ا٤بفوضػػػية ـ، كجػػػدُٕٗٗ( سػػػنة Ciba-Geigy / Sandozففػػػي صػػػفقة )

األكركبية أنو سينتج عن الصفقة مركز مسيطر يف إنتاج أدكيػة ا٢بيػوا ت ا٤بصػابة ابلراغيػ ، نظػرا 
المتبلكهػػػا بػػػراءات اخػػػَباع، فاشػػػَبط  ا٤بفوضػػػية مػػػن  ا٤بنافسػػػْب اآلخػػػرين حقػػػوؽ ا٤بعرفػػػة الفنيػػػة 

 ٤بكو ت تل  األدكية.

                                                             

 -تنظػػر تفاصػػيل تلػػ  الصػػفقات كٙبليلهػػا يف كتػػاب: النظػػاـ القػػانوٓف لعمليػػات الَبكػػز االقتصػػادم يف قػػانوف ا٤بنافسػػة ( ُ)
 .َّٔص أسامة فتحي عبادة يوس  
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مػ  أطػراؼ أخػرل للتقليػل مػن آاثر كقد تشَبط ا٤بفوضية األكركبية إهنػاء بعػأ االتفاقيػات 
 .(ُ)االندماج الضارة على ا٤بنافسة 

ٙبتػػاج إُف جهػػد مػػن أجهػػزة ا٤بنافسػػة للرقابػػة الدقيقػػة ٤بعرفػػة  التػػدابّب ىػػذهيػػرل الباحػػ  أف ك 
  تطبي  ا٤بنش ت ٤با قدمتو من تعهدات.

                                                             

تنظػػر بعػػأ القضػػااي الػػٍب قػػررت فيهػػا ا٤بفوضػػية األكركبيػػة بعػػأ الشػػركط القانونيػػة مػػ  التعليػػ  عليهػػا يف كتػػاب: النظػػاـ ( ُ)
 .ّّٔ-ِّٔأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة 
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 املبخح الزابع

 افض٘املْقف الفكَٕ لطبط االىدماج ّالزقاب٘ علُٔ حتٙ ال خيل باملي 

ال شػػ  أف إلػػزاـ الدكلػػة ابألنظمػػة الػػٍب فيهػػا مصػػلحة للشػػعوب ٩بػػا يقػػوم الػػدكؿ، كيضػػب  
 .(ُ):" ٤با يزع السلطاف الناس أشد ٩با يزعهم القرآف" األمور فيها، قاؿ عثماف بن عفاف 

كقػػد يظػػن الػػبعأ ٩بػػن يبػػالغ يف أحقيػػة الػػدكؿ يف تنظػػيم مػػا شػػاءت أف كثػػرة األنظمػػة دليػػل 
كتقػػػدمها، كلػػػيس األمػػػر كػػػذل ، بػػػل ال بػػػد أف تضػػػب  التنظيمػػػات بضػػػواب   علػػػى هنػػػوض األمػػػم

شػػػرعية ٩بػػػا قػػػرره فقهػػػاء السياسػػػة الشػػػرعية. كفيمػػػا أييت بيػػػاف للموقػػػ  الفقهػػػي لضػػػب  الَبكػػػزات 
 االقتصادية كا٤بنافسة التجارية داخل الدكلة ا٤بسلمة.

 

 املطلب األّل

 ألصلحكه تكٔٔد ّلٕ األمز للتصزفات التجارٓ٘ املباح٘ ا 

من ا٤بقرر فقهان كجوب طاعة كِف األمر، إذا أمر بطاعة كاجبة أك أمػر ٗبػا مصػلحتو ظػاىرة، 
كأف كِف األمر يف الدكلة ا٢بديثة ٲبكػن القػوؿ أبنػو ٩بيىثَّػله يف الدكلػة أخػذان مػن الشخصػية االعتباريػة 

يػػاف ٢بكػػػم ٥بػػا، إضػػافة إُف شػػػخ  كِف األمػػر الطبيعػػي إذا أمػػػر أبمػػر مباشػػر، كيف ىػػػذا ا٤بطلػػ  ب
تقييػػد االنػػدماجات بشػػركط أك تقييػػد التصػػرفات االحتكاريػػة ا٤بباحػػة يف األصػػل، ك٫بػػو ذلػػ  ٩بػػا 

 تعا١بو أنظمة )قوانْب( ا٤بنافسة.
كقد اختل  أىل العلم يف حػ  كِف األمػر يف التنظػيم كإلػزاـ الرعيػة أبنظمػة مكتوبػة تتضػمن 

 ؿ:، على أقواهبا٥با، أك إلزامان  حظران تقييد مباحات أك 
: أف كِف األمر إذا أمر ٗبباح ف نو يصّب كاجبان، كإذا هنى عن مبػاح ف نػو يصػّب ٧برمػا. األوؿ

كىػػػو مػػػا قػػػد يفهػػػم مػػػن إطبلقػػػات العلمػػػاء يف معػػػرض كتػػػ  العقا ػػػد يف معػػػرض ذكػػػرىم لوجػػػوب 
السم  كالطاعة لؤل مة، كيف شركح األحادي  اآلمرة بذل ، كأدلة ذل  عمـو النصػوص ا٤بتػواترة 

 يف طاعة كالة األمر، كالٍب تقدـ إيرادىا يف الفصل األكؿ من ىذا الباب.الواردة 

                                                             

ٙبقيػػ   –تشػػهدكف بػػو يف مصػػنفاهتم، كمػػا يف تفسػػّب ابػػن كثػػّب ، كأىػػل العلػػم يسٖٖٗ/ّركاه ابػػن شػػبة يف اتريػػخ ا٤بدينػػة (ُ)
  .ُُُ/ٓايسر السبلمة 
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: أف كجوب طاعة كالة األمػر مشػركط ٗبػا إذا كػاف األمػر اب٤ببػاح أك النهػي عػن ا٤ببػاح الثاص
٤بصػػػلحة ا٤بسػػػلمْب، ال ٤بصػػػلحة شخصػػػية، أك ٥بػػػول بعػػػأ ا٤بتنفػػػذين، كىػػػو مػػػا يفهػػػم مػػػن كػػػبلـ 

، فقد قاؿ:" ال طاعة ٘ب  ألحد فيمػا أمػر كهنػى فيمػا -رٞبو هللا  -اإلماـ دمحم بن جرير الطرم 
٩با ىو مصػلحة َف تقم حجة كجوبو إال لؤل مة الذين ألـز هللا عباده طاعتهم فيما أمركا بو رعيتهم 

 .(ُ)ف ف على من أمركه بذل  طاعتهم ككذل  يف كل ما َف يكن  معصية"لعامة الرعية 
يف كتابػػػػو السػػػػّب الكبػػػػّب أف  -رٞبػػػػو هللا  - (ِ) سػػػػن الشػػػػيبآفكقػػػػد بػػػػْب اإلمػػػػاـ دمحم بػػػػن ا٢ب

الطاعة لوِف األمر ال تكوف فيما فيػو مفسػدة ٧بققػة، أك غالبػة، كإ٭بػا تكػوف يف ا٤بصػلحة الراجحػة 
:" فػ ذا كػاف عنػدىم أهنػم لػو أطػاعوه ىلكػوا كػاف  -رٞبػو هللا  - أك اققة، كيف بيػاف ذلػ  يقػوؿ
ىبلكهم كاستخفافا هبم. كقد ذـ هللا تعػاُف الطاعػة يف ذلػ  فقػاؿ:" أمره إايىم بذل  قصدا منو إ

ػػانيواٍ قػىۡومنػػ  ًإنػَّهيػػۡم كى
َۚ
( كإف كػػاف النػػاس يف ذلػػ  ْٓا فٓىًسػػًقْبى " )الزخػػرؼ: فىٱۡسػػتىخى َّ قػىۡومىػػويأ فىمىطىػػاعيوهي

يف ذلػ . كمنهم من يقػوؿ فيػو النجػاة فليطيعػوا األمػّب  ،ةكى لى األمر ٨بتلفْب فمنهم من يقوؿ فيو ا٥بى 
ألف االجتهاد ال يعارض الن ، كألف االمتناع مػن الطاعػة فػت  لسػاف األ مػة علػيهم، كيف إظهػار 

 :الطاعة قط  ذل  عنهم، فعليهم أف يطيعوه. إال أف أيمرىم
 أبمر ظاىر ال يكاد ٱبفى على أحد أنو ىلكة  (ُ
 .أك أمرىم ٗبعصية (ِ

 .(ّ) ٱبرجوا على أمّبىم"فحينئذ ال طاعة عليهم يف ذل  كلكن ينبغي أف يصركا كال
،كفػرع (ْ)كقد أخذ فقهاء ا٤بسلمْب ابلقاعدة الفقهيػة:" تصػرفات اإلمػاـ منوطػة اب٤بصػلحة" 

علػى ىػذه القاعػدة أف كِف األمػر إذا أمػر ٗبفسػدة َف تلػـز طاعتػو،  –رٞبهم هللا  –الفقهاء ا٢بنفية 

                                                             

 .ّٗ/ّ، ككافقو ا٣بطا  يف معاَف السنن للخطا  َُٓ/ٓتفسّب الطرم  (ُ)
ىػػ، تتلمػذ علػى أ  حنيفػة   أ  يوسػ  ُٖٗىػ كتويف ابلرم سنة ُِّ(  ىو دمحم بن ا٢بسن الشيبآف، كلد بواس  سنة ِ)

 ".ٓٗ،   قرأ على مال  ، يعتر مدكف مذى  أ  حنيفة ك شره. "ا٤بدخل إُف دراسة ا٤بدارس كا٤بذاى  الفقهية من بعده
 .ُٔٔ/ُ مد بن ا٢بسن ( السّب الكبّبّ)
، الػػوجيز يف َُٓ، األشػباه كالنظػا ر البػن ٪بػيم ص ُُِطبعػة دار الكتػ  العلميػػة ص  –( األشػباه كالنظػا ر للسػيوطي ْ)

 .ّْٕاعد الفقهية الكلية للبورنو ص إيضاح القو 



 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  311 
 

فيمػػا يتعلػػ  ابألمػػور العامػػة َف ففػػي األشػػباه كالنظػػا ر:" إذا كػػاف فعػػل اإلمػػاـ مبنيػػا علػػى ا٤بصػػلحة 
 .(ُ)ينفذ أمره شرعا إال إذا كافقو، ف ف خالفو َف ينفذ "

رضػػي هللا  -مػػا أخرجػػو سػػعيد بػػن منصػػور عػػن الػػراء قػػاؿ: قػػاؿ عمػػر  ىػػذه القاعػػدة كأصػػل
:" إٓف أنزل  نفسي من ماؿ هللا عز كجل ٗبنزلة كِف اليتيم، إف احتج  أخذت منػو، فػ ذا -عنو 

:"مػا مػػن عبػد يسػػَبعيو هللا -   -، كقػوؿ النػػيب (ِ)إف اسػتغني  اسػػتعفف  " أيسػرت رددتػػو، ك 
. كقولػو عليػو الصػبلة كالسػبلـ: (ّ)عز كجل رعية ٲبوت كىو غاش رعيتو إال حػرَّـ هللا عليػو ا١بنػة" 

 .(ْ)" ما من أمّب يلي أمر ا٤بسلمْب،   ال ٯبهد ٥بم، كينص ، إال َف يدخل معهم ا١بنة" 
كأما يف ا٤بملكة العربية السعودية، فقد نص  ا٤بػادة السػابعة كالسػتْب مػن النظػاـ األساسػي 
للحكم على أنو " ٚبت  السلطة التنظيمية بوض  األنظمة كاللوا   فيمػا ٰبقػ  ا٤بصػلحة أك يرفػ  

ظػػاـ كف الدكلػػة كفقػان لقواعػد الشػػريعة اإلسػبلمية كٛبػارس اختصاصػػاهتا كفقػان ٥بػذا النؤ ا٤بفسػدة يف شػ
 كنظامي ٦بلس الوزراء ك٦بلس الشورل".

فبل يصدر نظاـ إال بعد مػركره بعػدد مػن أىػل االختصػاص كالداينػة، كالتػدقي ، كمػ  ذلػ  
 يطل  من ا٤بختصْب رف  أم ملحوظة عليو لتعديلو يف إصدار جديد، أك بقرار الح .

يمػا َف يعلػم أنػو : التفريػ  بػْب كِف األمػر العػدؿ كغػّب العػدؿ، فالعػدؿ ٘بػ  طاعتػو فالثالث
: -رٞبػػو هللا  -معصػػية، كغػػّب العػػدؿ ٘بػػ  طاعتػػو فيمػػا علػػم أنػػو طاعػػة، قػػاؿ اإلمػػاـ ابػػن تيميػػة 

"كاإلماـ العدؿ ٘ب  طاعتو فيما َف يعلم أنو معصية كغّب العدؿ ٘ب  طاعتو فيما علم أنػو طاعػة  
 .(ٓ)كا١بهاد"

 ما أييت: كيرد على ىذا
                                                             

 .ُِْاألشباه كالنظا ر البن ٪بيم ص  (ُ)
 ْ/  ٔكمػن طريقػو البيهقػي يف "سػننو" )، ٖٖٕبرقم  ُّٖٓ/ْقسم التفسّب ا٤بفرد،  –( ركاه سعيد بن منصور يف سننو ِ)
رقػػػم  ِّْ/  ُِصػػػن " )( كابػػن أ  شػػػيبة يف "ا٤بُُِكأخرجػػو النحػػػاس يف "الناسػػػخ كا٤بنسػػػوخ" )صكركاه  (ّْٓك  ٓ -

 ّ(. كركاه مػػن طريػ  أخػرل ابػػن سػعد يف "الطبقػػات" )ٕٖٗٓرقػم  ِٖٓ/  ٕ( كابػن جريػر الطػػرم يف "تفسػّبه" )َُِٔٗ
، كصػححو ٗبجمػوع طرقػو أ.د. ُِٗ/ْيف تعليقو على ٨بتصػر صػحي  البخػارم  –رٞبو هللا  -(، كصححو األلبآف ِٕٔ/ 

 منصور.سعد ا٢بميد يف تعليقو على سنن سعيد بن 
 .-  -( عن معقل بن يسار ِِٖ(، كمسلم )ُُٕٓ( ركاه البخارم )ّ)
 .-  -( عن معقل بن يسار ِِٗ( ركاه مسلم )ْ)

 .ُٔٗ/٦ِٗبموع الفتاكل  (ٓ)
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أك زمػػػا ن تتفػػػاكت، فمعػػػدؿ العػػػدكؿ يف زمػػػن، قػػػد ال أف العدالػػػة نسػػػبية، فالعدالػػػة مكػػػا ن   (ُ
 يف األزماف ا٤بتقدمة،  ال يكوف عدالتقبل 

 كما أف ىذا الشرط َف يرد يف النصوص العامة اآلمرة ابلطاعة لوالة األمر.  (ِ
أف عمل السل  من عصػر الصػحابة طاعػة كالة األمػر كاألمػر بػذل  كا٢بػ  عليػو، فلػم   (ّ

 ينػازعوا يف طػاعتهم مػ  ا٬بػراـ عػدالتهم الرتكػاهبم بعػأ يطعن يف كاليػة بعػأ األمػراء كَف
 ا٤بوبقات.

: أف ا٤بباح ال يصّب كاجبػا أبمػر كِف األمػر بػو، كال يصػّب ٧برمػا لنهػي كِف األمػر عنػو، الرابع
ألنػػػو ال ٯبػػػوز ألحػػػد أف ٰبػػػـر مػػػا حللػػػو هللا تعػػػاُف، كال ٰبلػػػل مػػػا حرمػػػو هللا، كَف يثبػػػ  ذلػػػ  عػػػن 

 .(ُ) ا٣بلفاء الراشدين
يرد على ىذا القوؿ أف فيو تفريغان للنصوص من مضموهنا، كَف يقػل بػو أحػد مػن السػل ، ك 

كلػػو قيػػل بػػو فػػ ف النصػػوص اآلمػػرة بطاعػػة كِف األمػػر تكػػوف بػػبل معػػُب، كارتبػػاط الوجػػوب كالتحػػرٔف 
 .أمر كِف األمر ابألمر ا٤بباح إ٭با ىو مؤق  بسرايف

ن، فيجػػاب عنػػو أبف ىػػذه األمػػور مػػن كأمػػا قػػو٥بم أبنػػو َف يثبػػ  ذلػػ  عػػن ا٣بلفػػاء الراشػػدي
السياسػػػة الشػػػرعية، كىػػػي معقولػػػة ا٤بعػػػُب، كاألصػػػل فيمػػػا ىػػػو معقػػػوؿ ا٤بعػػػُب ا١بػػػواز، كعلػػػى ا٤بػػػان  

  -رٞبػػو هللا  - (ِ)يف الطػػرؽ ا٢بكميػػة عػػن ابػػن عقيػػل  -رٞبػػو هللا  -الػػدليل. كقػػد نقػػل ابػػن القػػيم 
، كال ٱبلػو قولو يف الفنوف ": جرل يف جواز العمػل يف السػلطنة ابلسيا سػة الشػرعية: أنػو ىػو ا٢بػـز

 من القوؿ بو إماـ.
 فقاؿ شافعي: ال سياسة إال ما كاف  الشرع.

فقػاؿ ابػن عقيػل: السياسػة مػػا كػاف فعػبل يكػوف معػو النػػاس أقػرب إُف الصػبلح، كأبعػد عػػن 
كافػ  الشػرع "  الفساد، كإف َف يضعو الرسوؿ  ، كال نزؿ بو كحي، ف ف أردت بقول : " إال ما

 أم َف ٱبال  ما نط  بو الشرع: فصحي .

                                                             

 .ِْكينظر كتاب: طاعة أكِف األمر للدكتور عبدهللا بن إبراىيم الطريقي ص  ٔٔ/ٓركح ا٤بعآف لآللوسي  (ُ)
ىػػػ. كػػاف مػػن األذكيػػاء ُّٓىػػػ كا٤بتػوىف سػػنة ُّْن عقيػػل الظفػرم البغػػدادم ا٢بنبلػػي ا٤بولػػود سػػنة (ىػو أبػػو الوفػػاء علػػي بػػِ)

الكبػار، بػرع يف علػم الفقػو كأصػػولو. ككتابػو الواضػ  مػن أعظػػم آاثره بػل مػن أكسػ  كأنفػػ  كتػ  األصػوؿ. "معجػم األصػػوليْب 
ّ/ُِٓ." 
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كإف أردت: ال سياسػػة إال مػػػا نطػػػ  بػػػو الشػػػرع: فغلػػ ، كتغلػػػي  للصػػػحابة فقػػػد جػػػرل مػػػن 
ا٣بلفػػاء الراشػػدين مػػن القتػػل كالتمثيػػل مػػا ال ٯبحػػده عػػاَف ابلسػػنن، كلػػو َف يكػػن إال ٙبريػػ  عثمػػاف 

 .(1)ػ ..."مةا٤بصاح ، ف نو كاف رأاي اعتمدكا فيو على مصلحة األ
حيػ  هنػى عػن ادخػار ٢بػػـو  -   - كالػدليل علػى تقييػد ا٤ببػاح ٤بصػلحة معتػرة مػن فعلػو

افة كىم األعراب يفدكف ا٤بدينػة   أذف يف ذلػ  فقػاؿ صػلى  - األضاحي كعلل ذل   ألجل الدَّ
 .(ِ):"أال فكلوا كتصدقوا كادخركا" -هللا عليو كسلم 

 ا٤بهديْب حوادث فيها تقييد للمباح، فمن ذل : كقد كرد عن األ مة
 .(ّ)كمنعو بعأ الصحابة من التزكج من الكتابيات –ل  -موق  عمر  .ُ
، فقػػد كػػاف يػػرل جػػواز منػػ  (ْ)ا٤بهػػاجرين مػػن مغػػادرة ا٤بدينػػة دكف إذف -  -كمنعػو  .ِ

 .(ٓ) بعأ األشخاص من السفر  ٢باجتو إُف استشارهتم.
 .(ٔ)اللحم يومْب متتاليْبمن أكل  -  -كمنعو  .ّ
برفػػػ  سػػعر البيػػػ  ٤بػػن ابع أبقػػل مػػػن سػػعر السػػػوؽ،   رجػػ  عػػػن  -ل  -كأمػػر عمػػر  .ْ

 .(ٕ)ذل 
 .(ٖ)كض  ا٢بمى ٣بيل ا٤بسلمْب -ل  -كما أف عمر  .ٓ
 .(ُ)من إقامة مطبخ بْب البزازين -  -كمن   .ٔ

                                                             

 .ُّطبعة دار البياف ص  -الطرؽ ا٢بكمية.(ُ)
 (.  َُٕٗقم )( ركاه مسلم بر ِ)

، كينظػر يف كجػو الداللػة كتػاب: ا٢بػ  كمػدل سػلطاف ٖٕ/ٔكعبدالرزاؽ يف مصنفو  ُّٗ/ُأخرجو سعيد بن منصور  (ّ)
 .ُُُالدكلة يف تقييده للدكتور فتحي الدريِب ص 

البػػػن  ، اتريػػخ مدينػػة دمشػػ ٕٗٔ/ِاتريػػخ الطػػرم ا٤بعػػركؼ بتػػاريخ األمػػم كا٤بلػػوؾ، الطبعػػػة األكُف،بػػّبكت:دار الفكػػر، (ْ)
،  كنػػز العمػػاؿ يف سػػنن األقػػواؿ كاألفعػػاؿ، للمتقػػي ا٥بنػػدم الطبعػػة َِّ/ّٗعسػػاكر، الطبعػػة األكُف، بػػّبكت: دار الفكػػر،

  .ّْ/ُْاألكُف، بّبكت: مؤسسة الرسالة. 
 .ُُِا٢ب  كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده للدكتور فتحي الدريِب ص  (ٓ)
كينظػر كتػاب: ا٢بػ  كمػدل سػلطاف الدكلػة يف تقييػده للػدكتور فتحػي ، ٕٗمناق  عمر بػن ا٣بطػاب البػن ا١بػوزم ص  (ٔ)

 .ُُِالدريِب ص 
 .ُُّا٢ب  كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده للدكتور فتحي الدريِب ص  (ٕ)
 ،.ِّْ، َُٓا٢ب  كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده للدكتور فتحي الدريِب ص  (ٖ)
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ثػػبلث الػػثبلث  طلقهػػا ثػػبلاثن، مػػ  كػػوف مػػن مراجعػػة الرجػػل لزكجتػػو إف –ل  –كمنػػ   .ٕ
 .(ِ) طلقة كاحدة يف عهد النيب  بلف  كاحد يعد

مػػػػػن اإلبقػػػػػاء علػػػػػى ا٤بصػػػػػاح  ا٤بخالفػػػػػة للمصػػػػػح  اإلمػػػػػاـ كأمػػػػػر  كهنػػػػػى عثمػػػػػاف  .ٖ
 .(ّ)إبحراقها
 .(ْ)ابلتقاط ضواؿ اإلبل كبيعها كأمر عثماف  .ٗ

كنػرل أف ال يتجػر إُف عمالػو قولػو:"  –رٞبو هللا  – (ٓ) ككت  عمر بن عبدالعزيز .َُ
إماـ كال ٰبل لعامل ٘بارة يف سلطانو الذم ىو عليو فػ ف األمػّب مػٌب يتجػر يسػتمثر كيصػي  أمػورا 

 .(ٔ)فيها عن  كإف حرص على أف ال يفعل" 
كالػػراج  أف كِف األمػػر لػػو أحػػواؿ يف األكامػػر كالنػػواىي الصػػادرة عنػػو، كتفصػػيل ذلػػ  علػػى 

 النحو اآليت:
 ٤بصلحة كج  امتثاؿ أمره، مثل كثّب من األنظمة اإلدارية.إذا أمر كِف األمر ٗبباح  .ُ
كإذا هنػى عػن مبػاح لَبتػػ  مفسػدة عليػو، ككػاف ا٤بقصػػود فػردان بعينػو، أك لعمػـو الرعيػػة،  .ِ

ف ف ٨بالفتو ٧برمة، كمثاؿ ذل  النهي عن السفر، أك ا٤بن  من الصيد يف كق  ٧بدد أك يف مكاف 
 معْب.

شػػػرعية، فػػػبل ٰبػػػـر ٨بالفتػػػو، كمػػػا إذا هنػػػى عػػػن كأمػػػا إذا هنػػػى عػػػن مبػػػاح لغػػػّب مصػػػلحة  .ّ
 -، قػػاؿ ابػػن تيميػػة (ٕ)التعػػدد، أك منػػ  مػػن الطػػبلؽ، فػػ ف هنيػػو غػػّب معتػػرو شػػرعا، كال ٙبػػـر ٨بالفتػػو

 .(ٖ):" ليس لو أف ٲبن  الناس ٩با أابحو هللا كرسولو مثل أف يزكج ا٤برأة كليها"-رٞبو هللا 
 وف من قبيل تقييد ا٤بباح، فمن ذل :كذكر الفقهاء بعأ األحكاـ الٍب ٲبكن أف تك

                                                                                                                                                                                   

 .ِّٖحي الدريِب ص ا٢ب  كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده للدكتور فت (ُ)
 .َُٗٗركاه مسلم برقم  (ِ)
 .ُُ/ٗفت  البارم  (ّ)
 .ّٖٓموطم مال  ص  (ْ)
ىػػ اب٤بدينػة كهبػػا ُٔ( ىػو عمػر بػن عبػد العزيػز بػن مػركاف بػن ا٢بكػم ا٣بليفػػة األمػوم القرشػي، مػن كبػار التػابعْب. كلػد سػنة ٓ)

 .  َِٗ/  ٓكيعد من فقهاء التابعْب. األعبلـ للزركلي  ىػَُُىػ، كتويف سنة  ٗٗنشم. ككِف إمارهتا،   كِف ا٣ببلفة سنة 
 . ٕٖالبن عبد ا٢بكم ص  -(سّبة عمر ٔ)

 .ِٕ-ِٔطاعة أكِف األمر للدكتور عبدهللا بن إبراىيم الطريقي ص  (ٕ)
 .٨ْٓٓبتصر الفتاكل ا٤بصرية ص  (ٖ)
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 .(ُ)التسعّب ا١برم، على تفصيل مذكور يف كت  الفقهاء .ُ
:" كمثػل ذلػ  " االحتكػار " -رٞبػو هللا  –بي  الطعاـ اتكػر، قػاؿ اإلمػاـ ابػن تيميػة  .ِ

ال ٰبتكػر  ٤با ٰبتاج الناس إليو ركل مسلم يف صحيحو عن معمر بن عبد هللا أف النيب   قػاؿ:"
، ف ف اتكر ىو الذم يعمد إُف شراء ما ٰبتاج إليو الناس من الطعػاـ فيحبسػو  (ِ) إال خاط  "

عنهم كيريد إغػبلءه علػيهم كىػو ظػاَف للخلػ  ا٤بشػَبين ك٥بػذا كػاف لػوِف األمػر أف يكػره النػاس علػى 
 .(ّ)بي  ما عندىم بقيمة ا٤بثل عند ضركرة الناس إليو "

رٞبػو هللا  –، قػاؿ اإلمػاـ الشػاطيب (ْ)غنياء لسػد حاجػة الدكلػةفرض الضرا   على األ .ّ
:"كجو ا٤بصلحة فيها ظاىر، ف نو لػو َف يفعػل اإلمػاـ ذلػ  النظػاـ بطلػ  شػوكة اإلمػاـ كصػارت -

 .(ٓ)داير  عرضة الستيبلء الكفار"
 .(ٔ)إجبار الصان  على العمل ٤بصلحة ا٤بسلمْب، كيكوف ذل  أبجرة ا٤بثل .ْ
لمصػػلحة العامػػة، فا٤بعػػادف الظػػاىرة ال ٛبلػػ  ابإلحيػػاء، كقػػد قػػاؿ تقييػػد حػػ  التملػػ  ل .ٓ
 .(ٕ)أبف ا٤بعادف للدكلة كلو كان  يف أرض ٩بلوكة -رٞبو هللا  -مال  

 .(ٖ)نزع ا٤بلكية ٤بصلحة ا٤بسلمْب .ٔ
 

 

 

                                                             

، ُُْ، َُُكتور فتحػي الػدريِب ص ، كينظر: ا٢ب  كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده للػد َُّ/ُُا٤بوسوعة الفقهية  (ُ)
ُِّ. 

 .ٕٕ(  تقدـ ٚبرٯبو ص ِ)
 .ٕٓ/٦ِٖبموع الفتاكل  (ّ)

 .ِّٕ، ُُْ، َُُا٢ب  كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده للدكتور فتحي الدريِب ص  (ْ)
 .ُُِ/ِاالعتصاـ  (ٓ)

أصػػل ذلػػ  اإلمػػاـ ابػػن  ، كقػػدِّْ، ُِٔ، ُُّا٢بػػ  كمػػدل سػػلطاف الدكلػػة يف تقييػػده للػػدكتور فتحػػي الػػدريِب ص  (ٔ)
 .ِّتيمية يف ا٢بسبة ص 

 .ُِٓا٢ب  كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده للدكتور فتحي الدريِب ص  (ٕ)
 .ِّْ، كينظر: ا٢ب  كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده للدكتور فتحي الدريِب ص ِّٗالطرؽ ا٢بكمية ص  (ٖ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 املطلب الجاىٕ

 تكٔٔد املباح يف األىظن٘ الضعْدٓ٘ 

ٚبػت   علػى السػلطة التنظيميػة نص  ا٤بادة السابعة كالستْب مػن النظػاـ األساسػي للحكػم
بوضػػػ  األنظمػػػة كاللػػػوا   فيمػػػا ٰبقػػػ  ا٤بصػػػلحة أك يرفػػػ  ا٤بفسػػػدة يف شػػػئوف الدكلػػػة كفقػػػان لقواعػػػد 
 الشريعة اإلسبلمية كٛبارس اختصاصاهتا كفقان ٥بذا النظاـ كنظامي ٦بلس الوزراء ك٦بلس الشورل.

حػة يف كثػّب مػن األنظمػة، كىذا أتكيد أف ا٤بنظم السعودم أخذ بتقييػد ا٤ببػاح ٤بصػلحة راج
 مثاؿ ذل :

الشػيخ دمحم بػن  ٠باحػة ر ػيس القضػاة األسػب  نظاـ األراضي البػور، كقػد صػدر مػن .ُ
 ىػ.ُّٖٖ، كجرل عليو عمل القضاة من صدكره سنة (ُ)أتييد ٥بذا النظاـ –رٞبو هللا  –إبراىيم 
و منػػ  الصػػيد يف أكقػػات معينػػة كأمػػاكن معينػػة، ك٢بيػػوا ت ٧بػػددة، كقػػد جػػرل عليػػ .ِ

 ىػ حٌب اآلف.ُّٖٗالعمل من صدكره سنة 
ىػػػػػ كفيػػػػو منػػػػ  اسػػػػتغبلؿ ا٤بعػػػػادف كاػػػػاجر إال ُِّٗكصػػػػدر نظػػػػاـ التعػػػػدين سػػػػنة  .ّ
 بشركط.
 ىػ، كفيو من  مزاكلة عمل البنوؾ ببل ترخي .ُّٖٔكصدر نظاـ البنوؾ سنة  .ْ
 من النظاـ األساسي للحكم من من  االمتياز إال بنظاـ. ُٓكمنع  ا٤بادة  .ٓ
 أنو ال ينزع مل  إال للمصلحة العامة. ُٖادة يف ا٤بكرد ك  .ٔ
 : ال تفرض الضرا   إال للحاجة ٗبوج  نظاـ.َِكيف ا٤بادة  .ٕ
منػػػ  الػػػوزير مػػػن شػػػراء أمػػػبلؾ الدكلػػػة أك  ٔكيف نظػػػاـ ٦بلػػػس الػػػوزراء، كرد يف ا٤بػػػادة  .ٖ

 بيعها أك السمسرة عليها، كمنعو من التجارة.
بػػػػْب كظيفػػػػة عضػػػػوية ٦بلػػػػس  مػػػػن نظػػػػاـ ٦بلػػػػس الشػػػػورل منػػػػ  ا١بمػػػػ  ٗكيف ا٤بػػػػادة  .ٗ

 الشورل كأم كظيفة أخرل إال ابستثناء.
ىػػ ُِْٖكنص  ا٤بادة ا٢بادية كا٣بمسوف من نظػاـ القضػاء ا١بديػد الصػادر سػنة  .11

ا١بمػ  بػْب كظيفػػة القضػاء كمزاكلػػة التجػارة، أك أم كظيفػة أك عمػػل ال يتفػ  مػػ   عػدـ جػػوازعلػى 
قضػاء أف يقػرر منػ  القاضػي مػن مباشػرة أم استقبلؿ القضاء ككرامتو. كٯبوز للمجلس األعلػى لل

                                                             

 .ِِْ/ٖفتاكل كرسا ل الشيخ دمحم بن إبراىيم  (ُ)
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عمل يرل أف القياـ بو يتعارض م  كاجبات الوظيفػة كحسػن أدا هػا، كيف ىػذا مػا يفيػد أف ا٤بػنظم 
يقػػرر مبػػدأ إبعػػاد القاضػػي عػػن كػػل مػػا ال يتفػػ  مػػ  اسػػتقبلؿ القضػػاء كمػػ  إعػػزازه كا٢بفػػاظ علػػى 

 .(ُ)حياده
 

 املطلب الجالح

 التيظٔهذلددات املصلخ٘ املزعٔ٘ عيد  

تقػػػػػدـ أف التنظيمػػػػػات الػػػػػٍب تصػػػػػدرىا الدكلػػػػػة ا٤بسػػػػػلمة، ٯبػػػػػ  أف تراعػػػػػى فيهػػػػػا ا٤بصػػػػػلحة، 
كا٤بصلحة ٙبتاج إُف الرجوع فيها إُف ا٤بختصْب يف الشريعة كاألنظمة كا٤بختصْب الفنيػْب يف األمػر 

 يف ا٤بػراد تنظيمػػو، كقػد ذكػػر أىػػل العلػم بعػػأ اػددات لتقريػػر ا٤بصػػاٌف كتنظيمهػا، كأٮبهػػا مػػا أييت
 الفركع اآلتية.

 الفرع األكؿ: أٮبية النظر يف ا٤ب الت
 الفرع الثآف: تنظيم ا٤بعامبلت التجارية ٱبتل  ابختبلؼ الزماف كتعقد التعامبلت التجارية

 
 ال رع األوؿ: أمهية النظر يف ادلاات

قد يظن يف مادة نظامية أف فيهػا مصػلحة عامػة، كلكػن عنػد التػدقي  فيهػا تكػوف ا٤بصػلحة 
يهػػا آنيػػة كليسػػ  مصػػلحة حقيقيػػػة، لكوهنػػا تػػؤدم يف م ٥بػػا إُف مفاسػػػد أكػػر، كقػػد نبػػو اإلمػػػاـ ف

إُف أٮبيػػػػة النظػػػػر يف ا٤بػػػػػ الت فقػػػػاؿ:"النظر يف مػػػػ الت األفعػػػػاؿ معتػػػػػر  –رٞبػػػػو هللا  -الشػػػػاطيب 
مقصػػػود شػػػرعان، كانػػػ  األفعػػػػاؿ موافقػػػة أك ٨بالفػػػة، كذلػػػ  أف اجملتهػػػػد ال ٰبكػػػم علػػػى فعػػػل مػػػػن 

درة عػن ا٤بكلفػْب ابإلقػػداـ أك اإلحجػاـ إال بعػد نظػره إُف مػػا يػؤكؿ إليػو ذلػ  الفعػػل األفعػاؿ الصػا
ا٤بشركع ٤بصلحة فيو تستجل ، أك ٤بفسدة تيدرأ، كلكن لو م ؿ على خػبلؼ مػا قصػد منػو، كقػد 
يكػػوف غػػّب مشػػركع ٤بفسػػدة تنشػػم عنػػو أك مصػػلحة تيػػٍدفى  بػػو، كلكػػن لػػو مػػ ؿ علػػى خػػبلؼ ذلػػ ، 

كؿ اب٤بشػػػركعية فرٗبػػػا أدل اسػػػتجبلب ا٤بصػػػلحة فيػػػو إُف مفسػػػدة تسػػػاكم فػػػ ذا أطلػػػ  القػػػوؿ يف األ
ا٤بصػػػلحة أك تزيػػػد عليهػػػا، فيكػػػوف ىػػػذا مانعػػػان مػػػن إطػػػبلؽ القػػػوؿ اب٤بشػػػركعية، ككػػػذل  إذا أطلػػػ  

                                                             

 .ّّالقضا ية للدكتور حسْب آؿ الشيخ ص  ا٤ببادئ(ُ)
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القػػوؿ يف الثػػآف بعػػدـ ا٤بشػػركعية رٗبػػا أدل دفػػ  ا٤بفسػػدة إُف مفسػػدة تسػػاكم أك تزيػػد، فػػبل يصػػ  
كىػػو ٦بػػاؿ للمجتهػد صػػع  ا٤بػػورد عػذب ا٤بػػذاؽ، ٧بمػػود الغػػ ، إطػبلؽ القػػوؿ بعػػدـ ا٤بشػركعية، 

 .(ُ)جارو على مقاصد الشريعة" 
 

ال ػػرع الثػػاص: تنظػػيم ادلعػػػامالت التجاريػػة  تلػػه ابخػػػتالؼ ال مػػاف وتعقػػد التعػػػامالت 
 التجارية

قػػد تقتضػػي ا٤بصػػلحة تنظيمػػا معينػػان يف كقػػ  معػػْب،   تػػزكؿ ا٤بصػػلحة يف زمػػن آخػػر، كلػػذا 
لسػػػػعودم ٰبػػػرص علػػػى مراجعػػػػة األنظمػػػة كٙبػػػديثها أكالن أبكؿ، كٰبػػػػرص علػػػى تلقػػػػي فػػػ ف ا٤بػػػنظم ا

ملحوظػػات ا٤بختصػػْب، كأصػػحاب الشػػمف مػػن ا١بهػػات القضػػا ية كالتحقيقيػػة كالتنفيذيػػة. كقػػد نبػػو 
إُف أٮبيػػػة مراعػػػاة تغػػػّب الزمػػػاف كاخػػػتبلؼ ا٤بكػػػاف عنػػػد النظػػػر يف  –رٞبػػػو هللا  -اإلمػػػاـ الشػػػاطيب 

كػػػاف مػػػن اػػػداثت لػػػو كجػػػو صػػػحي  فلػػػيس ٗبػػػذمـو بػػػل ىػػػو ٧بمػػػود،   ا٤بصػػػاٌف فقػػػاؿ:": "كػػػل مػػػا
كصػاحبو الػذم سػنو ٩بػدكح فػػمين ذمهػا إبطػبلؽ أك علػى العمػـو   كقػػد قػاؿ عمػر بػن عبػد العزيػػز 

 ٙبدث للناس أقضػية بقػدر مػا أحػدثوا مػن الفجػور". فمجػاز ػ كمػا تػرل ػ إحػداث األقضػية" :
 .(ِ)ف َف يكن لتل  اداثت أصلكاخَباعها على قدر اخَباع الفجار للفجور،كإ

يف البحػر اػي :" كنقػل عػن الشػيخ عػز الػدين بػن عبػد  –رٞبو هللا  -  (ّ) كقاؿ الزركشي
السػػبلـ أنػػو قػػاؿ: ٰبػػدث للنػػاس يف كػػل زمػػاف مػػن األحكػػاـ مػػا يناسػػبهم، كقػػد يتميػػد ىػػذا ٗبػػا يف 

مػػػا أحدثتػػػو النسػػػاء بعػػػده ٤بػػػنعهن مػػػن  -   -البخػػارم عػػػن عا شػػػة أهنػػػا قالػػػ : لػػػو علػػػم النػػيب 
ا٤بساجد، كقوؿ عمر بن عبد العزيز: ٰبدث للناس أقضية على قدر مػا أحػدثوا مػن الفجػور، أم 

                                                             

   .ُٖٕك ُٕٕ/ٓالطبعة األكُف، السعودية، ا٣بر: دار ابن عفاف،  ا٤بوافقات لئلماـ الشاطيب، (ُ)
. َف أره اثبتػا مػن طريػ  صػحي :  -رٞبػو هللا  -قاؿ الشاطيب  َِّ/ُ، كيف َّّ-َُّ/ُ ا٤بوافقات لئلماـ الشاطيب(ِ)

كالػػػذخّبة للقػػػرايف  َّٗ/ِ، كمػػػا يف ا٤بقػػػدمات ا٤بمهػػػدات -رٞبػػػو هللا  -عمػػػر بػػػن عبػػػدالعزيز أ ىػػػػ، كقػػػد انتشػػػرت نسػػػبتها ل
 .  ََِ/ُ، كغّبىا، كما أهنا ركي  عن اإلماـ مال  كما يف الفتاكل الفقهية الكرل البن حجر ا٥بيتمي َِٔ/ٖ
شػافعي أصػوِف . تركػي األصػل ، مصػرم  ىو دمحم بن هبادر بػن عبػد هللا ، أبػو عبػد هللا ، بػدر الػدين ، الزركشػي . فقيػو(  ّ)

ىػػػ، مػػن تصػػانيفو : " البحػػر اػػي  " يف أصػػوؿ الفقػػو ، ك " إعػػبلـ السػػاجد أبحكػػاـ ْٕٗىػػػ كالوفػػاة سػػنة ْٕٓا٤بولػػد سػػنة 
 .ِٖٔ/  ٔا٤بساجد " ، ك " الديباج يف توضي  ا٤بنهاج " فقو ، " ا٤بنثور " يعرؼ بقواعد الزركشي. األعبلـ 
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ٯبددكف أسبااب يقضي الشرع فيها أمورا َف تكن قبل ذل   ألجل عدمو منها قبل ذلػ ، ال ألهنػا 
 .(ُ)تبلؼ الصورة ا٢بادثة " شرع ٦بدد. فبل نقوؿ: إف األحكاـ تتغّب بتغّب الزماف بل ابخ

  

                                                             

 .َِِ/ُلزركشي البحر اي  ل( ُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  311 
 

 
 
 

 
 انرقاتح عهى اَذياج انشركاخ

 يف ضٕء األَظًح املتعهقح تاملُافسح
 يف املًهكح انعرتٍح انسعٕدٌح

 "دراسة مقارنة"
 انسٍاسح انشرعٍحيقذيح نٍُم درجح انذكتٕراِ يف  رسانح

 
 الجزء الثاني

 
 الطالب إصداد

 عثذانعسٌس تٍ سعذ انذغٍثر
 

 ذ الدكتوراألستا إشراف
 انذالنعحتٍ حمًٕد  ساير

 األستار تاملعٓذ انعايل نهقضاء
 

 ْـ5341 -ْـ 5341

 ًهكح انعرتٍح انسعٕدٌحامل
 ٔزارج انتعهٍى انعايل

 جايعح اإلياو حمًذ تٍ سعٕد اإلساليٍح
 املعٓذ انعايل نهقضاء

 قسى انسٍاسح انشرعٍح
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 انثاب انثاًَ
آثار انرقاتح عهى املُافسح يف حال اَذياج  

 انشركاخ انتجارٌح فقٓا َٔظايا
 

ذووتضمنذاآلتي:

الفصللألذاألول:ذترتللسذاملدللًولوةذاملدنوللةذعللنذا نللدماجذاملخللألذذذذذ

ذباملنافدةذفقهاذونظامًا

لفصللألذالثللاني:ذترتللسذاملدللًولوةذاجلزاالوللةذعللنذا نللدماجذاملخللألذذا

ذبيحكامذاملنافدةذفقهاذونظامًاذ

ذذ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :مدخل
، كىذه اآلاثر تشمل ا٤بسػؤكلية اإلداريػة إضػافة إُف عديدة عمليات االندماج آاثر ينتج عن

 ا٤بسؤكلية ا٤بدنية كا١بزا ية.
 Non-contractualصػّبية )فمما مسؤكلية اإلدارة فَبتكز على قواعد ا٤بسؤكلية التق

Liability فقػػد أكػػدت اتفاقيػػػة ركمػػا علػػػى أف االٙبػػاد األكرك  يضػػػمن يف الػػدكؿ األعضػػػاء ،)
أم ضػػػرر تسػػػػببو مؤسسػػػػاتو أك أم مػػػن موظفيهػػػػا أثنػػػػاء أتديػػػة عملهػػػػم، كبنػػػػاء علػػػى ذلػػػػ  ٲبكػػػػن 

بسػػب   للمنشػػ ت ا٤بعنيػػة ابالنػػدماج أف تقاضػػي ا٤بفوضػػية األكركبيػػة لتعػػويأ الضػػرر البلحػػ  هبػػا
 .(ُ)خطم ا٤بفوضية يف تقؤف الصفقة 

كمػا يف حاؿ كجود ضػرر،   عن االندماج ا٤بخل بنظاـ ا٤بنافسة فتكوف كأما ا٤بسؤكلية ا٤بدنية
 قلة أرابح ا١بهات ا٤بنافسة.  يف حاؿ

 كأما ا٤بسؤكلية ا١بزا ية، فتتحق  يف حالْب:
  .عند كجود اندماج غّب نظامي .ُ
تصػػػػرفات ٨بالفػػػػة ألنظمػػػػة  ؿ للَبكػػػػز االقتصػػػػادمبعػػػػد الوصػػػػو عنػػػػدما تتصػػػػرؼ الشػػػػركة  .ِ
 ا٤بنافسة.

لػدل  كحي  إف ا٤بسؤكلية اإلدارية تقدـ الكبلـ عليها فيما سب ، عند ا٢بدي  عن الػتظلم
مػن قػرارات ٦بلػس ا٤بنافسػة ك١بنػة ا٤بخالفػات، فسيقتصػر ا٢بػدي  يف ىػذا البػاب  القضاء اإلدارم

  اآلتيْب. عن ا٤بسؤكلية ا٤بدنية كا١بزا ية يف الفصلْب 

                                                             

 .ْٓٔأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ُ)
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 انفصم األٔل

ترتة املسؤٔنٍح املذٍَح عٍ االَذياج املخم 
 تاملُافسح فقٓا َٔظايا

 
 

ذووتضمنذاآلتي:

املبحثذاألول:ذأ كلانذاملدلًولوةذاملدنولةذعلنذا نلدماجذاملخلألذذذذذذذ

ذباملنافدةذومقا نتهاذبالفق ذاإلدالمي

املبحللثذالثللاني:ذ ثللا ذاملدللًولوةذاملدنوللةذعللنذا نللدماجذاملخللألذذذ

ذفدةذاملشروعةذفقهاذونظاماباملنا

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :مدخل
ًإفَّ "عػػل سػػمؿ، قػػاؿ تعػػاُف: للف ا٤بسػػؤكلية يف أصػػلو اللغػػوم إُف اسػػم ا٤بفعػػوؿيرجػػ  مصػػطل  

، أم أف هللا سػبحانو كتعػاُف (ّٔاإلسػراء: ) "كالن ؤ السٍَّم ى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفؤىادى كٌل أكلىًئ ى كىافى عىٍنو مىسٍ 
اإلسػػراء: ) "كالن ؤ ًإفَّ اٍلعىٍهػدى كىػافى مىٍسػ"كفػؤاده، كقولػو تعػػاُف: يسػمؿ اإلنسػاف عمػا حػواه ٠بعػػو كبصػره

 .(ُ)"كلكم راع ككلكم مسؤكؿ عن رعيتو"أم: مسؤكالن عنو صاحبو، كنظّبه قولو  :  (ّْ
 .(ِ)كعرف  ا٤بسؤكلية يف القانوف أبهنا اقَباؼ أمر يوج  مؤاخذة فاعلو

يف االصػػطبلح أبهنػػا اإلخػػبلؿ ابلتػػزاـ  تػػج عػػن عقػػد، أك كٲبكػػن تعريػػ  ا٤بسػػؤكلية ا٤بدنيػػة 
إرادة منفػػػردة أك فعػػػل ضػػػار. كىػػػذا يشػػػمل نػػػوعي ا٤بسػػػؤكلية ا٤بدنيػػػة كٮبػػػا: ا٤بسػػػؤكلية العقديػػػة، يف 

 .(ّ)الفرضْب األكلْب، كا٤بسؤكلية التقصّبية يف الفرض الثال 
ّبية، كالػٍب مضػموهنا التػزاـ كيف أنظمة ا٤بنافسة، تنحصر ا٤بسؤكلية ا٤بدنية يف ا٤بسؤكلية التقص

ضػماف الضػرر الناشػ  عػن الفعػل  كعرفػ  أبهنػا. (ْ)ا٤بسؤكؿ بتعويأ األضرار النا٘بة بسػببو للغػّب
 كتسمى أيضان اب٤بسؤكلية عن الفعل غّب ا٤بشركع، كا٤بسؤكلية عن الفعل الضار.، (ٓ)الضار

بيػػػل الضػػرر ا٤بشػػػركع، يعػػد الضػػػرر الناشػػ  عػػػن ا٤بنافسػػة ا٤بشػػػركعة ا٤بلتزمػػة ابألنظمػػػة مػػن قك 
ألنػػو ، بسػػببها ابلغػػّب يف األضػػرار البلحقػػةالقػػانوف  يتسػػام كا٤بنافسػػة التجاريػػة مػػن ا٢بػػاالت الػػٍب 

تقـو على اإلبداع كموىبة التػاجر  مشركعة، فهي فا٤بنافسة الشريفة  طا٤با كان  التجارة مشركعة
أرابح اتجػر كنقصػاف أرابح اتجػر  ، كال تنج  ا٤بنافسة إال بػزايدةكالتزامو أبصوؿ التعامل التجارم

. فمما إذا كاف التصرؼ ٨بالفان للنظاـ، فيح  ألم طرؼ طل  إيقافو كالتعػويأ عػن كػل (ٔ)آخر

                                                             

( كمسػػلم ََِٓ، كا٢بػػدي  أخرجػػو البخػػارم بػػرقم البخػػارم )َِٔ – ِٗٓ/  َُ( ا١بػػام  ألحكػػاـ القػػرآف للقػػرطيب: ُ)
 .-  -( من حدي  ابن عمر ُِٖٗبرقم )

 .٤ّبدنية التقصّبية كالعقدية للمستشار حسْب عامر ص ( ا٤بسؤكلية اِ)
تعريػ  ا٤بسػؤكلية ا٤بدنيػة بوصػفها جانبػا مػن الضػماف يف الفقػػو اإلسػبلمي، أ.د. دمحم شػتا أبػو سػعد، ٦بلػة جامعػة اإلمػػاـ  (ّ)

  .ُٖٗىػ، ص ٧ُُّْبـر  – ٔدمحم بن سعود اإلسبلمية ع
 .ُٕٓ-ُْٕا٤برج  الساب ، ص ( ْ)
 .ِْٓدمحم ركاس قلعو جي كحامد قنييب ص  –قهاء معجم لغة الف( ٓ)
، ا٤بنافسػة كا٤بمارسػات ا٤بقيػدة ٥بػا يف ضػوء أحكػاـ قػانوف ُّ/ّ( الوسي  يف القانوف التجارم للدكتور أكثم أمػْب ا٣بػوِف ٔ)

 .ٓـ. للدكتورة إسراء العبيدم ص ََُِ( لسنة ُْا٤بنافسة كمن  االحتكار العراقي رقم )
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ضػػرر نػػتج عنػػو، كمػػن التصػػرفات الػػٍب نػػ  نظػػاـ ا٤بنافسػػة علػػى منعهػػا انػػدماج ا٤بنشػػ ت دكف إذف 
٤بشػركطة لبلنػدماج. كقػد ينػتج من ا١بهة ا٤بنظمة، أك ٨بالفة شػركط السػلطة ا٤بنظمػة عنػد ا٤بوافقػة ا

ٗبػا يضػر ابلسػوؽ  ىيمنتهػا عن االندماج كصوؿ ا٤بنشمة ٤بركز مهيمن، تتصرؼ ا٤بنشػمة مػن خػبلؿ
 .يف كق  كاحد ْبن كا٤بستهلكياآلخر  ا٤بنافسْب

أكػد نظػاـ ا٤بنافسػػة السػعودم أف ألم شػخ  طبيعػي أك اعتبػػارم يلحقػو ضػرر  تػػجه كقػد 
ـ نظػػػػاـ ا٤بنافسػػػة، التقػػػػدـ بطلػػػػ  التعػػػػويأ أمػػػػاـ القضػػػػاء عػػػن ٩بارسػػػػات ٧بظػػػػورةو ٗبوجػػػػ  أحكػػػػا

 .(ُ)ا٤بخت . كيدخل يف ذل  حاالت الَبكز االقتصادم غّب النظامية 
أف تسػػتبدؿ كأف الصػػواب  ،عبػػارة "التقػػدـ بطلػػ  التعػػويأ" كيػػرل الباحػػ  صػػحة انتقػػاد

اب٤بنافسػة،  إبيقػاؼ التصػرؼ ا٤بخػل٧بصورة بعبارة:" التقدـ بدعول"، إلمكاف أف تكوف الدعول 
 .(ِ)دكف طل  ألم تعويأ 

كىػػػػذا ا٤بلحػػػػ  َف ٱبػػػػل منػػػػو الكثػػػػّب مػػػػن أنظمػػػػة ا٤بنافسػػػػة مثػػػػل القػػػػانوف اإلمػػػػارايت االٙبػػػػادم 
 .(ّ) قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورمك  للمنافسة

كقػػػد انتبػػػو ا٤بػػػنظم الكػػػويٍب ٥بػػػذا ا٤بلحػػػ ، فػػػن  علػػػى أنػػػو ترفػػػ  الػػػدعول ا١بزا يػػػة مػػػ  عػػػدـ 
أف التػاجر إذا أسػاء اسػتغبلؿ مركػزه ، كأكػد علػى (ْ)ؽ ا٤بدنية للمتضرر من ا١برٲبػة ا٤بساس اب٢بقو 

االحتكارم كاف للقاضي بناء على طل  ا٤بضركر ا٢بكم ابلتعػويأ أك تعػديل الشػركط التعسػفية 
قػػانوف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة . كمػػا أف (ٓ)يف العقػػد، أك اإلعفػػاء منهػػا كليِّػػا 

بعد ذكره للجزاءات أبف ىذه ا١بزاءات ال ٚبػل أبحكػاـ ا٤بسػؤكلية الناشػئة عػن ىػذه  أكد ا٤بصرم

                                                             

 .ُٖسعودم ـ ( نظاـ ا٤بنافسة الُ)
 . ْٕٔ( ا٤بنافسة التجارية للدكتور عبدالعزيز الناصر ص ِ)
 .ِٔقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم ـ، ك ِ-ِّ( القانوف اإلمارايت االٙبادم للمنافسة ـ ّ)
 . ِّ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب ـ ْ)
، العػدد ـ بتعديل بعأ أحكاـ قانوف الشػركات التجار ُٓٗٗلسنة  ِٖ( قانوف رقم ٓ) ، ُْ، السػنة ُِٔيػة، كويػ  اليػـو

 ـ.ُٓٗٗيوليو  ِّ
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أعطػػى ا٤بػػنظم ا٤بغػػر  ٝبعيػػات ا٤بسػػتهلكْب ا٢بػػ  يف ا٤بطالبػػة ابلتعػػويأ، أك رفػػ  ك  .(ُ)ا٤بخالفػػات 
 .(ِ)دعول مدنية 

ة قػػػانوف كبليتػػػوف كػػػل مضػػػركر يف مالػػػو كأعمالػػػو نتيجػػػمػػػن  كأمػػػا القضػػػاء األمريكػػػي، فقػػػد 
كقد حكمػ  اكمػة  .(ّ)انتهاؾ قواعد ا٤بنافسة أف يرف  دعول للمطالبة بتعويأ ىذه األضرار 

عنػػػدما  للقػػػوانْبالعليػػا األمريكيػػػة مػػػراران ٔبػػػر الضػػرر النػػػاجم عػػػن ا٤بمارسػػػات االحتكاريػػة ا٤بخالفػػػة 
 .(ْ)أثب  ا٤بضركر أف ما ٢بقو من أضرار كاف بسب  تل  ا٤بمارسات

( سػػنة Courage / Crahanيف حكػػم ) ECJألكركبيػػة كأكػػدت ٧بكمػػة العػػدؿ ا
ـ أبنػػػػو ٰبػػػػ  للمضػػػػركر مػػػػن انتهػػػػاؾ قواعػػػػد ا٤بنافسػػػػة أف يطلػػػػ  التعػػػػويأ كأف علػػػػى دكؿ ََُِ

 .(ٓ)االٙباد األكرك  تضمْب قوانينهم ما يكفل ىذا ا٢ب  
ـ، مػػػػػػػا يعػػػػػػػرؼ ابلوثيقػػػػػػػة ا٣بضػػػػػػػراء ََِٓديسػػػػػػػمر  ُٗكتبنػػػػػػػ  ا٤بفوضػػػػػػػية األكركبيػػػػػػػة يف 

(Green Paper) .ا٣باصة بدعاكل التعػويأ عػن ٨بالفػة قواعػد منػ  االحتكػار األكركبيػة   
( ا٣باصػػػة White Paperـ الوثيقػػػة البيضػػػاء )ََِٖنشػػرت ا٤بفوضػػػية األكركبيػػػة يف إبريػػػل 

  .(ٔ)بدعاكل التعويأ، كتناكل  حل الصعوابت يف تقدير التعويضات للمتضررين

                                                             

 .َِ( قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ُ)
 .  ٗٗ( القانوف ا٤بغر  للمنافسة ا٤بادة ِ)
(ّ )Clayton Act Article – 4-a.. 
تحالفػػػػات التجاريػػػة لتقػػػػويأ حػػػريٍب التجػػػػارة ا٤بمارسػػػػات االحتكاريػػػة كال( تنظػػػر األمثلػػػة علػػػػى تلػػػ  القضػػػػااي يف كتػػػاب: ْ)

 .ٗد. حسْب فتحي ص  –كا٤بنافسة 
 .ّْٕأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ٓ)
 ىػ:ُّْٔ/ُ/ِٓتنظر الوثيقة ا٣بضراء كالبيضاء يف الرابطْب على التواِف ككق  الزايرة بتاريخ ( ٔ)

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html#
greenpaper  &whitepaper# 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html#greenpaper
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html#greenpaper
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html#whitepaper
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html#whitepaper
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 املثحث األٔل
ذياج املخم أركاٌ املسؤٔنٍح املذٍَح عٍ االَ

 تاملُافسح ٔيقارَتٓا تانفقّ اإلساليً
 
 

ذووتضمنذاآلتي:

ذالتمهود

ذاملطلسذاألول:ذاخلطيذذ

ذاملطلسذالثاني:ذالضر 

ذاملطلسذالثالث:ذعالقةذالدببوة
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 التمهيد:
عػػرؼ قبػػل البػػدء يف ا٢بػػدي  عػػن أركػػاف ا٤بسػػؤكلية ا٤بدنيػػة، ٰبسػػن بيػػاف مفهػػـو الػػركن، فقػػد 

نػ  األقػول، كأركػاف كػل شػيء جوانبػو الػٍب يسػتند إليهػا كيقػـو هبػا، كالػٍب اللغويوف الركن أبنػو ا١با
كعرفػو ٝبهػػور  .(ُ)مثػػل الركػوع فهػػو ركػن مػػن أركػاف الصػػبلة، أم جػزء منهػػاىػي جػزء مػػن ماىيتػو، 

أمػػػا فقهػػػاء  الفقهػػػاء أبنػػػو مػػػا ال يػػػتم الشػػػيء إال بػػػو، سػػػواء أكػػػاف جػػػزءنا مػػػن ماىيتػػػو أك شػػػرطنا لػػػو.
ه أبنو ما ال يتم الشيء إال بو، ككاف جزءنا منو ا٢بنفية، ف هنم قد عرفو 

(ِ)  . 
كيتبػػْب مػػػن ىػػػذا اتفػػػاؽ اللغػػويْب كفقهػػػاء ا٢بنفيػػػة علػػػى أف ركػػػن الشػػيء مػػػا كػػػاف جػػػزءنا مػػػن 

 ماىيتو.
كيعػػر كثػػّب مػػن الشػػراح عػػن شػػركط ٙبقػػ  ا٤بسػػؤكلية ا٤بدنيػػة أبركػػاف ا٤بسػػؤكلية ا٤بدنيػػة، كمػػن 

كػركن الػدار، كأمػا الشػرط فهػو مػا يلػـز مػن عدمػو العػدـ كال   ،ا٤بقرر لغة أف الركن ا١بزء من ا٤باىية
يلـز من كجوده كجػود كال عػدـ لذاتػو. كلػذا فػ ف بعػأ البػاحثْب يعػر عػن ا٣بطػم كالضػرر كعبلقػة 

 .(ّ) عوضان عن األركاف السببية ابلشركط
 كا٢بقيقػة أف كػبلِّ مػػن الػركن كالشػػرط ال بػد منػػو لتحػ  ا٤بسػػمى شػرعان، غػػّب أف الػركن يكػػوف

 .(ْ)داخبل يف حقيقة ا٤بسمى، فهو جزاؤه، ٖببلؼ الشرط ف نو يكوف خارجا عن ا٤بسمى
 ابػن عابػدين استئناسػان بقػوؿ كم  ذل  فقد آثرت أال أخال  اصطبلح أىل االختصاص،

 .  (ٓ)خطم مشهور خّب من صواب مغمور :-رٞبو هللا  -ا٢بنفي 
قػرر القضػػاء الفرنسػػي ة ا٤بنافسػػة فيمػا ٱبػػ  موضػوع الَبكػػزات االقتصػادية ا٤بخالفػػة ألنظمػك 

أف دعول التعويأ الناش  عن ا٤بمارسػات ا٤بضػادة للمنافسػة تسػتلـز إثبػات كجػود خطػم كٙبقيػ  
 .  (ٔ)الضرر   قياـ عبلقة سببية مباشرة بينهما 

                                                             

 ( لساف العرب مادة:"ركن".ُ)
ط. سػػػنة  ُّٓ( ينظػػػر يف تفصػػػيل ذلػػػ  كمناقشػػػة التعريفػػػات كتػػػاب: ا٤بػػػدخل للفقػػػو اإلسػػػبلمي أ. د: سػػػبلـ مػػػدكور صِ)

 ىػ.. ُّٖٗ
 .ُّّص  –ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة يف ٦باؿ اإلعبل ت التجارية للدكتور ٞباد مصطفى عزب ( ّ)
 .َُُ/ِّا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ( ْ)
 .ْْٓ/ٓ( حاشية ابن عابدين ٓ)
 .  ّٗٔص ََِٓ –لينا حسن ذكي  –قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  االحتكار، دراسة مقارنة ( ٔ)
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فيشػَبط لتحقػ  ا٤بسػؤكلية عػن االنػدماج غػػّب القػانوٓف مػا يشػَبط ابلنسػبة لتحقػ  ا٤بسػػؤكلية 
كىذه الشػركط ىػي أركػاف ا٤بسػؤكلية ا٤بدنيػة الثبلثػة كىػي ا٣بطػم كالضػرر كعبلقػة التقصّبية عموما، 

 السببية بينهما، كتفصيلها يف ا٤بطال  اآلتية. 
كأما يف الفقو اإلسبلمي، ف ف ا٤بسؤكلية التقصّبية تقابل ضماف العدكاف، كقد ذكر الفقهاء 

 أف ا١بآف لو حاالف:
ضػػػمانو شػػػرط كاحػػػد، كىػػػو ركػػػن الضػػػرر، فػػػبل  : أف يكػػػوف مباشػػػرا، كلتحقػػػ احلػػػاؿ األوىل

، كيػدؿ عليػو يشَبط فيهػا التعػدم أك تعمػد ا٣بطػم، كتعػد مسػؤكليتو موضػوعية أك مسػؤكلية مطلقػة
 .(ِ)، فا٤بباشر يضمن ٗبجرد كجود الضرر(ُ)حدي :"ال ضرر كال ضرار"

 : أف يكوف متسببان، كيكوف ضامنا بثبلثة شركط:احلاؿ الثانية
 .(ّ)عل الذم أدل للتل ، فبل يشَبط قصد ا١بنايةثبوت التعدم يف الف -ُ
 ٙبق  الضرر. -ِ
علػػػى أال يقطػػػ   ،(ْ)اإلفضػػػاء، أبف يكػػػوف التعػػػدم ىػػػو الػػػذم أفضػػػى ٢بصػػػوؿ الضػػػرر -ّ

 .(ٓ)سببية الفعل للضرر قاط  أجنيب عن الفاعل 
 كفيما أييت بياف ألركاف ا٤بسؤكلية ا٤بدنية التقصّبية.

  

                                                             

( كقػػػاؿ: صػػحي  اإلسػػناد علػػػى ِّْٓ، رقػػم ٔٔ/ِ(، كا٢بػػاكم )ٕٕ/ّ: الػػػدارقطِب )-  -( أخرجػػو عػػن أ  سػػعيد ُ)
: عبػػد هللا بػػن أٞبػػد يف زكا ػػده -  -(. كأخرجػػو عػػن عبػػادة بػػن الصػػام  ُُُٔٔ، رقػػم ٗٔ/ٔشػػرط مسػػلم. كالبيهقػػي )

 -  -(، كأخرجػػػو عػػػن ابػػػن عبػػػاس َِّْ، رقػػػم ْٖٕ/ِ( ك أخرجػػػو ابػػػن ماجػػػو )َِّٖ، رقػػػم ِّٔ/ٓعلػػػى ا٤بسػػػند )
، ٖٔ/ِ(، كأخرجػػو عػن ثعلبػة بػػن أ  مالػ : الطػػرآف )ُِّْ، رقػم ْٖٕ/ِ(، كابػػن ماجػو )ِٕٖٔ، رقػم ُّّ/ُأٞبػد )
(. كأخرجػو ُِْٗ، رقػم ْٕٓ/ِ(. كما كرد من حدي  عمػر بػن ٰبػٓب ا٤بػازٓف عػن أبيػو ا٤برسػل: أخرجػو مالػ  )ُّٕٖرقم 

يف إركاء الغليػل  –رٞبػو هللا  -م كمػا تقػدـ، كاأللبػآف (، كصححو عدد من أىل العلم، منهم ا٢باكِِْ/ُأيضنا: الشافعي )
ّ/َْٖ. 
 .ٕٕضماف العدكاف للدكتور دمحم أٞبد سراج ص ( ِ)
 .ّٖ، كالفعل الضار كالضماف فيو للشيخ مصطفى الزرقا ص ُٖٗ( نظرية الضماف للدكتور كىبة الزحيلي ص ّ)
 .ِِِ/ِٖا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ( ْ)
 .ِٖ-ِٕلدكتور كىبة الزحيلي ص نظرية الضماف ل( ٓ)
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 املطلب األّل

 اخلطأ  

إخبلؿ ابلتػزاـ قػانوٓف، كااللتػزاـ القػانوٓف الػذم يعتػر اإلخػبلؿ بػو خطػم يف نو أبا٣بطم عٌرؼ 
ا٤بسػػؤكلية التقصػػّبية، ىػػو االلتػػزاـ ببػػذؿ عنايػػة أبف يصػػطن  الشػػخ  يف سػػلوكو اليقظػػة كالتبصػػر 
حٌب ال يضر ابلغّب، فػ ذا ا٫بػرؼ عػن ىػذا السػلوؾ كػاف ىػذا اال٫بػراؼ خطػم يسػتوج  مسػؤكلية 

 .  (ُ)تقصّبية 
تعري  ا٣بطم يف االصطبلح القانوٓف بشكل عاـ أبنو إخػبلؿ بواجػ  قػانوٓف مقػَبف  كٲبكن

. كا٤بػػراد ابلواجػػ  القػػانوٓف يف دعػػول ا٤بنافسػػة اإلخػػبلؿ ابلعػػادات كاألصػػوؿ (ِ)إبدراؾ ا٤بخػػل إايه
 ا٤برعية يف ا٤بعامبلت التجارية.

ات الظػركؼ الػٍب كقري  منو تعريفو أبنو ا٫بػراؼ عػن سػلوؾ الشػخ  ا٤بعتػاد ا٤بوجػود يف ذ
 .(ّ)ٙبي  ٗبحدث الضرر م  إدراكو ٥بذا اال٫براؼ

األتػػل للخطػػم أف كلكػػوف ا٣بطػػم يف دعػػاكل ا٤بنافسػػة ال يشػػَبط لػػو سػػوء النيػػة، فػػالتعري  
 .(ْ)يقاؿ أبف ا٣بطم ىو "ترؾ ما كاف ٯب  فعلو أك فعل ما كاف ٯب  اإلمساؾ عنو"

تعػارض مػ  العػادات كاألصػوؿ ا٤برعيػة يف كأما ا٣بطم يف العبلقات التجارية فهػو كػل عمػل ي
، كعرؼ أيضان أبنػو كػل عمػل يػدؿ علػى ٘بػاكز فاعلػو كا٫برافػو يف اسػتعماؿ (ٓ)ا٤بعامبلت التجارية 

 .(ٔ)حرية التجارة كالصناعة
 عنصرين: لويستفاد من مفهـو ا٣بطم أف ك 

ركن : موضػػوعي يتمثػػل يف إخػػبلؿ ا٤بخطػػ  بواجػػ  قػػانوٓف، كيطلػػ  عليػػو الػػالعنصػػر األوؿ
 موضوعي ال ذايت. ا٤بادم، كىو التعدم كمقياسو

                                                             

 .ٕٕٗ/  ُ( الوسي  للسنهورم ُ)
  .٧ُٔباضرات يف ا٤بسؤكلية ا٤بدنية للدكتور سليماف مرقس ص  (ِ)
 .َِٕللدكتور عبدالرٞبن قرماف ص  –ا٤بنافسة الطفيلية ( ّ)
 .ٖٕ( القانوف ا٤بغر  الفقرة األخّبة من الفصل ْ)
 .ُ/ْٔقانوف التجارة ا٤بصرم ـ( ٓ)
 .َِٕللدكتور عبدالرٞبن قرماف ص  –ا٤بنافسة الطفيلية  (ٔ)
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: شخصػي يتجسػػد يف ضػػركرة أف يكػوف ا٤بخطػػ  مػدركان أنػػو بفعلػو قػػد أخػػل العنصػر الثػػاص
 . (ُ)مناط ا٤بسؤكلية، كيطل  على اإلدراؾ الركن ا٤بعنومابلواج  القانوٓف، كاإلدراؾ ىو 
كيف حػػػػاؿ  .(ِ)فس كاحػػػػدا٤بركػػػػز االحتكػػػػارم مػػػػن منػػػػا اسػػػػتغبلؿ كيصػػػػدر ا٣بطػػػػم يف إسػػػػاءة

اختلػػ  الشػػراح يف اشػػَباط تػػوافر عنصػػر سػػوء  االنػػدماج ا٤بخػػل، كمػػا يف ا٤بنافسػػة غػػّب ا٤بشػػركعة،
 النية، على ا٘باىْب:

أنػو ال يشػػَبط تػػوافر سػػوء النيػػة، فيكفػػي ارتكػػاب ا٣بطػػم كلػػو كػػاف بسػػب  جهػػل أك  األوؿ:
النػدماج ا٤بخػل للتجػار ا٤بنافسػْب أك . فعدـ اكَباث ا٤بنشمة ٕبدكث األضرار النا٘بة عػن ا(ّ)إٮباؿ

 . (ْ)يتوافر عنصر سوء النية  َف للمستهلكْب كاؼ، كلو
كقػػد توجػػو القضػػاء الفرنسػػي ٥بػػذا اال٘بػػاه، كعليػػو أكثػػر الشػػراح، فػػبل يشػػَبط إثبػػات الػػركن 

  .(ٓ)ا٤بعنوم، كيكفي كجود اإلٮباؿ البسي 
مسؤكؿ عػن التحقػ  مػن تػوافره، كقػد ، كأف القضاء (ٔ)أنو ال بد من توافر سوء النيةالثاص: 

 .(ٕ)يفهم منو اشَباط توافر سوء النيةحكمان أصدرت ٧بكمة النقأ ا٤بصرية 
يف الفػػرع  تطبيػػ  ركػػن ا٣بطػػم علػػى االنػػدماج ا٤بخػػل اب٤بنافسػػةكيف ىػػذا ا٤بطلػػ  سػػيتم ٕبػػ   

طػػم علػػى موقػػ  الفقػػو اإلسػػبلمي مػػن تطبيػػ  ركػػن ا٣ب إُف الفػػرع الثػػآفاألكؿ،   سػػيتم التطػػرؽ يف 
 .االندماج ا٤بخل اب٤بنافسة

 ال رع األوؿ: تطبيق ركن اخلطأ على ااندماج ادلخل ابدلنافسة
 ٲبكن أف تتمثل صورة ا٣بطم عند كقوع اندماج بْب منشمتْب يف اآليت:

 تنفيذ الصفقة م  ٨بالفة قرار منعها. -ُ

                                                             

 – ُٖٖاجمللػػد الثػػآف ص  -ا١بػػزء األكؿ -للػػدكتور عبػػد الػػرزاؽ السػػنهورم  –الوسػػي  يف شػػرح القػػانوف ا٤بػػدٓف ا١بديػػد ( ُ)
 .َٔد. طعمة الشمرم ص -كينظر كتاب أحكاـ ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة يف القانوف الكويٍب ، ٖٔٗ

 .ْٔٔالتجارية للدكتور عبدالعزيز الناصر ص  ا٤بنافسة( ِ)
 .ّّٖ/ّالوسي  يف القانوف التجارم للدكتور أكثم ا٣بوِف ( ّ)
 .َّٗص ـ ُٖٔٗسنة  ُاندماج الشركات كانقسامها، للدكتور حسِب ا٤بصرم ط( ْ)
 .ُّْ-ُِْٞباد مصطفى عزب ص  –( ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة يف ٦باؿ اإلعبل ت التجارية ٓ)
 .ُٕـ، ص َََِسنة  –أشرؼ كفا دمحم  –نافسة غّب ا٤بشركعة ( ا٤بٔ)
 .ََّ-ِٗٗ( ينظر ن  ا٢بكم كالتعلي  عليو: االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للغري  ص ٕ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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لقػرار ا٤بوافقػة  إٛباـ الصفقة ٗبخالفة التدابّب التصحيحية الٍب اشَبطتها ا١بهة ا٤بصدرة -ِ
 ا٤بشركطة.
 .ا١بهة ا٤بختصةتنفيذ الصفقة دكف عرضها على  -ّ

 .  (ُ)نظاـ )قانوف( ا٤بنافسة  كيف ىذه ا٢باالت يتوافر ركن ا٣بطم ٗبجرد ٨بالفة
، كأييت بيػاف للتصػرفات اظػورة ٤بركػز االحتكػارماكما يصػدر ا٣بطػم عػر إسػاءة اسػتغبلؿ 

 ا٤بدنية كا١بزا ية. نظامان كالٍب تَبت  عليها ا٤بسؤكلية
بغػّب ذلػػ  أك كػػاف نتيجػػة  ـكػاف بسػػوء نيػػة أأكاإلخػبلؿ اب٤بنافسػػة يف حػػد ذاتػو خطػػم سػػواء 

 .(ِ)إٮباؿ ٕبقيقة ما يقـو بو من عمل أثر على نشاط التاجر ا٤بنافس
كيف حاؿ كوف ا٤بدعي ا٤بتضػرر منشػمة ٘باريػة  ال بػد مػن تػوافر عنصػرين لتطبيػ  ركػن ا٣بطػم 

 ا٤بشركعة:  يف ا٤بنافسة غّب
كجود حاؿ منافسة بْب اتجرين يف ٘بارة متماثلػة أك مشػاهبة، فػ ف َف توجػد التجػارة األوؿ: 

 ا٤بتماثلة أك ا٤بتشاهبة فبل يتصور كجود منافسة غّب مشركعة، أك تصرؼ ٨بل اب٤بنافسة.
 .(ّ)عدـ مشركعية التصرؼ القانوٓف الثاص: 

ل ا٤بسػتهلكْب، فػبل يشػَبط إال شػرط كاحػد كأما إف كاف ا٤بدعي ىو ا٤بستهل  أك جهة ٛبثػ
 كىو عدـ مشركعية التصرؼ القانوٓف.
، كيف صػػػػور ا٣بطػػػػم يف حػػػػاالت االنػػػػدماج ا٤بخػػػػل اب٤بنافسػػػػةكيف ىػػػػذا الفػػػػرع سػػػػيتم التطػػػػرؽ ل

ٛبييػػز األفعػػاؿ  ،   نػػدل  إُفحصػػر األفعػػاؿ االحتكاريػػة ٗبػػا كرد يف األنظمػػةسػػيتم  ا٤بسػػملة الثانيػػة
 . كبياف ىذه ا٤بسا ل فيما أييت. وصة ابألعراؼ التجاريةاالحتكارية غّب ا٤بنص

  

                                                             

 .ْٕٕأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ُ)
   .ُٔد.طعمة الشمرم. ص -شركعة يف القانوف الكويٍب أحكاـ ا٤بنافسة غّب ا٤ب(ِ)
ٞبػػػاد  –ا٤بنافسػػػة غػػػّب ا٤بشػػػركعة يف ٦بػػػاؿ اإلعػػػبل ت التجاريػػػة . ِٔٗ( االحتكػػػار كا٤بنافسػػػة غػػػّب ا٤بشػػػركعة للغريػػػ  ص ّ)

، كقػػد ذكػػر عػػدة قضػػااي مػػن القضػػاء الفرنسػػػي مػػ  التعليػػ  عليهػػا، كفيهػػا تقريػػر عػػدـ إعمػػاؿ ىػػػذا ُّْمصػػطفى عػػزب ص 
  صر ككجو ذل .العن



 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  323 
 

 ادلسألة األوىل:  ور اخلطأ يف ااات ااندماج ادلخل ابدلنافسة
ال يتصور ترت  ا٤بسػؤكلية ا٤بدنيػة مػن االنػدماج نفسػو، لكػن ٲبكػن أف يػؤدم االنػدماج إُف 

تسمى:"ا٤بمارسػػات تصػػرفات غػػّب مشػػركعة بسػػب  الوصػػوؿ للمركػػز ا٤بهػػيمن، كىػػذه ا٤بمارسػػات 
 .(ُ)( Exclusionary Practicesاالستبعادية" )

 كيف ىذه ا٤بسملة سيتم ٕب  بعأ ا٤بخالفات االحتكارية يف الصور اآلتية:
 الصورة األكُف: التسعّب العدكآف
 الصورة الثانية: صفقات الرب  

 الصورة الثالثة: االمتناع عن التعامل
 الصورة الرابعة: التسعّب التمييزم 

 الصورة ا٣بامسة: ٙبديد قيود أك شركط لبي  السل  أك ا٣بدمات بغرض زايدة األسعار
السادسػػػة: التصػػػرؼ أك السػػػلوؾ ا٤بػػػؤدم إُف عرقلػػػة دخػػػوؿ مؤسسػػػات أخػػػرل إُف الصػػػورة 

 السوؽ أك إقصا ها منو أك تعريضها ٣بسا ر جسيمة
يػػل علػػى مقاطعػػة السػػابعة: االمتنػػاع عػػن التعامػػل مػػ  مؤسسػػة منافسػػة أك إرغػػاـ عمالصػػورة 
 مؤسسة منافسة

 الصورة الثامنة: تقليل عرض ا٤بنتج يف السوؽ بغرض بيعو بسعر أعلى
غػػػّب ا٤بشػػػركعة للمنشػػػ ت الواصػػػلة للمركػػػز ا٤بهػػػيمن كالػػػٍب تَبتػػػ   لؤلفعػػػاؿ بيػػػاف كفيمػػػا أييت

 عليها ا٤بسؤكلية ا٤بدنية.
 

 الصورة األوىل: التسعري العدواص
بفػػػرض أسػػػػعار  (Predatory Pricing) َباسػػػػي أك االف يكػػػوف التسػػػعّب العػػػدكآف

أنظمػة ا٤بنافسػة  مػن   العديػدكقػد جرمػ .(ِ)منخفضة جػدا، قػد تصػل إُف أقػل مػن سػعر التكلفػة

                                                             

 .ْْد. حسْب فتحي ص  –( ا٤بمارسات االحتكارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة ُ)
 . ُّ( ا٤برج  الساب  ص ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم كالكػػويٍب افتعػػاؿ كفػػرة مفاجئػػة يف السػػل  كا٣بػػدمات ٕبيػػ  يػػؤدم  مثػػل
 .(ُ)سوؽ تداك٥با إُف سعر غّب حقيقي، يؤثر يف ابقي ا٤بتعاملْب يف ال

قد يرد تساؤؿ بطريقة التحق  من ىذه ا١برٲبة، كجواابن على ذل  يقاؿ: َف يرد يف التنظيم ك 
 مػن حسػابالقضػاء األمريكػي  إليػو توصػل السعودم طريقة للتحقػ ، كلػذا فػيمكن االسػتعانة ٗبػا

( كتكػوف تكلفػة The Average Variable Costمعيػار "متوسػ  التكلفػة ا٤بتغػّبة" )
 ا٤بعادلة اآلتية:ا٤بنتج حس  

 عدد كحدات ذل  ا٤بنتج÷تكلفة ا٤بنتج=٦بموع تكالي  ا٤بنتج الٍب تكبدهتا ا٤بنشمة
فػػػػ ذا طرحػػػػ  ا٤بنشػػػػمة ا٤بنػػػػتج بسػػػػعر أقػػػػل مػػػػن تكلفػػػػة ا٤بنػػػػتج فػػػػ ف ذلػػػػ  كقػػػػوع يف التسػػػػعّب 

 .(ِ)العدكآف
لكػويٍب كقد جـر نظاـ ا٤بنافسة السعودم كا٤بصرم كاإلمارايت كاليمِب كالسودآف كالقطرم كا
 .(ّ)كا٤بغر  بي  السلعة أك ا٣بدمة بسعر أقل من التكلفة، هبدؼ إخراج منافسْب من السوؽ

إال أنػػػو ال بػػػد لتحقػػػ  ىػػػذه ا٤بخالفػػػة مػػػن كػػػوف السػػػوؽ ا٤بعػػػِب متحػػػدان، كيوضػػػ  ذلػػػ  أف 
مػػػن مؤسسػػػة ٤بسػػػة التكامػػػل للتجػػػارة ا٤بوزعػػػة لقطػػػ   ان تظلمػػػجمللػػػس ا٤بنافسػػػة تلقػػػ  األمانػػػة العامػػػة 

 كا٤بتضػػمنة أف شػػركة االتصػػاالت السػػعودية (USB MODEMS) ابإلنَبنػػ  االتصػػاؿ
(STC) كشركة اٙباد االتصاالت )موابيلي(، كشركة االتصاالت ا٤بتنقلة السعودية )زين( تقـو ،

إبجراءات ٨بالفة لنظاـ ا٤بنافسة ٗبمارساهتم الػتحكم أبسػعار السػل  كا٣بػدمات كذلػ  ابلتخفػيأ 
أبقػل مػن سػعر التكلفػة مػن خػبلؿ  (USB MODEMS)  كبيػ  قطػ  االتصػاؿ ابإلنَبنػ

ا٤بتضػػمن أنػػو نظػػران للتبػػػاين يف  هقػػرار ٦بلػػػس ا٤بنافسػػة أصػػدر . كبعػػد دراسػػة الػػتظلم عػػركض تركٯبيػػة
استخداـ السلعة كطريقة تقدٲبها كعرضها للمستهل  النها ي كالختبلؼ السوؽ ا٤بعنية للسػلعة، 

 .(ُ) ف ف أحكاـ نظاـ ا٤بنافسة ال تسرم على الشكول
                                                             

  ،ّ-ْقانوف ا٤بنافسة الكويٍب ، ّ-ْ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـُ)
 .ُْ(ا٤برج  الساب  ص ِ)
ح، القػانوف اإلمػارايت -ٖف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ، قانو ُ-ٓنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ( ّ)

 ََِٗقػػانوف تنظػػيم ا٤بنافسػػة كمنػػ  االحتكػػار لسػػنة ، ُ-ب-ٖب، كقػػانوف ا٤بنافسػػة اليمػػِب ـ-ُ-ٔاالٙبػػادم للمنافسػػة ـ
 .ٕـ  -وف ا٤بنافسة ا٤بغر  ، قانٔ-ْ. قانوف ا٤بنافسة الكويٍب َُ-ْك، القانوف القطرم للمنافسة: -ِ-ٔالسودآف ـ

  http://www.coc.gov.sa ينظر الراب  :(ُ)

http://www.coc.gov.sa/
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السػػوؽ ا٤بعنيػػة  ككانػػ اسػػتخداـ السػػلعة كعرضػػها للمسػػتهل  النهػػا ي فػػ ذا اٙبػػدت طريقػػة 
كاحدة، ف ف التسعّب العػدكآف ينطبػ  حينئػذ، كٲبكػن توضػي  ذلػ  بقضػية نظرىػا القضػاء  للسلعة

( كالػٍب تبيػ  خػاـ األلومنيػـو Aluminum Co. of Americaقضػية ) األمريكػي، كىػي
، كتقـو الشركة بصناعة منتجات من األلومنيـو كبيعها للمستهل  بسعر مرتف  ٤بصان  األ لومنيـو

 .(ُ)بسعر منخفأ جداِّ، فمداهنا القضاء األمريكي، لتقييدىا للمنافسة 
كما يشمل ذل  إطػبلؽ إنتػاج غزيػر مػن منػتج معػْب لؤلسػواؽ لفػَبة مؤقتػة تػتمكن بعػدىا 

للمنافسػػػة تعويضػػػا عػػػن ا٣بسػػػا ر الػػػػٍب  مػػػن اسػػػتبعاد ا٤بنافسػػػْب كفػػػرض أسػػػعار مرتفعػػػة غػػػّب قابلػػػة
تكبػػدهتا خػػبلؿ فػػَبة ذلػػ  التسػػعّب ا٤بصػػطن . كيطلػػ  علػػى ىػػذه الطريقػػة أسػػلوب إغػػراؽ السػػوؽ 

(Market Dumping)(ِ).  إغػراؽ السػوؽ ٗبنػتج معػْب لفػَبةهتػدؼ ا٤بنشػ ت مػن عمليػة ك 
 .(ّ)تتمكن ا٤بنشمة بعدىا من استبعاد ا٤بنافسْب كفرض أسعار مرتفعة ىو أف

 
 لصورة الثانية:   قات الربط ا

أف يشػػػَبط البػػػا   أك ا٤بػػػؤجر  (Tying Arrangement) الػػػرب  صػػػفقاتبيقصػػد 
على ا٤بشَبم أك ا٤بستمجر الذم يريد سلعة، أف يضم إليها سلعة، كلو كاف ا٤بشَبم أك ا٤بسػتمجر 

 .(ْ)ال يرغ  فيها 
لسودآف كالقطرم كالكػويٍب كقد جـر نظاـ ا٤بنافسة السعودم كا٤بصرم كاإلمارايت كاليمِب كا

ىػػػذا التصػػػرؼ، كحػػػدد عقوبػػػة خاصػػػة بػػػو، مػػػ  عػػػدـ اإلخػػػبلؿ ٕبػػػ  ا٤بضػػػركر يف ا٤بطالبػػػة كا٤بغػػػر  
 .(ُ)ابلتعويأ

                                                             

 .ُٓ-َٓد. حسْب فتحي ص  –( ا٤بمارسات االحتكارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة ُ)
 .  َُِْب الشناؽ ص ( االحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معِ)
 . ُّد. حسْب فتحي ص  –( ا٤بمارسات االحتكارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة ّ)
 .ُٔد. حسْب فتحي ص  –( ا٤بمارسات االحتكارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة ْ)
، القػػػػانوف اإلمػػػػارايت ٤ٖبنافسػػػػة كمنػػػػ  ا٤بمارسػػػػات االحتكاريػػػػة ا٤بصػػػػرم ـ ، قػػػػانوف ٞبايػػػػة آنظػػػػاـ ا٤بنافسػػػػة السػػػػعودم ـ( ُ)

، ٔالسػػػودآف ـ ََِٗقػػػانوف تنظػػيم ا٤بنافسػػة كمنػػػ  االحتكػػار لسػػنة ، ٖ، كقػػػانوف ا٤بنافسػػة اليمػػِب ـٔاالٙبػػادم للمنافسػػة ـ
 .ٕ ـ -، قانوف ا٤بنافسة ا٤بغر  ْ -. قانوف ا٤بنافسة الكويٍب ـْ -القانوف القطرم للمنافسة:ـ
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فػػػورد فيػػػو ٘بػػػرٔف ٝبيػػػ  الصػػػور الداخلػػػة فيػػػو ابلػػػن   قػػػانوف ا٤بنافسػػػة األردٓف كالسػػػورمكأمػػػا 
سػػل  أخػػرل أك بشػػراء كميػػة تعليػػ  بيػػ  السػػلعة أك تقػػدٔف خدمػػة بشػػراء سػػلعة أك  عليهػػا، فجرمػػ 

، كيػػػرل الباحػػ  أف إيػػراد ٝبيػػ  الصػػور أسػػهل للجهػػػة (ُ)٧بػػددة أك بطلػػ  تقػػدٔف خدمػػة أخػػرل 
 القضا ية يف التطبي .

كصفقات الرب  ٧بظورة يف أنظمة ا٤بنافسػة األمريكيػة إذا كػاف الػرب  يف سػلعة أك بضػاعة،  
ت، فػػػبل تػػػدخل يف نطػػػاؽ ( مثػػػل اإلعػػػبل  Business Servicesكأمػػػا ٘بػػػارة ا٣بػػػدمات ) 

 . (ِ)ا٢بظر 
كحيػػػ  إف كجػػػود معيػػػار يسػػػهل علػػػى ا١بهػػػة الرقابيػػػة كالقضػػػا ية القػػػرار أبف ىػػػذا التصػػػرؼ 
داخل يف صفقات الرب ، فقد انتقدت األنظمػة الػٍب َف ٙبػدد معيػارا لػذل ، كيلحػ  الباحػ  أف 

القضػاء ا٤بقػارف  النظاـ السعودم خػبل مػن معيػار دقيػ  لتحديػد ذلػ ، كلػذا فػيمكن االتفػادة مػن
كقػػد نظػػر الشػػراح ألحكػػاـ القضػػاء األمريكػػي، فاستخلصػػوا معيػػاران مركبػػان يف ٙبديػػد ذلػػ  ا٤بعيػػار. 

 لتقرير كقوع منشمة ما يف ىذا اظور كىو ضركرة توافر اآليت:
 ا٤بنتج الراب  ال يباع أك يستمجر إال م  ا٤بنتج ا٤برتب . -ُ
 Sufficient Economicافيػػة ) ٛبتػػ  ا٤بنػػتج الػػراب  ابلقػػوة االقتصػػادية الك -ِ

Power . ٛبكنو من تقييد ا٤بنافسة يف سوؽ ا٤بنتج ا٤برتب ) 
 .(ّ)كجود أتثّب حقيقي ٥بذا الرب  على قطاع كبّب من السوؽ -ّ
ة لذل  ضأف يصل ا٬بفاض السعر إُف درجة كبّبة تعكس بوضوح نية ا٤بنشمة الفار  -ْ

 .(ْ)السعر يف تدمر منافسيها 
االسػتعانة هبػػذا ا٤بعيػػار، ريثمػا يػػتم ٙبديػػد معيػار كاضػػ  مػػن السػػلطة كيػرل الباحػػ  إمكانيػػة 

 التنظيمية.
                                                             

 .ٔ، كيف قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم ـٔقانوف ا٤بنافسة األردٓف ـ( ُ)
 .ِ، قانوف كبليتوف ـُ( قانوف شّبماف ـ ِ)
( تنظر بعػأ القضػااي ا٤بػمخوذ منهػا ىػذا ا٤بعيػار يف ا٤بمارسػات االحتكاريػة كالتحالفػات التجاريػة لتقػويأ حػريٍب التجػارة ّ)

 . ُٕ د. حسْب فتحي ص –كا٤بنافسة 
كفيػو إشػارة إُف حكػم للمحكمػة  ُ، ىػام  ُُِاالحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيػدة للمنافسػة للػدكتور معػْب الشػناؽ ص ( ْ)

 العليا األمريكية م  التعلي  عليو.
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 الصورة الثالثة: اامتناع عن التعامل
األصػػػػل أف التػػػػاجر حػػػػر يف اختيػػػػار عمبل ػػػػو كاالمتنػػػػاع عمػػػػن يشػػػػاء مػػػػنهم، لكػػػػن إذا كػػػػاف 

الرغبػػة يف ا٢بصػػوؿ علػػى قػػوة ( Refusal to Deal) التعامػػل عػػن االمتنػػاعالباعػػ  علػػى 
 . (ُ)اافظة على كض  احتكارم، فهذا ٨بال  ألنظمة ا٤بنافسةأك  حتكارية أكر،ا

كقد جـر نظاـ ا٤بنافسة السعودم كا٤بصرم كاإلمارايت كاليمِب كالسودآف كالقطرم كالكػويٍب 
رفػػأ ا٤بنشػػمة التعامػل مػػ  منشػػمة أخػػرل دكف مسػوغ، كذلػػ  مػػن أجػل ا٢بػػد مػػن دخو٥بػػا كا٤بغػر  
 .(ِ) السوؽ

النطباؽ ىذه ا٤بخالفة أف تصدر من جهة ٥با ىيمنة على سػوؽ السػلعة، كيوضػ   كيشَبط
الشػػػػركة ا٤بتحػػػػدة لئللكَبكنيػػػػات ذلػػػػ  ا٢بػػػػاؿ الػػػػٍب رفعػػػػ  جمللػػػػس ا٤بنافسػػػػة كىػػػػي قضػػػػية شػػػػكول 

)إكسػػَبا( ضػػد شػػػركة يوسػػ  دمحم النػػاغي ا٤بتحػػػدة مفادىػػا قيػػػاـ شػػركة النػػاغي ٕبصػػػر التوريػػد ٥بػػػا 
كة النػػاغي حقػػوؽ التوزيػػ  ٥بػػا يف ا٤بملكػػة العربيػػة السػػعودية، كالػػٍب ٛبتلػػ  شػػر  (LG) ٤بنتجػػات

حفػ  ، كقػد قػرر ٦بلػس ا٤بنافسػة السػعودم )كإلغاء الضماف عن السل  ا٤بباعة عن طري  )إكسَبا
، لعػػػػػػػدـ ٛبتػػػػػػػ  شػػػػػػػركة النػػػػػػػاغي ابلسػػػػػػػيطرة علػػػػػػػى سػػػػػػػوؽ ا٤بنتجػػػػػػػات الكهراب يػػػػػػػة ملػػػػػػػ  الشػػػػػػػكول

 .(ّ)كاإللكَبكنية
  

                                                             

(، ينظػػػر كتػػػاب: Boycott، كإذا كػػػاف سػػػب  االمتنػػػاع غػػػّب ٘بػػػارم ف نػػػو يطلػػػ  عليػػػو ا٤بقاطعػػػة )ُ( قػػػانوف شػػػّبماف ـُ)
 .ِٔد. حسْب فتحي ص  –كارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة ا٤بمارسات االحت

ب، كقػانوف ا٤بنافسػة -ٖ، قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسػات االحتكاريػة ا٤بصػرم ـ ْ-ٓ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـِ)
، قانوف ا٤بنافسػة كمنػ  َُ،ْ-ب-ٖسة اليمِب ـك، كقانوف ا٤بناف-ُ-ٔ، القانوف اإلمارايت االٙبادم للمنافسة ـٔاألردٓف ـ

ـ  -، قػػانوف ا٤بنافسػػة ا٤بغػػر  ٓ-ْ. قػػانوف ا٤بنافسػػة الكػػويٍب ّ-ْك، القػػانوف القطػػرم للمنافسػػة: -ٔاالحتكػػار السػػورم ـ 
ٕ. 
ىػػػػػػػػػػػػػ ا٤بوافػػػػػػػػػػػػػ  ُّْٔ/َُ/ِٓ(موقػػػػػػػػػػػػ  ٦بلػػػػػػػػػػػػس ا٤بنافسػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػعودم، ينظػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػراب  ككقػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػزايرة بتػػػػػػػػػػػػػاريخ ّ)

  http://www.ccp.org.saـ:َُِْ/ُُ/ُٖ
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 ميي ي الصورة الرابعة: التسعري الت
أف يبيػػ  ا٤بنػػتج السػػلعة يف (  Price Discrimination) يقصػػد ابلسػػعر التمييػػزم 

سوؽ مليء اب٤بنافسة برٕبية منخفضة، كيبي  ا٤بنتج نفسو يف سوؽ آخر بعيد عػن ا٤بنافسػة برٕبيػة 
 .  (ُ)أعلى 

ف كَف يػػرد ٥بػػذه ا١برٲبػػة ذكػػر يف نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم إال أهنػػا تػػدخل يف عمػػـو ا٤بنػػ ، أل
ا١بػػرا م ا٤بػػذكورة ليسػػ  حاصػػرة كمػػا سػػيميت، كقػػد جػػـر نظػػاـ ا٤بنافسػػة ا٤بصػػرم كاإلمػػارايت كاليمػػِب 

التمييز يف أسعار البي  أك الشػراء أك يف شػركط التعامػل بػْب كالسودآف كالقطرم كالكويٍب كا٤بغر  
 .(ِ)اب عْب أك مشَبين تتشابو مراكزىم التعاقدية
ف األمريكػػػػي ا٤بشػػػهور بقػػػانوف "ابٛبػػػػاف" ا٤بعػػػدؿ لقػػػػانوف  كقػػػد منػػػ  ىػػػػذا التصػػػرؼ يف القػػػانو 

كبليتػػوف، فقػػد قػػرر أف التمييػػز يف السػػعر بػػْب مشػػَبين ٨بتلفػػْب ابلنسػػبة لسػػل  مػػن نفػػس الصػػن  
كالنػػوع، يعػػد غػػّب مشػػركع إذا أفضػػى ذلػػ  التمييػػز إُف ا٢بػػد مػػن ا٤بنافسػػة بشػػكل كاضػػ ، أك كػػاف 

 .(ّ)مبعثو تكوين احتكار
د قيػػػػود أو شػػػػروط لبيػػػػع السػػػػلع أو اخلػػػػدمات بغػػػػرض زايدة الصػػػػورة اخلامسػػػػة: ربديػػػػ

 األسعار
 :(ْ)كرد ضمن ا١برا م االحتكارية يف نظاـ ا٤بنافسة السعودم جرٲبتاف ٮبا 

هبػػدؼ إٯبػػاد نقػػ و مصػػطن و يف تػػوافر  ات: فػػرض قيػػود علػػى توريػػد السػػل  أك ا٣بػػدماألوىل
القػػػػانوف  كمنػػػػ  .االٙبػػػػادم للمنافسػػػةا٤بنػػػتىج لػػػػزايدة األسػػػعار. كىػػػػي بنصػػػػها يف القػػػانوف اإلمػػػػارايت 

                                                             

 .ِٖد. حسْب فتحي ص  –( ا٤بمارسات االحتكارية كالتحالفات التجارية لتقويأ حريٍب التجارة كا٤بنافسة ُ)
مػارايت ج، القػانوف اإل-ٔق، كقػانوف ا٤بنافسػة األردٓف ـ-ٖ( قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصػرم ـ ِ)

ز، قػػانوف ا٤بنافسػػة  – ٔ-، قػػانوف ا٤بنافسػػة السػػودآف ـِ-ب-ٖج، كقػػانوف ا٤بنافسػػة اليمػػِب ـ-ُ-ٔاالٙبػػادم للمنافسػػة ـ
 .ُِ-ْ. قانوف ا٤بنافسة الكويٍب ٕ-ْج، القانوف القطرم للمنافسة: -ٔكمن  االحتكار السورم ـ 

 من تعديل ابٛباف لقانوف كبليتوف.  ِ( ا٤بادة ّ)
 .ٓنافسة السعودم ـنظاـ ا٤ب( ْ)
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األردٓف ٙبديػػػػد أك فػػػػرض أسػػػػعار أك شػػػػركط إعػػػػادة بيػػػػ  السػػػػل  أك ا٣بػػػػدمات، كقريػػػػ  منػػػػو نػػػػ  
 .(ُ)قانوف ا٤بنافسة السودآفك  القانوف السورم كالقانوف اليمِب للمنافسة

: فػػػرض اشػػػَباطات خاصػػػة علػػػى عمليػػػات البيػػػ  أك الشػػػراء، أك علػػػى التعامػػػل مػػػ  الثانيػػػة
 كمنػػ أخػػرل علػػى ٫بػػو يضػػعها يف مركػػز تنافسػػي ضػػعي  ابلنسػػبة إُف ا٤بنشػػ ت ا٤بتنافسػػة. منشػػمة 

تعليػػ  إبػػراـ عقػد أك اتفػػاؽ بيػػ  أك شػراء لسػػل  أك خػػدمات القػانوف اإلمػػارايت االٙبػػادم للمنافسػة 
علػػى شػػرط قبػػوؿ التزامػػات للتعامػػل بشػػمف سػػل  أك خػػدمات أخػػرل تكػػوف بطبيعتهػػا أك ٗبوجػػ  

كقريػ  منػو قػانوف ا٤بنافسػػة  .غػّب مرتبطػة ٗبحػل التعامػػل األصػلي أك االتفػاؽاالسػتخداـ التجػارم 
 الكويٍب كالسودآف.

 تعليػ  إبػراـ عقػد فقػد منػ  قانوف ٞبايػة ا٤بنافسػة كمنػ  ا٤بمارسػات االحتكاريػة ا٤بصػرم كأما
ٗبوجػػ  أك  منتجػػات تكػػوف بطبيعتهػػاأك  شػػراء ٤بنػػتج علػػى شػػرط قبػػوؿ التزامػػاتأك  اتفػػاؽ بيػػ أك 
 .(ِ)االتفاؽ أك  ٗبحل التعامل األصليأك  تخداـ التجارم للمنتج غّب مرتبطة بواالس

تعسػػػفية، ىػػػي تلػػػ  الشػػػركط الػػػٍب ال تتفػػػ  مػػػ  األعػػػراؼ كالعػػػادات كاألصػػػوؿ الشػػػركط كال
التجاريػػة ، كىػػي تلػػ  الشػػركط الػػٍب لػػيس يف مقػػدرة اتكػػر إيرادىػػا عنػػد كجػػود منافسػػة فعالػػة يف 

كيػػرل الػػدكتور ا٤بلحػػم أف ٝبيػػ  أنظمػػة ا٤بنافسػػة ٛبنػػ  ا٤بمارسػػات .(ّ) السػوؽ مػػن قبػػل ٘بػػار آخػػرين
نظػػرا إُف عػػدـ  االسػػتبعادية كيػػدخل فيهػػا كػػل مػػا مػػن شػػمنو تقييػػد ا٤بنافسػػة كاإلضػػرار اب٤بسػػتهل 

التكػػػػافؤ يف ا٤بقػػػػدرة التعاقديػػػػة بػػػػْب اتكػػػػر كا٤بسػػػػتهل ، كللحيلولػػػػة دكف إسػػػػاءة اسػػػػتغبلؿ ا٤بركػػػػز 
   ابلنظر إُف مقصود ا٤بنظم.، كىو رأم صحي(ْ)اتكر

كيرل الباح  أف ٙبديد الشركط أبهنا من قبيل الشركط التعسفية أك من الشػركط السػا غة 
 ٧بل اجتهاد من ا١بهة القضا ية، كٯب  أف يكوف التقدير ابلنظر إُف مقصود ا٤بنظم. 

                                                             

، كقػػانوف ا٤بنافسػػة كمنػػ  االحتكػػار السػػورم ـ ٔكقػػانوف ا٤بنافسػػة األردٓف ـُ-ٔ( القػػانوف اإلمػػارايت االٙبػػادم للمنافسػػة ـُ)
 .ٔ-ب، كقانوف ا٤بنافسة السودآف ـ-ٖ، كقانوف ا٤بنافسة اليمِب ـٔ
، القػػػػانوف اإلمػػػػارايت ٔقػػػػانوف ا٤بنافسػػػػة األردٓف ـ، ك ٖ( قػػػػانوف ٞبايػػػػة ا٤بنافسػػػػة كمنػػػػ  ا٤بمارسػػػػات االحتكاريػػػػة ا٤بصػػػػرم ـ ِ)

، قانوف ا٤بنافسػة كمنػ  االحتكػار ٔ-ب، قانوف ا٤بنافسة السودآف ـ-ٖ، كقانوف ا٤بنافسة اليمِب ـُ-ٔاالٙبادم للمنافسة ـ
 .ْ. قانوف ا٤بنافسة الكويٍب ْ، القانوف القطرم للمنافسة: ٔالسورم ـ 

 .ُٗٗد.أٞبد ا٤بلحم. ص  -االحتكار كاألفعاؿ االحتكارية  (ّ)
 .ََِص  ( ا٤برج  الساب ْ)
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السادسة: التصرؼ أو السلوؾ ادلؤدي إىل عرقلة دخوؿ مؤسسات أخرخم إىل الصورة 
 سوؽ أو إقصاالها من  أو تعريضها خلساالر جسيمةال

التصػػػرؼ أك السػػلوؾ ا٤بػػػؤدم إُف أغفػػل الػػػن  علػػى منػػ   نظػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػعودممػػ  أف 
 إال أنػو، عرقلة دخوؿ مؤسسات أخرل إُف السوؽ أك إقصػا ها منػو أك تعريضػها ٣بسػا ر جسػيمة

نظاـ ا٤بنافسة السػعودم علػى ، كألجل ذل  فقد حظرت البل حة التنفيذية لداخل يف عمـو ا٤بن 
ا٤بنشػمة ذات الوضػ  ا٤بهػيمن إسػاءة اسػتغبلؿ ا٥بيمنػة لئلخػبلؿ اب٤بنافسػة أك ا٢بػد منهػا أك منعهػػا، 
كمػػن ذلػػ  القيػػاـ بسػػلوؾ يػػؤدم إُف عرقلػػة دخػػوؿ منشػػمة أخػػرل إُف السػػوؽ أك إقصػػا ها منػػو أك 

 .(ُ)تعريضها ٣بسا ر ٗبا يف ذل  اضطرارىا للبي  اب٣بسارة
قػػػانوف    ٗبنػػػ  ىػػػذا التصػػػرؼ منصػػػوص عليػػػو يف الكثػػػّب مػػػن أنظمػػػة ا٤بنافسػػػة مثػػػلكالتصػػػري

، فقػػػد منعػػ  أف ٰبصػػػل مػػن أم منشػػػمة يف ا٤بنافسػػة كمنػػػ  االحتكػػار السػػػورم كاألردٓف كالكػػويٍب
إُف عرقلػػػػة دخػػػػوؿ مؤسسػػػػات أخػػػػرل إُف السػػػػوؽ أك  تصػػػػرؼ أك سػػػػلوؾ مػػػػؤدٌو كضػػػػ  مهػػػػيمن أم 

 .(ِ) إقصا ها منو أك تعريضها ٣بسا ر جسيمة
السػػػابعة: اامتنػػػاع عػػػن التعامػػػل مػػػع مؤسسػػػة منافسػػػة أو إرغػػػاـ عميػػػل علػػػى الصػػػورة 

 مقابعة مؤسسة منافسة
منافسػػة ٥بػػا أك إرغػػاـ  منشػػمةعػػن التعامػػل مػػ   منشػػمة مػػا امتنػػاعمنعػػ  الكثػػّب مػػن األنظمػػة 

 ، إال أف ا٤بػنظم السػعودم َف يػن  عليهػا صػراحة يف نظػاـعميل ٥با على مقاطعة مؤسسة منافسة
، كلذا فقد نػ  البل حػة التنفيذيػة لنظػاـ ا٤بنافسػة داخل يف عمـو ا٤بن  ا٤بنافسة السعودم، كلكنو

ٰبظػػر علػػى ا٤بنشػػػمة ذات الوضػػ  ا٤بهػػيمن إسػػاءة اسػػتغبلؿ ا٥بيمنػػة لئلخػػػبلؿ السػػعودم علػػى أنػػو 
ن اب٤بنافسػة أك ا٢بػد منهػا أك منعهػا، كمػن ذلػ  إرغػاـ عميػل ٥بػا أك االتفػاؽ معػو علػى االمتنػاع عػػ

   .(ّ) التعامل م  منشمة منافسة ٥با
 منشػػػمةالمتنػػػاع عػػػن التعامػػػل مػػػ  كالػػػن  علػػػى حظػػػر قيػػػاـ أم منشػػػمة يف مركػػػز مهػػػيمن اب
مقػرر يف العديػد مػن أنظمػة ا٤بنافسػة منافسة ٥با أك إرغاـ عميل ٥با على مقاطعة مؤسسػة منافسػة 

                                                             

 .ٓ-ْ، كتنظر ا٤بادة ِ-ٕـ  -( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودمُ)
 .ُِ-ْ. قانوف ا٤بنافسة الكويٍب ٔ، قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم ـٔقانوف ا٤بنافسة األردٓف ـ( ِ)
 .ٕ-ٕـ  -السعودم( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة ّ)
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القػانوف القطػرم  ٲبنػ ك  .ارايتقانوف ا٤بنافسة كمنػ  االحتكػار السػورم كاألردٓف كا٤بصػرم كاإلمػ مثل
 كمػػػا ٲبنػػػ مػػػورد بعػػػدـ التعامػػػل مػػػ  منػػػافس.   أم منشػػػمة يف مركػػػز مهػػػيمن أف تلػػػـز أم للمنافسػػػة

أال يتيحػوا لشػخ   اا٤بتعاملْب معه أم منشمة يف مركز مهيمن أف تلـز القانوف القطرم للمنافسة
حػة ىػذا االسػتخداـ ٩بكػن ، استخداـ ما ٰبتاجو من مرافقهم أك خػدماهتم، رغػم أف إاتامنافس ٥ب
 .(ُ)اقتصاداين 

كقد تكوف إساءة استغبلؿ ا٤بركز االحتكارم بسب  امتياز تتمت  بو الشركة من السػلطات 
ا٢بكومية، كيف ىذه ا٢باؿ  يستحسن فت  اجملاؿ للشركات ا٤بنافسة كتقليل االمتيازات ما أمكػن، 

شػػركة حػػذار للتصػػني  ضػػد شػػركة  تلقػػ  األمانػػة العامػػة للمجلػػس تظلمػػان مػػنفعلػػى سػػبيل ا٤بثػػاؿ 
 الغاز كالتصني  األىلية لقيامهػا بوقػ  تعبئػة اسػطوا ت الغػاز الببلسػتيكية ا٤بسػوقة مػن قبػل شػركة

النتهػػػاء عقػػػد التجربػػػة كإجػػػراء عمليػػػة مراجعػػػة فنيػػػة لؤلسػػػطوا ت كمػػػدل  "حػػػذار ا٠بهػػػا:" شػػػركة
لػػس الرفػػ  إُف ا٤بقػػاـ السػػامي قػػرر اجملكبعػػد دراسػػة الػػتظلم  .مبلءمتهػػا للظػػركؼ البيئيػػة يف ا٤بملكػػة

للنظػػر يف كقػػ  العمػػل ابالمتيػػاز ا٤بمنػػوح لشػػركة الغػػاز كالتصػػني  األىليػػة عنػػد انتهػػاء فػػَبة االمتيػػاز 
كفػػت  اجملػػاؿ أمػػاـ ا٤بسػػتثمرين لػػدخوؿ ىػػذا السػػوؽ تعزيػػزان ٤ببػػدأ ا٤بنافسػػة الػػذم يصػػ  يف مصػػلحة 

سػػػامي للنظػػػر يف كقػػػ  العمػػػل ابالمتيػػػاز ا٤بسػػػتهل . كقػػػد مت إنفػػػاذ قػػػرار اجمللػػػس كالرفػػػ  للمقػػػاـ ال
 .(ِ) لشركة الغاز كالتصني  األىلية

كأما القضاء األمريكي، فقد رضخ  اكمة العليػا لقاعػدة حريػة التعػامبلت التجاريػة، يف 
رفأ التعامل مبعثو الرغبة يف إنشاء احتكار اإللزاـ بالقضية ا٤برفوعة ضد شركة كو١بي  طا٤با أف 

 .(ّ)أك اافظة عليو
رغػػػاـ السػػػعي إلسػػػقاطهم إب أك ا٤بنػػػافْب اآلخػػػريناالمتنػػػاع عػػػن التعامػػػل كيػػػرل الباحػػػ  أف 

العمػػبلء علػػػى مقاطعػػة ا٤بنافسػػػْب مػػن أرذؿ األخػػػبلؽ التجاريػػة، كال ٰبسػػػن ابلتػػاجر اػػػَـب لقيمػػػو 

                                                             

، القػػػػانوف اإلمػػػػارايت ٔ، كقػػػػانوف ا٤بنافسػػػػة األردٓف ـٖ( قػػػػانوف ٞبايػػػػة ا٤بنافسػػػػة كمنػػػػ  ا٤بمارسػػػػات االحتكاريػػػػة ا٤بصػػػػرم ـ ُ)
. قػػانوف ا٤بنافسػػة ْ، القػػانوف القطػػرم للمنافسػػة: ٔ، قػػانوف ا٤بنافسػػة كمنػػ  االحتكػػار السػػورم ـ ُ-ٔاالٙبػػادم للمنافسػػة ـ

 .ْالكويٍب 
  http://www.coc.gov.saـ: َُِْ/ُُ/ُٖىػ ا٤بواف  ُّْٔ/َُ/ِٓب  ككق  الزايرة بتاريخ ينظر الرا(ِ)
 .ّىام   ُِّاالحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ( ّ)
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كمباد ػػو أف يتصػػػرؼ هبػػػذه الطريقػػػة، كٰبسػػػن علػػػى ا٤بػػنظم قطػػػ  دابػػػر ىػػػذه التصػػػرفات ابلعقػػػوابت 
 عند كجود موجبها.ا٤ببل مة 

 الصورة الثامنة: تقليل عرض ادلنتج يف السوؽ بغرض بيع  بسعر أعلى
اتكػػػر ال يسػػػتطي  الػػػتحكم يف األسػػػعار كالكميػػػات ا٤بعركضػػػة يف الوقػػػ  مػػػن البػػػدىي أف 

، كلذا ف ذا خفأ اإلنتاج أك خفأ الكميات ا٤بعركضة للبي ، ف نو هبذا قد أساء استغبلؿ نفسو
كىػػػذا التصػػػرؼ يقػػػ  مػػػن . (ُ)ألف سػػػعر ا٤بنػػػتج ال ٲبثػػػل القيمػػػة ا٢بقيقيػػػة لػػػو  مركػػػزه االحتكػػػارم،

ا٤بنشػػ ت ا٤بهيمنػػة، الػػٍب كصػػل  ٤بركػػز احتكػػارم قػػوم ٯبعلهػػا تسػػتطي  الػػتحكم يف األسػػعار، ٩بػػا 
 يضر ا٤بستهلكْب بطري  مباشر.

ف كىػػػذه الصػػػورة َف يػػػرد ٥بػػػا ذكػػػر يف نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعودم كال حتػػػو التنفيذيػػػة، كٲبكػػػن أ
 تدخل يف عمـو ا٤بن  إذا كاف القصد منها تقييد ا٤بنافسة أك اإلضرار هبا.

 
 ادلسألة الثانية: اصر األفعاؿ اااتكارية دبا ورد يف األنظمة 

علػى سػبيل ىػو للجػرا م االحتكاريػة إ٭بػا  إيرادىػاأف ابلنظر يف أنظمة ا٤بنافسة  ٲبكن القوؿ 
شػمة الػٍب تتمتػ  بوضػػ  ن٤بنافسػة السػعودم علػى ا٤بنظػاـ ا قػد حظػرا٤بثػاؿ ال علػى سػبيل ا٢بصػر، ف

يف  ، كالداللػػة اللغويػػة(ِ)مهػػيمن أم ٩بارسػػة ٙبػػد مػػن ا٤بنافسػػة، كفقػػان ٤بػػا ٙبػػدده البل حػػة، مػػن ذلػػ 
 ٢برؼ ا١بر "من"، تدؿ على التبعيأ. ىذا السياؽ

ة كمػا يفهػم مػن ا٤بػػادة السادسػة مػن القػانوف األردٓف للمنافسػػة أف ىػذه األفعػاؿ االحتكاريػػ
القػػانوف األردٓف للمنافسػػة علػػى أم مؤسسػػة ٥بػػا كضػػ  حظػػر إ٭بػػا ىػػي علػػى سػػبيل التمثيػػل، فقػػد 

مهػػيمن يف السػػوؽ أك يف جػػزء ىػػاـ منػػو إسػػاءة اسػػتغبلؿ ىػػذا الوضػػ  لئلخػػبلؿ اب٤بنافسػػة أك ا٢بػػد 
 .(3)... منها أك منعها ٗبا يف ذل  ما يلي

                                                             

 .ُٕٗاالحتكار كاألفعاؿ االحتكارية. د.أٞبد ا٤بلحم. ص  (ُ)
 .ٓـ ا٤بنافسة السعودم ـنظا( ِ)
 ـ  ََِْ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ّ)
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مػػػػارايت االٙبػػػػادم للمنافسػػػػة القػػػػانوف اإل الكثػػػػّب مػػػػن القػػػػوانْب مثػػػػل كىػػػػذا كاضػػػػ  أيضػػػػا يف
قػػػانوف ا٤بنافسػػػة كمنػػػ  االحتكػػػار السػػػورم كقػػػانوف ا٤بنافسػػػة الكػػػويٍب ك القػػػانوف القطػػػرم للمنافسػػػة ك 

 .(ُ)كقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم 
كلػػػػذا ف نػػػػو يتجلػػػػى للباحػػػػ  عػػػػدـ حصػػػػر ىػػػػذه ا٤بخالفػػػػات، كمػػػػا ذكػػػػر يف نظػػػػاـ ا٤بنافسػػػػة 

تػو إ٭بػا ىػػو علػى سػبيل ا٤بثػػاؿ، كيكػوف ا٤بعتػر يف ذلػ  العػػرؼ التجػارم، كىػو مػػا السػعودم كال ح
 سيتم إيضاحو يف ا٤بسملة الثالثة. 

 
 ادلسألة الثالثة: سبيي  األفعاؿ اااتكارية غري ادلنصو ة ابألعراؼ التجارية

حيػػػ  تقػػػػرر أف األفعػػػاؿ االحتكاريػػػػة تتطػػػور كتتغػػػػّب مػػػن حػػػػْب آلخػػػر، كلػػػػذا فػػػ ف الرجػػػػوع 
اؼ التجارية يف تعيْب األفعاؿ االحتكارية كا٤بمارسات االسػتبعادية يف كوهنػا تضػر اب٤بنافسػة لؤلعر 

 من ا٤بسا ل ا٤بهمة، كألٮبية ذل  سيتم التطرؽ ٥بذا ا٤بوضوع من خبلؿ ااكر اآلتية:
 مفهـو األعراؼ التجاريةأكالن: 

 التجارية اثنيان: موق  القوانْب الوضعية من االستناد لؤلعراؼ
 موق  الفقو اإلسبلمي من تطبي  ٙبديد ما ٱبل اب٤بنافسة ابألعراؼ التجاريةلثان: اث

 األعراؼ التجارية.رابعان: ا٤بقارنة بْب الشريعة اإلسبلمية كاألنظمة الوضعية يف اعتبار 
 كفيما أييت بياف ٥بذه ااكر.

 
 م هـو األعراؼ التجاريةأواا: 

لغػػة: كػػٌل مػػا تعرفػػو الػػٌنفس مػػن ا٣بػػّب كتطمػػئٌن ال ، كمفهػػـو العػػرؼ يفلعػػرؼاألعػػراؼ ٝبػػ  ل
 . (ِ) إليو، كىو ضٌد الٌنكر

كىػػػو يف اصػػػطبلح الفقهػػػاء: مػػػا اسػػػتقٌرت الٌنفػػػوس عليػػػو بشػػػهادة العقػػػوؿ، كتلٌقتػػػو الطٌبػػػا   
كعرفػػو ٦بمػػ  الفقػػو اإلسػػبلمي أبنػػو:" مػػا اعتػػاده النػػاس مػػن قػػوؿ أك فعػػل أك تػػرؾ أك  .(ُ)ابلقبػػوؿ

                                                             

، قػػانوف ُ-ٔ، القػػانوف اإلمػارايت االٙبػػادم للمنافسػة ـٖقػانوف ٞبايػػة ا٤بنافسػة كمنػػ  ا٤بمارسػات االحتكاريػػة ا٤بصػرم ـ ( ُ)
 .ْيٍب . قانوف ا٤بنافسة الكو ْ، القانوف القطرم للمنافسة: ٔا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم ـ 

 رسم: عرؼ.–لساف العرب  (ِ)
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ٝبي  البلداف، أك يف بعضها، سواء أكاف ذلػ  يف ٝبيػ  العصػور، أـ يف  تصرؼ، كساركا عليو يف
 . (ِ)عصر معْب ٩با كاف قا ما عند التصرؼ كَف ٱبال  الشرع، كَف يصرح ا٤بتعاقداف ٖببلفو"

كأمػػػا يف اصػػػطبلح القػػػانونيْب فػػػالعرؼ مصػػػدر ينشػػػ  القاعػػػدة القانونيػػػة عػػػن طريػػػ  اعتيػػػاد 
. (ّ)قرار ذلػ  يف نفوسػهم أبف ىػذا السػلوؾ قػد صػار ملزمػاالناس على متابعة سلوؾ معػْب، كاسػت

 :ْبكمن ىذا التعري  يتبْب أف للعرؼ عند القانونيْب ركن
الػركن ا٤بػػادم، كىػو اعتيػػاد النػػاس علػى سػػلوؾ معػْب، ال ٱبػػال  اآلداب العامػػة كال  األوؿ:

 ا٤ببادئ األساسية للدكلة.
 العادة من قبل اجملتم .الركن ا٤بعنوم، كىو الشعور إبلزامية تل   الثاص:

 التجارية اثنياا: موقه القوانني الوضعية من ااستناد لألعراؼ
مػػن مصػػادر القػػانوف، كأييت بعػػد النصػػوص  يػػان اثن االعػػرؼ مصػػدر  يعػػدٌ البلتيػػِب  كيف القػػانوف

 اآلمرة، كقد ذكركا للعرؼ ٧باسن كعيوب، فمن ٧باسنو:
كيعمػل بػو غالػ  النػاس، ٩بػا يػدؿ أف العرؼ ال يتكوف إال بعد مضي فَبة مػن الػزمن،  -ُ

 على رضى ا١بماعة بو.
أف النصوص القانونية  قصة، ال تفي ٗبتطلبػات النػاس، فيكمػل نقصػاهنا ٗبػا جػرل بػو  -ِ
 العرؼ.

 كأما أبرز عيوب العرؼ فهي:
أف العػػرؼ بطػػيء التكػػوين، كالفػػَبة الػػٍب ال تفػػي النصػػوص القانونيػػة ٕبلهػػا، كَف يتكػػوف  -ُ

 ن فراغ حٌب تتم شركط تكوف العرؼ.عرؼ غال  مطرد، تعآف م
 أف إثبات العرؼ شاؽ، كقد ٚبتل  فيو األنظار. -ِ
 أف العرؼ ٱبتل  من إقليم إُف إقليم كىذا ٩با يرب  القضاء. -ّ

                                                                                                                                                                                   

 رسم: عرؼ.–التعريفات للجرجآف  (ُ)
 ىػ.َُْٗ/ٔ/ٓ-ُكالتاريخ  ٗقرار ٦بم  الفقو اإلسبلمي ٔبدة ذك الرقم  (ِ)

كأحػػاؿ إُف كتػػاب ا٤بػػوجز يف ا٤بػػدخل  ّٕالعػػرؼ كأثػػره يف الشػػريعة كالقػػانوف للػػدكتور أٞبػػد بػػن علػػي سػػّب مبػػاركي ص  (ّ)
 .ُٖٕدكتور تس الدين الوكيل ص لدراسة القانوف لل
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كم  ذل  فللعرؼ أٮبية ابلغة يف القػوانْب البلتينيػة، كأييت يف مرتبػة اتليػة للنصػوص اآلمػرة، 
كتعػد األعػػراؼ  .(ُ)جػود نصػوص يف القضػػية ا٤بنظػورةككثػّبا مػا يرجػ  إليػػو القضػاء يف حػاؿ عػػدـ ك 

سد الفػراغ التنظيمػي ا٢باصػل يف القػانوف التجػارم، كيشػَبط فيهػا الٍب تالتجارية من أىم ا٤بصادر 
 .(ِ)أال ٚبال  قاعدة قانونية آمرة

 كال بد يف العرؼ من مراعاة أمرين:
أف  لتجػػػارم ا٤بصػػػرمالقػػػانوف ا أكػػػد األكؿ: عػػػدـ تعػػػارض العػػػرؼ مػػػ  النظػػػاـ العػػػاـ، فقػػػد

ال ٯبوز تطبيػ  االتفاقػات بػْب ا٤بتعاقػدين  كأنو ،العرؼ التجارم أييت بعد العقد كالقانوف التجارم
   .(ّ)أك قواعد العرؼ التجارم أك العادات التجارية مٌب تعارض  م  النظاـ العاـ

   .(ْ)أف يكوف العرؼ معلوما لدل العميل قبل إنشاء التصرؼ القانوٓف الثآف:
 
 موقه ال ق  اإلسالمي من تطبيق ربديد ما  ل ابدلنافسة ابألعراؼ التجاريةلثاا: اث

العرؼ العملٌي ىو ما جرل عليو النٌػاس كتعػارفوه يف معػامبلهتم كتصػٌرفاهتم. بْب الفقهاء أف 
ـٌ كتقييػد ا٤بطلػ   كقرركا تنزيل داللة العادات كقرا ن األحواؿ منزلة صري  األقػواؿ يف ٚبصػي  العػا
صػلى هللا  - حيػ  أعطػاه النٌػيبٌ  -  - كعليو ٱبرٌج حدي  عركة بن ا١بعد البارقيٌ  .(ٓ)ىاكغّب 

ديناران يشَبم بو شاةن، فاشَبل شاتْب بدينار، فباع إحداٮبا بدينار كجػاءه ابلػٌدينار  -عليو كسلم 
اع كأقػػبأ كقػػبأ بغػػّب فبػػ ،(ٔ):" اللهػػم ابرؾ لػػو يف صػػفقة ٲبينػػو"-   -، فقػػاؿ كالٌشػػاة األخػػرل

إذف لفظػػػٌي اعتمػػػادان منػػػػو علػػػى اإلذف العػػػػريٌف، الٌػػػذم ىػػػو أقػػػػول مػػػن الٌلفظػػػػٌي يف أكثػػػر ا٤بواضػػػػ . 
فػػالعرؼ العملػػٌي أك العػػادة يف الفعػػل ىػػي اٌكمػػة فيمػػا ٯبػػرم بػػْب النٌػػاس يف معػػامبلهتم، مػػا ٯبػػ  

 عان كما ال يدخل. منها كما ال ٯب ، تبعان للعرؼ ا١بارم بينهم، كما يدخل يف العقود تب

                                                             

 .َُِا٤بدخل للعلـو القانونية ص  (ُ)
 .ُٔالنظاـ البنكي يف ا٤بملكة العربية السعودية للدكتور عبد اجملديد دمحم عبوده ص  (ِ)
 ـ.ُٗٗٗ( ا٤بادة الثانية من القانوف التجارم ا٤بصرم الصادر سنة ّ)
 .ُٕللدكتور عبد اجملديد دمحم عبوده ص  النظاـ البنكي يف ا٤بملكة العربية السعودية (ْ)
 .َُٕ/ِقواعد األحكاـ يف مصاٌف األ ـ  (ٓ)
(. كأصػػػػػػػلو يف صػػػػػػػحي  ّٕٓ/ ْ(، كأٞبػػػػػػػد )َِِْ(، كابػػػػػػػن ماجػػػػػػػو )ُِٖٓ(، كالَبمػػػػػػػذم )ّّْٖ( ركاه أبػػػػػػػو داكد )ٔ)

 (.ِّْٔالبخارم برقم )
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كمراعاتػػو كبنػػوا عليػػو الكثػػّب مػػن األحكػػاـ كَف  العػػرؼ ذىػػ  فقهػػاء اإلسػػبلـ إُف اعتبػػاركقػػد 
الكتػاب  ، استدالالن ٗبا كرد يف(ُ)أف ا٤بعركؼ عرفا كا٤بشركط شرطا، كقرركا ينكر ذل  أحد منهم

طػػ  ابلعػػرؼ، فمػػن كالٌسػٌنة كاإلٝبػػاع علػػى اعتبػػار العػػرؼ، فقػػد كرد يف الشػرع ا٢بنيػػ  أحكػػاـ أني
 ذل :

ه اََّّ ال  -ُ ػػعىًتًو كىمىػػن قػػػًدرى عىلىٍيػػًو رًٍزقػػػو فػىٍلينًفػػٍ  ٩بَّػػػا آاتى ػػػن سى ػػعىةو مًٌ قولػػو تعػػاُف: " لًينًفػػػٍ  ذك سى
ػػيىٍجعىل اََّّ بػىٍعػػدى عٍسػػرو يٍسػػران " )الطػػبلؽ: ػػا سى ىى كقػػد اسػػتدؿ هبػػذه (. ٕيكىلًٌػػ  اََّّ نػىٍفسػػان ًإال مىػػا آاتى

اإلنفػػاؽ لػػيس لػػو تقػػدير شػػرعٌي، كإ٭ٌبػػا للقػػوؿ أبف  -رٞبػػو هللا  -بػػن العػػر  اإلمػػاـ أبػػو بكػػر  اآليػػة
أحالػو اٌَّ تعػاُف علػى العػادة، كىػي دليػل أصػوٌِف، بػُب اٌَّ تعػاُف عليػو األحكػاـ، كربػ  بػو ا٢بػبلؿ 

الٌصػحي  رٌد ا٢بقػوؽ ا٤بطلقػة علػى اآليػة أبف  –رٞبػو هللا  - (ّ) اإلماـ ابن قدامة كعل . (2)كا٢براـ
الٌشرع إُف العرؼ فيما بْب الٌناس يف نفقاهتم، يف حٌ  ا٤بوسر كا٤بعسر كا٤بتوٌس ، كمػا ردد ىػم  يف

 . (ْ)يف الكسوة إُف ذل 
 نَّ كىي ري اًشػأف هللا سبحانو كتعاُف أمر الرجل ٗبعاشرة زكجو اب٤بعركؼ، فقػاؿ سػبحانو "كعى  -ِ

 مدل مبلءة الزكج كالزكجة. (، كىذا ٱبتل  ٕبس  أعراؼ الناس ك  ُٗ" )النساء:كؼً ري عٍ ػى ٤بابً 
أف هللا أكج  على ا٤بولود لو النفقة كالكسوة للمرضعة تبعا للعػرؼ، فقػاؿ سػبحانو:"   -ّ

كالوالػػدات يرضػػػهن أكالدىػػػن حػػػولْب كػػػاملْب ٤بػػػن أراد أف يػػػتم الرضػػػاعة، كعلػػػى ا٤بولػػػود لػػػو رزقهػػػن 
 (. ِّّككسوهتن اب٤بعركؼ.." )البقرة: 

ٙبديػػدىا  ةقػػة قبػػل ا٤بسػػيس، كفػػرض ا٤بهػػر كجعػػل مناطػػللمطل اب٤بتعػػة أف هللا تعػػاُف أمػػر  -ْ
ػػوىينَّ أىۡك تػىۡفًرضيػػواٍ ٥بىيػػػنَّ (ٓ)إُف العػػرؼ ػػاأءى مىػػػا َفۡى ٛبىىسُّ ، فقػػاؿ تعػػاُف:" الَّ جينىػػػاحى عىلىػػۡيكيۡم ًإف طىلَّۡقػػتيمي ٱلنًٌسى

                                                             

، ُُٔكا٤بػػدخل الفقهػػي العػػاـ للزرقػػاء فقػػرة  ،ّْ، كاجمللػػة ـ ٗٗ، كالبػػن ٪بػػيم ص ِٗاألشػػباه كالنظػػا ر للسػػيوطي ص  (ُ)
 .َّٔكالوجيز يف إيضاح القواعد الفقهية للبورنو ص 

 طبعة ا٢بليب. -َُْٖ/ْ( أحكاـ القرآف البن العر  ا٤بالكي ِ)
عػد مػن أىػل ٝبٌاعيػل مػن قػرل  بلػس بفلسػطْب، كاسػتقر بدمشػ  ، ب ،( ىػو عبػد هللا بػن أٞبػد بػن دمحم بػن قدامػة ا٢بنبلػيّ)
ىػػػ، مػػن تصػػانيفو " ا٤بغػػِب يف الفقػػو شػػرح ٨بتصػػر ا٣برقػػي " َِٔحػػل يف طلػػ  العلػػم إُف بغػػداد أربػػ  سػػنْب، تػػويف سػػنة ر  أف

/  ْعشػػر ٦بلػػدات ك " الكػػايف " ، ك " ا٤بقنػػ  " ك " العمػػدة " كلػػو يف األصػػوؿ " ركضػػة النػػاظر". ينظػػر: األعػػبلـ للزركلػػػي 
ُُٗ . 

 ثة.طبعة مكتبة الرايض ا٢بدي– ٕٔٓ/ٕ( ا٤بغِب ْ)
 .ُّّالعرؼ كأثره يف الشريعة كالقانوف للدكتور أٞبد بن علي سّب مباركي ص  (ٓ)
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 حىقِّػا عىلىػى ٱۡلميۡحًسػًنْبى " كىمىتًٌعيوىينَّ عىلىى ٱۡلميوًسً  قىدىريهيأ كىعىلىى ٱۡلميۡقَبً قىدىريهيأ مى  ً فىرًيضىة
ػا بًػٱۡلمىۡعريكؼًۖۡ

َۢ
تٓىعى

 (. ِّٔ)البقرة: 
أف هللا تعػػػػػاُف أذف للػػػػػوِف الفقػػػػػّب لليتػػػػػيم أف أيكػػػػػل مػػػػػن مػػػػػاؿ اليتػػػػػيم اب٤بعػػػػػركؼ، فقػػػػػاؿ  -ٓ

ا فىػاٍدفىعوا ًإلىػ ٍم كىالى سبحانو:" كىابٍػتىلوا اٍليػىتىامىى حىٌبَّ ًإذىا بػىلىغوا النًٌكىاحى فىػً ٍف آىنىٍسػتٍم ًمػٍنهٍم رٍشػدن ٍيًهٍم أىٍمػوىا٥بى
كا كىمىٍن كىافى غىًنيِّا فػىٍليىٍسػتػىٍعًفٍ  كىمىػٍن كىػافى فىًقػّبنا فػىٍليىٍمكػٍل اًبلٍ  ارنا أىٍف يىٍكرى مىٍعػركًؼ " أتىٍكلوىىا ًإٍسرىافنا كىًبدى

 (. ٔ)النساء: 
أف هللا أكجػػػ  علػػػى الرجػػػل النفقػػػة علػػػى زكجػػػو ككلػػػده اب٤بعػػػركؼ، كذلػػػ  يف حػػػدي    -ٔ
قال : اي رسػوؿ اٌَّ، إٌف أاب سػفياف رجػل شػحي ، كلػيس يعطيػِب ككلػدم إالٌ مػا - اهنع هللا يضر -عا شة 

. كالكفايػػػة ٚبتلػػػ  (ُ)أخػػػذت منػػػو كىػػػو ال يعلػػػم، فقػػػاؿ: خػػػذم مػػػا يكفيػػػ  ككلػػػدؾ اب٤بعػػػركؼ "
حس  عرؼ كل زماف كمكاف، كحسػ  مػبلءة الرجػل كزكجػو. ففيػو دليػل علػى" اعتمػاد العػرؼ 

 .(ِ)ٙبديد فيها من قبل الٌشارع"يف األمور اٌلٍب ال 
سػتة أايـ أك سػبعة أايـ يف قػاؿ ٢بمنػة بنػ  جحػ  اهنع هللا يضر " ٙبيضػي  -   -أف النيب   -ٕ
، فػػػم ط ا٢بكػػػم (ّ)،...، كمػػػا ٙبػػػيأ النسػػػاء ككمػػػا يطهػػػرف ٤بيقػػػات حيضػػػهن كطهػػػرىن"علػػػم هللا

 ابلعرؼ الغال  يف النساء.
. كقػػد (ْ)بصػػاع مػػن ٛبػػر.." -  -فػػممر لػػو النػػيب  -  -أف أاب طيبػػة حجػػم النػػيب  -ٖ

أعطػػػػاه اسػػػػتنادا علػػػػى العػػػػرؼ يف أجػػػػرة ا٢بجػػػػاـ، ٩بػػػػا يػػػػدؿ علػػػػى أف العػػػػرؼ معتػػػػدّّ بػػػػو يف كقػػػػوع 
 .(ٓ)ا٢بكم

كل فعل رت  عليو ا٢بكم، كال ضاب  لو يف الشرع فهو  كأما ضاب  العرؼ ا٤بعتٌد بو شرعا 
لسػػػرقة، كاألكػػػل مػػػن بيػػػ  الصػػػدي ، كمػػػا يعػػػد قبضػػػا كال يف اللغػػػة، ك حيػػػاء ا٤بػػػوات، كا٢بػػػرز يف ا

 .(ٔ) كإيداعا كإعطاء كىدية كغصبا، كا٤بعركؼ يف ا٤بعاشرة كانتفاع ا٤بستمجر ٗبا جرت بو العادة
                                                             

 .ُّّٖ/ّ( كمسلم َٕٓ/ٗركاه البخارم )فت  البارم  (ُ)
 .َٕٓ/ٗفت  البارم (ِ)
 .ُٕٔكا٢باكم برقم  ِٕٖركاه أبو داكد برقم  (ّ)
 .عن أنس بن مال   ُٕٕٓكمسلم برقم  َُِِركاه البخارم برقم (ْ)
 .َُِالعرؼ للدكتور أٞبد بن علي سّب مباركي ص  (ٓ)
 .ِْٓ/ْطبعة مكتبة العبيكاف  –( شرح ٨بتصر التحرير ٔ)
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 األعراؼ التجارية: ادلقارنة بني الشريعة اإلسالمية واألنظمة الوضعية يف اعتبار رابعاا 
قػوة األخػذ بػو مػا بػْب القػوانْب البلتينيػة  العرؼ من مصػادر القػانوف الر يسػة، كإف اختلفػ 

، كاب٤بقارنة بْب موق  الفقػو اإلسػبلمي كالقػوانْب الوضػعية مػن االسػتناد للعػرؼ كاأل٪بلوسكسونية
 : ٪بد اآليت
مطردا، كىذا الشرط متفػ  عليػو بػْب الفقهػاء ا٤بسػلمْب  أف يكوف العرؼيشَبط يف  .ُ

 .(ُ)كأىل القانوف الوضعي
عامػػػا كغالبػػػا، كقػػػد اتفػػػ  علػػػى اعتبػػػاره شػػػرطا فقهػػػاء  وفأف يكػػػ العػػػرؼيشػػػَبط يف  .ِ

 .(ِ)اإلسبلـ كأىل القانوف
يشَبط يف العرؼ يف الشريعة أال ٱبال  نصوص الشرع، كقد ذىب  ٝبي  القوانْب  .ّ

الٍب تنهج النهج البلتيِب إُف اعتبار العرؼ مصدرا اثنيا بعد نصوص التقنْب اآلمػرة، كمػن شػواىد 
 إال بتشػري  الحػ  (ّ)إلغػاء نػ  تشػريعي منعػ  القػانوف ا٤بػدٓف ا٤بصػرم نمػ ا٤بادة الثانيةأف ذل  

 .(ٓ).كما أف الشراح اشَبطوا يف العرؼ أال ٱبال  اآلداب العامة كالقواعد األساسية للدكلة(ْ)
أف عػػدـ التصػػري  ٖبػػبلؼ العػػرؼ، مػػن الشػػركط ا٤بتفػػ  عليهػػا بػػْب  يظهػػر للباحػػ  .ْ

، إال أنػػػو عنػػػد الواقػػػ  شػػػراح القػػػانوفا٤بسػػػلموف دكف  نػػػ  عليػػػو الفقهػػػاءكقػػػد الشػػػريعة كالقػػػانوف، 
 العملي ٪بد أف نصوص العقد مقدمة على العرؼ.

كقد ن  على ىذا الشرط فقهاء قا ما أثناء التصرؼ،  أف يكوف العرؼيشَبط يف  .ٓ
أنو شرط عند أىػل القػانوف كإف َف ينصػوا عليػو، إال أهنػم اكتفػوا بػوركده  اإلسبلـ، كيظهر للباح 

  .يف التعري
                                                             

كأحػاؿ إُف كتػاب ا٤بػدخل لدراسػة العلػـو  َُٓالعرؼ كأثره يف الشريعة كالقانوف للدكتور أٞبد بن علي سّب مبػاركي ص (ُ)
 .ََّ، ِْٖالقانونية لسليماف مرقس ص 

 .َُٓ  ص ا٤برج  الساب (ِ)
 –تعػػاُف  -كإطبلقػػو علػػى غػػّبه مػػن ابب التجػػوز، ألنػػو  قػػل عػػن هللا  –سػػبحانو  –ا٤بشػػرع حقيقػػة ىػػو ا٢بكػػيم ا٣ببػػّب  (ّ)

، كقػد كرد يف قػرار ٦بلػس ِٔٗ/ُكليس من نفسو، كلو كاف من نفسو، َف يقبل. توصػي  األقضػية للشػيخ عبػدهللا أؿ خنػْب 
ىػػػػػػ ا٤بنػػػػػ  مػػػػػن اسػػػػػتعماؿ كلمػػػػػة )مشػػػػػرع( يف األنظمػػػػػة كاألعمػػػػػاؿ ُّٔٗ/ّ/ُكالتػػػػػاريخ  ِّٖالػػػػػوزراء السػػػػػعودم ذم الػػػػػرقم 

 التنظيمية.
 .ّٔٓأصوؿ القانوف ٢بسن كّبه ص  (ْ)
 .َُٔالعرؼ كأثره يف الشريعة كالقانوف للدكتور أٞبد بن علي سّب مباركي ص (ٓ)
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 :(ُ)ٮبا إضافيْب شرطْب كقد ذكر الشراح
أف يكػػػوف العػػػرؼ قػػػدٲبا ٗبعػػػُب أف ٲبضػػػي زمػػػن يكفػػػي للداللػػػة علػػػى أف ىػػػذا العػػػرؼ  -ُ

 متمصل يف النفوس، كىذا الشرط يكفي عنو الشرط الثآف.
 .أف يكوف ىناؾ اعتقاد سا د بضركرة احَباـ العرؼ -ِ
، فػػػ ف مػػػااجػػػة ٥بلعػػػدـ ا٢ب طْبَف يػػػذكركا ىػػػذين الشػػػر  فقهػػػاء اإلسػػػبلـ كيػػػرل الباحػػػ  أف   

الشرع قد جاء بضركرة احَباـ العػرؼ، كال مكػاف ألىػواء النػاس كاعتقػاداهتم مػا داـ أف الشػرع قػد 
 أمرىم ابتباع العرؼ.

 
ال ػػرع الثػػػاص: موقػػػه ال قػػ  اإلسػػػالمي مػػػن تطبيػػق ركػػػن اخلطػػػأ علػػى اانػػػدماج ادلخػػػل 

 ابدلنافسة
يصػطل  عليػو عػدم، كىػو موجػ  للضػماف، ك يعػد االنػدماج ا٤بخػال  للنظػاـ مػن قبيػل الت 

كلػػػذا فسػػػيتم إيػػػراد أحكػػػاـ التعػػػدم كتطبيػػػ  ذلػػػ  علػػػػى  بضػػػماف العػػػدكاف. يف الفقػػػو اإلسػػػبلمي
مفهػػـو التعػػدم يف ا٤بسػػملة بػػدءان ببيػػاف ، االنػػدماجات ا٤بخلػػة ابلنظػػاـ، كا١بػػرا م ا٤بَبتبػػة علػػى ذلػػ 

فقهاء للتعدم عوضا عػن إطػبلؽ القػانونيْب ا٤بقارنة بْب إطبلؽ الستتم  ا٤بسملة الثانيةاألكُف، كيف 
 .للف  ا٣بطم

 
 ادلسألة األوىل: م هـو التعدي

لتعدم يف اللغة ٦باكزة الشيء إُف غّبه، كمنو قولو تعاُف:" كىمىن يػىۡعً  ٱََّّى يقصد اب
ًلد رنا خٓى اب مًُّهْب كىرىسيولىويأ كىيػىتػىعىدَّ حيديكدىهيأ ييۡدًخۡلوي  ى  .(ِ)( ُْ" )النساء: ا ًفيهىا كىلىويأ عىذى

 :اآليتكأما يف االصطبلح الفقهي، فيطل  على 
 فعل ما ال ٯبوز. -ُ
 ٦باكزة ما ينبغي أف يقتصر عليو. -ِ
 .(ُ)اإلٮباؿ كقلة االحَباز   -ّ

                                                             

 .َُٔا٤برج  الساب  ص (ُ) 
 ع د ك.  معجم مقاييس اللغة البن فارس، كالقاموس اي  رسم: (ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  341 
 

أف اإلطػػػػبلؽ األكؿ يشػػػػمل مػػػػا بعػػػػده، ألف ٦بػػػػاكزة مػػػػا أذف فيػػػػو ال ٯبػػػػوز،  كيػػػػرل الباحػػػػ 
 عآف إُف أف التعدم فعل ما ال ٯبوز.كاإلٮباؿ كقلة االحَباز ال ٯبوز، فعادت ٝبي  ا٤ب

كيعرؼ ضماف العدكاف أبنػو شػغل الذمػة ٕبػ  مػاِف للغػّب جػرا للضػرر الناشػ  عػن التعػدم 
ٗبخالفة القواعد الشرعية القاضػية ٕبرمػة مػاؿ ا٤بسػلم كدمػو كسػا ر حقوقػو ٩بػا ال يرجػ  إُف كاجػ  

 قسماف:  ضماف العدكافكل الوفاء ابلعقد.
 ر، كا٤بباشرة إٯباد علة التل .ضماف ا٤بباش: األوؿ
يشػػػػَبط لضػػػػماف ك ، ضػػػػماف ا٤بتسػػػػب ، كالتسػػػػب  ىػػػػو مػػػػا يفضػػػػي للتلػػػػ  بواسػػػػطة: الثػػػػاص

 ا٤بتسب  ثبلثة شركط:
 ثبوت التعدم، كىو ا٤بقابل لركن ا٣بطم. -ُ
 ٙبق  الضرر. -ِ
 .(ِ)اإلفضاء، أبف يكوف التعدم ىو الذم أفضى ٢بصوؿ الضرر  -ّ
 

ؽ ال قهاء للتعدي عوضا عن إبػالؽ القػانونيني لل ػ  الثانية: ادلقارنة بني إبالادلسألة 
 اخلطأ

تقدـ أف مػن أركػاف ثبػوت الضػماف للمتسػب  عنػد الفقهػاء ثبػوت التعػدم يف الفعػل الػذم 
، كالتعبػّب ابلتعػدم أكُف مػن التعبػّب اب٣بطػم ٤بػا (ّ)أدل للتل ، فبل يشَبط التعمد )قصػد ا١بنايػة( 

 أييت:
اللتػػزاـ ابلضػػماف رابطػة ماديػػة ماليػػة، أمػػا التعبػػّب أف التعبػّب ابلتعػػدم يػػوحي أبف ا  -ُ

 اب٣بطم فيوحي أبنو رابطة شخصية.
أف التعػدم ينظػر فيػػو إُف الضػرر الػػذم كقػ  لآلخػػرين، بينمػا ا٣بطػػم ينظػر فيػػو إُف  -ِ

 مرتكبو الذم أحدث الضرر.

                                                                                                                                                                                   

، الضػرر ُٖكىبػة الزحيلػي ص  –، نظريػة الضػماف ِٗدمحم فػوزم فػيأ هللا ص  –نظريػة الضػماف يف الفقػو اإلسػبلمي ( ُ)
 .َْٖ/ِأٞبد موايف  –يف الفقو اإلسبلمي 

 .ِِِ/ِٖا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ( ِ)
 .ّٖللشيخ مصطفى الزرقا ص  ، كالفعل الضار كالضماف فيوُٖٗ( نظرية الضماف للدكتور كىبة الزحيلي ص ّ)
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أف التعبػػػّب ابلتعػػػدم يشػػػمل العمػػػد كا٣بطػػػم كالتقصػػػّب كاإلٮبػػػاؿ ك٫بػػػو ذلػػػ  بينمػػػا  -ّ
 طم األصل فيو أنو ال يشمل العمد إال ابصطبلح خاص.التعبّب اب٣ب
أف التعػدم ال يشػَبط فيػػو اإلدراؾ كال القصػد، بينمػػا ا٣بطػم يشػػَبط فيػو ذلػػ  يف  -ْ
 .(ُ)األصل

 
 املطلب الجاىٕ

 الطزر 

ػػػػػػػػػا الى   الضػػػػػػػػػرر يف اللغػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػد النفػػػػػػػػػ ، قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػاُف:" قيػػػػػػػػػۡل أىتػىۡعبيػػػػػػػػػديكفى ًمػػػػػػػػػن ديكًف ٱًََّّ مى
ًۡل ي لىكيۡم ضىرِّ   (.ٕٔ". )ا٤با دة: كىالى نػىۡفعناَۚ  اٲبى

 ،(ِ) كأمػػػا يف الفقػػػو، فعػػػرؼ الضػػػػرر بتعريفػػػات أكضػػػحها أف الضػػػػرر مفسػػػدة تلحػػػ  ابلغػػػػّب
 .(ّ)يقاؿ: فبلف ضر فبل ن أم: أ٢ب  بو مكركىان أك أذل

كأما يف االصطبلح القانوٓف فيعرؼ الضرر أبنو األذل الذم يصي  الشخ  يف حػ  مػن 
كػػػاف ذلػػ  ا٢بػػػ  أك تلػػػ  ا٤بصػػلحة متعلقػػػة بسػػػبلمة أعة لػػو  سػػػواء حقوقػػو أك يف مصػػػلحة مشػػػرك 

ا٤بسػػػػػؤكلية  . كال تقػػػػػـوغػػػػػّب ذلػػػػػ ب ـشػػػػػرفو كاعتبػػػػػاره أب ـريتػػػػػو إٔب ـٗبالػػػػػو أ ـعاطفتػػػػػو أب ـجسػػػػػمو أ
ضػػرر أصػػاب طالبػػو، كألف مػػدعى ا٤بسػػؤكلية ال تكػػوف لػػو  إال بثبػػوت لتعػػويأل ا٤بوجبػػةالتقصػػّبية 

 .(ْ)ابو ضرر يطال  بتعويضومصلحة يف الدعول إال إذا كاف قد أص
 .(ٓ)ثباتوإلكيفَبض القضاء كقوع الضرر مادام  ا٤بنافسة غّب مشركعة من غّب حاجة 

 كيف ىذا ا٤بطل  سيتم التطرؽ لآليت:
 الفرع األكؿ: تطبي  ركن الضرر على االندماج ا٤بخل اب٤بنافسة

                                                             

 .ّٗنظرية الضماف يف الفقو اإلسبلمي للدكتور دمحم فوزم فيأ هللا ص ( ُ)
، ط. دار قػػدٲبي كتػ  خانػة كراتشػي، عػػن ا٤بوسػوعة الفقهيػة الكويتيػػة ُٗٔ/ُ( حاشػية السػيوطي علػى سػػنن ابػن ماجػة ِ)

ِٖ/ِِّ. 
 ، ط. دار الفكر. ِِِ(القاموس الفقهي، ص ّ)
 .َُّ/  ُلسنهورم: ( الوسي  لْ)
حسػػػن  ْٕدمحم حسػػػِب عبػػػاس منشػػػور ٗبوسػػػوعة القضػػػاء كالفقػػػو للػػػدكؿ العربيػػػة ج  -( ا٤بلكيػػػة الصػػػناعية كاػػػل التجػػػارمٓ)

 .ِٖٓالقسم الثآف ص.  َُٖٗالفكهآف 
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 ماج ا٤بخل اب٤بنافسةالفرع الثآف: موق  الفقو اإلسبلمي من تطبي  ركن الضرر على االند
 

 ال رع األوؿ: تطبيق ركن الضرر على ااندماج ادلخل ابدلنافسة
من البدىي أف بعأ االندماجات قد ينتج عنهػا ضػرر، كبعضػها ال ينػتج عنهػا أم ضػرر، 
كلػػػذا فمػػػن ا٤بهػػػم بيػػػاف طريقػػػة النظػػػر يف األضػػػرار ا٤بَبتبػػػة علػػػى االنػػػدماجات ا٤بخالفػػػة لتنظيمػػػات 

 الفرع سيتم ٕب  ا٤بسا ل اآلتية:ا٤بنافسة، كيف ىذا 
 ا٤بسملة األكُف: أقساـ الضرر يف القانوف

 ا٤بسملة الثانية: األساس القانوٓف الشَباط الضرر يف دعاكل ا٤بنافسة
 ا٤بسملة الثالثة: صور الضرر يف الدعاكل ضد االندماجات غّب النظامية

 
 ادلسألة األوىل: أقساـ الضرر يف القانوف

 .لقانوف إُف ضرر مادم كمعنوم، كبياهنا فيما أييتينقسم الضرر يف ا
 القسم األوؿ: الضرر ادلادي

ٲبكن تعري  الضػرر ا٤بػادم أبنػو األذل الػذم يصػي  الشػخ  يف حػ  مػن حقوقػو ا٤باليػة 
 .(ُ)أك البدنية أك يف مصلحة مشركعة لو متعلقة هبما 

ود عناصػر مسػاعدة نتيجػة كجػ ،تقدير الضرر بكل دقة يف دعػول ا٤بنافسػة ا٤بخلػةكيصع  
٩بػا ٱبرجنػا مػن دا ػرة ا٤بسػؤكلية ا٤بدنيػة  بتقدير جزايفلتعويأ اب ف ف القضاء ٰبكمعلى ذل ، ٥بذا 

 ء بقياـ الضرر كال ٗبقداره.اإُف نطاؽ العقوبة ا٤بدنية الٍب ال يرتب  فيها ا١بز 
مة أف يػتم اجتػذاب عمػبلء منشػ كقوعان يف حاؿ االندماجات ا٤بخلة صور الضررأكثر  كمن

بطريقػػػة ٨بالفػػػة للنظػػػاـ، فيحػػػ  للمنشػػػػمة  الػػػٍب حصػػػل ٥بػػػا كضػػػػ  مهػػػيمن مػػػا إُف الشػػػركة ا٤بند٦بػػػة
 .(ِ)ا٤بضركرة رف  دعول مدنية ١بر الضرر كإيقاؼ االندماج أك تصحيحو ليكوف قانونياِّ 

  :كيشَبط يف الضرر شرطاف ٮبا

                                                             

 .َُّ/  ُالوسي  للسنهورم: ( ُ)
ـ، عػػػن كتػػػاب: ُٖٔٗ/ُِ/ُِ( ٔبلسػػػة ّٕ) مكتػػػ  فػػػِب  ٓٓلسػػػنة  ِِْٕنقػػػأ مػػػدٓف مصػػػرم يف الطعػػػن رقػػػم ( ِ)

 .ْٕٕأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة 
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 أف يكوف الضرر ٧بققان،  -ُ
 .صلحة مالية للمضركركأف يَبت  على الضرر إخبلؿ ٕب  ماِف أك م -ِ

 فيما أييت.  ىذه الشركط كبياف
 

 الشرط األوؿ: أف يكوف الضرر ادلادي زلققا
التحقػػ  النسػػػيب كلػػػيس اليقػػػْب ا٤بطلػػػ ، ألف الضػػػرر  شػػػَباط ٙبقػػػ  الضػػػرر ا٤بػػػادم يقصػػد اب

يكػػوف ٧بققػػا إذا كػػاف احتمػػاؿ ٙبقيقػػو غالبػػان إُف درجػػة كبػػّبة ٘بعلػػو جػػديران أبف يؤخػػذ يف االعتبػػار 
 يشمل الضرر اق :ك . (ُ)

 كىػػذا الضػػرر ال صػػعوبة يف كمػػا لػػو تلػػ  مػػاؿ بسػػب  ا٣بطػػم،  الضػػرر الواقػػ  ابلفعػػل، -ُ
 ، ألنو من الضرر ا٢باؿ.إثباتو

الضرر ا٤بستقبل، كىو الضرر اقػ  الوقػوع الػذم ٙبققػ  أسػبابو كتراخػ  آاثره كلهػا  -ِ
ر جػاره، فسػقوط ا١بػػدار مػن تصػدع جػداره مػن جػػراء حفػ كٲبكػن توضػي  ذلػ  ٗبثػػاؿأك بعضػها. 

٧بقػػػػ  يف ا٤بسػػػػتقبل، فيحػػػػ  لػػػػو طلػػػػ  التعػػػػويأ. كيطلػػػػ  علػػػػى ىػػػػذا النػػػػوع الضػػػػرر ا٤بفػػػػَبض أك 
٦بػرد احتمػاؿ  ف ف كػاف الضػرر ا٤بسػتقبل غػّب ٧بقػ  الوقػوع فػبل ٰبكػم ابلتعػويأ، ألف .(ِ)الكامن

 .(ّ)كقوع الضرر يف ا٤بستقبل ال يكفي للحكم ابلتعويأ
ذا كانػػ  الفرصػػة أمػػػرا ، فػػػ (ْ)، كىػػو تفويػػ  الفرصػػة لوقػػػوعا الضػػرر االحتمػػاِف اقػػ  -ّ
ر ك كػاف ا٤بضػػر  مػا فا ػ الكسػ  ال ف ٰبسػ  يفأٲبنػ  القػانوف  مػر ٧بقػ  كالأف تفويتهػا  ٧بػتمبل فػ

أمػا إف َف يكػن الضػرر . (ٓ) ةسػباب معقولػأمػل ٥بػذا األ أف داـ أيمل ا٢بصػوؿ عليػو مػن كسػ  مػا

                                                             

 .ُِٖللدكتور عبدالرٞبن قرماف ص  –ا٤بنافسة الطفيلية ( ُ)
 .ُِٖا٤برج  الساب  ص ( ِ)
 .ْٔٔا١بزء األكؿ ص  ِٕس  ُٕٔٗ/ّ/ُٓ نقأ مدٓف مصرم(ّ)
 كما بعدىا. ٖٖٓ/ُم الوسي  للسنهور ( ْ)
، كحكم لديواف ا٤بظاَف منشػور يف ٦بموعػة األحكػاـ كا٤ببػادئ اإلداريػة ُُٗٗ/ٓ/ِّجلسو  ٓٓ/ ُُِٖ( طعن مصرم ٓ)

 .ُٖٓٗ/ْىػ ُِْٗلديواف ا٤بظاَف لسنة 
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، فهػػػو ضػػػرر َف يتحقػػ  سػػػببو، أك ٙبقػػ  سػػػببو كَف يقػػػ  ، أبف كػػاف ٧بتمػػػل الوقػػوعاالحتمػػاِف ٧بققػػػان 
 . (ُ)عنو تعويأالفبل ٲبكن شيء منو، كَف يتمكد كقوعو عادة، 

أف الضػرر التنافسػي لػو طبيعتػو ا٣باصػة، ٩بػػا إُف كثػّب مػن شػراح أنظمػة ا٤بنافسػة كقػد ذىػ   
عتػر ضػررا يت الضػرر يف ىػذه ا٢بػاال لكػوف  ٯبعل ااكم تقبل التعويأ عن ٦برد الضػرر اتمػل

 .(ِ)مفَبضان يتمثل يف ضياع فرصة التطوير التجارم من ا٤بدعي
 اآليت: الضرر االحتماِف كمن صور

خسػػػػارة ا٤بنشػػػػػمة ا٤بضػػػػركرة للعمػػػػػبلء الفعليػػػػْب الػػػػػذين يتعػػػػاملوف مػػػػػ  ا٤بنشػػػػمة ا٤بضػػػػػركرة  -ُ
 ابلفعل.
مة لػو َف خسارة ا٤بنشمة ا٤بدعية للعمبلء اتملْب الذين كػاف يفػَبض تعػاملهم مػ  ا٤بنشػ -ِ

 .(ّ)ٚبسر نصيبها من السوؽ نتيجة خطم الشركة ا٤بند٦بة 
كالػذم يػػراه الباحػػ  أف التعػػويأ عػػن الضػػرر االحتمػػاِف ٧بػػل نظػػر، كفػػرض التعػػويأ دكف 

 سند من أكل أمواؿ الناس ابلباطل، كال يرل الباح  كجها مقنعا للقوؿ بو.
 

 دبصلحة مالية للمضرورالشرط الثاص: أف يرتتب على الضرر إخالؿ حبق مايل  أو 
إخبلؿ ٕب  ماِف، أك ٗبصػلحة  من شركط الضرر ا٤بوج  للمسؤكلية ا٤بدنية أف يَبت  عليو

ا٢بقػوؽ الشخصػية كػالتواطؤ ، ك ا٢بقوؽ العينية ك تبلؼ ا٤بمتلكػاتذل   يشمل، ك مالية للمضركر
، بتكػػار كالتػػملي ا٢بقػػوؽ ا٤بعنويػػة كاالعتػػداء علػػى حقػػوؽ اال، ك مػػ  ا٤بػػدين يف عػػدـ الوفػػاء ابلتزامػػو

 .اإلنساف يف سبلمة نفسو كصحتو وؽحقك 
اإلخػػبلؿ ٗبصػػلحة مشػػركعة للمضػػركر، كذىػػ  بعػػأ الشػػراح إُف أف ذلػػ  يتضػػمن أيضػػان 

 مثػلمثل أف يصي  الضرر شخصا آخػر ابلتبعيػة عػن طريػ  ضػرر أصػاب شخصػا لػو عبلقػة بػو، 
احػػ  عػػدـ صػػحة التعػػويأ كيػػرل الب .(ْ)قتػػل العا ػػل يضػػر أكالده مػػن جهػػة حرمػػاهنم مػػن النفقػػة 

                                                             

 .ْٕٖص  –عبدا٤بنعم فرج الصدة  –( مصادر االلتزاـ ُ)
 .ُِٖللدكتور عبدالرٞبن قرماف ص  –( ا٤بنافسة الطفيلية ِ)
 .ّّٕلينا حسن ذكي ص  –قانوف ا٤بنافسة ( ّ)
 .ُٗٓكما بعدىا، أصوؿ االلتزامات يف القانوف ا٤بدٓف للدكتور ٨بتار القاضي ص  ْٖٓ/ُالوسي  للسنهورم ( ْ)
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عػػن ىػػذه ا٢بػػاؿ، ألف ذلػػ  ال يتنػػاىى، ٩بػػا ٯبعػػل التعويضػػات ترىػػ  كاىػػل مػػن كقػػ  عليػػو ا٣بطػػم، 
كالتعػػويأ شػػرع ١بػػر الضػػرر، ال لكسػػ  ا٤بػػاؿ ابلػػزايدة علػػى الضػػرر الواقػػ ، كَف يػػرد يف الشػػريعة 

 اإلسبلمية ما ٯبيز التعويأ عن ىذه ا٢باؿ. 
 

 القسم الثاص: الضرر ادلعنوي
. (ُ)يعرؼ الضرر ا٤بعنػوم أبنػو األذل الػذم يصػي  الشػخ  يف عاطفتػو أك شػرفو ككرامتػو

 فهو من قبيل الضرر النفسي غّب ا٤باِف.
 كالتعويأ عن الضرر ا٤بعنوم ٧بل خبلؼ، كأييت تفصيلو يف ا٤ببح  الثآف.

 
 ادلسألة الثانية: األساس القانوص اشرتاط الضرر يف دعاوخم ادلنافسة

لشػػػراح إُف أنػػػو ال يكفػػػي لػػػدعول ا٤بنافسػػػة غػػػّب ا٤بشػػػركعة تػػػوفر ركػػػن ا٣بطػػػم ذىػػػ  معظػػػم ا
كحده، كإ٭با ٯب  أف يَبت  على ا٣بطػم ضػرر يصػي  ا٤بػدعي، كلػذل  ٯبػ  عليػو إثبػات الضػرر 
كبػػػدكف ركػػػن الضػػػػرر ال ٲبكػػػن أف توجػػػػد دعػػػول ا٤بنافسػػػػة غػػػّب ا٤بشػػػػركعة، كال يشػػػَبط يف الضػػػػرر 

 .(ِ)فرا حٌب لو كاف الضرر طفيفاكإ٭با يعتر ىذا الركن متو  جسامتو،
أف الدعول تقبل كلػو َف ٰبصػل ضػرر حػاؿ، كمػا يف دعػول إيقػاؼ  عند الشراح كالصحي 

. كيعترىػا (ّ)التصرؼ ا٤بخػال  للنظػاـ ا٤بخػل بقػانوف ا٤بنافسػة، كال حاجػة حينهػا إلثبػات الضػرر 
كجػود الضػرر الػذم القضاء من دعاكل رف  الضرر االحتماِف، فمن طبيعة ىذه الدعول افػَباض 

 .(ْ)يقبل إثبات العكس 
 ف كانػػ  الػػدعول بطلػػ  تعػػويأ فػػبل بػػد حينهػػا مػػن إثبػػات ضػػرر اثبػػ  كاقػػ  ابلفعػػل، فػػ

 .(ٓ)كيشمل ذل  الضرر ا٤بادم كا٤بعنوم
 

                                                             

 .َُّ/  ُالوسي  للسنهورم: ( ُ)
   .َُِا١بزء األكؿ ص  -الدكتور أٞبد ٧برز  -القانوف التجارم ا١بزا رم  (ِ)
 . ُٕٔٞباد مصطفى عزب ص  –غّب ا٤بشركعة يف ٦باؿ اإلعبل ت التجارية  ( ا٤بنافسةّ)
 .ُٖٔ( ا٤برج  الساب  ص ْ)
 .َُٕ(ا٤برج  الساب  ص ٓ)
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 ادلسألة الثالثة:  ور الضرر يف الدعاوخم ضد ااندماجات غري النظامية
يف ا٣بسارة الواقعػة أك  ٤بوصل ٤بركز مهيمنا يتمثل الضرر يف حاؿ االندماج ا٤بخل اب٤بنافسة

 ا٤بتوقعة على ا٤بضركر، عر اآليت:
 عرقلة منافسة التاجر يف السوؽ. -ُ
 افتعاؿ كفرة مفاجئة يف البضا   الٍب ينتجها ا٤بضركر. -ِ
 حج  البضا   الٍب ٰبتاجها ا٤بضركر يف ٘بارتو. -ّ
 أم ضرر آخر يثبتو ا٤بضركر. -ْ

م ٱبوؿ للمدعي طل  إلغاء االندماج، كيوض  ذلػ  كال يعد رف  األسعار من الضرر الذ
تقػػدم  شػػركة مصػػر للطػػّباف بشػكول ضػػد انػػدماج كػػلو مػػن شػػركة ا٣بػػدمات الواقعػة اآلتيػػة، فقػػد 

األرضػػػية اب٣بطػػػوط ا١بويػػػة العربيػػػة السػػػعودية كالشػػػركة الوطنيػػػة للمسػػػاندة األرضػػػية كشػػػركة عطػػػار 
حيػ  بػدأت  (SGS) األرضػيةللخػدمات األرضػية ٙبػ  مسػمى الشػركة السػعودية للخػدمات 

١بنػػة . كبعػد دراسػة الشػركة ا١بديػدة بصػياغة عقػود جديػػدة للخػدمات الػٍب تقػدمها أبسػػعار أعلػى
 .(ُ)رد دعول ا٤بدعي العاـللشكول قررت  الفصل يف ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة

يتمثػػل يف ٦بػػاؿ ا٤بنافسػػة يف فقػػد التػػاجر لزاب نػػو ضػػحية ألعمػػاؿ  الضػػرر كقصػػارل القػػوؿ أف
مشػػركعة، أك عػػدـ اسػػتطاعتو الػػدخوؿ يف السػػوؽ، أك إخراجػػو مػػن السػػوؽ، كيكػػوف إثبػػات غػػّب 

 .(ِ)الضرر يف إطار القواعد العامة بكافة كسا ل اإلثبات
 

ال ػػرع الثػػاص: موقػػه ال قػػ  اإلسػػالمي مػػن تطبيػػق ركػػن الضػػرر علػػى اانػػدماج ادلخػػل 
 ابدلنافسة

 يشَبط الفقهاء يف ٧بل الضرر ا٤بادم أربعة شركط:
 .، ألنو ال يعٌد ماالن ف يكوف ماالن، فبل ضماف يف إتبلؼ شيء ٧بـرأ -ُ

                                                             

 ـ:َُِْ/ُُ/ُٖىػ ا٤بواف  ُّْٔ/َُ/ِٓينظر موق  ٦بلس ا٤بنافسة السعودم على الراب  ككق  الزايرة بتاريخ (ُ)
://www.coc.gov.sahttp  

  .َٖٗ-َٔٗ/ ُالوسي  للسنهورم (ِ)

http://www.coc.gov.sa/
http://www.coc.gov.sa/
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مػػػا جػػػاز اسػػػتعمالو كحػػػـر بيعػػػو، مثػػػل   أف يكػػػوف متقومػػػان، فػػػبل ضػػػماف يف إتػػػبلؼ -ِ
 .كبلب الصيد

أف يكوف ٩بلوكان، فبل ضماف يف إتبلؼ ا٤بباحات الٍب ال ٲبلكها أحد بعينو، مثػل  -ّ
 الكؤل يف الصحراء.

 .(ُ)ف يف إتبلؼ ماؿ ا٢بر أف يكوف ٧بَبمان، فبل ضما -ْ
 

 املطلب الجالح

 عالق٘ الضببٔ٘ 

السب  يف اللغػة يطلػ  علػى عػدة معػاف، كا٤بعػُب ا٤بناسػ  ىنػا ىػو أف السػب  ىػو الطريػ ، 
 .(ِ)( ٖٓقاؿ تعاُف:" فمتب  سببا" )الكه : 

كالسػػب  يف ، كيسػػتخدـ يف الفقػػو اإلسػػبلمي مصػػطل  اإلفضػػاء كىػػو ٗبعػػُب عبلقػػة السػػببية
 .(ّ)ح الفقهي يذكر يف أبواب الضماف، كيراد بو ما يقابل اإلتبلؼ اب٤بباشرةاالصطبل
اإلفضػاء أبنػو كػوف الفعػل موصػبل إُف نتيجػة ال تتخلػ  عنػو إذا انتفػ   الفقهاء عرؼقد ك 
علػى أال يقطػ  سػببية الفعػل  ،(ٓ)أك ىو كوف التعدم ىو الذم أفضى ٢بصػوؿ الضػرر  ،(ْ)ا٤بوان 

 .(ٔ)اعلللضرر قاط  أجنيب عن الف
 .(ٕ)كأما السب  يف االصطبلح القانوٓف فهو ارتباط الضرر اب٣بطم 

ا٤بضػركر نفسػو، كيف  مػن طػمأك بكػوف ا٣بالغّب، كٲبكن نفي عبلقة السببية بكوف ا٣بطم من 
ذلػ  يقػرر القػػانوف ا٤بػدٓف أنػػو إذا أثبػ  الشػخ  أف الضػػرر قػد نشػػم عػن سػب  أجنػػيب ال يػد لػػو 

                                                             

 .ٖٗنظرية الضماف مد فوزم فيأ هللا ص ( ُ)
 رسم سب . –القاموس اي  للفّبكزأابدم كا٤بصباح ا٤بنّب للفيومي ( ِ)
 .ُُٔضماف العدكاف يف الفقو اإلسبلمي لسراج ص ( ّ)
 .ٔٗ فوزم فيأ هللا ص نظرية الضماف يف الفقو اإلسبلمي للدكتور دمحم( ْ)
 .ِِِ/ِٖا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ( ٓ)
 .ِٖ-ِٕنظرية الضماف للدكتور كىبة الزحيلي ص ( ٔ)
معجػػػم مصػػػطلحات الشػػػريعة ، نقػػػبل عػػػن ُّّ( دفػػ  ا٤بسػػػؤكلية ا٤بدنيػػػة كتطبيقاهتػػػا القضػػػا ية للػػػدكتور دمحم الدكسػػرم ص ٕ)

 .َِٓكالقانوف للدكتور عبدالواحد كـر ص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  348 
 

رة أك خطم من ا٤بضركر أك خطم من الغّب كاف غّب ملـز بتعػويأ فيو كحادث مفاج  أك قوة قاى
 .(ُ)ىذا الضرر ما َف يوجد ن  أك اتفاؽ على غّب ذل  

، مػن كصػل ٤بركػز مهػيمن بطريػ  غػّب نظػػاميكمػا قػد يشػَبؾ فعػل ا٤بضػركر نفسػو مػ  فعػل   
ر القػػػانوف يقػػػر يف إحػػػداث الضػػػرر، ك  مرتكػػػ  ا١بػػػرا م االحتكاريػػػة اظػػػورة يف نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة  أك

مقػدار التعػويأ أك أال ٰبكػم بتعػويأ مػا إذا كػاف  القاضػي أف ينق  جوازيف ىذه ا٢باؿ ا٤بدٓف 
 .(ِ)الدا ن ٖبطئو قد اشَبؾ يف إحداث الضرر أك زاد فيو

كما قد يشَبؾ يف إحداث الضرر عػدة مسػؤكلْب، كيف ىػذه ا٢بػاؿ تػوزع ا٤بسػؤكلية ٕبسػ    
عػػن عمػػل ضػػار، كػػانوا متضػػامنْب يف التػػزامهم بتعػػويأ جسػػامة كػػل فعػػل، فػػ ذا تعػػدد ا٤بسػػؤكلوف 

الضػػػػػرر كتكػػػػػوف ا٤بسػػػػػؤكلية فيمػػػػػا بيػػػػػنهم ابلتسػػػػػاكم إال إذا عػػػػػْب القاضػػػػػي نصػػػػػي  كػػػػػل مػػػػػنهم يف 
 .(ّ)التعويأ

ك٬بل  ٩با سب  أنو يشَبط لَبت  ا٤بسؤكلية ا٤بدنية أف يكػوف ا٣بطػم ىػو ا٤بتسػب  يف كقػوع 
 ن عبلقة السببية يف الفرعْب اآلتيْب: الضرر، كلتوضي  ىذا الركن سيتم التطرؽ لرك

 الفرع األكؿ: تطبي  ركن عبلقة السببية على االندماج ا٤بخل اب٤بنافسة
الفرع الثآف: موقػ  الفقػو اإلسػبلمي مػن تطبيػ  ركػن عبلقػة السػببية علػى االنػدماج ا٤بخػل 

 اب٤بنافسة
 

عػرب اانػدماج  الو ػوؿ للمركػ  ادلهػيمنال رع األوؿ: تطبيق ركن عالقػة السػببية علػى 
 غري النظامي

يقصد بركن عبلقة السببية بْب ا٣بطػم كالضػرر، أف يكػوف الضػرر نػتج عػن ا٣بطػم ال بسػب  
ف توجد عبلقة مباشرة مػا بػْب ا٣بطػم الػذم ارتكبػو ا٤بسػؤكؿ، كالضػرر الػذم أصػاب أبخطم آخر، 

 .  (ْ)ا٤بضركر 

                                                             

 .ُٓٔنوف ا٤بدٓف ا٤بصرم ـالقا( ُ)
 .ُِٔالقانوف ا٤بدٓف ا٤بصرم ـ( ِ)
 .ُٗٔالقانوف ا٤بدٓف األردٓف ـ( ّ)
 .ّٕٖ/  ُالوسي  للسنهورم ( ْ)
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 كتنتفي عبلقة السببية بكوف ا٣بطم نتج عن:
 فعل الغّب  -ُ
 ضركر.خطم ا٤ب -ِ

 كعند ثبوت كوف الضرر َف ينتج بسب  خطم ا٤بدعى عليو، ف ف ا٤بسؤكلية تنتفي حينئذ.
يستطي  ا٤بدعى عليػو أف يػدف  عػن نفسػو ا٤بسػؤكلية إبثبػات أف الضػرر الػذم ٢بػ  ا٤بػدعي ف

لػيس لػو عبلقػة اب٣بطػػم الػذم صػدر منػػو ، كػمف يثبػ  أبف الضػرر حػػدث نتيجػة لسػب  أجنػػيب ال 
فػػبل بػػد  .(ُ)تيجػػة لقػوة قػػاىرة أك حػػادث مفػاج  أك نتيجػػة خطػم ا٤بضػػركر نفسػو يػد لػػو فيػو ، أك ن

للمضػركر مػػن إثبػػات عبلقػة السػػببية بػػْب ا٣بطػػم الػذم سػػببو ا٤بػػدعى عليػػو كبػْب الضػػرر الػػذم كقػػ  
 على ا٤بضركر.

كقػػد تتعػػدد أسػػباب الضػػرر كمػػا إذا تسػػب  انػػدماج شػػركتْب يف ا٢بصػػوؿ علػػى حصػػة كبػػّبة 
نو ضػع  أحػد ا٤بنافسػْب كالػذم يعػآف أصػبل مػن صػعوابت ماليػة كإداريػة، من السوؽ، ٩با نتج ع

فخرج من السوؽ، كيف حػاؿ تعػدد األسػباب يوجػد نظريتػاف إلسػناد الضػرر كٙبديػد ا٤بسػؤكؿ عػن 
 تعويأ ا٤بضركر كٮبا:

: نظرية تعادؿ األسػباب، كموجػ  ىػذه النظريػة أف ينظػر إُف أف كػل سػب  األوىل النظرية
 ر، فلم يستغرؽ أحدٮبا اآلخر، كعليو  يتم توزي  التعويأ عليهما.معادؿ للسب  اآلخ

: نظرية السب  ا٤بنتج، أبف ينظػر إُف السػب  ا٤بنػتج ا٤بػملوؼ عػادة إلحػداث الثانية النظرية
 .(ِ)الضرر

 كيرل الباح  أف األقرب للعدؿ توزي  ا٤بسؤكلية ٕبس  نسبة كل سب . 
منو الَبكز االقتصػادم أك حصػل  منػو جرٲبػة كٲبكن دف  مسؤكلية ا٤بدعى عليو الذم كق  

 احتكارية أبحد طريقْب:
: أف يثبػػػ  أف ا٣بطػػػم كقػػػ  مػػػن ا٤بضػػػركر مػػػ  خطػػػم ا٤بػػػدعى عليػػػو، كيف ىػػػذه األوؿ الطريػػػق

 ا٢باؿ، ٲبكن افَباض اآليت:

                                                             

 .ٔٔد.طعمة الشمرم. ص  -أحكاـ ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة يف القانوف الكويٍب  (ُ)
 . ُٕٔ/ُ( الوسي  للسنهورم ِ)
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: أف يسػػػتغرؽ أحػػػد ا٣بطػػػمين اآلخػػػر، كمػػػا إذا كانػػػ  شػػػركة علػػػى كشػػػ  األوؿ اافػػػرتاض
ة االحتكاريػػة عجػػػل ذلػػ  مػػػن إعبلهنػػا اإلفػػبلس، ففػػػي ىػػذه ا٢بػػػاؿ اإلفػػبلس، كعنػػد كقػػػوع ا١برٲبػػ

 يستغرؽ أحد ا٣بطمين اآلخر، كىو كوف الشركة على كش  اإلفبلس.
كيف ا٤بقابػػػل، لػػػو حصػػػل انػػػدماج غػػػّب نظػػػامي، ٩بػػػا سػػػب  متاعػػػ  ماليػػػة كتسػػػويقية لشػػػركة 

شػيئا فشػػيئا منافسػة، كترتػ  علػى ذلػ  اسػتقالة عػدد مػػن ا٤بػوظفْب، كبػدأت الشػركة يف الضػع  
حٌب أعلن  إفبلسها، يف ىذه ا٢باؿ نلح  أف أحد ا٣بطمين ىو نتيجػة لآلخػر، فيسػتغرؽ خطػم 

 الشركات ا٤بند٦بة ٣بطم سوء إدارة األزمة اإلدارية أك ا٤بالية أك التسويقية.
: أف يشػػَبؾ ا٤بػػدعى عليػو مػػ  ا٤بػػدعي يف إحػداث الضػػرر، كمػػا إذا كانػػ  الثػػاص اافػرتاض
مػػاِف، َف يصػػل لئلفػػبلس، كضػػع  إدارم أدل لتسػػرب كفػػاءات مػػن ا٤بػػوظفْب،  شػركة لػػديها تعثػػر

فحصػػل مػػن منافسػػيها يف السػػوؽ جرٲبػػة احتكاريػػة أك أحػػد الَبكػػزات االقتصػػادية ٩بػػا ترتػػ  عليػػو 
فقد عمبلء الشركة، فمدل إُف خركجها مػن السػوؽ، ففػي ىػذه ا٢بػاؿ يلحػ  أف الطػرفْب كليهمػا 

 ا٤بسؤكلية عليهما.اشَبكا يف إحداث الضرر، فتوزع 
: أف يثبػػػ  ا٤بػػػدعى عليػػػو كقػػػوع ا٣بطػػػم مػػػن الغػػػّب اسػػػتقبلالن أك اشػػػَباكان مػػػ  الثػػػاص الطريػػػق

ا٤بدعى عليو، ف ف كاف خطم الغّب كق  منو كامبل، أك اسػتغرؽ خطػم الغػّب خطػم ا٤بػدعى عليػو فػبل 
ع ا٤بسػػػؤكلية تَبتػػػ  أيػػػة مسػػػؤكلية علػػػى ا٤بػػػدعى عليػػػو. كأمػػػا إذا اشػػػَبكا، فػػػ ف القضػػػاء حينئػػػذ يػػػوز 

 .  (ُ)حس  نسبة ا٣بطم
كقػد توجػو القضػاء ا٤بخػت  اب٤بنافسػة، كشػراح أنظمػة ا٤بنافسػة إُف التسػاىل يف ركػن الضػرر 

الرأم السا د ىو افَباض ٙبقػ  الضػرر ٗبجػرد ارتكػاب ا٤بعتػدم أفعػاال تشػكل منافسػة غػّب  لكوف
الوقػػػ  ذاتػػػو  يتصػػػ  كيف  .(ِ)مشػػػركعة كبػػػذل  فػػػ ف أىػػػم ركػػػن يف ىػػػذه األخػػػّبة ىػػػو ركػػػن ا٣بطػػػم

بصعوبة كبّبة، كخاصة يف ا٢بػاالت الػٍب يكػوف فيهػا ا٣بطػم  ىذه الدعولإثبات عبلقة السببية يف 
، كيوض  (ّ)٧بتمبلن ، كلذل  ف ف القضاء يتساىل يف إثبات عبلقة السببية يف مثل ىذه ا٢باالت

                                                             

 .َٗٓ -ْٕٗص –عبدا٤بنعم فرج الصدة  –لتزاـ ، مصادر االّٕٓ/ُ( الوسي  للسنهورم ُ)
مػن السلسػػة  ُٖالسػنة  ُِْ-ٓعبػد العزيػز توفيػػ  مقػاؿ منشػور ٗبجلػػة رابطػة القضػاء العػػدد  -ٞبايػة األصػل التجػػارم (ِ)

 ا١بديدة.
 .ٕٔد.طعمة الشمرم ص -أحكاـ ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة يف القانوف الكويٍب (ّ)
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لعبلقػػة السػػببية بػػْب إثبػػات ا ٩بػػا يرتػػ  أف إثبػػات الضػػرر ا٢بػػاؿ اقػػ  ذلػػ  أف القضػػاء ال يشػػَبط
  .(ُ)ا٣بطم كالضرر غّب ضركرم

كيقػػرر القضػػاء الفرنسػػي أنػػو إذا أدانػػ  سػػلطة ا٤بنافسػػة ا٤بنشػػمة ا٤بػػدعى عليهػػا، فػػ ف عػػ ء 
اإلثبات ينتقل على ا٤بنشمة ا٤بخالفة، ٕبي  يلزمها إثبات أف ا٤بخالفة ليس  ىي السب  ا٤بباشػر 

 .(ِ)للضرر البلح  اب٤بنشمة ا٤بضركرة 
لدعول دكف إثبات عبلقة السػببية إذا كػاف ا٤بػدعي يطلػ  إيقػاؼ التصػرؼ ا٤بخػل كتص  ا

 .(ّ)اب٤بنافسة، ألف الدعول تص  ببل ٙبق  كقوع الضرر
 

ال ػػرع الثػػاص: موقػػه ال قػػ  اإلسػػالمي مػػن تطبيػػق ركػػن عالقػػة السػػببية علػػى اانػػدماج 
 ادلخل ابدلنافسة

ؼ، كيسػتوم فيػػو ا٤بتعمػػد كا١باىػػل مػن ا٤بقػػرر لػػدل الفقهػػاء أف مػن أسػػباب الضػػماف اإلتػػبل
كالناسي، كىذا شامل إلتبلؼ النفوس كاألمواؿ كا٢بقوؽ، فمن أتلػ  شػيئا مػن ذلػ  بغػّب حػ ، 

 سػػيا، كإ٭بػػا الفػػرؽ بػػْب العامػػد كغػػّبه مػػن جهػػة  ـجػػاىبل أ ـكػػاف متعمػػدا أأفهػػو مضػػموف سػػواء 
. كإذا (ْ)رة أـ بتسػػػػػب اإل ، كعقوبػػػػػة الػػػػػدنيا كاآلخػػػػػرة كعػػػػػدمها، كسػػػػػواءن أكػػػػػاف اإلتػػػػػبلؼ ٗبباشػػػػػ

إال يف أحػػػػواؿ مسػػػػتثناة لػػػػيس ىػػػػذا  (ٓ)اجتمعػػػػ  ا٤بباشػػػػرة كالتسػػػػب  فػػػػ ف الضػػػػماف علػػػػى ا٤بباشػػػػر
 .(ٔ)٧بلها

، كقػػػػد "اإلفضػػػػاء"، مصػػػػطل  " عبلقػػػػة السػػػػببية كيسػػػػتخدـ الفقهػػػػاء بػػػػدالن عػػػػن مصػػػػطل  "
 :ليحكم ٗبوجبواشَبط الفقهاء لئلفضاء شركطا 

                                                             

 ّٔص.  ُٕٗٗ/ُٕالسنة  ُّأمْب ٝبوع: ٦بلة اامي عدد  -نظرية كالتطبي  ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة بْب ال (ُ)
 . ّٕٔص  –ـ ََِٔ –للدكتورة لينا حسن ذكي  –قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  االحتكار ( ِ)
 .َُٗا٤بزاٞبة غّب ا٤بشركعة ١بوزي  ٬بلة ص ( ّ)
 .ُُٖلشيخ دمحم العثيمْب ص ( القواعد كاألصوؿ ا١بامعة للشيخ عبدالرٞبن السعدم، م  تعلي  اْ)
مػن قواعػد  ُِٕكالقاعػدة  ِٕ/ْكالفركؽ للقػرايف  ُّٔكاألشباه كالنظا ر البن ٪بيم  ُٕٗ( األشباه كالنظا ر للسيوطي ٓ)

 .ُْٕابن رج ، كىي يف ٙبفة أىل الطل  من قواعد ابن رج  للسسعدم ص 
كاألشػػباه كالنظػػا ر للسػػيوطي  ّْٔوانْب الفقهيػػة ص ، القػػَٔٗ( ينظػػر كتػػاب: الضػػرر يف الفقػػو اإلسػػبلمي ألٞبػػد مػػوايف ٔ)

 .ِّٔص 
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 أال يوجد لئلتبلؼ سب  آخر. -ُ
د طرؼ مباشر لئلتبلؼ، ألف ا٤بباشرة مقدمػة علػى التسػب ، كٲبثلػوف لػو ٗبػا أال يوج -ِ

 .(ُ)لو كسر ا٣بزنة شخ ، كسرؽ ا٤باؿ شخ  آخر، فالضماف على ا٤بباشر، كىو السارؽ
أف يكػػػػػوف  كال يتصػػػػػور يف حػػػػػاالت دعػػػػػاكل ا٤بسػػػػػؤكلية التقصػػػػػّبية يف قضػػػػػااي ا٤بنافسػػػػػة إالَّ 

كا٤بتسب  ىو الذم ٰبدث أمران يػؤدم إُف  اب٤بباشرة. اإلفضاء عر التسب  ال عن طري  اإلتبلؼ
تل  شيء آخر ٕبس  العادة، إال أف التل  مباشرة ال يق  منػو، كإ٭بػا بواسػطة أخػرل ىػي فعػل 

يضػػمن إال  ا٤بتسػػب  ال»فاعػػل ٨بتػػار. كيضػػمن ا٤بتسػػب  كحػػده إذا كػػاف متعػػداين، عمػػبلن بقاعػػدة 
 الفعػل ضػاؼ الفعػل إُف ا٤بتسػب  إف َف يتخلػلي»سواء أكاف بقصد أـ ال، أك بقاعدة « ابلتعدم
، كذل  إذا تعذر تضمْب ا٤بباشر لكونو غّب مسؤكؿ أك غّب موجود أك غّب معػركؼ، أك  «كاسطة

 .(ِ)كاف فعل ا٤بتسب  أقول من ا٤بباشر
 كيشَبط الفقهاء لتضمْب ا٤بتسب  اآليت:

 أف يكوف الفعل عمدان. -ُ
 .(ّ)أف يكوف الفاعل متعداين  -ِ

سػػؤكلية ا٤بدنيػػة لبلنػػدماجات ا٤بخلػػة، ٰبسػػن ٕبػػ  آاثر ىػػذه ا٤بسػػؤكلية، بػػدءان كبعػػد بيػػاف ا٤ب
 من رف  الدعول كانتهاء بصدكر ا٢بكم ٔبزاء ا٤بسؤكلية ا٤بدنية من تعويأ كغّبه.

  

                                                             

 .ٕٗ، نظرية الضماف للدكتور دمحم فوزم فيأ هللا ص ِِّ/ِٖا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ( ُ)
 .ْٔٔٓ/ٕالفقو اإلسبلمي كأدلتو للدكتور كىبة الزحيلي ( ِ)
 .ّٗ( ٦بلة األحكاـ العدلية ـ: ّ)
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 املثحث انثاًَ
آثار املسؤٔنٍح املذٍَح عٍ االَذياج املخم  

 تاملُافسح املشرٔعح فقٓا َٔظايا  
 

 

ذطلبنيذاآلتوني:ووتضمنذهذاذاملبحثذامل

املطلسذاألول:ذ عوىذاملدًولوةذاملدنوةذعنذا ندماجذاملخألذ

ذباملنافدة

املطلسذالثاني:ذجزاءذاملدًولوةذاملدنوةذعنذا ندماجذاملخألذ

ذباملنافدةذبالتعووضذالعا لذفقهاذونظاما
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 :يف م هـو دعوخم ادلنافسة ادلدنية سبهيد
نا يػػػػة كدعػػػػاكل مدنيػػػػة، فممػػػػا الػػػػدعاكل تنقسػػػػم الػػػػدعاكل يف القضػػػػاء العػػػػاـ إُف دعػػػػاكل ج

ا١بنا ية فهي الٍب يباشرىا االدعاء العاـ أك النيابة العامة لطل  إيقػاع عقوبػة علػى مرتكػ  جرٲبػة 
ما، كتنظمها أنظمة )قوانْب( اإلجراءات ا١بزا ية )ا١بنا ية(. كأما الدعاكل ا٤بدنية فهي الٍب تتعلػ  

بتعػػػويأ أك رد مسػػػلوب أك إيقػػػاؼ تصػػػرؼ غػػػّب  أبمػػػواؿ الشػػػخ  كحالتػػػو، كموضػػػوعها ا٤بطالبػػػة
 قانوٓف.

كالػػٌدعول يف الٌلغػػة: اسػػم مػػن االٌدعػػاء، مصػػدر اٌدعػػى، ك٘بمػػ  علػػى دعػػاكل بكسػػر الػػػواك 
 كفتحها. ك٥با يف الٌلغة معاف متعٌددة منها ما أييت: 

الٌزعم، كال تطل  الٌدعول على القوؿ ا٤بؤٌيد اب٢بٌجة كالرىاف، بػل يكػوف ذلػ  حٌقػان،  .ُ
 حبو ٧بٌقان ال مٌدعيان، كما يقاؿ: كاف مسيلمة الكٌذاب مٌدعيان للٌنبٌوة. كصا

ػػػػػػا  .ِ ػػػػػػم مَّ ػػػػػػةه كى٥بى ػػػػػػا فىاًكهى ٍم ًفيهى الطٌلػػػػػػ  كالٌتمػػػػػػٌِب، كمػػػػػػن ذلػػػػػػ  قػػػػػػوؿ اٌَّ عػػػػػػٌز كجػػػػػػٌل:"٥بى
 (.ٕٓيىدَّعوفى")يس:

ػػا سػػٍبحىانى ى اللَّهػػمَّ كىٙبىً  .ّ يَّػػتهٍم الػػٌدعاء، كمػػا يف قػػوؿ اٌَّ سػػبحانو كتعػػاُف:" دىٍعػػوىاىٍم ًفيهى
 .(ُ)( ًَُفيهىا سىبلىـه كىآًخر دىٍعوىاىٍم أىًف ا٢بٍىٍمد ًًٌَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى ")يونس:

. كيف ٦بلػة (ِ)كالٌدعول يف االصطبلح: إضافة اإلنساف إُف نفسو شػيئا ملكػا أك اسػتحقاقا 
وؿ . أك بعبػارة أكضػ : قػ(ّ)األحكاـ: الدعول ىي طل  أحد حقو من آخػر يف حضػور ا٢بػاكم 
 .(ْ)يطل  بو اإلنساف إثبات حٌ  على الغّب يف ٦بلس القاضي أك اٌكم

كٲبكػػن تعريػػ  الػػدعول ا٤بدنيػػة أبهنػػا ىػػي الػػدعول الػػٍب يرفعهػػا شػػخ  ٤بطالبػػة آخػػر ٕبػػ  
 .  (ٓ)خاص لو من ماؿ ك٫بوه 

                                                             

 .رسم "د ع ك" –( القاموس اي  ُ)
 . ُُٗ/ِٗ( الشرح الكبّب ِ)
 (.  ُُّٔ( ٦بلة األحكاـ العدلية )ّ)
 .  َِٗ( معجم لغة الفقهاء /ْ)
 .ِّٔ( نظرية الدعول للدكتور دمحم نعيم ايسْب ص ٓ)
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الػدعول كحْب تقيد الدعول ا٤بدنية اب٤بنافسة، ٲبكن القوؿ أبف دعول ا٤بنافسة ا٤بدنيػة ىػي 
جهة ٨بالفة لنظاـ ا٤بنافسة إبيقاؼ تل  ا٤بخالفة أك ابلتعػويأ لَبتػ   ٤بطالبة  يرفعها شخ الٍب

 ضرر على ا٤بدعي.
 الشركط اآلتية:  ا٤بدنية ا٤بنافسة يشَبط ٤بباشرة دعولك 
 كا٤بدعى عليو. يٙبق  كجود ا٤بنافسة بْب ا٤بدع -ُ
 أف تكوف ىذه ا٤بنافسة غّب مشركعة. -ِ
 أك ٲبكن أف يق  يف ا٤بستقبل. (ُ)كأف يوجد ضرر ٢ب  ا٤بدعي -ّ

كأمػا دعػول ا٤بسػؤكلية ا٤بدنيػة ا٤بقامػة مػن ا٤بسػتهلكْب أك ٝبعيػات ٞبايػة ا٤بسػتهل  فيشػػَبط 
 ٥با شرطاف:
 أف يكوف التصرؼ ٨بالفان لنظاـ ا٤بنافسة. -ُ
  أف يلح  ا٤بستهل  ضرر يف ا٢باؿ أك يف ا٤ب ؿ. -ِ

كجو التحديػد ا٤بػادة ا٣باصػة  كٲبكن أف تستخل  ىذه الشركط من أنظمة ا٤بنافسة، كعلى
 .(ِ)ابلدعول ا٤بدنية ضد من ارتك  ٨بالفة ألنظمة ا٤بنافسة 

 كيف ىذا التمهيد سيتم توضي  دعول ا٤بنافسة ا٤بدنية عر الفركع اآلتية:
 الفرع األكؿ: ميزات دعول ا٤بنافسة ا٤بدنية

 فسة: أساس الدعول ا٤بدنية يف االندماج ا٤بخل أبحكاـ ا٤بناالثآفالفرع 
 ا٤بدنية : عناصر دعول ا٤بنافسةالثال الفرع 

 : إقامة الدعول ا٤بدنية يف دعول ا٤بنافسة على الشخ  االعتبارمالفرع الراب 
 

 ال رع األوؿ: مي ات دعوخم ادلنافسة ادلدنية
يوجػد عػػدة ميػػزات لػػدعول ا٤بنافسػػة ا٤بدنيػػة، أٮبهػا أهنػػا دعػػول ٥بػػا صػػفة االسػػتعجاؿ، كأهنػػا 

 ، كإمكانية سقوطها ابلتقادـ كبياهنا فيما أييت.نا يةاتبعة للدعاكل ا١ب
 

                                                             

 .ٖٓا٤بزاٞبة غّب ا٤بشركعة ١بوزي  ٬بلة ٠باحة ص ( ُ)
 . ِٔ ( ينظر على سبيل ا٤بثاؿ: قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم ا٤بادةِ)
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 ادلسألة األوىل: استعجالية دعوخم ادلنافسة ادلدنية
أنظمػة ا٤بنافسػة  تتميز دعول ا٤بنافسة ا٤بدنية أبف ٥با صػفة االسػتعجاؿ، فقػد أكػدت بعػأ

أطرافهػػا  علػػى ضػػركرة االسػػتعجاؿ يف دعػػاكل ا٤بنافسػػة نظػػرا الرتباطهػػا ابالقتصػػاد الػػوطِب، كلكػػوف
بشػػػكل  ٥بػػػذه الفئػػػة مػػػن اجملتمػػػ للجميػػػ  عمومػػػان ك غالبػػػان مػػػن التجػػػار، كعنصػػػر الوقػػػ  مهػػػم جػػػداِّ 

. كأكثػر القػوانْب َف تػن  علػى ىػذا ا٤بعػُب، كمنهػا نظػاـ ا٤بنافسػة السػعودم إال أف البل حػػة أخػ 
و تفصػػػل اللجنػػػة يف ا٤بخالفػػػات اػػػاؿ إليهػػػا علػػػى كجػػػالتنفيذيػػػة ا١بديػػػدة نصػػػ  علػػػى ضػػػركرة أف 

السػػػرعة كإذا اقتضػػػى األمػػػر نظػػػر ا٤بخالفػػػة يف أكثػػػر مػػػن جلسػػػة يراعػػػى إخطػػػار مػػػن يتخلػػػ  مػػػن 
. كىػػػػل ٱبػػػػت  ذلػػػػ  (ُ)أطػػػػراؼ الػػػػدعول عػػػػن حضػػػػور أحػػػػد ا١بلسػػػػات ٗبوعػػػػد ا١بلسػػػػة التاليػػػػة 

ابلػدعول ا١بزا يػػة أـ أنػو يشػػمل ا٤بدنيػة  الػػذم يظهػػر أف نػ  البل حػػة ٱبػت  ابلػػدعول ا١بزا يػػة، 
فتكػوف كبقيػة الػدعاكل كلػيس ٥بػا صػفة  الػٍب يطالػ  فيهػا ا٤بػدعي ابلتعػويأ كأما الدعول ا٤بدنيػة

 االستعجاؿ لكوهنا دعول منافسة بل ٲبكن أف تكوف أبسباب أخرل.
القػػػػػانوف اإلمػػػػػارايت االٙبػػػػػادم للمنافسػػػػػة أف قضػػػػػااي ا٤بنافسػػػػػة ٥بػػػػػا صػػػػػفة  أكػػػػػد كيف ا٤بقابػػػػػل

أك منعو ٢بػْب صػدكر ا٢بكػم  االستعجاؿ، كللمحكمة ا٤بختصة أف تصدر قرارنا بوق  أم تصرؼ
ف للتػػاجر صػػاح  ا٤بصػػلحة أيضػػا أف يلجػػم أصػػدر حكمػػان أب لقضػػاء ا٤بغػػر ا، كمػػا أف (ِ)النهػػا ي

للقضػػػػاء ا٤بسػػػػتعجل الٚبػػػػاذ إجػػػػراء كقػػػػٍب غايتػػػػو كقػػػػ  أعمػػػػاؿ ا٤بنافسػػػػة غػػػػّب ا٤بشػػػػركعة ابلنسػػػػبة 
   .(ّ)للمستعجل

تعجاؿ يشػػػػمل القضػػػػااي كيػػػػرل الباحػػػػ  أف يف القػػػػوؿ أبف قضػػػػااي ا٤بنافسػػػػة ٥بػػػػا صػػػػفة االسػػػػ
ا١بزا يػػة كا٤بدنيػػة، ٤بػػا يف أتخػػّب البػػ  يف قضػػاايىا مػػن مفاسػػد علػػى التػػاجر نفسػػو، كعلػػى ا٤بضػػركر 
كعلى السوؽ بكثرة القيل كالقاؿ، فسمعة التاجر رأس مالو، كتعلقو يف قضية بتػمخّب ا٢بكػم فيهػا 

 يؤثر يف ٠بعتو.
 

                                                             

 .  َٕىػ ـُّْٓ/ٗ/ْ( كاتريخ ُِٔ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة كالصادرة بقرار ٦بلس ا٤بنافسة رقم )ُ)
 .)ِْ( القانوف اإلمارايت االٙبادم للمنافسة ا٤بادة )ِ)
 ُـ. ٦بلػػػة القضػػػاء كالقػػػانوف. سُٖٔٗ-َُ-َّ. مسػػػتعجل. جلسػػػة ُٖٔٗ-ِِٓاكمػػػة الكليػػػة. القضػػػية رقػػػم ( ّ)
 .ْٖ . صِع
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 دعاوخم اخمنااليةللادلسألة الثانية: تبعية دعوخم ادلنافسة ادلدنية 
ا٤بدنيػػػػة ا٤بسػػػػتقلة عػػػػن الػػػػدعاكل ا١بنا يػػػػة  الػػػػدعاكل، تنقسػػػػم الػػػػدعاكل ا٤بدنيػػػػة إُف قسػػػػمْب

 ، كبياهنا فيما أييت.التابعة للدعاكل ا١بنا يةك 
 القسم األوؿ: الدعاوخم ادلدنية ادلستقلة عن الدعاوخم اخمناالية

ا ارتبػػاط ٔبنايػػة، كترفػػ  قصػػد ابلػػدعول ا٤بدنيػػة ا٤بسػػتقلة عػػن الػػدعول ا١بنا يػػة الػػٍب لػػيس ٥بػػي
 .  (ُ)كٚبض  ألنظمة )قوانْب( ا٤برافعات  ،ىذه الدعاكل أماـ القضاء ا٤بدٓف

 القسم الثاص: الدعاوخم ادلدنية التابعة للدعاوخم اخمناالية
يقصػػػد ابلػػػدعاكل ا٤بدنيػػػة التابعػػػة للػػػدعاكل ا١بنا يػػػة الػػػدعاكل الػػػٍب ترفػػػ  للقضػػػاء ا١بزا ػػػي 

كال للػدعول ا١بنا يػة، إذا كانػ  ا٤بطالبػة ا٤بدنيػة نتيجػة كقػوع جرٲبػة. )ا١بنا ي(، عن طري  التبعيػة 
 عتبارين: البد من ثبوت ا٤بسؤكلية ا١بزا ية ليمكن تطبي  ركن ا٣بطم، 

االعتبار القانوٓف كىو أف ا٢بكم ا١بنا ي لو حجيػة مطلقػة، فهػو حجػة ٗبػا  ااعتبار األوؿ:
 ول ا٤بدعية. جاء فيو على الناس كافة، كمنهم ا٣بصـو يف الدع

االعتبػػػػار العملػػػػي فػػػبل يسػػػػوغ أف يقػػػػوؿ القاضػػػي ا١بنػػػػا ي شػػػػيئا فينقضػػػػو  ااعتبػػػار الثػػػػاص:
القاضػػي ا٤بػػدٓف  فػػ ذا صػػدر حكػػم جنػػا ي إبدانػػة مػػتهم أك براءتػػو كػػاف مػػؤذاي للشػػعور العػػاـ. فػػ ف 

، ال يسوغ للقاضي ا٤بدٓف أف يقوؿ: إف ا٤بػتهم بػر  مء، كال ا٢بكم ا١بنا ي إذا قضى أبف ا٤بتهم ٦بـر
. كٰبكم  ٰبكم عليو ابلتعويأ. ككذل  إذا قاؿ: إف ا٤بتهم برمء، فيقوؿ القاضي ا٤بدٓف: إنو ٦بـر

 .(ِ)عليو ابلتعويأ 

كمػػػن ا٤بقػػػرر يف قػػػوانْب اإلجػػػراءات ا١بزا يػػػة أنػػػو ٯبػػػوز رفػػػ  الػػػدعول ا٤بدنيػػػة مهمػػػا بلغػػػ  قيمتهػػػا 
يكػػوف حسػ  ا٤بػػادة السػػابعة ، كأمػػا اختصػاص رفػػ  الػدعول فبتعػويأ الضػػرر الناشػ  مػػن ا١برٲبػة

أمػاـ اكمػة ا٤بنظػورة أمامهػا الػدعول كاألربعْب بعد ا٤بئػة مػن نظػاـ اإلجػراءات ا١بزا يػة السػعودم 
. كيف (ّ)العامػػة يف أم حػػاؿ كانػػ  عليهػػا الػػدعول، حػػٌب لػػو َف يقبػػل طلبػػو أثنػػاء التحقيػػ  ا١بزا يػػة

                                                             

 .َِٔدمحم العشماكم كعبدالوىاب العشماكم، ص –قواعد ا٤برافعات ( ُ)
 .ْٕٗ/  ُ( الوسي  للسنهورم: ِ)
ا٤بػادة ، كتنظػر ُْٕىػػ، ـُّْٓ/ُ/ِِكاتريػخ  ِ( نظاـ اإلجراءات ا١بزا يػة السػعودم الصػادر اب٤برسػـو ا٤بلكػي رقػم ـ/ ّ)

 من قانوف اإلجراءات ا١بنا ية ا٤بصرم. َِِ
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ة الفصػػل يف ٨بالفػػات نظػػاـ ا٤بنافسػػة حػػاؿ ٨بالفػػات نظػػاـ ا٤بنافسػػة تنظػػر الػػدعاكل ا١بزا يػػة يف ١بنػػ
 كللمحكـو عليو االعَباض بدعول إلغاء أماـ ديواف ا٤بظاَف كما سيميت يف الفصل القادـ.

مػػا إذا رفػػػ  مػػػن أصػػػابو ضػػػرر مػػػن ا١برٲبػػة دعػػػول بطلػػػ  التعػػػويأ إُف ٧بكمػػػة ٨بتصػػػة   أك 
رفعهػا إُف اكمػة الػٍب  رفع  الدعول ا١بزا ية العامة، جاز لو ترؾ دعواه أماـ تل  اكمة، كلػػو

 .(ُ)تنظر الدعول ا١بزا ية العامة، ما َف يقفل ابب ا٤برافعة يف أم منهما
 .الدعاكل ا٤بدنية التابعة للدعاكل ا١بنا يةكتعد دعول ا٤بنافسة ا٤بدنية من قبيل 

 
 سقوط الدعوخم ادلدنية ابلتقادـادلسألة الثالثة: 

ٗبػركر يف ا٤بمارسػات ا٤بخلػة اب٤بنافسػة تسػق  تن  بعػأ القػوانْب علػى أف الػدعول ا٤بدنيػة 
 .(ِ)ثبلث سنوات من اتريخ كقوع األنشطة اظورة 

كأما نظاـ ا٤بنافسة السعودم فلم يتطرؽ ٥بذه ا٤بسػملة، فتبقػى علػى األصػل، كىػو عػدـ منػ  
 ٠باع الدعول كلو بعد مدة من الزمن.

 
 اكاـ ادلنافسة: أساس الدعوخم ادلدنية يف ااندماج ادلخل أبالثاصال رع 

ال ٚبتلػ  الػدعول ا٤بدنيػة ضػد ا٤بمارسػات ا٤بخلػة اب٤بنافسػة مثػل االنػدماج غػّب القػػانوٓف أك 
، كلػػذا فػػ ف كػػبلـ الشػػراح عػػن أحكػػاـ (ّ)ا١بػػرا م االحتكاريػػة عػػن دعػػول ا٤بنافسػػة غػػّب ا٤بشػػركعة 

 :ةدعول ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة منطب  على ىذا الفرع، كبياف ذل  يف ا٤بسا ل اآلتي
 ا٤بسملة األكُف: بياف ا٘بهات الشراح يف أساس دعول ا٤بنافسة

 : أثر الطبيعة ا٣باصة لدعول ا٤بنافسةالثانيةا٤بسملة 
 .أىم الفركؽ بْب دعول ا٤بسؤكلية ا٤بدنية التقصّبية كدعول ا٤بنافسة: ثالثةا٤بسملة ال

  

                                                             

 .ُّٓجراءات ا١بزا ية ـ( نظاـ اإلُ)
 .ِٔقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم ـ( ِ)
 .ْْٔا٤بنافسة التجارية للدكتور عبدالعزيز الناصر ص ( ّ)
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 هات الشراح يف أساس دعوخم ادلنافسةاادلسألة األوىل: بياف اذب
فمػػنهم مػػن قػػاؿ    الشػػراح يف أسػػاس دعػػول ا٤بنافسػػة، ك٥بػػم يف ذلػػ  عػػدة ا٘باىػػات،اختلػػ

أبهنػػػا مػػػن قبيػػػل ا٤بسػػػؤكلية التقصػػػّبية، كمػػػنهم مػػػن جعلهػػػا مػػػن قبيػػػل التعسػػػ  يف اسػػػتعماؿ ا٢بػػػ ، 
، كذىػ  آخػػركف أف دعػول ا٤بنافسػة غػػّب ا٤بشػركعة دعػول ٢بمايػػة حػ كذىػ  بعػأ الشػػراح إُف 

 فيما أييت. ىذه اال٘باىات كبياف. يعة خاصةأف دعول ا٤بنافسة ذات طبإُف 
 ااذباأل األوؿ: أف دعوخم ادلنافسة من قبيل ادلسؤولية التقصريية

ف ا٤بسػػؤكلية ، ألأف دعػول ا٤بنافسػػة مػن قبيػل ا٤بسػؤكلية التقصػّبيةذىػ  بعػأ الشػراح إُف  
، ككجػود عبلقػة عند توافر الثبلثة األركاف: الفعل غّب ا٤بشركع، كترتػ  ضػرر عليػو تنشمالتقصّبية 

. (ُ)السببية بْب الفعل كالضرر. كىدفها يف األساس التعويأ عن األضػرار كإزالػة مسػب  الضػرر 
فالػػدعول ا٤بدنيػػة النا٘بػػة عػػن االنػػدماج ا٤بخػػل اب٤بنافسػػة داخلػػة ضػػمن ا٤بسػػؤكلية عػػن العمػػل غػػّب 

ضػرر ابآلخػرين ، كترتكز على عدـ جواز إ٢باؽ ال(غّب تعاقدية)ا٤بشركع، كىي مسؤكلية تقصّبية 
يأ ا٤بضػػػػركر، كقاعػػػػدة ا٤بسػػػػؤكلية و كلػػػػو بطريػػػػ  غػػػػّب متعمػػػػد، كىػػػػدؼ الػػػػدعول يف األسػػػػاس تعػػػػ

 التقصّبية تعويأ ا٤بضركر عن كل خطم تسب  يف ضرره.
كٯبػػدر التنبيػػػو علػػػى أف دعػػػول ا٤بنافسػػػة ال تطػػػاب  دعػػول ا٤بسػػػؤكلية ا٤بدنيػػػة مػػػن كػػػل كجػػػو  

مل منػػ  كقػػوع الضػػرر، كأمػػا دعػػول ا٤بسػػؤكلية فػػدعول ا٤بنافسػػة ال تقتصػػر علػػى التعػػويأ، بػػل تشػػ
تعػويأ ا٤بضػركر. كتوضػي  ذلػ  أف جػزاء الػدعول قػد يكػوف  –كمػا تقػدـ   –التقصّبية فهدفها 

 .(ِ)إضافة إُف التعويأ  إغبلؽ ا٤بنشمة التجارية، أك أم إجراء ٲبن  حدكث الضرر مستقببلن 
ية التقصّبية كاجو عدة انتقػادات كالقوؿ أبف دعول ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة من قبيل ا٤بسؤكل

 تتمثل يف اآليت:
أف القػػانوف يكتفػػي يف بعػػأ ا٢بػػاالت ابحتماليػػة كقػػوع الضػػرر، يف حػػْب أف ا٤بسػػؤكلية  -ُ

 التقصّبية تتطل  كقوع الضرر فعبلن.

                                                             

 .ّٕٗ/ّالوسي  يف القانوف التجارم ألكثم ا٣بوِف ( ُ)
 .ُِّٞباد مصطفى عزب ص  –( ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة يف ٦باؿ اإلعبل ت التجارية ِ)
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أف الػػػػػدعول ال هتػػػػػدؼ فقػػػػػ  ١بػػػػػر الضػػػػػرر كتعويضػػػػػو كمػػػػػا ىػػػػػو ا٢بػػػػػاؿ يف ا٤بسػػػػػؤكلية  -ِ
 .(ُ)الفعل الضار فهي ذات طاب  أتدييب التقصّبية، كإ٭با هتدؼ أيضا إُف كق 

 .(ِ)كأجي  عن ذل  أبهنا مسؤكلية تقصّبية ذات طبيعة خاصة
 

 ااذباأل الثاص: أف دعوخم ادلنافسة من قبيل التعسه يف استعماؿ احلق
 ،أف دعػػػػػول ا٤بنافسػػػػػة مػػػػػن قبيػػػػػل التعسػػػػػ  يف اسػػػػػتعماؿ ا٢بػػػػػ ذىػػػػػ  بعػػػػػأ الشػػػػػراح إُف 

 كإ٭بػػػا يكػػػوف. (ّ)اسػػػتعماؿ حقػػػو يف ٩بارسػػػة التجػػػارة ٕبريػػػة كا٤بقصػػػود هبػػػذا أف يتعسػػػ  التػػػاجر يف
 استعماؿ ا٢ب  من قبيل التعس  يف استعماؿ ا٢ب  إذا توفر أم كض  من األكضاع اآلتية:

 .ضرر ابلغّب يَبت  عليوأف  الوضع األوؿ:
أف تكوف ا٤بصاٌف الػٍب يرمػي إليهػا قليلػة األٮبيػة ٕبيػ  ال تتناسػ  البتػة مػ   الوضع الثاص:

 يصي  الغّب من ضرر بسببها. ما
 .(ْ)أف تكوف ا٤بصاٌف الٍب يرمي إُف ٙبقيقها غّب مشركعة  الوضع الثالث:

كموقػػ  الفقػػو اإلسػػػبلمي مػػن التعسػػػ  يف اسػػتعماؿ ا٢بػػػ  ىػػو أف الفقهػػػاء بينػػوا أف حريػػػة 
 الشريعة كمقاصدىا. أبحكاـاإلنساف يف استعماؿ ا٢ب  مقيدة 

. ف ف فعػل فعليػو (ٓ)يف ملكو مشركط أبال يضر الغّب  أف تصرؼ اإلنساف قرر الفقهاءكقد 
ضػػػماف مػػػن جعػػػل داره بػػػْب النػػػاس معمػػػل نشػػػادر، كتػػػو أطفػػػاؿ، فمػػػاتوا  كمثػػػاؿ ذلػػػ الضػػػماف، 

أف ٯبعل داره مدبغػة، أك ٞبامػا  كما من  الفقهاء صاح  الدار  .(ٔ)بسب  ذل  ٤بخالفتو العادة 
فر يف أصل حا طو حشػا يتػمذل جػاره برا حتػو يضر بعقار جاره ٕبمي  ره كرماده كدخانو، أك ٰب

 .(ٕ)كغّبىا، أك ٯبعل داره ٨ببزا يف كس  العطارين ك٫بوه، ٩با يؤذم جّبانو
                                                             

 .ٓٓد.طعمة الشمرم ص  -اـ ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة يف القانوف الكويٍب أحك (ُ)
 .َِأشرؼ كفا دمحم، ص  –ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة ، ُُِ/ُالكامل يف قانوف التجارة إللياس  صي  ( ِ)
 .ُِٗا٤بزاٞبة غّب ا٤بشركعة ١بوزي  ٬بلة ٠باحة ص ( ّ)
 . ٓ( القانوف ا٤بدٓف ا٤بصرم ـْ)
 .ِٓ/ٕ، ا٤بغِب البن قدامة ا٢بنبلي ِٖٓ/ِـ البن فرحوف ا٤بالكي تبصرة ا٢بكا( ٓ)
 . َِٗ/ٔالبن حجر ا٥بيتمي « ٙبفة اتاج يف شرح ا٤بنهاج»( حاشية اإلماـ عبد ا٢بميد الشركآف على كتاب ٔ)
 .ُُٖ/ٖا٤بغِب البن قدامة ( ٕ)



 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  361 
 

كىػػػػذا يؤكػػػػد أف التعسػػػػ  يف اسػػػػتعماؿ ا٢بػػػػ  لػػػػو أصػػػػل يف كتػػػػ  الفقػػػػو اإلسػػػػبلمي، علػػػػى 
 خبلؼ يف بعأ فركعو.

ريػػػة، كحقهػػػا يف حريػػػة فػػػبل ٰبػػػ  ٤بنشػػػمة مػػػا أف تتعسػػػ  يف اسػػػتعماؿ حقهػػػا يف ا٢بريػػػة التجا
ا٤بنافسػػػػػػة فيمػػػػػػا ٱبػػػػػػال  نظػػػػػػاـ ا٤بنافسػػػػػػة ٤بػػػػػػا يف ذلػػػػػػ  مػػػػػػن ضػػػػػػرر اب٤بنافسػػػػػػْب اآلخػػػػػػرين، كضػػػػػػرر 

 .  ْباب٤بستهلك
كقػػد تعػػرض ىػػذا اال٘بػػاه للنقػػد أيضػػا، حيػػ  ال ٲبكػػن تطبيػػ  ا٤بعػػايّب العاديػػة للتعسػػ  يف 

٢بػػ  حريػػة التجػػارة  اسػػتعماؿ ا٢بػػ  علػػى أعمػػاؿ ا٤بنافسػػة، ألف ا٤بنافسػػة ليسػػ  اسػػتعماالن تعسػػفيان 
فلم يتجاكز التاجر الغاية الٍب أنش  من أجلها ا٢بػ ، إُف جانػ  عػدـ تطلػ  الػدعول للنيػة غػّب 

 .(ُ)ا٤بشركعة لدل الفاعل
 
 ااذباأل الثالث: أف دعوخم ادلنافسة غري ادلشروعة دعوخم حلماية اق 

يقصػػػد ، ك أف دعػػول ا٤بنافسػػػة غػػّب ا٤بشػػػركعة دعػػول ٢بمايػػػة حػػ ذىػػ  بعػػأ الشػػػراح إُف 
، كقيػػػل بػػػل حػػػ  ملكيػػػة التػػػاجر علػػػى متجػػػره (ِ)اب٢بػػػ  الػػػذم ٰبمػػػى ىػػػو ا٢بػػػ  يف نزاىػػػة ا٤بنافسػػػة

إذ يػػرل الػػبعأ أف كالتواصػػل بزاب نػػو. كيعػػد التعػػدم علػػى ىػػذا ا٢بػػ  موجبػػان للمسػػاءلة القانونيػػة، 
أساس ىػذه الػدعول لػيس عمػبل تقصػّبايِّ بػل أساسػها مسػتمد مػن ا٢بػ  ا٤بػان  االسػتئثارم الػذم 

 .  (ّ)ت  بو صاح  ا٢ب   ٕبي  إف ىذه الدعول تقَبب من دعاكم ا٢بيازةيتم
كيف تقويػػػة ىػػػذا اال٘بػػػاه، كتفضػػػيلو علػػػى اال٘بػػػاه األكؿ الػػػذم يقضػػػي أبف دعػػػول ا٤بنافسػػػة 

أف أتسػيس دعػول ا٤بنافسػة  Rippert ريرت العميد ا٤بدنية من قبيل ا٤بسؤكلية التقصّبية يؤكد
ية التقصّبية أمره أصػب  ال يسػتقيم مػ  االعػَباؼ للتػاجر ٕبقػوؽ غّب ا٤بشركعة على قواعد ا٤بسؤكل

ا٤بلكيػة التجاريػػة كالصػػناعية ألف ىػػذه ا٤بلكيػػة ا٤بعنويػػة تتطلػ  ٞبايػػة ىػػذه ا٢بقػػوؽ بػػدعول خاصػػة  
 .(ْ)كما ٙبمى ا٤بلكية ا٤بادية بدعول االستحقاؽ

                                                             

 .ُِٗ. ص جوزي  ٬بلة ٠باحة -ا٤بزاٞبة غّب ا٤بشركعة  (ُ)
 .ُُّص  ساب ( ا٤برج  الِ)
عبػػد هللا درمػػي : أطركحػػة لنيػػل دكتػػوراه الدكلػػة ٔبامعػػة ا٢بسػػن  -ٞبايػػة الدكليػػة للملكيػػة الصػػناعية كتطبيقاهتػػا القانونيػػة  (ّ)

 .ُُُِك َُُِص.  ُٖٖٗالثآف كلية العلـو االقتصادية كاالجتماعية ابلدار البيضاء 
 .ُُٖثركت عبد الرحيم ص.  -( ا٤بلكية التجارية كالصناعية يف األنظمة السعودية ْ)
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 ااذباأل الرابع: أف دعوخم ادلنافسة ذات ببيعة خا ة
ُف أف دعػػول ا٤بنافسػػة هتػػدؼ إُف ٞبػػل ا٤بعتػػدم علػػى االعػػَباؼ ذىػػ  عػػدد مػػن الشػػراح إ

ٕب  ا٤بدعي، كهتػدؼ إُف إعػادة ا٢بػ  لصػاحبو كتعويضػو إف كػاف للتعػويأ مقتضػى، كقػد انقسػم 
 ىذا الفري  إُف قسمْب يف ٙبديد ا٢ب  ا٤بشار إليو:

  .القسم األكؿ يرل أبف ا٢ب  ىو ح  ملكية على الزاب ن
  .  من ا٢بقوؽ العامة للشخ كالقسم الثآف يرل أف ا٢ب

 .(ُ)كَف يسلم ىذا ا٤بذى  من النقد أيضا 
كىنػاؾ مػػن يػػرل أبف األسػاس القػػانوف للػػدعول ىػو اسػػتعماؿ ا٢بريػػة ا٤بدنيػة بشػػكل مفػػرط، 

 فهي دعول مسؤكلية من نوع خاص.
كىنػػػاؾ ا٘بػػػاه ظهػػػر حػػػديثان يػػػرل أبف دعػػػول ا٤بنافسػػػة غػػػّب ا٤بشػػػركعة تتجػػػو شػػػيئان فشػػػيئان إُف 

  .(ِ)ارىا دعول اقتصادية اعتب
كالػػذم ٱبتػػػاره الباحػػػ  مػػػن بػػػْب اال٘باىػػػات السػػابقة أف دعػػػول ا٤بنافسػػػة ا٤بدنيػػػة مػػػن قبيػػػل 

كىذا اال٘باه ىو ا٤بسػتقر يف الكثػّب مػن القػوانْب، ا٤بسؤكلية التقصّبية إال أهنا ذات طبيعة خاصة. 
 كاألحكاـ القضا ية. 

( مػػن القػػانوف ا٤بػػدٓف ِٔٓة علػػى ا٤بػػادة )ففػي األردف تؤسػػس دعػػول ا٤بنافسػػة غػػّب ا٤بشػػركع
. كيف ٝبهوريػة مصػر العربيػة تؤسػس الػدعول علػى أسػاس (ّ)األردٓف ا٣باصة اب٤بسؤكلية التقصّبية 

 .(ْ)( من القانوف ا٤بدٓف ا٤بصرم  أم على ا٤بسؤكلية التقصّبية ُّٔا٤بادة )
ا أييت اسػتعراض أمثلػة كأما القضاء، ف ف ااكم ا٤بدنية يف كثػّب مػن الػدكؿ علػى ذلػ  كفيمػ

 يف تقرير ذل .
  

                                                             

 .ُِّد. جوزي  ٬بلو ٠باحة. ص  -ا٤بزاٞبة غّب ا٤بشركعة دراسة قانونية مقارنة  (ُ)
 .ُّْ. ص ( ا٤برج  الساب ِ)
 .ُٕٗد.فوزم دمحم سامي. ص -شرح القانوف التجارم دراسة مقارنة  (ّ)
 .ُُٖالقانوف التجارم. د.مصطفى كماؿ طو. ص (ْ)
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 أوا: القضاء ادلصري
دعول مسؤكلية عادية أساسها  دعول ا٤بنافسة تعتر صدر قرار ٧بكمة النقأ ا٤بصرية أبف

أبف ا٤بنافسػة التجاريػة . كقضػ  ٧بكمػة الػنقأ ا٤بصػرية (ُ) الضرر موافقة ٤بوق  القضػاء الفرنسػي
لػػػو عػػن تعػػػويأ الضػػرر ا٤بَبتػػػ  عمػػػبل عج  مسػػؤكليو فاغػػّب ا٤بشػػػركعة تعػػد فعػػػبل تقصػػّباي يسػػػتو 

 .  (ِ)..".من القانوف ا٤بدٓف ُّٔاب٤بادة 
 اثنياا: القضاء الكوييت

ذىػػػػػ  القضػػػػػاء الكػػػػػويٍب إُف أف األسػػػػػاس القػػػػػانوٓف لػػػػػدعول ا٤بنافسػػػػػة غػػػػػّب ا٤بشػػػػػركعة ىػػػػػو 
د يف حكػػم ٥بػػا ، كىػػذا مػػا أكدتػػو ٧بكمػػة التمييػػز الكويتيػػة حػػْب كر (ّ)ا٤بسػػؤكلية ا٤بدنيػػة التقصػػّبية 

"أف ا٤بنافسة غػّب ا٤بشػركعة ال تعػدك أف تكػوف صػورة مػن صػور ا٣بطػم التقصػّبم الػذم يسػتوج  
مسػؤكلية فاعلػػو... يشػػكل يف حقػػو خطػػم مػػدنيان يسػتوج  مسػػؤكليتو عػػن تعػػويأ الضػػرر الناشػػ  

 .(ْ)عنو " 
ر أف كيف حكػػم آخػػر قضػػ  ٧بكمػػة االسػػتئناؼ العليػػا ) دا ػػرة التمييػػز( ٗبػػا نصػػو: " ا٤بقػػر  

ا٤بنافسة التجارية غّب ا٤بشركعة تعتر فعبلن تقصػّباين يسػتوج  مسػؤكلية فاعلػو عػن تعػويأ الضػرر 
( من القانوف ا٤بػدٓف، كاسػتخبلص ا٣بطػم ا٤بوجػ  للمسػؤكلية ٩بػا ِِٕا٤بَبت  عليو عمبلن اب٤بادة )

 غان كلػو يدخل يف حدكد السلطة التقديرية كمػة ا٤بوضػوع، بغػّب معقػ ، مػاداـ استخبلصػها سػا
 . (ٓ)أصلو الثاب  أبكراؽ الدعول..... " 

                                                             

 .َّْغّب ا٤بشركعة للغري  ص  ( االحتكار كا٤بنافسةُ)
 ـ.ُٗٓٗيونيو  ِٓ. مدٓف. بتاريخ َٓٓحكم ٧بكمة النقأ ا٤بصرية. الطعن رقم ( ِ)
 .ٕٓد.طعمة الشمرم. ص  -أحكاـ ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة يف القانوف الكويٍب (ّ)
. ٦بلػػة القضػػاء ـُِٖٗ-ِ-ٗ. ٘بػػارم. جلسػػة ُِٖٗ-ُُٓحكػػم ٧بكمػػة االسػػتئناؼ ) دا ػػرة التمييػػز (. طعػػن رقػػم ( ْ)

 .ّّـ. صُٖٔٗىػ. يونيو َُْٔ. شواؿ ّع  ُُكالقانوف. س
ـ. ٦بلػة ُٖٗٗ-ِ-َِـ. ٘بػارم. جلسػة ُٖٖٗ-َُٖحكم ٧بكمة االسػتئناؼ العليػا ) دا ػرة التمييػز (. طعػن رقػم ( ٓ)

 ـ.ُٓٗٗىػ. سبتمر ُُْٔ. العدد األكؿ. ربي  الثآف ُٕالقضاء كالقانوف. س
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كيف حكػػم آخػػر أيضػػا: " ا٤بنافسػػة غػػّب ا٤بشػػركعة... ٙبكمهػػا القواعػػد ا٤بنظمػػة للعمػػل غػػّب 
ا٤بشركع الواردة يف القانوف ا٤بدٓف ابعتبارىا من صػور ا٤بسػؤكلية التقصػّبية الػٍب يلػـز لتحققهػا تػوافر 

 .(ُ)قة سببية..."أركاف ىذه ا٤بسؤكلية من خطم كضرر كعبل
 اثلثاا: القضاء اللبناص

 يوجد لدل القضاء اللبنآف ا٘باىاف:
 يؤسس الدعول على ا٤بسؤكلية التقصّبية.  :األوؿ ااذباأل
 .  (ِ)يؤسس الدعول على أساس أهنا نوع خاص من ا٤بسؤكلية  :الثاص ااذباأل

 
 : أثر الطبيعة اخلا ة لدعوخم ادلنافسةالثانيةادلسألة 
لطبيعة ا٣باصػة لػدعول ا٤بنافسػة غػّب ا٤بشػركعة نلحػ  أف العديػد مػن الػدكؿ كضػع  لنظران 

نظامػػا خاصػػا ٰبػػدد مػػا ٲبكػػن أف يعتػػر مػػن ا٤بخالفػػات الػػٍب تشػػكل منافسػػة غػػّب مشػػركعة كيرتػػ  
ا١بػػػزاءات ا٤بدنيػػػة كا١بنا يػػػة كقػػػوانْب الػػػوالايت ا٤بتحػػػدة األمريكيػػػة، كالقػػػانوف األ٤بػػػآف الػػػذم كضػػػ  

. كقػػد تبػػ  ا٤بػػنظم ا٤بغػػر  ا٤بػػنظم األ٤بػػآف (ّ)نا يػػة كجػػـر كعاقػػ  كثػػّبا مػػن األفعػػاؿٞبايػػة مدنيػػة كج
القواعػػػد العامػػػة للمنافسػػػة غػػػّب ا٤بشػػػركعة، بػػػدال مػػػن دخولػػػو  بوضػػػعو نظامػػػا خاصػػػا كقا مػػػا بذاتػػػو،

كتقػدـ أف دعػػول ا٤بسػػؤكلية ا٤بدنيػػة بسػب  ٨بالفػػة نظػػاـ ا٤بنافسػػة ال  .(ْ)لنظػاـ ا٤بسػػؤكلية التقصػػّبية
عػػن دعػػول ا٤بنافسػػة غػػّب ا٤بشػػركعة يف األصػػل، كلػػذا فػػ ف القواعػػد ذاهتػػا منطبقػػة علػػى كػػبل  ٚبتلػ 

 النوعْب.
  

                                                             

ـ. ٦بلػة ُٖٗٗ-َُ-ُٓـ. ٘بػارم، جلسػة ُٖٗٗ-ُٕٓلعليػا )دا ػرة التمييػز(. طعػن رقػم حكم ٧بكمػة االسػتئناؼ ا( ُ)
 ـ.ُٓٗٗىػ. نوفمر ُُْٔ. العدد الثآف. ٝبادل الثآف ُٕالقضاء كالقانوف. س 

 .ُّٗد.جوزي  ٬بلو ٠باحة. ص  -ا٤بزاٞبة غّب ا٤بشركعة دراسة قانونية مقارنة  (ِ)
مقػاؿ منشػور ابجمللػة ا٤بغربيػة لقػانوف اقتصػاد التنميػة  -أٞبد شكرم السباعي -شركعة األسس القانونية للمنافسة غّب ا٤ب (ّ)

 َٖص. ٕالعدد 
 .ّٖص.  ٕا٤برج  الساب  العدد  (ْ)
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 أهم ال روؽ بني دعوخم ادلسؤولية ادلدنية التقصريية ودعوخم ادلنافسة: ثالثةادلسألة ال
مػن  يعػدافم  أف دعول ا٤بسؤكلية ا٤بدنية التقصّبية كدعول ا٤بنافسة يتفقػاف يف أف كليهمػا 

بػْب دعػول ا٤بسػؤكلية  ان إال أف ٜبػ  فرقػ ،(ُ)َبتػ  عليهػا جػزاءات مدنيػةي الٍب ل الدعول ا٤بدنيةقبي
 ا٤بدنية على أساس الفعل الضار، كدعول ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة، من حيثيات ٨بتلفة:

فمػػن جهػػة ا١بػػزاء، ٪بػػد أف ا١بػػزاء ا٤بَبتػػ  علػػى دعػػول ا٤بسػػؤكلية ا٤بدنيػػة يقتصػػر علػػى  .ُ
أمػػا دعػػول ا٤بنافسػػة غػػّب ا٤بشػػركعة فيشػػمل التعػػويأ النقػػدم كإغػػبلؽ اػػل التعػػويأ النقػػدم، ك 

 .(ِ)ا٤بنافس كنشر ا٢بكم كغّب ذل  ٩با ٱبتل  ابختبلؼ قوانْب الدكؿ
ا٤بسػػػؤكلية التقصػػػػّبية هتػػػدؼ إُف تعػػػػويأ كمػػػن جهػػػة ا٥بػػػػدؼ مػػػن الػػػػدعول، فػػػدعول  .2

ٚبػاذ تػدابّب كقا يػة مسػتقببل الضرر بينما دعػول ا٤بنافسػة غػّب ا٤بشػركعة ترمػي ابإلضػافة إُف ذلػ  ا
ٙبمػػػي التجػػػار مػػػن اجتػػػذاب العمػػػبلء مػػػن قبػػػل ٘بػػػار منافسػػػْب بطػػػرؽ غػػػّب فػػػدعول ا٤بنافسػػػة ، (ّ)

 .(ْ)مشركعة
 

 ادلدنية : عنا ر دعوخم ادلنافسةالثالثال رع 
أك  ٲبكػػن أف يتضػػرر مػػن االنػػدماج ا٤بخػػل اب٤بنافسػػة، كػػل مػػن  ٰبػػ  لكػػل متضػػرر ابلفعػػل أك

أف يرفػ  دعػول ضػد ا١بهػة الػٍب كقػ  منهػا  ة النا٘بة من الَبكزات االقتصاديةمن ا١برا م االحتكاري
 ، كأطراؼ ىذه الدعول ىم ا٤بدعي كا٤بدعى عليو، كفيما يلي بياهنما.ا٣بطم

 العنصر األوؿ: ادلدعي 
ا٤بػػدعي ىػػػو كػػػل شػػػخ  ٢بقػػػو ضػػػرر مػػػن عمػػػل ا٤بنافسػػػة ا٤بخلػػػة ابلنظػػػاـ، كيف حػػػاؿ تعػػػدد 

دعول مػػػن طػػػرؼ كػػػل متضػػػرر علػػػى حػػػدة أك مػػػن طػػػرؼ ٦بمػػػوع ا٤بتضػػػررين فػػػيمكن رفػػػ  ىػػػذه الػػػ
 ا٤بتضررين إذا كان  ٘بم  بينهم مصلحة مشَبكة.

                                                             

 ِٖٓدمحم حسِب عباس ص .د -ا٤بلكية الصناعية  (ُ)
 .ِٕاالحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للدكتور دمحم سلماف الغري  ص  (ِ)
كليػة العلػـو   -دمحم ا٤بسػلومي -الصناعية كٞبايتها رسالة لنيل دبلـو الدراسات العليا يف القانوف ا٣باص  الرسـو كالنماذج (ّ)

 .ُْٗص.  ُٔٗٗاالقتصادية كاالجتماعية ابلدار البيضاء السنة 
 .ِٖٓص  -دمحم حسِب عباس .د -ا٤بلكية الصناعية  (ْ)
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كفيمػػػا أييت ٕبػػػ  مػػػا يتعلػػػ  اب٤بػػػدعي مػػػن مسػػػا ل، كأكالىػػػا اشػػػَباط ا٤بصػػػلحة للمػػػدعي يف 
  .يف دعول ا٤بنافسة األقساـ الٍب ٲبكن تصورىا يف ا٤بدعي سيتم بياف ا٤بسملة الثانيةدعواه، كيف 

 
 صلحة يف دعوخم ادلنافسةادلادلسألة األوىل: اشرتاط 

 فيشػػَبط أف يكػػوف للمػػدعي مصػػلحة ٰبميهػػا النظػػاـ، كٗبوجػػ  ذلػػ  ٰبػػ  للوكيػػل الػػي أ
. ف ف كاف يتعاطى اال٘بار ٗبا ال يسم  نظامػان فلػيس (ُ)يطال  ٗبصا٢بو ٗبوج  الوكالة التجارية 

ِب على ابطل فهو ابطل، كمػا ىػو مقػرر فقهػان لو رف  الدعول، كلن تسم  منو إف رفعها، إذ ما ب
(ِ). 

 
 يف دعوخم ادلنافسة  ادلسألة الثانية: تقسيم ادلدعني

، (ّ)ٲبكػػن أف يكػػوف ا٤بػػدعي يف دعػػول ا٤بنافسػػة شخصػػا طبيعيػػا أك معنػػواي علػػى حػػد سػػواء
ا٤بػػادة الثامنػػة عشػػرة مػػن نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم أنػػو ٯبػػوز ألم شػػخ  طبيعػػػي أك  قػػررتكقػػد 
م يلحقػػػو ضػػػرر  تػػػج عػػػن ٩بارسػػػات ٧بظػػػورة ٗبوجػػػ  أحكػػػاـ ىػػػذا النظػػػاـ التقػػػدـ بطلػػػ  اعتبػػػار 

  .(ْ)التعويأ أماـ القضاء ا٤بخت 
 كٲبكن أف يتصور أف تكوف الدعول من قبل اآليت:

 : أف ترف  الدعول من التاجر ا٤بضركر، سواء أكاف شخصا طبيعيا أـ اعتبارايِّ.أوا
 .(ٓ) أنفسهم ْب: أف ترف  الدعول من ا٤بستهلكاثنيا
ٝبعيػػات  إذ بعػػأ قػػوانْب ا٤بنافسػػة تعطػػي: أف ترفػػ  مػػن ٝبعيػػات ٞبايػػة ا٤بسػػتهلكْب، اثلثػػاا 

١بمعيػػػػػات  الػػػػػذم أذف القػػػػػانوف ا٤بغػػػػػر  للمنافسػػػػػة مثػػػػػلٞبايػػػػػة ا٤بسػػػػػتهل  حػػػػػ  رفػػػػػ  الػػػػػدعول، 
                                                             

 .ُُِا٤بزاٞبة غّب ا٤بشركعة ١بوزي  ٬بلة ٠باحة ص ( ُ)
 .  ِٔكينظر أيضا قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم ـ( ِ)
 .ُٕٗ( نظرية الدعول مد نعيم ايسْب ص ّ)
ذكػػػر الفقهػػػاء قواعػػػد اب٤بعػػػُب ذاتػػػو مثػػػل قػػػو٥بم: "إذا بطػػػل ا٤بتضىػػػمًٌن بطػػػل ا٤بتضػػػمَّن"، كقػػػو٥بم:" الفػػػرع يسػػػق  إذا سػػػق  ( ْ)

، القواعػد ِٓاصػيلها كفركعهػا بعػأ ا٣بػبلؼ. ينظػر: ٦بلػة األحكػاـ ـاألصل"، كقو٥بم :" ا٤ببػِب علػى الفاسػد فاسػد"، كيف تف
 . ْٕٓ/ُالفقهية كتطبيقاهتا يف ا٤بذاى  األربعة للدكتور دمحم الزحيلي 

 الفقرة السادسة. -( القانوف النموذجي )األكنكتاد( ٓ)
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عامػػة أف تكػػوف طرفػػا مػػدنيا أك أف ٙبصػػل علػػى تعويضػػات عػػن الضػػرر النفعػػة ا٤با٤بسػػتهلكْب ذات 
كمػػا أعطػػى القػػانوف ا١بزا ػػرم ا٢بػػػ   .(ُ)  اب٤بسػػتهلكْب بنػػاء علػػى دعػػول مدنيػػة مسػػتقلة البلحػػ

ككػذا ىػو  .(ِ)١بمعية ا٤بستهل  يف رف  قضية إببطاؿ أم تصرؼ ترل أنو ٱبػال  قػانوف ا٤بنافسػة 
ا٢باؿ يف القانوف الفرنسي، للجمعيات ا٤بهنية رف  الدعول لتعويأ منسوبيها عن حاالت الَبكز 

 .(ّ)امية كأم تصرؼ ٱبال  قانوف ا٤بنافسة غّب النظ
 

 العنصر الثاص: ادلدعى علي  يف دعوخم ادلنافسة
للفعػل الضػار  رفع  عليػو دعػول ارتكػاب كل شخ   أبنوا٤بدعى عليو ٲبكن بياف مفهـو 
  ا٤بخال  لنظاـ ا٤بنافسة.

أف يكػوف  كاثنيهمػا ،طبيعيػاِّ  شخصػان  كللمدعى عليو حاالف، أكالٮبا أف يكوف ا٤بدعى عليػو
، كيف حػاؿ التعػدد ٲبكػن توجيػو دعػول ا٤بنافسػة ضػدىم ٝبيعػا بصػفة معنػوايِّ  خصػان ا٤بدعى عليو ش

تضػامنية. كترفػػ  الػػدعول علػػى مرتكػػ  ا٤بخالفػػة أصػػالة، كأمػػا ا٤بسػػاعد كا٤بستشػػار ا٤بػػاِف كاػػامي 
٤بخالفػة ك٫بوىم ٩بن ٥بػم أثػر يف إ٪بػاح عمليػة االنػدماج، فيصػ  رفػ  الػدعول عليػو بشػرط علمػو اب

 .(ْ)أك من ا٤بفَبض علمو هبا
 

 : إقامة الدعوخم ادلدنية يف دعوخم ادلنافسة على الشخص ااعتباريال رع الرابع
تقػػدـ أف الشػػخ  االعتبػػارم ٲبكػػن أف يكػػوف طرفػػا يف دعػػول ا٤بنافسػػة يف جانػػ  ا٤بػػدعي 

تم التطػرؽ ٥بػذه أك يف جان  ا٤بدعى عليو، كنظرا لوجود مسا ل ٙبتاج إُف بياف فقػد أفػرد بفػرع ليػ
 ا٤بسا ل إبسهاب يناس  ا٢باؿ، كسيتم ٕب  ىذه ا٤بسا ل على النحو اآليت:

 أكال: مفهـو الشخ  االعتبارم
 اثنيان: أنواع الشخصيات االعتبارية

                                                             

 .ٗٗا٤بادة القانوف ا٤بغر  للمنافسة ( ُ)
–٦بلػة اإلدارة ٔبامعػة مولػود معمػرم  –للػدكتور دمحم الشػري  كتػو  –ة للمنافسػة ( ٞباية ا٤بستهل  من ا٤بمارسػات ا٤بنافيػِ)

 .ٕٓص  ِّع  -تيزم إكزك 
 .ُُٕٞباد مصطفى عزب ص  –( ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة يف ٦باؿ اإلعبل ت التجارية ّ)
 .ّٖٗ/ّ( الوسي  يف القانوف التجارم ألكثم ا٣بوِف ْ)
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 اثلثان: مسؤكلية الشخ  االعتبارم عن التصرفات ا٤بخلة اب٤بنافسة
 ارم يف دعاكل ا٤بنافسةرابعان: موق  الفقو اإلسبلمي من مسؤكلية الشخ  االعتب

 
 أوا: م هـو الشخص ااعتباري

ابلنظػر ٤بػا يتعلػ   –ؼ الفقهاء ا٤بعاصركف الشخ  أبنو كػل كػا ن ذم قيمػة اجتماعيػة يعرٌ 
علػى اكتسػاب ا٢بقػوؽ كالتػزاـ  يعتػره القػانوف قػادران  –بو أك يستهدفو أك ٲبثلو من مصاٌف إنسانية 

 .(ُ)الواجبات
ا٤بعاصػػػرين ٮبػػػا الشػػػخ  الطبيعػػػي، كالشػػػخ  االعتبػػػارم.  كأشػػػخاص ا٢بػػػ  عنػػػد الفقهػػػاء

الشػػخ  علػػى  يطلػػ  يف االصػػطبلح ا٤بعاصػػر كالشػػخ  ىػػو يف حقيقتػػو اإلنسػػاف كحػػده، كلكػػن
كعلػػػػى الشػػػػػخ  ا٤بعنػػػػوم، حيػػػػػ  اعَبفػػػػ  القػػػػػوانْب ا٤بعاصػػػػرة ابلشخصػػػػػية  الشػػػػخ  الطبيعػػػػػي

ليػة مسػتقلة عػن ذمػم الشػركاء ذات النف  العاـ، كأثبت  ٥بػا ذمػة ما ا٤بنش تاالعتبارية للشركات ك 
 .(ِ)كا٤بسؤكلْب، ككذل  اعَبؼ هبا الفقهاء ا٤بعاصركف

كٲبكن تعري  الشخ  االعتبارم أبنػو اجملموعػة مػن األشػخاص أك األمػواؿ الػٍب ترمػي إُف 
 . (ّ)ٙبقي  غرض معْب، كٲبن  الشخصية القانونية ابلقدر البلـز لتحقي  ذل  الغرض

نسية أبهنا شػخ  حكمػي تقػديرم، يتكػوف مػن اجتمػاع ٝباعػة كعرفتها دا رة ا٤بعارؼ الفر 
مػػػن األشػػػػخاص الطبيعيػػػْب ابتغػػػػاء غػػػرض مشػػػػَبؾ، ينشػػػئوف ابجتمػػػػاعهم شخصػػػية ذات حقػػػػوؽ 

 . (ْ)ككاجبات متميزة عما ألفرادىم 
كقػػد أضػػفى القػػانوف صػػفة الشخصػػية عليهػػا ألهنػػا تتمتػػ  ٔبميػػ  ا٢بقػػوؽ إال مػػا كػػاف منهػػا 

كالشخصػية االعتباريػة ٥بػا خصػا    ، كػالزكاج كأحكػاـ القرابػة.(ٓ)عيةمبلزما لصفة اإلنساف الطبي
 الزمة كىي االسم كا٤بوطن كا١بنسية كالذمة ا٤بالية كاألىلية كح  التقاضي.

                                                             

 .ِْٕمة يف الفقو اإلسبلمي للشيخ مصطفى الزرقا ص ( ا٤بدخل إُف نظرية االلتزاـ العاُ)
 (.ّٖٓ-ّْٗ/ُد.علي القره داغي ) -(، كمبدأ الرضا يف العقود ُٔٗ/ٓ) -( الوسي / للسنهورمِ)
، ا٤بػػػدخل إُف نظريػػػة االلتػػػزاـ العامػػػة يف الفقػػػو اإلسػػػبلمي للشػػػيخ مصػػػطفى الزرقػػػا ص ّّٗمبػػػادئ القػػػانوف للوكيػػػل ص  (ّ)

ِِٕ. 
 .ِّٖنظرية االلتزاـ العامة يف الفقو اإلسبلمي للشيخ مصطفى الزرقا ص ( ا٤بدخل إُف ْ)
 .ْٕص  ٦ِٗبلة العدؿ العدد  –( الشخصية االعتبارية ٣بالد ا١بريد ٓ)
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كالذم يعنينا ىنا ىو ٛبت  الشخصية االعتبارية ابلذمة ا٤بالية أبف تكوف ا٤بنشمة أىبل لئللزاـ 
مػػػوع مػػػا ٥بػػػا كمػػػا عليهػػا مػػػن حقػػػوؽ ماليػػػة يف ا٢بػػػاؿ أك يف كااللتػػزاـ، كتتكػػػوف ذمػػػة ا٤بنشػػػمة مػػن ٦ب

 .(ُ)االستقباؿ تبدأ اببتداء الشركة كتنتهي ابنتها ها
إذف ا٤بػػػػنظم إبنشػػػػا و، كيػػػػزكؿ بػػػػزكاؿ شػػػػرا طو، أك  صػػػػدكركيبػػػػدأ الشػػػػخ  االعتبػػػػارم مػػػػن 

ضػػا يا أك العوامػل الػػٍب أكجدتػػو، كيسػمى ذلػػ  ا٫بػػبلالن، سػواءن أكػػاف اال٫بػػبلؿ إراداي أك إداراي أك ق
. كيفارؽ الشخ  ا٢بكمي الشخ  الطبيعي يف أف ا٢بكمي كجوده قانوٓف حكمػي، (ِ)تشريعياِّ 

ا٢بكمػػػػي كجػػػػوده تبعػػػػي، يتبػػػػ  جملموعػػػػة مػػػػن  الشػػػػخ  كأمػػػػا الطبيعػػػػي فوجػػػػوده حسػػػػي، كمػػػػا أف
 .(ّ)األشخاص الطبيعيْب، بينما الشخ  الطبيعي مستقل بنفسو

 
 اثنياا: أنواع الشخصيات ااعتبارية

 ظر إُف األنظمة ا٤بعاصرة ٪بد أف الشخصية االعتبارية تشمل اآليت:ابلن
الشركات التجارية أبنواعها، كالشركة:"عقد يلتـز ٗبقتضاه شخصاف أك أكثػر أبف  -ُ

يسػاىم كػػل ًمػػنهم يف مشػػركع يسػتهدؼ الػػرب ، بتقػػدٔف حصػػة مػػن مػاؿ أك عمػػل، القًتسػػاـ مػػا قػػد 
 .(ْ)ينشم عن ىذا ا٤بشركع من رب  أك من خسارة"

ا١بمعيػػػػػات كالنقػػػػػاابت كا٥بيئػػػػػات كا٤بنظمػػػػػات ا٤بنشػػػػػمة للنفػػػػػ  العػػػػػاـ، كىػػػػػي تػػػػػدير  -ِ
أمبلكهػػا طبقػػان لنظامهػػا ا٤بؤسسػػي الػػذم قدمتػػو يف تصػػرٰبها كٲبكػػن أف ٘بمػػ  أمػػواالن مػػن ا١بمهػػور  

 كما ٲبكن أف تتلقى مساعدة من السلطات العمومية كتقبل ا٥بدااي كالوصااي.
ٚبتلػػػ  كثػػػّبان عػػػن نظػػػاـ ا١بمعيػػػات ذات  ا٤بؤسسػػػات ا٣بّبيػػػة كالوقفيػػػة، كىػػػي ال -ّ

النف  العاـ يف مصادر ٛبويلها إال أف ىناؾ فرقان مهما ابلنسبة للقانوف كىو أف العطااي ا٤بقدمػة إُف 
 ا٤بؤسسة ا٣بّبية كالوقفية ٚبض  لَبخي  إدارم للسماح ٥با بتلقي الترعات.

 .(ٓ)ا١بهات ا٢بكومية كا٤بؤسسات العامة -ْ
                                                             

 .ُٖ( ا٤بدخل للعلـو القانونية لسليماف مرقس ص ُ)
 .ِٓٗ( ا٤بدخل إُف نظرية االلتزاـ العامة يف الفقو اإلسبلمي للشيخ مصطفى الزرقا ص ِ)
 .ِّٖ-ِِٖ( ا٤برج  الساب  ص ّ)
 ىػ.ُّٖٓ/ّ/ِِكالتاريخ:  ٔنظاـ الشركات السعودم الصادر اب٤برسـو ا٤بلكي ذم الرقم ـ /  (ْ)
 .ِٗكما بعدىا ٕب  نشر يف ٦بلة العدؿ العدد  ٖٕالشخصيات االعتبارية للشيخ خالد ا١بريد ص  (ٓ)
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 شخص ااعتباري عن التصرفات ادلخلة ابدلنافسةاثلثاا: مسؤولية ال

كالن ابلتضػػامن عػػن الوفػػاء ٗبػػا ٰبكػػم بػػو مػػن عقػػوابت ماليػػة ؤ يكػػوف الشػػخ  االعتبػػػارم مسػػ
الشػػػخ  االعتبػػػارم اب٠بػػػو أك  منسػػػو كتعويضػػػػات إذا كانػػػ  ا٤بخالفػػػة قػػػد ارتكبػػػ  مػػػن أحػػػد 

 .(ُ)لصا٢بو 
ا٤بسػػػػؤكلية ا٤بدنيػػػػة الػػػػٍب تقػػػػ  نػػػػو يتحمػػػػل  كإذا رفعػػػػ  الػػػػدعول علػػػػى الشػػػػخ  ا٤بعنػػػػوم، ف

كيؤديها من مالو. كتكوف مساءلة الشخ  ا٤بعنوم بطري  غّب مباشر، كذلػ  عػن األعمػاؿ الػٍب 
يرتكبها ٩بثلو علػى أسػاس مسػؤكلية ا٤بتبػوع عػن أفعػاؿ اتبعػو، كمػا إذا رفعػ  دعػول منافسػة علػى 

ركة أك ٝبعيتهػػػا شػػػركة بسػػػب  تصػػػرؼ ٨بػػػل اب٤بنافسػػػة مسػػػتنده قػػػرار صػػػادر مػػػن ٦بلػػػس إدارة الشػػػ
 العامة.

 
 رابعاا: موقه ال ق  اإلسالمي من مسؤولية الشخص ااعتباري يف دعاوخم ادلنافسة

ابلرجػػػػوع للػػػػػَباث الفقهػػػػػي ٲبكػػػػػن للباحػػػػ  أف يلحػػػػػ  أف الشخصػػػػػية االعتباريػػػػػة اب٤بفهػػػػػـو 
ا٢بػػدي  قػػد ال تنطبػػ  بشػػكل كامػػػل علػػى عبػػارات الفقهػػاء، كمػػػ  ذلػػ  فيوجػػد نصػػوص فقهيػػػة 

 ا٤بعاصر أف ينطل  منها، كيف ىذا ا١بزء من البح  سيتم التطرؽ لآليت:ٲبكن للفقيو 
 الفقرة األكُف: ا٤بستند الفقهي للقوؿ ابعتبار الشخصية االعتبارية

الفقرة الثانية: مسػؤكلية مػدير ا٤بنشػمة ا٤بخلػة أبنظمػة ا٤بنافسػة عنػد إقامػة الػدعول ا٤بدنيػة يف 
 دعول ا٤بنافسة 

 و اإلسبلمي من مسؤكلية ا٤بتبوع عن أعماؿ اتبعيوالفقرة الثالثة: موق  الفق
 

 ال قرة األوىل: ادلستند ال قهي للقوؿ ابعتبار الشخصية ااعتبارية
 :(ُ)٤با أييت لشخصية االعتباريةاب القوؿاستقر الفقو اإلسبلمي ا٤بعاصر على 

                                                             

، قػانوف ا٤بنافسػة القطػرم ِٓسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ، قانوف ٞباية ا٤بنافُِقانوف ا٤بنافسة الكويٍب ـ( ُ)
 (.ُٖمادة )
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جػػواز ٛبليػػ  الوقػػ  كالتزامػػو، كاعتبػػار  ظػػر الوقػػ  ٦بػػرد   ػػ  عنػػو، ال يتحمػػل  .ُ
مػػن ديونػػو. فػػالوق  ينظػػر إليػػو كمؤسسػػة مسػػتقلة عػػن أشخاصػػها الػػواقفْب كالنػػاظرين، فلهػػا  شػػيئا

ذمػػػة ماليػػػة تَبتػػػ  عليهػػػػا ا٢بقػػػوؽ كااللتزامػػػات، فقػػػػد قػػػرر ٝباعػػػة مػػػػن الفقهػػػاء مػػػنهم الشػػػػافعية، 
كا٢بنابلػػة جػػواز انتقػػاؿ ا٤بلػػ  إُف جهػػة الوقػػ  مثػػل ا١بهػػات العامػػة كػػالفقراء كالعلمػػاء، كا٤بػػدارس 

فقهاء ا٢بنفية كالشافعية أنو ٯبوز للقيم على الوق  أف يسػتدين علػى الوقػ   قرر، كما كا٤بساجد
، فهػػذا دليػل علػػى أف الوقػػ  لػػو نػػوع مػػن الذمػػة (ِ)للمصػلحة إبذف القاضػػي،   يسػػَبده مػػن غلتػػو

 ا٤بالية الٍب يستداف عليها،   يسَبد منها حْب إدراؾ الغلة.
:  -   -قػػػػاؿ: قػػػػاؿ  صػػػػحة أمػػػػاف أم مسػػػػلم ألم عػػػػدك، ٢بػػػػدي  علػػػػي ل .ِ

أم أف األمػػاف الصػػادر للعػػدك مػػن أحػػد ا٤بسػػلمْب  (ّ)«ذمػػة ا٤بسػػلمْب كاحػػدة يسػػعى هبػػا أد ىػػم»
 يسرم على بقية ٝباعة ا٤بسلمْب.

إجػازة الفقهػاء لرفػ  دعػول ا٢بسػبة مػن أم فػرد لقمػ  غػ  كإزالػة منكػػر أك أذل  .ّ
 نهما عبلقة ٧برمة، كإف َف يكن للمدعي مصلحة شخصية.عن الطري ، كتفري  بْب زكجْب بي

يف كتػ  الفقهػاء كالػٍب فيهػا فصػل بيػ  ا٤بػاؿ  عليهػا أحكاـ بي  ا٤باؿ ا٤بنصوص .ْ
 عن ماؿ ا٢باكم ا٣باص، كقو٥بم: بي  ا٤باؿ كارث من ال كارث لو.

اعتبػػار ا٢بػػاكم   بػػان عػػن األمػػة يف التصػػرؼ ابألمػػواؿ العامػػة علػػى كفػػ  ا٤بصػػلحة،   .ٓ
 تصرؼ الوصي ٗباؿ اليتيم، كىو     عن األمة. كما ي

 نفوذ العهود بعد زكاؿ من أبرمها. .ٔ
 عدـ انعزاؿ الوالة كالقضاة عند زكاؿ من كالىم. .ٕ
 

ال قػػػرة الثانيػػػة: مسػػػؤولية مػػػدير ادلنشػػػأة ادلخلػػػة أبنظمػػػة ادلنافسػػػة عنػػػد إقامػػػة الػػػدعوخم 
 ادلدنية يف دعوخم ادلنافسة 

                                                                                                                                                                                   

ا٤بدخل إُف نظرية االلتزاـ العامة يف الفقػو اإلسػبلمي للشػيخ ، ُُِ/ُ، كالشركات للخياط ِّ( الشركات للخفي  ص ُ)
 .َِٗ، ِٖٗ، ُِٕ، ِٗٔ، ُِٓمصطفى الزرقا ص 

 ِٖٗ/ ّ، فتػػػػاكل قاضػػػيخاف هبػػػػام  الفتػػػاكل ا٥بنديػػػػة: َُٔ/  ٓبػػػػن قدامػػػة: ، ا٤بغػػػِب الِّْ/  ٓالركضػػػة للنػػػػوكم: ( ِ)
 .ِٖٗ/ ٔكٙبفة اتاج:  ُْٗكاألشباه كالنظا ر البن ٪بيم، ص  ّْٗ/  ْكالدر ا٤بختار م  حاشية ابن عابدين: 

 (. َُّٕ(، كمسلم )  ٕٓٓٔركاه البخارم ) ( ّ)
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ا٤بسػػػػؤكؿ عػػػػن اإلدارة الفعليػػػػة للشػػػػخ  االعتبػػػػارم  فأالعديػػػػد مػػػػن أنظمػػػػة ا٤بنافسػػػػة  تقػػػػرر
إذا ثبػػ   ا٤بنافسػػة بػػذات العقػػوابت ا٤بقػػررة عػػن األفعػػاؿ ا٤بخالفػػة ألحكػػاـ قػػانوف يعاقػػ  ا٤بخػػال 
. (ُ)ابلواجبػػات الػٍب تفرضػػها عليػو تلػػ  اإلدارة قػد أسػػهم يف كقػوع ا١برٲبػػة وككػػاف إخبللػ اعلمػو هبػ

 .من تعويأ كغّبه ا٤بسؤكلية ا٤بدنية  ية كما يَبت  علىالعقوابت ا١بزا كتشمل العقوابت ا٤بقررة
 بشرطْب ٮبا: كترف  الدعول على كل من اشَبؾ يف تنفيذ ىذه األعماؿ

  .سي  النية أف يكوف -ُ
أف يكػػػػػػوف ا٤بشػػػػػػَبؾ عا٤بػػػػػػان أك مػػػػػػن ا٤بفػػػػػػَبض أف يكػػػػػػوف عا٤بػػػػػػان بكػػػػػػوف التصػػػػػػرؼ غػػػػػػّب  -ِ
 .(ِ)مشركع
 

 لية ادلتبوع عن أعماؿ اتبعي ال قرة الثالثة: موقه ال ق  اإلسالمي من مسؤو 
أف الشخ  مسؤكؿ عن فعلػو كال يسػمؿ عػن خطػم غػّبه  ا٤بقرر يف الفقو اإلسبلمي األصل

 ٤با أييت:
 (.ِٓقولو تعاُف:" كال تزر كازرة كزر أخرل " )اإلسراء: -ُ
 (.ّٖكقولو تعاُف:" كل نفس ٗبا كسب  رىينة" )ا٤بدثر:  -ِ
 .(ّ)إف ابن  ىذا ال ٯبِب علي  كال ٘بِب عليو":" أما -   -كقوؿ النيب  -ّ

إال أف الفقهػػػاء ا٤بعاصػػػرين قػػػرركا أف الفقػػػو اإلسػػػبلمي قػػػد سػػػب  القػػػوانْب ا٤بدنيػػػة ا٢بديثػػػة يف 
 تقرير مسؤكلية ا٤بتبوع عن أعماؿ اتبعيو، ٤با أييت:

 .(ْ):" كلكم راع كمسؤكؿ عن رعيتو" -   -قولو  -ُ
أسػػراه مػػن بػػِب جذٲبػػة، قػػاؿ:"  -  -٤بػػا قتػػل خالػػد بػػن الوليػػد  –   -أف النػػيب  -ِ

، كيف (ُ)فػػودل قػػتبلىم  -  -عليٌػػا  -   -اللهػػم إٓف أبػػرأ إليػػ  مػػن فعػػل خالػػد". كبعػػ  

                                                             

، قػانوف ا٤بنافسػة القطػرم ِٓافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ، قانوف ٞباية ا٤بنُِ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب ـُ)
 .ُٖـ 
 .ُُِا٤بزاٞبة غّب ا٤بشركعة ١بوزي  ٬بلة ٠باحة ص ( ِ)
 .ِّْٖكالنسا ي يف الصغرل برقم  َِْٖكأبو داكد يف سننو برقم  ُُُٕ( ركاه أٞبد يف مسنده برقم ّ)
 (.ُِٖٗك مسلم برقم ) ّٖٗ( أخرجو البخارم برقم ْ)
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أعطػاىم عػوض مػا تلػ  علػيهم حػٌب ميلغػة الكلػ : أم اإل ء  -  -السّبة ا٢بلبية: أف عليا 
يهػػا، حػػٌب إذا َف يبػػ  ٥بػػم دـ كال مػػاؿ، قػػاؿ: ىػػل بقػػي لكػػم دـ أك مػػاؿ  قػػالوا: ال، الػػٍب يشػػرب ف

قاؿ: أعطيكم ما بقي من ا٤بػاؿ احتياطػا بػدؿ مػا ال تعلمػوف: أم ٩بػا تلػ  مػن أمػوالكم،   رجػ  
 .(ِ)إُف رسوؿ هللا   فمخره ا٣بر، فقاؿ لو رسوؿ هللا  : أصب  كأحسن 

 .(ّ)  -كدل مال  بن نويرة ٤با قتلو خالد بن الوليد  -  -أف أاب بكر  -ّ
علػى يكػوف كيف ا٤بنش ت ا٢بديثة ٲبكن القوؿ أبف ا٤بقرر فقهػا أف الضػماف عنػد تػوفر سػببو 

ا٤بنشػػمة،   ىػػي ترجػػ  علػػى ا٤بوظػػ  لػػديها إذا كجػػد منػػو تعػػدٌو أك تفػػري ، كٲبكػػن أخػػذ ذلػػ  مػػن 
" رجػػل سػػلم ففػػي ا٤ببسػػوط:بلفػػات الػػٍب يرتكبهػػا العمػػاؿ لػػدل معلمػػيهم، تقريػػرات الفقهػػاء يف اإلت

إُف قصػػػار ثػػػػواب فدقػػػػو أبجػػػػر مسػػػػمى فتخػػػػرؽ، أك عصػػػػره فتخػػػػرؽ، أك جعػػػػل فيػػػػو النػػػػورة أك ك٠بػػػػو 
فاحَبؽ، فهو ضامن لذل  كلو، ألف ىذا من جناية يده، كقد بينا أف األجػّب ا٤بشػَبؾ ضػامن ٤بػا 

صار فعل ذل  غّب متعمد لو فالضماف على القصػار دكف جن  يده، ف ف كاف أجّب ا٤بشَبؾ الق
سػتاذ األجّب، ألف األجّب لو أجّب خاص فبل يضمن إال اب٣ببلؼ كَف ٱبال ،   عملػو كعمػل األ

 . (ْ)أال ترل أف األستاذ يستوج  بو األجر فيكوف الضماف عليو "
الصػػان  ال  كيف مواىػػ  ا١بليػػل:" )كأجػػّب لصػػان ( ش: يعػػِب أف األجػػّب الػػذم يعمػػل عنػػد

ضػػػماف عليػػػو كالضػػػماف علػػػى الصػػػان  قػػػاؿ يف ا٤بدكنػػػة يف أكؿ كتػػػاب تضػػػمْب الصػػػناع: كيضػػػمن 
 .(ٓ)القصار ما أفسد أجّبه، كال شيء على األجّب إال أف يتعدل أك يفرطػ"

أبهنػػا تعػػود إُف شػػرطْب ٮبػػا  شػػركط مسػػؤكلية ا٤بتبػػوع عػػن أعمػػاؿ اتبعيػػوكٲبكػػن اسػػتخبلص 
، طػم أثنػاء أك بسػب  أتديتػو ٤بهػاـ كظيفتػو أك ٗبناسػبتهاا٣برتك  التػاب  أف ي، ك كجود عبلقة التبعية
 كبياهنما فيما أييت.

 الشرط األوؿ: وجود عالقة التبعية
                                                                                                                                                                                   

السػّبة ». كتفاصػيلها يف -رضػى هللا عنهمػا -( مػن حػدي  عبػد هللا بػن عمػرِِْٗ( أصل القصة ركاىػا البخػارم بػرقم )ُ)
 (. ُْٖ -ُْٕ/ ِالبن سعد )« الطبقات الكرل»(، ك ُّْك  ِْٖ/ ِالبن ىشاـ )« النبوية

 .ِٕٕ/ّبراىيم بن أٞبد ا٢بليب لعلي بن إ -( السّبة ا٢بلبية = إنساف العيوف يف سّبة األمْب ا٤بمموف، ِ)
 .َٔٓ/ٓاإلصابة يف ٛبييز الصحابة البن حجر ( ّ)
 .ُٓ/ُٔ( ا٤ببسوط للسرخسي ْ)
 .ٔٓٓ/ٕ( مواى  ا١بليل ٓ)
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للمنشمة يف الرقابػة كالتوجيػو، أبف يلػـز التػاب  امتثػاؿ  يقصد ابلعبلقة التبعية أف ٱبض  التاب 
 :اآليت . كيشمل ذل أكامر ا٤بتبوع لكونو يعمل عمبل ٧بددا ٢بساب ا٤بتبوع

 أف تقـو التبعية على عقد عمل مكتوب. -ُ
 .(ُ)أف تقـو التبعية على تعاقد غّب مكتوب كلو َف يكن على ٫بو دا م  -ِ
كقػػػد ذكػػػر فقهػػػاء ا٢بنفيػػػة أمثلػػػة تػػػدؿ علػػػى أصػػػل ٥بػػػذا الشػػػرط، ففػػػي ٦بمػػػ  الضػػػما ت:  

ارة فالضػػماف علػػى "تلميػذ األجػػّب ا٤بشػَبؾ إذا كقػػ  مػػن يػده سػػراج فػػاحَبؽ ثػوب مػػن ثيػػاب القصػ
. كيف ا٤ببسػػػوط:" لػػػو أف غػػػبلـ القصػػػار انفلتػػػ  منػػػو ا٤بدقػػػة فيمػػػا يػػػدؽ مػػػن الثيػػػاب، (ِ)األسػػػتاذ" 

فوقعػػ  علػػى ثػػوب مػػن القصػػارة فخرقتػػو فالضػػماف علػػى القصػػار دكف الغػػبلـ، ألنػػو مػػمذكف مػػن 
مػػا ترتػػ  . كىػػذه الفػػركع مبنيػػة علػػى القاعػػدة الفقهيػػة:" (ّ)جهػػة األسػػتاذ يف دؽ الثػػوبْب ٝبيعػػان" 

 .(ْ)على ا٤بمذكف غّب مضموف" 
  

                                                             

 .َُُِ/ُ( الوسي  للسنهورم ُ)
 .ّْص  -( ٦بم  الضما ت للبغدادم ِ)
 .ُُ/ُٔا٤ببسوط للسرخسي ( ّ)
 .ّّٖاألشباه كالنظا ر البن ٪بيم ص ( ْ)
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طػػػػأ أثنػػػػاء أو بسػػػػبب أتديتػػػػ  دلهػػػػاـ وظي تػػػػ  أو اخلالشػػػػرط الثػػػػاص: أف يرتكػػػػب التػػػػابع 
 دبناسبتها

طػػم أثنػػػاء أك ا٣بيرتكػػ  التػػاب  يشػػَبط لَبتػػ  ا٤بسػػؤكلية علػػػى ا٤بتبػػوع مػػن أعمػػاؿ اتبعػػػو أف 
مػػا لػػو تصػػرؼ التػػاب  يف غػػّب كقػػ  كىػػذا الشػػرط ٱبػػرج . بسػػب  أتديتػػو ٤بهػػاـ كظيفتػػو أك ٗبناسػػبتها

 .  (ُ)الدكاـ، أك بغّب صفتو اتبعان للمنشمة 
أبف رجػػبل أتػػى  -رٞبػػو هللا  - ٗبػػا يف ا٣بػػراج أل  يوسػػ  ٥بػػذا الشػػرط كٲبكػػن أف يسػػتمنس

فقػػاؿ: اي أمػػّب ا٤بػػؤمنْب، زرعػػ  زرعػػان فمػػر بػػو جػػي  مػػن أىػػل  –رٞبػػو هللا  - عمػػر بػػن عبػػدالعزيز
 .(ِ)و عشرة آالؼ درىم" الشاـ فمفسده. قاؿ: فعوض

كقػد اسػػتقرت األحكػاـ القضػػا ية يف ديػػواف ا٤بظػاَف السػػعودم علػػى أف علػى ا٤بتبػػوع تعػػويأ 
إذا ٙبقػػػ   ا٤بتضػػػرر مػػػن خطػػػم التػػػاب ، كلػػػو بعػػػد ذلػػػ  الرجػػػوع علػػػى اتبعػػػو ٗبػػػا دفعػػػو مػػػن تعػػػويأ

 .(ّ)سببو
 

 املطلب األّل

 دعْٚ املضؤّلٔ٘ املدىٔ٘ عً االىدماج املدل بامليافض٘ 

سػػػواء أكػػػاف ذلػػػ  ابالنػػػدماج غػػػّب  –تػػػاج ا٤بضػػػركر مػػػن أم إجػػػراء ٨بػػػل بنظػػػاـ ا٤بنافسػػػة ٰب
أف يرفػ  دعػول ٧بػررة لػدل ا١بهػة ا٤بختصػة، كيف سػبيل ذلػ   -النظامي أك أبم جرٲبة احتكارية 

 بػػدءان بتحديػػػد دعول ا٤بسػػؤكلية ا٤بدنيػػة عػػن االنػػدماج ا٤بخػػل اب٤بنافسػػةيلػػـز بيػػاف كػػل مػػا يتعلػػ  بػػ
، دعولالػػإجػػراءات ، كمػػا يلػػـز بيػػاف االختصػػاص القضػػا ي، إضػػافة إُف   التطبيػػ النظػػاـ الواجػػ

 كبياف ىذه ا٤بسا ل يف الفركع اآلتية.
 

                                                             

شػػهر  ٔللػػدكتور دمحم دمحم شػػتا أبػػو سػػعد، ٦بلػة جامعػػة اإلمػػاـ دمحم بػػن سػػعود اإلسػػبلمية، ع  –تعريػ  ا٤بسػػؤكلية ا٤بدنيػػة  (ُ)
 . ِِٓىػ ص ٧ُُّْبـر 

، كأكرده أبػو ِّٓ/ٓ، كركاه أبػو نعػيم يف حليػة األكليػاء كطبقػات األصػفياء ََُّٓ( ركاه ابن أ  شػيبة يف مصػنفو بػرقم ِ)
 ،ُِّيوس  يف ا٣براج ص 

 .ُِٔللدكتور دمحم الدكسرم ص  –دف  ا٤بسؤلية ا٤بدنية ( ّ)
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ال رع األوؿ: النظاـ الواجب التطبيق يف دعوخم ادلسؤولية ادلدنية عن ااندماج ادلخػل 
 ابدلنافسة

أنظمػة ا٤برافعػات.  يف ا٤بدعى عليػو كمػا ىػو األصػل مقراألصل أف ترف  دعول ا٤بنافسة يف 
عمليػات الَبكػز ٛبتػد ألكثػر مػن  كمػا يفكلكن قد يكوف مقر ا٤بدعى عليو خػارج اإلقلػيم الػوطِب،  

دكلة، ٕبي  تتمثر دكلة أخرل غّب الدكلة الٍب نشم فيها عقد االندماج، كيف ىذه ا٢باؿ تسػتخدـ 
 Extraterritorialبعػػػػػػػػػأ الػػػػػػػػػدكؿ مبػػػػػػػػػدأ التطبيػػػػػػػػػ  ا٤بمتػػػػػػػػػد ألنظمػػػػػػػػػة ا٤بنافسػػػػػػػػػة )

Application ،كالذم ٰبكم األشخاص كالوقا   القانونية كلو حدث  خارج إقليم الدكلػة .)
بينمػػا يكػػػوف القػػػانوف إقليميػػػاِّ إذا كػػػاف ٰبكػػػم األشػػػخاص كالوقػػػا   القانونيػػػة الػػػٍب ٙبػػػدث يف إقلػػػيم 

 .(ُ)الدكلة كال ٰبكم غّبىا 
علػى السػلوؾ األجنػيب  كقد قرر القضاء األمريكي يف عدة قضااي بتطبي  القوانْب األمريكية

إذا أدل إُف نتا ج ضارة داخل الػوالايت ا٤بتحػدة، كمػا يف قضػية شػركة التبػغ الريطانيػة مػ  شػركة 
 .(ِ)التبغ األمريكية يف ا٤بملكة ا٤بتحدة لتقاسم السوؽ األمريكية 

كأيخػذ القػػانوف الفرنسػي ابلتطبيػػ  ا٤بمتػد لقػػانوف ا٤بنافسػة بغػػأ النظػر عػػن جنسػية الشػػركة 
 .(ّ)اف عملها، ككذل  ىو ا٢باؿ يف أنظمة ا٤بنافسة األ٤بانية كغّبىا من الدكؿ األكركبيةأك مك

كالكثّب من القػوانْب العربيػة للمنافسػة تػن  علػى الرقابػة علػى الشػركات ا٣بارجيػة إف أثػرت 
على ا٤بنافسة الداخلية، فالعرة ىػو مػدل التػمثّب داخػل اإلقلػيم الػوطِب، كلػو كانػ  الشػركة خػارج 

 (ْ) األردٓفقليم، كما يف حاؿ الشركات متعددة ا١بنسيات. كىو ما نػ  عليػو قػانوف ا٤بنافسػة اإل
 .(ُ)كا٤بصرم (ٕ)كاإلمارايت  (ٔ)كالكويٍب (ٓ)كالسورم 

                                                             

 .َُُأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ُ)
نظػر ، كتُُٗمن  اإلغراؽ كاالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمػل دمحم شػليب، ص  –( ا٢بد من آليات االحتكار ِ)

د. حسػػْب  –عػػدد مػػن القضػػااي يف كتػػاب: ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة كالتحالفػػات التجاريػػة لتقػػويأ حػػريٍب التجػػارة كا٤بنافسػػة 
 .ٖفتحي ص 

 .ُُٕ -ُُٔأسامة فتحي عبادة يوس  ص -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ّ)
 .ّ، ــ ََِْ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ْ)
 . ّ( قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم ـ ٓ)
 .ّىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔيف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ٔ)
   .ّ( القانوف اإلمارايت االٙبادم للمنافسة ـ ٕ)
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كيطل  على عمليات الَبكز الػٍب تػؤثر علػى أكثػر مػن دكلػة عمليػات االنػدماج عػر الدكليػة 
(Transnational Mergersكٲبكػػػن تعريفهػػػا أبهنػػػ ،) ا عمليػػػات االنػػػدماج الػػػٍب تتعػػػدل

 .(ِ)آاثرىا ا٢بدكد ا١بغرافية للدكؿ، كٱبض  اختصاصها القضا ي ألكثر من دكلة
كتواجػو الػػدعاكل ا٤بدنيػػة ا٤برفوعػػة علػى شػػركات تقػػ  خػػارج اإلقلػيم الػػوطِب عػػدة إشػػكاالت 

لقػػػوانْب بسػػػيادة ا كصػػػعوابت لعبلقتهػػػا بسػػػيادة القػػػوانْب األجنبيػػػة، كمػػػن ىػػػذه الصػػػعوابت العبلقػػػة
 األجنبية، ف ف يف تطبي  ذل  على الشركات ا٣بارجية إشكاالت كصعوابت منها:

 اإلعبل ت كالطعوف كا٤بدد ا٣باصة ابإلجراءات الواج  اٚباذىا. -ْ
 صعوبة إثبات تل  ا٤بمارسات ٢بصو٥با خارج الدكلة. -ٓ
صػػػعوبة تنفيػػػػذ ا٢بكػػػػم القضػػػػا ي علػػػػى الشػػػػركة األجنبيػػػػة إذا َف يكػػػػن ٥بػػػػا ٛبثيػػػػل داخػػػػل  -ٔ
 .(ّ)الدكلة

كيف حاؿ كجود اتفاقية معاملة اب٤بثل بْب الدكلة ا٤بتضررة كالدكلة الٍب ٙبمل جنسػية الشػركة 
كلػػػػذا فػػػػ ف الػػػوالايت ا٤بتحػػػػدة كقعػػػػ  عػػػػددا مػػػػن ، فػػػػ ف الكثػػػػّب مػػػػن الصػػػعوابت تنحػػػػل، ا٤بخالفػػػة

د . فقػػد كقعػػ  الػػػوالايت ا٤بتحػػدة األمريكيػػة كاالٙبػػػا(ْ)االتفاقيػػات للخػػركج مػػن ىػػػذه الصػػعوابت
األكرك  علػػى اتفاقيػػة تعػػاكف يف ٦بػػاؿ ا٤بنافسػػة كمػػا كقعػػ  الػػوالايت ا٤بتحػػدة اتفاقػػات ٩باثلػػة مػػ   

 .(ٓ)كندا كالرازيل كالياابف كاسَباليا
قػػػانوف    العديػػػد مػػػن أنظمػػػة ا٤بنافسػػػة مثػػػلكألجػػػل ا٣بػػػركج مػػػن ىػػػذه الصػػػعوبة فقػػػد نصػػػ

دكؿ األخرل، ابلنسبة لؤلمور ذات ا٤بنافسة ا٤بصرم على ضركرة التنسي  م  أجهزة ا٤بنافسة يف ال
 .(ٔ)االىتماـ ا٤بشَبؾ

                                                                                                                                                                                   

، كقػػػد عيبػػػ  صػػػياغة ا٤بػػػادة لركاكتهػػػا كعػػػدـ تو٥بػػػا ٓصػػػرم، ـ ( قػػػانوف ٞبايػػػة ا٤بنافسػػػة كمنػػػ  ا٤بمارسػػػات االحتكاريػػػة ا٤بُ)
لؤلفعػػاؿ الػػٍب تػػتم داخػػل اإلقلػػيم ا٤بصػػرم، كاشػػَباط أف يكػػوف الفعػػل ٲبثػػل جرٲبػػة يف القػػانوف ا٤بصػػرم. ينظػػر كتػػاب: النظػػػاـ 

 .ُ، ىام  رقم ُُٖأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة 
 .َُٗأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ِ)
 .ُُٗ( ا٤برج  الساب  ص ّ)
 .َُِمن  اإلغراؽ كاالحتكار من الوجهة القانونية للدكتورة أمل دمحم شليب، ص  –( ا٢بد من آليات االحتكار ْ)
 .ِّْأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز ( ٓ)
 .ُُ( قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ٔ)
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ال ػػرع الثػػاص: ااختصػػايف القضػػاالي لػػػدعوخم ادلسػػؤولية ادلدنيػػة عػػن اانػػدماج ادلخػػػل 

 ابدلنافسة
ا١بهػػػة ا٤بختصػػػة لتعػػػويأ ا٤بضػػػركر مػػػن التصػػػرفات ا٤بخلػػػة  يف ٙبديػػػديوجػػػد عػػػدة ا٘باىػػػات 

 :كبياهنا فيما أييتاب٤بنافسة 
ا٤بنافسػػة، ففػػي قػػانوف  أنظمػػةٙبػػاؿ للقضػاء ا٤بػػدٓف، كىػػو توجػػو كثػػّب مػػن  أفااذبػػاأل األوؿ: 

قػػػانوف ٞبايػػػة  كيتجػػػو، (ُ)ا٤بنافسػػػة األردٓف كالسػػػورم أف ٧بكمػػػة البدايػػػة ٚبػػػت  بقضػػػااي التعػػػويأ 
أف اػػػػاكم  إُفكالقػػػػانوف ا١بزا ػػػرم للمنافسػػػػة  (ِ)ا٤بنافسػػػة كمنػػػػ  ا٤بمارسػػػات االحتكاريػػػػة ا٤بصػػػرم 

كىػػذا  .(ّ)بطلبػات التعػويأ مػػن ا٤بمارسػات ا٤بخلػة أبحكػػاـ قػانوف ا٤بنافسػة ا٤بدنيػة ىػي ا٤بختصػػة 
ألم شػخ  طبيعػي أك اعتبػارم يلحقػو ضػرر  ىو توجو نظاـ ا٤بنافسة السعودم ذاتو، فقد أجاز

أمػاـ القضػاء  (ْ)  تج عن ٩بارسات ٧بظورة ٗبوجػ  أحكػاـ ىػذا النظػاـ، التقػدـ بطلػ  التعػويأ
 ء العاـ.، كيعُب بو القضا(ٓ) ا٤بخت 

ا٤بختصة ٗبخالفات قانوف ا٤بنافسػة علػى سػبيل التبعيػة،  ا١بهة أف ٙبكم فيها ااذباأل الثاص:
نػػ  علػػى أف للمحكمػػة أف ٙبكػػم بتعػػويأ عػػادؿ كمناسػػ  ألم ففػػي قػػانوف ا٤بنافسػػة السػػودآف 

   .(ٔ)شخ  متضرر من ارتكاب أم ٨بالفة ألحكاـ ىذا القانوف 
تلػ  الػدعول الػٍب تقػاـ ٩بػن ٢بقػو  أهنػاأماـ اػاكم ا١بنا يػة لدعول ا٤بدنية التبعية اب يقصدك 

كعرفهػا  .ضرر من جرٲبة ابلتبعية للدعول ا١بنا ية القا مة بطل  التعويأ عن الضرر الذم ٢بقػو

                                                             

 .ِٔج، كقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم ا٤بادة -ُٔ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف، ـُ)
  .َِا٤بصرم ـ  قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية (ِ)
 .ٖ( قانوف ا٤بنافسة ا١بزا رم ـ ّ)
( انتقػػػػدت عبػػػػارة " التقػػػػدـ بطلػػػػ  التعػػػػويأ" أبف األفضػػػػل أف تسػػػػتبدؿ بعبػػػػارة:" التقػػػػدـ بػػػػدعول"، إلمكػػػػاف أف تكػػػػوف ْ)

 الدعول إبيقاؼ التصرؼ ا٤بخل اب٤بنافسة، دكف طل  ألم تعويأ.
 .ُٖـ–نظاـ ا٤بنافسة السعودم ( ٓ)
 (.ِ) - ِّ –ا٤بخالفات كالعقوابت  -السودآف ( قانوف ا٤بنافسة ٔ)



 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  379 
 

قػػػانوف ٙبقيػػػ  ا١بنػػػاايت الفرنسػػػي أبهنػػػا الػػػدعول ا٤بتعلقػػػة إبصػػػبلح الضػػػرر النػػػاجم عػػػن جنايػػػة أك 
 .(ُ)الذين ٢ب  هبم شخصيا ضرر مباشر  جم عن ا١برٲبة جنحة أك ٨بالفة كتكوف لكل أكلئ 

معا١بػػػػة الشػػػػكاكل ا٤بقدمػػػػة ٖبصػػػػوص إسػػػػاءة  فقػػػػد أكػػػػدت نشػػػػرة كأمػػػػا القػػػػانوف األكرك ،
اسػتخداـ ا٤بركػز ا٤بسػيطر، أف اػاكم الوطنيػة كحػػدىا ىػي ا٤بختصػة ٗبػن  ا٤بتضػرر التعػويأ الػػبلـز 

 .(ِ)١بر الضرر الذم أصابو جراء ىذا ا٣برؽ
كيشَبط الختصاص القضاء ا١بنا ي بنظر الدعول التبعية أف يتخذ سب  الدعول ا٤بدنية  

 :الشركط الثبلثة اآلتية كىيابجتماع كصفان خاصان 
قػانوف اإلجػراءات ا١بنا يػة  فقػد أكػدأف يكوف موضوع الػدعول تعػويأ الضػرر.  -ُ
االدعاء اب٢بقوؽ ا٤بدنية كفقػا ألحكػاـ القػانوف إال عػن الضػرر ا٤بباشػر الناشػ   عدـ جواز ا٤بصرم

ل ا٤بدنيػػة مهمػػا القػػانوف رفػػ  الػػدعو  أجػػاز. كمػػا (ّ)مػػن ا١برٲبػػة كاقػػ  الوقػػوع حػػاال أك مسػػتقببلن 
 . (ْ)بلغ  قيمتها بتعويأ الضرر الناش  من ا١برٲبة 

 . (ٓ)أف تكوف ىناؾ جرٲبة ٙبرك  بشمهنا دعول جنا ية   -ِ
ا١بنا يػة بنظػر الػدعول ا٤بدنيػة أف يثبػ   ا٤بختصػة ابلقضػااي كال يشَبط الختصػاص اكمػة

تػػداءن ىػػػو أف يؤسػػس ا٤بػػػدعي ارتكػػاب ا٤بػػتهم ٥بػػػذه ا١برٲبػػة مػػػن الناحيػػة الفعليػػػة ككػػل مػػا يشػػػَبط اب
طلػػ  التعػػويأ علػػى االدعػػاء بوقػػوع ا١برٲبػػة مػػن ا٤بػػتهم، أمػػا إذا أسػػس ىػػذا االدعػػاء علػػى خطػػم 
آخر غّب ا١برٲبة ف نو يتعْب ا٢بكم بعدـ االختصاص، أما إذا كاف االدعاء ا٤بدٓف يقـو على نسػبة 

ف هنا تكػوف ٨بتصػة بنظرىػا، لكػن ا١برٲبة إُف ا٤بتهم،   ثب  بعد ذل  أف ا٤بتهم َف يرتك  ا١برٲبة 
 .(ٔ)يتعْب عليها ا٢بكم برفأ الدعول

  .أف يكوف الضرر مَبتبا مباشرة على ا١برٲبة -ّ

                                                             

 ػِٓد/ دمحم عبده الغري  ص  -الدعول الناشئة عن ا١برٲبة (ُ)
 .ِْْعد ف ابقي لطي  ص  –التنظيم القانوٓف للمنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ( ِ)
 مكرر من قانوف اإلجراءات ا١بنا ية ا٤بصرم. ُِٓ( ا٤بادة ّ)
 انوف اإلجراءات ا١بنا ية ا٤بصرم.من ق َِِ( ا٤بادة ْ)
 .ُِٓ( قانوف اإلجراءات ا١بنا ية ا٤بصرم ا٤بادة ٓ)
 .ِٗٓالوسي  يف قانوف اإلجراءات ا١بنا ية د / أٞبد فتحي سركر اجمللد األكؿ ص ( ٔ)
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فػ ذا َف تتػػوافر ىػػذه الشػػركط ٦بتمعػو يف الػػدعول ا٤بدنيػػة ا٤برفوعػػة أمػاـ اكمػػة ا١بنا يػػة تعػػْب 
 .(ُ) ا٢بكم بعدـ االختصاص

 ر شركط خاصة يف ا٣بصـو كىي: تواف القضاء ا١بنا ي كيشَبط لقبو٥با أماـ
 صفة ا٤بدعي. -ُ
 كصفة ا٤بدعى عليو. -ِ
 كمباشرة إجراءات االدعاء ا٤بدٓف. -ّ
 كعدـ التجا و إُف الطري  ا٤بدٓف. -ْ
  

شػػػػػركط االختصػػػػػاص كشػػػػػركط القبػػػػػوؿ يف كقػػػػػ  كاحػػػػػد تغلػػػػػ  أثػػػػػر عػػػػػدـ  ٘بتمػػػػػ فػػػػػ ذا َف 
الشػػكل أك  ألف سػػلطة اكمػػة يف نظػػر الػػدعول مػػن حيػػ  ،االختصػػاص علػػى أثػػر عػػدـ القبػػوؿ

كبعبػػػػػارة أخػػػػرل فػػػػ ف اسػػػػتيفاء شػػػػػركط   ا٤بوضػػػػوع يتوقػػػػ  علػػػػى اختصاصػػػػػها أصػػػػبلن هبػػػػذا الفعػػػػل
 .(ِ)االختصاص يتعل  بوجودىا أصبلن أماـ القضاء ا١بنا ي 

: أف يكوف القضػاء التجػارم ىػو ا٤بخػت  يف حػاؿ رفػ  أحػد التجػار طلػ  الثالث ااذباأل
٧بػػل الػػدعول يعػػد مػػن األعمػػاؿ التجاريػػة تعػػويأ مػػن حصػػوؿ انػػدماج غػػّب نظػػامي، ألف العمػػل 

كإف كػػاف ا٤بػػدعي مػػن ا٤بسػػتهلكْب، ٩بػػن ال ينطبػػ  عليػػو كصػػ  التجػػارة، فيظهػػر أف  .(ّ)ابلتبعيػػة 
  ىو ا٤بخت  ٤با لو من الوالية العامة. )القضاء ا٤بدٓف( القضاء العاـ

لقضػػاء كيػػرل الباحػػ  أف ىػػذا اال٘بػػاه ىػػو ا٤بػػرج ، كلػػذا كانػػ  عبػػارة ا٤بػػنظم السعودم:"ا
ا٤بخػػت "، فػػ ذا كػػاف األطػػراؼ ٘بػػاران فالقضػػاء التجػػارم ىػػو ا٤بخػػت ، ٖبػػبلؼ مػػا ىػػو خػػارج عػػن 

 اختصاصو فيبقى للمحاكم العامة. 
 

 ال رع الثالث: إجراءات دعوخم ادلسؤولية ادلدنية عن ااندماج ادلخل ابدلنافسة

                                                             

 .ِٗص  ْٔرقم  ٧ٔبكمو النقأ ا٤بصرية س ُْٓٗ/ُُ/ُٔنقأ مصرم ( ُ)
 .َِٔد / أٞبد فتحي سركر اجمللد األكؿ ص الوسي  يف قانوف اإلجراءات ا١بنا ية (ِ)
 .ْٖٓ( ا٤بنافسة التجارية للدكتور عبدالعزيز الناصر ص ّ)
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للمضػركر أف  إذا حصل االندماج ا٤بخػل بنظػاـ ا٤بنافسػة، أك حصػل  جرٲبػة احتكاريػة فػ ف
 يرف  دعول ا٤بسؤكلية ا٤بدنية، كمن الضركرم معرفة إجراءات الدعول، كبياهنا يف ا٤بسا ل اآلتية:

   ا٤بسملة األكُف: تعيْب ا٤بطال  ابإلثبات
  : طرؽ إثبات الَبكزات االقتصادية كا١برا م االحتكاريةنيةا٤بسملة الثا
 كزات كا١برا م االحتكارية يف إثبات الَب  حصر البينات عدـ: الثالثةا٤بسملة 
 أىم كسا ل إثبات الَبكزات كا١برا م االحتكارية: الرابعةا٤بسملة 

 
 ادلسألة األوىل: تعيني ادلطالب ابإلثبات 

كمػػن ا٤بعلػػـو يف  ،(ُ)التجػػارم النظػػاـمػػن ا٤بقػػرر أف ا٤بنشػػ ت التجاريػػة ينطبػػ  عليهػػا أحكػػاـ 
ا٤بػػدعى عليػػػو إبثبػػػات  مػػ  إلػػػزاـت يف األصػػػل، القػػانوف التجػػػارم أف ا٤بػػٌدعي ىػػػو ا٤بطالػػ  ابإلثبػػػا

براءة ذمتو إذا كاف ٰبتف  عادة ٗبا يثب  ذل ، كما إذا انتظم  دفاتره التجارية، أك كاف ٰبتف  
 أبصوؿ الفواتّب.

األصػػل أف عػػ ء اإلثبػػات يف الفقػػو اإلسػػبلمي يقػػ  علػػى ا٤بضػػركر، فيثبػػ  التعػػدم كأنػػػو ك 
بػػػْب فقهػػػاء ا٤بػػػذاى  األربعػػػة يف أٌف اإلثبػػػات ابلبينػػػة تسػػػب  يف الضػػػرر الواقػػػ  عليػػػو، كال خػػػبلؼ 

 أييت: ٤بايطل  من مٌدعي الضرر، 
: " البٌينػة علػى ا٤بػٌدعي، كاليمػْب علػى -  -يف حدي  ابن عبػاس  -   -قولو  -ُ
 . (ِ)من أنكر"
عل  حٌجةن كألٌف ا٤بٌدعي يٌدعي أمران خفٌيان، فيحتاج إُف إظهار، كللبٌينة قٌوة إظهار، فج -ِ
 للمٌدعي.

                                                             

 ـُٗٗٗ( ينظر على سبيل ا٤بثاؿ ا٤بادة األكُف من القانوف التجارم ا٤بصرم الصادر سنة ُ)
، ُٕٕ/ِاه ابػػػن ماجػػػو ، كرك ُّٗ/ِأشػػػار إليػػػو البخػػػارم يف عنػػػواف ابب كىػػػو ابب مػػػا جػػػاء أف البينػػػة علػػػى ا٤بػػػدعي، (ِ)

، كقػاؿ ِّٓ-ِِٓ/َُ، كالبيهقػي يف الكػرل ُٕٓ/ْ( كالدارقطِب ّٓ/َُ، كأبو داكد )عوف ا٤بعبود ِٓٔ/ّكالَبمذم 
  : إسناده حسن.ّٓ/َُ. كقاؿ صاح  عوف ا٤بعبودّ/ُِالنوكم: إسناده حسن أك صحي ، شرح صحي  مسلم 
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كإ٭ٌبا جعل  البٌينة على ا٤بٌدعي، ألٌف جانبو ضػعي ، إذ ىػو يريػد تغيػّب ا٢بػاؿ ا٤بسػتقٌر  -ّ
بريئػةن علػى األصػل يف بػراءة الػٌذمم إف كانػ  الػٌدعول  ة ا٤بػدعى عليػوكػوف ذٌمػ  كاألصػل، يدعيػوٗبػا 

 . (ُ)فيما يف ذٌمتو
 

 واخمراالم اااتكارية : برؽ إثبات الرتك ات ااقتصادية نيةادلسألة الثا
إثبػػػات االلتزامػػػات التجاريػػػة أاين كانػػػ  قيمتهػػػا بكافػػػة طػػػرؽ تقػػػرر األنظمػػػة التجاريػػػة جػػػواز 

كسػػا ل اإلثبػػات يف القػػانوف التجػػارم ، كلػػذا فػػ ف (ِ)اإلثبػػات مػػا َف يػػن  القػػانوف علػػى غػػّب ذلػػ  
 كسػا ل اإلثبػات أففليس ا٤بقصود يف القانوف التجارم   كم  ذل  أكس  منها يف القانوف ا٤بدٓف.

مفتوحػػة بكػػل حػػاؿ، فالشػػهادة أضػػع  الوسػػا ل يف القػػانوف كىػػي أقواىػػا يف الشػػريعة اإلسػػبلمية، 
كالكتابة مشركطة يف بعأ العقود التجارية، كليسػ  بشػرط يف الشػريعة اإلسػبلمية، كلػذا فػبل بػد 

ياهنا يف ا٤بسملة الَبكزات االقتصادية كا١برا م االحتكارية، كب إثبات حصر كسا ل ٕب  مسملة من
 .التالية

 
 يف إثبات الرتك ات واخمراالم اااتكارية اصر البينات عدـ: الثالثةادلسألة 

ثبػات أمػاـ ٯبػوز اإلقرر ا٤بنظم السعودم يف البل حة التنفيذية لنظػاـ ا٤بنافسػة السػعودم أنػو 
٢باسػػػػوب ثبػػػػات، ٗبػػػػا يف ذلػػػػ  البيػػػػا ت اإللكَبكنيػػػػة أك الصػػػػادرة عػػػػن االلجنػػػػة ٔبميػػػػ  طػػػػرؽ اإل

كإف كػاف عػدـ ا٢بصػر ٨بتصػاِّ يف  .(ّ) كمراسبلت الفاكس كالريػد اإللكػَبكٓف كتسجيبلت ا٥بات 
ىػػػذه ا٤بػػػادة اب١بػػػزاءات علػػػى ا٤بخالفػػػات، إال أف اإلثبػػػات يف دعػػػاكل ا٤بسػػػؤكلية ا٤بدنيػػػة يف ا١بػػػرا م 

 التجارية ٥با ا٢بكم نفسو.
 .(ْ)كاضحة عقلية كان  أك ٧بسوسة البينة يف اللغة: ا٢بجة الواضحة، كعرف  أبهنا داللةك 

                                                             

 . ُّٕ – ُّٔ/  ِا٤بقدمات ا٤بمهدات البن رشد ا٢بفيد ( ُ)
 ـُٗٗٗ( ا٤بادة التاسعة كالستْب من القانوف التجارم ا٤بصرم الصادر سنة ِ)
 . ٕٔ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم، ـ ّ)
   .ْٓ، إيضاح ٨بتار الصحاح ص َٗ، ا٤بعجم الوسي  ص َُٓ/ٗاتج العركس  (ْ)
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فقػد اختلػ  الفقهػاء يف تعريفهػا طػردان الخػتبلفهم يف كأما تعريفها يف االصػطبلح الفقهػي، 
 حصر البينات، على قولْب: 

 ٧بصورة، لؤلدلة اآلتية: البينات: أف القوؿ األوؿ
ر أف البينة يف النصوص َف ترد إال ٗبعُب الشهادة، فمن األحادي  الٍب تؤكد حص -ُ

 البينة يف الشهادة:
فقػػاؿ  ءقػذؼ امرأتػػو عنػػد النػػيب   بشػري  بػػن سػػحما -  - أف ىػبلؿ بػػن أميػػة -أ 

. كالبينػػة يف ا٢بػػدي  ىػػي الشػػهادة بػػبل ريػػ  بػػدليل قولػػو (ُ)النػػيب  :"البينػػة أك حػػد يف ظهػػرؾ"
 (.ْء فاجلدكىم...")النور:تعاُف:" كالذين يرموف اصنات   َف أيتوا أبربعة شهدا

حينمػػا اختصػػم مػػ  آخػػر يف بئر:"بينتػػ  أك  -  -كقػػاؿ   لؤلشػػع  بػػن قػػيس  -ب 
 .(ّ). كيف ركاية مفسرة ٥با:" شاىداؾ أك ٲبينو" (ِ)ٲبينو" 

كألف توسػػػي  معػػػُب البينػػػة يفػػػت  اباب لقضػػػاة السػػػوء أف ٰبكمػػػوا أبمػػػارات ضػػػعيفة،  -ِ
 .(ْ)ءت الشريعة بسد الذرا   فنفت  ابب شر كظلم، كقد جا

غػػّب ٧بصػػورة، كأهنػػا تطلػػ  علػػى كػػل مػػا يبػػْب ا٢بػػ ، كىػػو قػػوؿ  اتأف البينػػ القػػوؿ الثػػاص:
. قػػاؿ (ٓ) -رٞبهػم هللا  - اإلمػاـ ابػن تيميػػة كتلميػذه ابػن القػػيم كابػن فرحػػوف كصػدي  حسػن خػػاف

..، كاترة تكػوف ا٢بجػة غػّب :"كالبينة الٍب ىي ا٢بجة الشػرعية اترة.-رٞبو هللا  -اإلماـ ابن تيمية 
كالبينػػػػة عنػػػػدىم اسػػػػم ٤بػػػػا يبػػػػْب ا٢بػػػػ ، كبيػػػػنهم نػػػػزاع يف تفػػػػاري  :" –رٞبػػػػو هللا  -كقػػػػاؿ  .(ٔ)ذلػػػػ  
يعػػػِب  –: كالبينػػػة كػػػل مػػػا يبػػػْب لػػػو صػػػدؽ أحػػػدٮبا -رٞبػػػو هللا  -. كقػػػاؿ ابػػػن القػػػيم (ٕ)..ذلػػػ ،.

                                                             

 (.ْْٗ/ٖركاه البخارم )الفت  ( ُ)
 (.ُِّ/ُ( كمسلم )نوكم ُِّ/ٖركاه البخارم )الفت  ( ِ)
 (.ُِّ/ُ( كمسلم )نوكم َِٖ/ٓركاه البخارم )الفت  ( ّ)
 .َٖٔ/ ُكسا ل اإلثبات للزحيلي ( ْ)
. ظفػر البلظػي َِِ/ُ. تبصػرة ا٢بكػاـ البػن فرحػوف ِٕ. الطػرؽ ا٢بكميػة البػن القػيم ص ِّٗ/٦ّٓبموع الفتػاكل ( ٓ)

 .ٔٗلصدي  حسن خاف ص 
 .َِِ/ُ، تبصرة ا٢بكاـ البن فرحوف ِٕطرؽ ا٢بكمية البن القيم ص . الّْٗ/٦ّٓبموع الفتاكل ( ٔ)
   .ِّٗ/٦ّٓبموع الفتاكل  (ٕ)
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الػ  كأٞبػد كأ  حنيفػة  من إقرار أك شػهادة...، أك القػرا ن الظػاىرة عنػد ا١بمهػور كم -ا٣بصمْب
 .  (ُ)كتنازع الرجل كامرأتو يف ثياهبما 

  كمستند أصحاب ىذا القوؿ: 
كعليػػػو فالبينػػػة  ،(ِ)اسػػػم لكػػػل مػػا يبػػػْب ا٢بػػػ  كيظهػػػرهفهػػػي  ا٤بػػدلوؿ اللغػػػوم للبينػػػة -ُ

 .(ّ)مرادؼ لئلثبات عند أىل القانوف
 أف البينة يف القرآف ىي ا٢بجة كالرىاف، كمن األمثلة على ذل : -ِ
 (.ٕٓ.." )األنعاـ:.تعاُف:" قل إٓف على بينة من ر قولو  -أ 
 (.ُّّ.." )طو:.قولو تعاُف:" أكَف أتهتم بينة ما يف الصح  األكُف -ب 

كأكرد علػػيهم أبف ىػػذا اسػػتدالؿ يف غػػّب موضػػ  النػػزاع إذ النػػزاع يف البينػػة القضػػا ية ال البينػػة 
ُب شػػػػرعي كالصػػػػبلة كالصػػػػـو اللغويػػػػة. كٯبػػػػاب عنػػػػو أبنػػػػو َف يصػػػػرؼ ا٤بعػػػػُب اللغػػػػوم للبينػػػػة إُف معػػػػ
 ك٫بوىا، بل الدال ل على أف ا٤بعُب اللغوم ابؽ على ما ىو عليو.

بغػّب الشػهود يف  -مهنع هللا يضر  – أصػحابو كأقضػية -   -كما استدلوا بقضاء النيب  -ّ
 حوادث كثّبة.

 يبقاؿ: أردت السفر إُف خيػر، فمتيػ  النػ -  -كقد ركل جابر بن عبد هللا  -ْ
فقػػاؿ: إذا أتيػػ  ككيلػػي فخػػذ منػػو ٟبسػػة عشػػر  خيبرر  فقلػػ  لػػو: إٓف أريػػد ا٣بػػركج إُف  -   -

 .(ْ)كسقا، ف ذا طل  من  آية، فض  يدؾ على ترقوتو"
كما استدلوا اب٤بقصود الشرعي للقضاء أال كىو إحقاؽ ا٢ب  كإقامة العػدؿ، قػاؿ ابػن  -ٓ
كهللا سػػػبحانو أعلػػػم كأحكػػػم،  ،ت أمػػػارات العػػػدؿ فػػػثم شػػػرع هللا:" فػػػ ذا ظهػػػر -رٞبػػػو هللا  -القػػػيم 

                                                             

  .ُِٗ/ِالفواكو العديدة البن منقور  (ُ)
   .ُٔالطرؽ ا٢بكمية ص (ِ)
 .َِٔ/ ُكسا ل اإلثبات للزحيلي ( ّ)
، كىػػػو ُْٓ/ْلػػدارقطِب يف سػػػننو (، كركاه اُُُِْ)  َٖ/ٔكمػػػن طريقػػو البيهقػػػي يف الكػػػرل ِّّٔركاه أبػػو داكد ( ْ)

كابػن القطػاف كمػا يف  ْْ/َُضعي  ألف ابن إسحاؽ مشهور ابلتدليس كقد عنعن. كضعفو ا٤بنػذرم كمػا يف عػوف ا٤بعبػود 
 (.ِٖٖ، كاأللبآف يف ضعي  ا١بام )ْٗ/ْنص  الراية 
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كأعدؿ أف ٱب  طرؽ العدؿ كأماراتو كأعبلمو بشيء،   ينفػي مػا ىػو أظهػر منهػا كأقػول داللػة، 
 .(ُ)"كأبْب أمارة فبل ٯبعلو منها، كال ٰبكم عند كجودىا كقيامها ٗبوجبها

قػػػػوة أدلتػػػو كسػػػبلمتها مػػػػن كيػػػرل الباحػػػ  أف القػػػػوؿ بعػػػدـ حصػػػر البينػػػػات ىػػػو الػػػراج ، ل
 االعَباضات ا٤بؤثرة.

 
 أهم وساالل إثبات الرتك ات واخمراالم اااتكارية: الرابعةادلسألة 

بعد أف تقرر أف إثبات االندماج كاستغبلؿ الوض  ا٤بهيمن ٗبا يرت  ا٤بسؤكلية ا٤بدنية جػا ز 
 بكل طرؽ اإلثبات، سيتم عرض أىم كسا ل اإلثبات ا٤بتصورة، كىي:

ارتكػػاب سػػلوؾ كسػػيلة تركزيػػة غػػّب نظاميػػة أك إقػػرار ا٤بنشػػمة أك مػػن ٲبثلهػػا باألكُف:  الوسػػيلة
 .جرٲبة احتكارية

 : االستدالؿ ابلقرا ن إلثبات الَبكز أك ا١برا م االحتكاريةالوسيلة الثانية
 : إمكانية إثبات الَبكز االقتصادم كا١برا م االحتكارية عر الشهودالوسيلة الثالثة

 أييت.كبياهنا فيما 
 

سػػػلوؾ وسػػػيلة ترك يػػػة غػػػري نظاميػػػة أو إقػػػرار ادلنشػػػأة أو مػػػن ميثلهػػػا بالوسػػػيلة األوىل: 
 ارتكاب جرمية ااتكارية

يعػػد اإلقػػرار سػػيد األدلػػة كمػػا قيػػل، كلػػذا ٰبػػرص اقػػ  علػػى ا٢بصػػوؿ علػػى إقػػرار اب٤بخالفػػة 
 قبل أف يبح  عن أم أدلة أخرل، كيف ىذا ا٤ببح  سيتم التطرؽ لآليت:

  هـو اإلقرارأكال: مف
  اثنيان: حٌجٌية اإلقرار

 اب١برٲبة االحتكارية أك الوصوؿ للَبكز بطريقة غّب نظامية اثلثان: شركط صحة اإلقرار
 رابعان: حكم الرجوع عن اإلقرار

 خامسان: أنواع اإلقرار
 سادسان: حجية اإلقرار الكتا 

                                                             

 .ُِالطرؽ ا٢بكمية ص ( ُ)
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 سابعان: أنواع اإلقرار الكتا 
اتت الكتابيػػػػة يف القػػػػانوف الوضػػػػعي ٗبػػػػا جػػػػاءت بػػػػو الشػػػػريعة اثمنػػػػان: مقارنػػػػة األخػػػػذ ابإلثبػػػػا

 اإلسبلمية
 اتسعان: إثبات الَبكز االقتصادم عر اإلقرارات الشفهية أك الكتابية

 
 أوا: م هـو اإلقرار

اإلقػػرار لغػػةن ىػػو االعػػَباؼ. يقػػاؿ: أقػػٌر اب٢بػػٌ ، إذا اعػػَبؼ بػػو، كقػػٌرره غػػّبه اب٢بػػٌ  حػػٌٌب أقػػٌر 
 . (ُ)بو

مػا  أك ابرتكابػو إخبػار اإلنسػاف ٕبػ  عليػو آلخػريف االصطبلح الفقهي أبنو  كيعرؼ اإلقرار
كٲبكن أف يكوف اإلقػرار ابلٌلفػ  أك مػا يقػـو مقامػو، كاإلشػارة كالكتابػة  .(ِ) يوجد ا٢بد أك التعزير
 كالٌسكوت بقرينة. 

 كيفارؽ اإلقرار يف القوانْب اإلقرار يف الفقو اإلسبلمي فيما أييت:
، كأمػا (ّ)القػوانْب البلتينيػة سػيد األدلػة، كيلػـز القاضػي أف ٰبكػم ٗبوجبػو يعد اإلقػرار يف .ُ

يف الفقػػو اإلسػػبلمي، فػػ ف اإلقػػرار بينػػة قويػػة، إال أف القاضػػي إذا رأل مػػا يشػػك  يف صػػدؽ ا٤بقػػر 
 ف ف لو أف يرد إقراره، كيبْب سب  الرد.

ود يف كمػػػػا أف اإلقػػػػػرار غػػػػػّب القضػػػػا ي لػػػػػيس حجػػػػػة إال ابلشػػػػهادة، كالشػػػػػهادة ٥بػػػػػا قيػػػػػ .ِ
القانوف، كٚبض  الجتهاد القاضي، كأما يف الفقو اإلسػبلمي، فػ ف اإلقػرار غػّب القضػا ي إذا ثبػ  

 .  (ْ)ابلشهادة الشرعية ف ف القاضي ملـز بقبو٥با
الكتػا  الػػذم  يف القػانوف التجػػارم، فػيلح  أهنػػم إذا ٙبػدثوا عػػن اإلقػرار فػػ ف ا٤بقصػود السػػندك    

 . (ٓ)يتضمن إقراران ٕب 
                                                             

   القاموس اي  رسم: "قرر".(ُ)
، كقد أضي  للتعري  ا١بػزء ا٣بػاص ابإلقػرار اب١بػرا م ِّٓ-ِّّ(، كسا ل اإلثبات / ُِٕٓة )٦بلة األحكاـ العدلي( ِ)

 كا١بناايت.
 .َُْ، كقانوف اإلثبات ا٤بصرم ـ َُِ-ٗٗ، عن قانوف اإلثبات السورم ـِِٓ/ُكسا ل اإلثبات للزحيلي  (ّ)
 .ِٔٔ/ُكسا ل اإلثبات للزحيلي (ْ)
 .ُّٓ، َِٕ، ِِٓـ، ا٤بواد: ُٗٗٗدر سنة ينظر القانوف التجارم ا٤بصرم الصا (ٓ)



 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  387 
 

 : اّجّية اإلقراراثنياا 
 : كيدؿ على ذل اإلقرار حٌجة اثبتة ابلكتاب كالٌسٌنة كاإلٝباع كا٤بعقوؿ  
من الكتاب قولو تعاُف: "كإذ أخذ اٌَّ ميثاؽ الٌنبٌيْب ٤بػا آتيػتكم مػن كتػاب كحكمػة  ٌ  -ُ

جاءكم رسوؿ مصٌدؽ ٤با معكم لتؤمنٌن بػو كلتنصػرنٌو قػاؿ أأقػررمت كأخػذمت علػى ذلكػم إصػرم قػالوا 
 ( ُٖقرر  قاؿ فاشهدكا كأ  معكم من الٌشاىدين")آؿ عمراف:أ

كقولو تعاُف " اي أيٌها اٌلذين آمنوا كونوا قٌوامْب ابلقس  شهداء ٌَّ كلو على أنفسػكم   -ِ
 (، إذ الٌشهادة على الٌنفس إقرار عليها اب٢بٌ . ُّٓ")النساء:
 ه إقرار اب٢ب .( كإمبلؤ ِِٖكقولو تعاُف:" كليملل الذم عليو ا٢ب " )البقرة:  -ّ
 .(ُ)أقاـ ا٢بٌد على ماعز كالغامديٌة بعد إقرارٮبا ابلٌز   -   -كمن الٌسٌنة: أٌف الٌنيٌب   -ْ
 .(ِ)كحدي :" كاغد اي أنيس إُف امرأة ىذا ف ف اعَبف  فارٝبها"  -ٓ
قػػػرار حٌجػػػة علػػػى إُف اآلف علػػػى أٌف اإل -   -كقػػػد أٝبعػػػ  األٌمػػػة مػػػن عهػػػد النٌػػػيٌب   -ٔ

 .  (ّ)ا٤بقٌر، يؤخذ بو، كيعامل ٗبقتضاه 
 انتفاء الٌتهمة، ف ٌف العاقل ال يقٌر على نفسو كذابن.  كدليلو من ا٤بعقوؿ -ٕ

إال أنػػػو إذا ، (ْ)كاإلقػػرار أكمػػل ا٢بجػػػج كالبينػػات كأشػػدىا يف اإلظهػػػار كأقرهبػػا إُف ا٢بقيقػػة 
ر، فػيمكن للقاضػي أف يقبػل الرجػوع عنػو احتفَّ  القرا ن بكوف اإلقرار صدر عن طريػ  االضػطرا

قػػل عػن القاضػػي عػػبلء الػػدين بشػرط كجػػود قػػرا ن قويػة تػػدؿ علػػى أف اإلقػػرار غػّب صػػحي ، فقػػد ني 
أنػػػو قػػػاؿ:" يقػػػ  عنػػػد  كثػػػّبا أف الرجػػػل يقػػػر علػػػى نفسػػػو ٗبػػػاؿ يف  -رٞبػػػو هللا  -ا٢بنفػػػي  ا٤بػػػركزم

ليػو، ك٫بػن نفػٍب: إف أقػػاـ صػ ، كيشػهد عليػو،   يػدعي أف بعػأ ىػذا ا٤بػاؿ قػرض كبعضػو راب ع
 .(ٓ)على ذل  بينة تقبل كإف كاف تناقضا، أل  نعلم أنو مضطر إُف ىذا اإلقرار "

  

                                                             

   )شرح النوكم(. َُِ، ُٓٗ/ُُركاه مسلم (ُ)
 )شرح النوكم(. َِٓ/ُُكمسلم  َِٕ/ٖركاه البخارم ( ِ)
   .ْٗمرات  اإلٝباع البن حـز ص ( ّ)
  .ِٓٓ/ُكسا ل اإلثبات للزحيلي ( ْ)

 أ. ُٖفقو ا٢بنفية البن ٪بيم ؽ  عن الرسا ل الزينية يف ُْٓنظرية الدعول مد نعيم ايسْب ص  (ٓ)
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 ابخمرمية اااتكارية أو الو وؿ للرتك  بطريقة غري نظامية اثلثاا: شروط  حة اإلقرار
ط عػػدة شػػػرك  اب١برٲبػػة االحتكاريػػة أك الوصػػػوؿ غػػّب النظػػامي للَبكػػز يشػػَبط لصػػحة اإلقػػرار

 ىي:
أف يكػػػػوف ا٤بًقػػػػٌر معلومػػػػا، فػػػػبل يصػػػػ  أف يقػػػػوؿ شخصػػػػاف: نقػػػػر أبف إحػػػػدل منشػػػػ تنا  .ُ

 مارس  جرٲبة احتكارية معينة، فبل بد من التحديد.
   .من زاؿ عقلو ١بنوف أك خرؼك أف يكوف ا٤بقر مكلفا، فبل يص  إقرار الصغّب  .ِ
لمػػات عربيػػة ال فهػػم ا٤بقػػٌر ٤بػػا أقػػر بػػو، فلػػو أقػػر أعجمػػي ابلعربيػػة، أك لقػػن عػػر  عػػامي ك .ّ

يعرؼ معناىا، ف ف إقراره غّب صحي ، ٖببلؼ ما إذا كاف مثلو يعرؼ معناىا فػبل يقبػل منػو فيمػا 
 ال ٱبفى على مثلو معناه.

 االختيار، فبل يص  إقرار ا٤بكره. .ْ
 أال يكوف اإلقرار كاقعا على ٧باؿ.  .ٓ
 التجاريػػة أف يكػوف اإلقػرار بصػيغة ا١بػـز كاليقػْب، فػػبل يصػ  أف يقػوؿ: أظػن أف منشػميت .ٔ

 .(ُ) مارس  اإلغراؽ يف السوؽ
 رابعاا: اكم الرجوع عن اإلقرار

  -مػػن أقػٌر ٕبػ ٌو مػػن حقػوؽ العبػاد أك ٕبػػ ٌو  تعػاُف ال يسػق  ابلٌشػػبهة مػن ا٤بقػرر فقهػا أف 
 ٌ رجػ  يف إقػراره ف نٌػو ال يقبػل رجوعػو عنهػا مػن  -كالقصاص كحٌد القذؼ ككالزٌكاة كالكٌفارات 

، ألنٌ  و حٌ  ثب  لغّبه فلم ٲبل  إسػقاطو بغػّب رضػاه، ألٌف حػٌ  العبػد بعػد مػا ثبػ  ال غّب خبلؼو
ٰبتمل الٌسقوط ابلٌرجوع، كألٌف حقوؽ العباد مبنٌية على ا٤بشاٌحة، كمػا داـ قػد ثبػ  لػو فػبل ٲبكػن 

كعليػػو  فلػو أقػر مسػؤكؿ يف منشػػمة أف منشػمتو خالفػ  نظػاـ ا٤بنافسػػة   . (ِ)إسػقاطو بغػّب رضػاه 
 إقراره ف نو ال يقبل منو يف األصل. تراج  عن

 خامساا: أنواع اإلقرار
قسػػمْب  اب١بػػرا م االحتكاريػػة كالوصػػوؿ للمراكػػز ا٤بهيمنػػة بطػػرؽ غػػّب نظاميػػة ينقسػػم اإلقػػرار

 ٮبا:
                                                             

 .ْٖٓ/ُينظر: الكاش  يف شرح نظاـ ا٤برافعات الشرعية السعودم للشيخ عبدهللا اؿ خنْب  (ُ)
 .ّٕ/ٔ، كتنظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ُُْ - َُْ/  ْ( هناية اتاج ِ)
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اإلقرار القضا ي كىو ما ٰبصل أمػاـ  ظػر الػدعول، أثنػاء السػّب فيهػا، متعلقػان ابلواقعػة  .ُ
 ا٤بقر هبا.
و ما اختل  فيو قيود اإلقرار القضا ي، كمػا إذا َف يكػن اإلقػرار اإلقرار غّب القضا ي ى .ِ

أمػػاـ  ظػػػر الػػػدعول، أك َف يكػػن متعلقػػػا ابلواقعػػػة ا٤بقػػر هبػػػا. كٰبتػػػاج ىػػذا النػػػوع إُف إثبػػػات ابلبينػػػة 
 .(ُ)الشرعية

 سادساا: اجية اإلقرار الكتايب
 اختل  أىل العلم يف القضاء ابإلقرار الكتا  على أقواؿ: 

ٝبهور متقدمي ا٢بنفية أنو ال اعتبار ابلكتابة لتشابو ا٣بطوط كخشية التزكيػر.   : قوؿاألوؿ
كمػػػػػا أف الكتابػػػػػة قػػػػػد تكػػػػػوف للعبػػػػػ  كالتسػػػػػلية ك٘بربػػػػػة ا٣بػػػػػ ، كعنػػػػػد تطػػػػػرؽ االحتمػػػػػاؿ يبطػػػػػل 

يف قضٌية ا٢بضرمٌي كالكندٌم: " شاىداؾ أك ٲبينو، ليس  -   -. كاستدلوا بقولو (ِ)االستدالؿ
، كعػر (ْ). كأجي  أبف ا٤بقصود اب٢بدي : بينت  كما يف بعػأ الػركاايت (ّ)نو إاٌل ذاؾ " ل  م

 .كغلبة األمية عليهم لقلة الكتابة فيهم ابلشهادة ابعتبار األغل  عند العرب،
: قػػوؿ الشػػافعية كا٢بنابلػػة كبعػػأ ا٢بنفيػػة أنػػو يؤخػػذ ابإلقػػرار الكتػػا  بشػػرط اإلشػػهاد الثػػاص

 رطهم أبف اإلشهاد يبعد شبهة تشابو ا٣بطوط كالتزكير كالعب .. كعللوا ش(ٓ)عليو 
أف اإلقػرار الكتػػا   (ٔ): قػوؿ ا٤بالكيػة كركايػة عنػد ا٢بنابلػة رجحهػا اإلمػاـ ابػن تيميػة الثالػث

 حجة بكل حاؿ. كحجتهم:
(. َّ-ِٗقولو تعاُف:" إنو من سػليماف كإنػو مميحرلا نمحرلا هللا ػ."..")النمػل: -ُ

 جة عمل  بلقيس ٗبا فيها ٩با يدؿ على أهنا معترة.ككان  ىذه الرسالة ح

                                                             

 .ْْٓ/ُالكاش  يف شرح نظاـ ا٤برافعات الشرعية السعودم  (ُ)
  .ُّْلنظا ر البن ٪بيم /األشباه كا(ِ)
 (.ُْٓ/ِركاه مسلم )شرح النوكم ( ّ)
  .ِّٖ/ٓفت  البارم ( ْ)
  .ُّْاألشباه كالنظا ر البن ٪بيم /(ٓ)
   .ِّٔ/ُّ، ٦بموع الفتاكل ُّّتوثي  الديوف يف الفقو اإلسبلمي/( ٔ)
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قولػػػػو تعػػػػػاُف:" كتػػػػػ  علػػػػيكم إذا حضػػػػػر أحػػػػػدكم ا٤بػػػػوت إف تػػػػػرؾ خػػػػػّبا الوصػػػػػية  -ِ
(، كالوصية تثب  ابلقوؿ كالكتابػة كمػا يف حػدي  ابػن عمػر مرفوعػا:" َُٖللوالدين..." )البقرة:

 .(ُ)و مكتوبة عنده" ما ح  امرئ مسلم لو شيء يريد أف يوصي فيو يبي  ليلتْب إال ككصيت
قولػػػػػػو سػػػػػػبحانو:" اي أيهػػػػػػػا الػػػػػػذين آمنػػػػػػوا إذا تػػػػػػػداينتم بػػػػػػدين إُف أجػػػػػػل مسػػػػػػػمى  -ّ

(. ككجػو الداللػة أف اإلمػبلء إ٭بػا ِِٖفاكتبوه..."   قاؿ:" كليملػل الػذم عليػو ا٢بػ .." )البقػرة:
 ىو إقرار ابلدين.

ة، فقػد كلسب  تشري  الكتابة كالشهود قصة تؤكد أف الكتابػة مػن البينػات ا٤بعتػر  -ْ
أف هللا أرل آدـ ذريتػػػػو فقػػػػاؿ  :"حػػػػديثا كفيػػػػو -   - عػػػػن رسػػػػوؿ هللا-ل  -ركل أبػػػػو ىريػػػػرة 

تعاُف:" ىؤالء ذريت ، ف ذا كل إنساف مكتوب عمره بْب عينيو، ف ذا فيهم رجل أضػوؤىم أك مػن 
عمػر أربعػْب سػنة. قػاؿ: اي أضو هم، قاؿ: اي رب من ىذا  قاؿ: ىذا ابن  داككد، كقد كت  لو 

رب زد يف عمره، قاؿ: ذاؾ الذم كتب  لو، قاؿ: أم رب ف ٓف قػد جعلػ  لػو مػن عمػرم سػتْب 
سنة، قاؿ: أن  كذاؾ،   أسكن ا١بنة ما شاء هللا،   أىب  منها، فكاف آدـ يعػد لنفسػو، فػماته 

جعلػػ   ملػػ  ا٤بػػوت، فقػػاؿ لػػو آدـ: قػػد تعجلػػ ، قػػد كتػػ  ِف ألػػ  سػػنة، قػػاؿ بلػػى، كلكنػػ 
البنػػػ  داككد سػػػتْب سػػػػنة، فجحػػػد فجحػػػدت ذريتػػػػو، كنسػػػي فنسػػػي  ذريتػػػػو، فمػػػن يومئػػػذ أمػػػػر 

 . (ِ)ابلكتاب كالشهود" 
 استعمل الكتابة يف مواض  كثّبة فمنها: -   -أف النيب  -ٓ
 ، (4)حدي :" اكتبوا أل  شاه"   .أ 
أف يكتػ  لػو كتػاب أمػػن  -   -كيف قصػة ا٥بجػرة أف سػراقة سػمؿ رسػوؿ هللا  .ب 

 ،(ْ)فممر عامر بن فهّبة فكت  يف رقعة من أدٔف" 
فعػن  اشَبل من أحػد أصػحابو ككتػ  كتػااب يف ذلػ ، -   -كثب  أف النيب  .ج 

 منػو كأنػػو كتػ  كتػااب بػذل  جػاء فيػو:" بسػػم -   -يف قصػة شػرا و -ل  -العػداء بػن خالػد 
                                                             

   ( كغّبٮبا.ُِٕٔ( كمسلم )ِّٖٕركاه البخارم ) (ُ)
كصػػػػػػححو ككافقػػػػػػو الػػػػػػذىيب،  ِّٓ/ِك  ْٔ/ُ( كقػػػػػػاؿ: حسػػػػػػن صػػػػػػحي  كا٢بػػػػػػاكم َِٕٓ) ُّّ/ْركاه الَبمػػػػػػذم ( ِ)

  .ِْٔٔ، كا٤بشكاة برقم َِٗٓكصححو األلبآف يف صحي  ا١بام  برقم 
  .ُّٓٓكمسلم  ْٖٔٔ، َِِّركاه البخارم  (ّ)
  (.ُُٕ/ٕركاه البخارم )الفت   (ْ)
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، -   -هللا الػػػرٞبن الػػػرحيم، ىػػػذا مػػػا اشػػػَبل العػػػداء ابػػػن خالػػػد بػػػن ىػػػوذة مػػػن دمحم رسػػػوؿ هللا 
 . (ُ)اشَبل منو عبدا أك أمة على أال داء كال غا لة كال خبثة، بي  ا٤بسلم للمسلم" 

 فدؿ على أف الكتابة من البينات ا٤بعترة.  ،(ِ) صل  ا٢بديبية كأمر بكتابة  .د 
 ٔبام  التعبّب عن اإلرادة يف الكل. (ّ)قرار الكتا  كاإلقرار اللفظي أف اإل -ٔ
لقػػوة أدلتػػو كسػػبلمتها مػػن ا٤بعارضػػة،  كيػػرل الباحػػ  أف اإلقػػرار الكتػػا  حجػػة بكػػل حػػاؿ 

اإلقػػرار  ، كصػػاغها بعضػػهم أبفأف الكتػػاب كا٣بطػػاب يفكقػػد صػػاغ علمػػاء القواعػػد قاعػػدة فقهيػػة 
" كالعمػػػل اب٣بػػػ  مػػػذى  :-رٞبػػػو هللا  - قػػػاؿ اإلمػػػاـ ابػػػن تيميػػػة .(ْ)ابلكتابػػػة كػػػاإلقرار ابللسػػػاف 

 .(ٓ)قوم، بل ىو قوؿ ٝبهور السل " 
 سابعاا: أنواع اإلقرار الكتايب

 ٲبكن تقسيم اإلقرار الكتا  إُف قسمْب:
 القسم األكؿ: ما كاف اإلقرار الكتا  يف أكراؽ معدة للتوثي  عادة.

  يف أكراؽ غّب معدة للتوثي  عادة.القسم الثآف: ما كاف اإلقرار الكتا 
 كبياف القسمْب فيما أييت.

  

                                                             

( كحسػنو األلبػآف يف َُّ/ْفػ  آخػر )الفػت  ، بلَُ/ّكعلقػو البخػارم  ٕٔٓ/ِكابن ماجو  ّْْ/ِركاه الَبمذم  (ُ)
  .ُِِٖصحي  ا١بام  برقم 

 .ُّٖٕكمسلم برقم  ُِّٕ( ركاه البخارم يف صحيحو برقم ِ)
  .ْٔٔالسياسة القضا ية يف عهد عمر ص  (ّ)
  .ُِٓ. كرجحو الدكتور ا٥بليل يف رسالتو: توثي  الديوف يف الفقو اإلسبلميُّْ، ُِّ/ُكسا ل اإلثبات للزحيلي (ْ)
  .٨َُٔبتصر الفتاكل ا٤بصرية ص (ٓ)
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 القسم األوؿ: ما كاف اإلقرار الكتايب يف أوراؽ معدة للتوثيق عادة
مثػػل دفػػاتر التجػػار كصػػكوؾ العقػػود إذا كػػاف التوثيػػ  الكتػػا  يف أكراؽ معػػدة للتوثيػػ  عػػادة 

 ياهنا فيما أييت.كب ، ف هنا ٚبتل  قوة كضعفان ابلنظر إُف حا٥با،ك٫بوىا
ىي الٍب يكت  فيها التجار عادة مػا ٥بػم كمػا علػيهم مػن حقػوؽ دفاتر التجار، كىي : أوا

قػػاؿ ا٤بتػػمخركف مػػن ا٢بنفيػػة ابعتبػػاره، كذلػػ  استحسػػا  كقػػد  .(ُ)كالتزامػػات، بواسػػطتهم أك إبذهنػػم
. كمػػا يف الػػدفَب (ّ)-رٞبػػو هللا-كبػػو قػػاؿ اإلمػػاـ ابػػن تيميػػة ،(ِ)كقضػػاء ابلعػػرؼ، كىػػو قػػوؿ ا٤بالكيػػة

من حقوؽ لآلخرين أيخذ حكػم اإلقػرار، أمػا مػا للتػاجر مػن حقػوؽ علػى اآلخػرين، فهػي دعػول 
 ٙبتاج إُف بينة.

وافػػػ  ا٤بالقػػػوؿ ابعتبػػػار ذلػػػ  علػػػى النحػػػو ا٤بتقػػػدـ ىػػػو القػػػوؿ الصػػػحي  كيػػػرل الباحػػػ  أف 
 .من  ما يؤدم لضياعها٤بقصد الشريعة من حف  ا٢بقوؽ ك 

تتضػمن حقػا علػى التػاجر نفسػو صػاح   إذا كانػ الدفاتر التجارية كأما يف القانوف، ف ف 
 هي حجة إذا سلم  من التغيّب كالتزكير.فالدفَب، 

ٯبػػوز قبػػوؿ الػػدفاتر لتجاريػػة لئلثبػػات يف الػػدعاكل أنػػو  كقػػد قػػرر القػػانوف التجػػارم ا٤بصػػرم
لبيػػا ت الػػواردة ا فتكػػوفا٤بقامػػة مػػن التجػػار أك ا٤بقامػػة عليػػو مػػٌب كانػػ  متعلقػػة أبعمالػػو التجاريػػة، 

ابلدفاتر حجة علػى صػاحبها. كمػ  ذلػ  ٯبػوز ٤بػن يريػد أف يسػتخل  مػن ىػذه الػدفاتر ا٤بطابقػة 
 .(ْ)ما كرد بو من بيا ت أألحكاـ القانوف دليبل لنفسو أف ٯبز 

 :إذا كاف اإلقرار يف اتفاقية أك يف عقد، ف ف لئلقرار حالْباثنياا: 
 ين فيدخل يف الشهادة.: أف يتضمن شهادة شاىداألوىل احلاؿ
 .(ٓ): أف ال يتضمن إال صيغة العقد كتوقي  ا٤بتعاقدين إبقرارىمالثانية احلاؿ

                                                             

 .ٔٓ/ِالكاش  يف شرح نظاـ ا٤برافعات الشرعية السعودم  (ُ)
، كسػػػػػا ل اإلثبػػػػػات للزحيلػػػػػي ُُّ/ِ، فػػػػػت  العلػػػػػي ا٤بالػػػػػ  ُّْ، األشػػػػػباه كالنظػػػػػا ر ص ُٕٔ/ْ( الفتػػػػػاكل ا٥بنديػػػػػة ِ)
ُ/ْْٕ. 

 .ِّٔ/٦ُّبموع فتاكل اإلماـ  (ّ)
 .َٕـ، ا٤بادة ُٗٗٗلصادر سنة ( القانوف التجارم ا٤بصرم اْ)
  .ْٕٗ/ُكسا ل اإلثبات للزحيلي (ٓ)
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. كمثلػو يف كيرل الباح  أف اإلقرار الكتا  حجة بكل حػاؿ إف ثبػ  أنػو صػادر مػن ا٤بقػر
 . (ُ)ا٢بجية الرسا ل كالفواتّب كسندات القبأ كالشيكات ك٫بوىا ٩با ٯبرم بْب التجار كعمبل هم

مػػػن ٰبمػػػل صػػػفة التػػػاجر قػػػانو  حفػػػ  صػػػور  أف علػػػىالقػػػانوف التجػػػارم ا٤بصػػػرم  قػػػرركقػػػد 
ا٤براسػػػػبلت كالرقيػػػػات كغّبىػػػػا مػػػػدة ٟبػػػػس سػػػػنوات مػػػػن اتريػػػػخ إرسػػػػا٥با أك تسػػػػلمها. كٯبػػػػوز ٥بػػػػم 

بػػػدال مػػػن األصػػػل كيكػػػوف لتلػػػ  الصػػػور  ،االحتفػػػاظ للمػػػدة ا٤بػػػذكورة ابلصػػػور ا٤بصػػػغرة ميكػػػركفيلم
ت إذا ركعػػػػػي يف إعػػػػدادىا كحفظهػػػػػا كاسػػػػَبجاعها القواعػػػػػد كالضػػػػػواب  حجيػػػػة األصػػػػػل يف اإلثبػػػػا

 .(ِ)ا٤بقررة
كأمػػا يف الفقػػو اإلسػػبلمي، فالصػػورة قرينػػة، كليسػػ  حجػػة، إلمكػػاف التزكيػػر فيهػػا كالتغيػػّب، 

 كلكن للقاضي أف ينظر فيها على أهنا من القرا ن، كقد تقول بقرا ن أخرل.
 أوراؽ غري معدة للتوثيق عادة القسم الثاص: ما كاف اإلقرار الكتايب يف

اختلػػ  أىػػػل العلػػم يف اعتبػػػار اإلقػػرارات الكتابيػػػة يف أكراؽ غػػّب معػػػدة للتوثيػػ  عػػػادة علػػػى 
 قولْب:

: أهنا حجة يف األصل، كمثاؿ ذل  الوصية ا٤بتضمنة إقرارا ٕبػ  حجػة عنػد ا١بمهػور األوؿ
:" ما ح  امرئ مسلم لػو كمستند قوؿ ا١بمهور حدي  ابن عمر مرفوعا .(ّ)كلو َف يشهد عليها 

َف  ، ككجػػو الداللػػة أنػػو (ْ)شػػيء يريػػد أف يوصػػي فيػػو يبيػػ  ليلتػػْب إال ككصػػيتو مكتوبػػة عنػػده" 
 يذكر اإلشهاد ٩با يدؿ على أف الكتابة تغِب عنو.

اشػػَبطوا اإلشػػهاد علػػى ك : أهنػػا ليسػػ  ٕبجػػة مػػا َف يشػػهد عليهػػا، كىػػو قػػوؿ ا٤بالكيػػة الثػػاص
 .(ٓ)الوصية 

   مسا ل:كينبِب على ذل
  

                                                             

  .ّْٗتوثي  الديوف يف الفقو اإلسبلمي ص (ُ)
 .ِ-ِٔـ -ـُٗٗٗ( القانوف التجارم ا٤بصرم الصادر سنة ِ)
ة ضػمن ٦بلػ -، رسػالة يف العمػل اب٣بطػوط عنػد ا٢بكػاـ البػن مفلػ  ا٢بنبلػيَٓ،ْْ/ِمسا ل اإلماـ أٞبد البن ىان  ( ّ)

 .َّٗ/ْٔالبحوث اإلسبلمية 
   ( كغّبٮبا.ُِٕٔ( كمسلم )ِّٖٕركاه البخارم )(ْ)
 . ْٕٔ/ُ(كسا ل اإلثبات للزحيلي ٓ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 اااتجاج ابلرساالل الشخصية ادلسألة األوىل: 
أهنا حجػة إف ثبػ  صػدكرىا مػن صػاحبها لقاعػدة: إعمػاؿ الكػبلـ أكُف مػن  كيرل الباح 

 . (ِ) ، كقاعدة: الكتاب كا٣بطاب (ُ) إٮبالو
 اااتجاج بوساالل الرساالل احلديثة:ادلسألة الثانية: 

مػن حيػ  القػوة كالضػع ، نظػرا لتطػرؽ احتمػاؿ يرل الباح  أف الوسا ل ا٢بديثػة ٚبتلػ  
 يػرل الباحػ  أهنػا  رسا ل الػتلكسك  الرقيات صدكرىا من غّب من نس  اإلقرار إليو، ففي حاؿ
كالرسػػا ل ا٤برسػػلة عػػر  . كأمػػا رسػػا ل ا١بػػواؿ،(ّ)حجػػة بشػػرط التحقػػ  مػػن صػػدكرىا مػػن صػػاحبها

يف اإلثبػات إلمكػاف صػدكرىا مػن ّبل الباح  أهنا أضع  ف كسا ل التواصل االجتماعي ا٢بديثة
 غّب صاح  ا١بهاز.

 :ْبف ٥با حالف كأما رسا ل الريد اإللكَبكٓف 
إف كاف للجهاز الذم صدرت منو رقم سرم، ف ف الرسالة الٍب صدرت منػو تكػوف  .أ 
 .يف األصل، كعلى مدعي خبلؼ ذل  البينة معتمدة
سا ل الٍب صػدرت إف َف يكن للجهاز الذم صدرت منو رقم سرم، فبل اعتبار ابلر  .ب 

 الحتماؿ استعمالو من شخ  آخر.
 التحقق من  حة وساالل اإلثبات الكتابية عند اإلنكارادلسألة الثالثة: 

 إثبات الواث   الكتابية عند إنكار ا٤بدعى عليو يكوف أبمور:
 ابإلشهاد على الكتابة. -ُ
مػػػن   بتحقػػػ  ا٣بػػػ  كمضػػػاىاتو، كيكػػػوف إمػػػا ابلتطبيػػػ  كا٤بقابلػػػة كإمػػػا ابالسػػػتكتاب ك  -ِ

 عرضها على خراء ا٣بطوط للتحق  من تطاب  ا٣بطوط.
لتطبيػػػػػ  كا٤بقابلػػػػػة أك ابفػػػػػ ف كػػػػػاف ا٤بسػػػػػتند مطبوعػػػػػا كعليػػػػػو توقيػػػػػ  ا٤بنكػػػػػر ف نػػػػػو يعمػػػػػل  -ّ

 االستكتاب كمن   عرضها على خراء ا٣بطوط للتحق  من تطاب  التواقي .

                                                             

 .ُُْ(  األشباه كالنظا ر البن ٪بيم ص ُ)
  ّْٗ( شرح القواعد الفقهية للشيخ أٞبد الزرقا ص ِ)
 . ّٖٔ – ّْٔ(توثي  الديوف يف الفقو اإلسبلمي للهليل ص ّ)
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ي  مػا ذكػر إذ ف ف كاف ا٤بستند مطبوعا كعليو بصمة ا٤بنكر، ف ف التحق  أيسر من ٝب -ْ
 قد يصل إُف اليقْب لتعذر تزكير البصمات.

فػػػ ف كػػػاف ا٤بسػػػتند مطبوعػػػػا كعليػػػو خػػػتم ا٤بنكػػػر ف نػػػػو يرجػػػ  إُف ا٣بػػػراء لتطبيػػػ  ا٣بػػػػتم  -ٓ
ا٢بقيقي للمنكر كا٣بتم الذم على ا٤بستند، ف ف ادعى أف ا٣بتم ختمػو كلكنػو خػتم بػو بػبل علمػو، 

يػر األختػاـ سػهل للغابػة بػل قػد يكػوف أسػهل مػن ف ف القػوؿ قولػو. مػ  األخػذ يف االعتبػار أف تزك 
 .(ُ)تزكير التوقي  كا٣ب ، فيحتاط يف األخذ بو أكثر من غّبه

اثمنػػاا: مقارنػػة األخػػذ ابإلثبػػااتت الكتابيػػة يف القػػانوف الوضػػعي دبػػا جػػاءت بػػ  الشػػريعة 
 اإلسالمية

 ية نلح  اآليت:اب٤بقارنة بْب موق  القانوف كالفقو اإلسبلمي من األخذ ابإلثبااتت الكتاب
كىػػي األصػػل، كاإلثبػػات هبػػػا  ،اإلثبػػااتت الكتابيػػة أىػػم أدلػػة اإلثبػػات يف القػػوانْب .ُ

كاجػػ  يف بعػػأ العقػػود كالشػػركة كالصػػل ، كمػػا كػػاف مبلػػغ العقػػد فيهػػا كبػػّبا يف العػػرؼ القػػانوٓف 
لكػػل بلػػػد، كىػػي مرجحػػػة عنػػد التعػػػارض، كالقضػػػاء هبػػا كاجػػػ  علػػى القاضػػػي، كلػػيس لػػػو سػػػلطة 

 .(ِ)رد ا٤بستند الكتا  ما َف يطعن فيها ا٣بصم إبنكار أك تزكيرتقديرية يف 
يشَبط القػانوف يف ا٤بسػتند العػادم ليكػوف حجػة قاطعػة أف يكػوف مشػتمبل علػى  .ِ

التوقيػػػ ، كأمػػػا يف الفقػػػو اإلسػػػبلمي، فيكفػػػي ثبػػػوت صػػػدكر ا٤بسػػػتند مػػػن صػػػاحبو، كلػػػو خػػػبل مػػػن 
 .(ّ)التوقي 

تكػػوف األكراؽ العرفيػػة يف ا٤بػػواد فرفيػػة كرد الػػن  علػػى توسػػي  اإلثبػػات ابلورقػػة الع .ّ
التجاريػة حجػة علػػى الغػّب يف اترٱبهػػا كلػو َف يكػػن ىػذا التػاريخ اثبتػػا، مػا َف يشػػَبط القػانوف ثبػػوت 

 .(ْ)التاريخ. كيعتر التاريخ صحيحا حٌب يثب  العكس

                                                             

  ِّٔ - ّّٓج  الساب  ا٤بر (ُ)
 .ْْٖ/ِكسا ل اإلثبات  (ِ)
 .ِْٖ/ِكسا ل اإلثبات  (ّ)
 .ٗٔـ  -ـ ُٗٗٗ( القانوف التجارم ا٤بصرم الصادر سنة ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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كمػا يلحػػ  أف اإلثبػػااتت الكتابيػػة يف القػػانوف مقسػػمة أكثػػر، ككضػػ  ٥بػػا الشػػراح  .ْ
وا هبا عناية ابلغة، كأما فقهاء اإلسبلـ فقاعدهتم ىي أف كل كتابػة ثبتػ  أهنػا صػادرة شركطا كاعتن

 من شخ  فهي حجة عليو، بغأ النظر عن نوعها.
 اتسعاا: إثبات الرتك  ااقتصادي عرب اإلقرارات الش هية أو الكتابية

هي أك مػن ٲبكن إثبات الَبكز ا٢باصل ابالندماج ا٤بخل اب٤بنافسة من خبلؿ التصري  الشػف
خػبلؿ التقريػػر السػػنوم للشػػركة ا٤بند٦بػػة أك ا٤بسػػتحوذة أك مػن خػػبلؿ ا٣بطػػاب ا٤بوجػػو مػػن مشػػَبم 

% ٓاألسهم للشركة البا عة ألف بعأ قوانْب تداكؿ األسهم تلـز ا٤بشَبم ألسهم شركة تزيد عن 
 .(ُ)أبف يعلمها ٖبطاب يفص  عن نيتو السيطرة عليها 

 قراالن إلثبات الرتك  أو اخمراالم اااتكارية: ااستداؿ ابلالوسيلة الثانية
يعػػد االسػػتدالؿ ابلقػػرا ن مػػن البينػػات الػػٍب قػػد يضػػطر إليهػػا القاضػػي عنػػد عػػدـ تػػوافر أدلػػة 
أخػػرل، كالقػػرا ن حجػػة عنػػد عػػدد مػػن فقهػػاء ا٤بسػػلمْب، كىػػو توجػػو كثػػّب مػػن القػػوانْب، كيف ىػػذا 

 ا٤بوض  من البح  سيتم التطرؽ لآليت:
 ة يف اللغة كاالصطبلحأكالن: مفهـو القرين

 اثنيان: أقساـ القرا ن
 اثلثان: حكم اعتبار القرا ن حجة عند القاضي

 عن االندماج ا٤بخل ابلنظاـ كا١برا م االحتكارية ابلقرا ن رابعان: إثبات ا٤بسؤكلية ا٤بدنية
 واا: م هـو القرينة يف اللغة واا طالحأ

 هبا العبلمة. ، كيراد (ِ)القرينة لغةن: ممخوذة من ا٤بصاحبة 
. كىػذا يعػُب بػو (ّ)كأما يف الفقو اإلسبلمي، فعرف  القرينة أبهنا األمػارة البالغػة حػد اليقػْب 

كػػل أمػػارة ظػػاىرة تقػػارف شػػيئا خفيػػا فتػػدؿ   أهنػػا تشػػملالقرينػػة اليقينيػػة، كالتعريػػ  األتػػل للقرينػػة 
  .(ْ)عليو

                                                             

ينظػػر بعػػأ التطبيقػػات القضػػا ية يف ٕبػػ  مػػدل ٨بالفػػػة االنػػدماج كالسػػيطرة ألحكػػاـ ا٤بنافسػػة التجاريػػة للػػدكتور أٞبػػػد  (ُ)
 .٦ّٔبلة ا٢بقوؽ ص  –ا٤بلحم 

  مادة قرف. ُُِٖ/ٔلساف العرب كالصحاح (ِ)
   (.٦ُُْٕبلة األحكاـ العدلية ـ )(ّ)
   .ُٖٗ/ِ، ا٤بدخل الفقهي العاـ للزرقا ُِْتعارض البينات للشنقيطي ص (ْ)
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 اثنياا: أقساـ القراالن
 ٲبكن تقسيم القرا ن إُف اآليت:

:"ا٢بجػة بينػة عادلػة أك ففػي األشػباه كالنظا رن قطعيػة، كىػي حجػة بػبل خػبلؼ. قرا  -ُ
. (ُ)إقػػػرار أك نكػػػوؿ عػػػن ٲبػػػْب أك ٲبػػػْب أك قسػػػامة أك علػػػم القاضػػػي بعػػػد توليتػػػو أك قرينػػػة قاطعػػػة" 

 .(ِ)القرينة القاطعة أحد أسباب ا٢بكمك 
رأة كالرجػل، قرا ن ظنية، كىي الٍب فيها ا٣ببلؼ. كاالختبلؼ يف أاثث البي  بػْب ا٤بػ -ِ

 فهل ٰبكم ٗبا يصل  للرجل لو، كما يصل  للمرأة ٥با أـ ال.
، ف نػو قرينػة علػى -عليػو السػبلـ  – قرا ن متوٮبة، كوجػود الػدـ علػى قمػي  يوسػ  -ّ

، صػػػدؽ دعػػػول إخوتػػػو، لكػػػن عػػػدـ ٛبزيقػػػو قرينػػػة أخػػػرل أقػػػول منهػػػا تػػػدؿ علػػػى كػػػذب الػػػدعول
 .كالقرا ن ا٤بتوٮبة مردكدة كال اعتبار ٥با

القسػػػػم ف ا١بهػػػػة القضػػػػا ية قػػػػد ٱبتلػػػػ  نظرىػػػػا يف القرينػػػػة، كخصوصػػػػا القسػػػػم الثػػػػآف ك إال أ
 الثال .

 اثلثاا: اكم اعتبار القراالن اجة عند القاضي
ال خػػبلؼ بػػْب ٝبهػػور فقهػػػاء ا٤بػػذاى  يف بنػػاء ا٢بكػػم علػػػى القرينػػة القاطعػػة كٱبتلفػػػوف يف 

أهنػا حجػة، كقػد  العلػمققػوف مػن أىػل ، كأما القرا ن القوية فالػذم عليػو ا(ّ)التفاصيل كا١بز يات
٢بجػػج القضػػاء  -رٞبػػو هللا  - (3)نصػػر ىػػذا القػػوؿ ٝباعػػة مػػن اققػػْب كاأل مػػة فعنػػد ذكػػر القػػرايف

. كىػػػي األمػػػارات (ٓ)كالػػػٍب أكصػػػلها إُف سػػػب  عشػػػرة حجػػػة، ذكػػػر منهػػػا القافػػػة كشػػػواىد األحػػػواؿ
:" كقػػػاؿ يف قػػاؿ غػػّبه تنػػازع ذم اليػػد مػػػ  مسػػػملة عػػنصػػػاح  اإلنصػػاؼ  عنػػد كػػبلـك  كالقػػرا ن.

                                                             

  .ِْٕاألشباه كالنظا ر البن ٪بيم ص (ُ)
  .َُْٕمادة  –٦بلة األحكاـ العدلية (ِ)
، ككسػا ل اإلثبػات للزحيلػي ْٗٔب: اإلسػبلـ عقيػدة كشػريعة مػود شػلتوت ص ( تنظر ٝبلة من أقواؿ الفقهاء يف كتػاّ)
ُ/ََٓ . 
ىػو أٞبػػد بػػن إدريػػس بػن عبػػد الػػرٞبن، أبػو العبػػاس، شػػهاب الػدين الصػػنهاجي القػػرايف: مػن علمػػاء ا٤بالكيػػة نسػػبتو إُف  (ْ)

ىػػ. لػو مصػنفات ْٖٔكا٤بنشم كتويف هبا سنة قبيلة صنهاجة )من برابرة ا٤بغرب( كإُف القرافة ٧بلة ابلقاىرة. كىو مصرم ا٤بولد 
جليلػػػة يف الفقػػػو كاألصػػػوؿ، منهػػػا )أنػػػوار الػػػركؽ يف أنػػػواء الفػػػركؽ( ، ك)اإلحكػػػاـ يف ٛبييػػػز الفتػػػاكم عػػػن األحكػػػاـ كتصػػػرؼ 

 .ْٗ/ُالقاضي كاإلماـ( ك)الذخّبة( يف فقو ا٤بالكية، ك)شرح تنقي  الفصوؿ( يف األصوؿ ك٨بتصره. األعبلـ 
  .ِْٖ/ِكؽ هتذي  الفر ( ٓ)
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بػػل  .مػػن البينػػات –رٞبػػو هللا  -كمػػ  ذلػػ  عػػدىا اليػػد قرينػػة مػػ  أف . (ُ)التمهيػػد: يػػده بينػػة..." 
اسػم ٤بػا يبػْب ا٢بػ ، فتػارة  ٝبهػور العلمػاء البينػة عنػديؤكػد أف  –رٞبو هللا  -٪بد اإلماـ ابن تيمية 

ة تكوف دال ل غّب الشػهود كالصػفة تكوف لواث م  أٲباف القسامة، كاترة يكوف شاىدا كٲبينا، كاتر 
كتلميػػذه ابػػن  ابػػن تيميػػة ك٩بػػن نصػػر إفػػراد األمػػارات بكوهنػػا حجػػة معتػػرة شػػرعا اإلمػػاـ .(ِ)للقطػػة
 .  (ّ)الباحثْب ا٤بعاصريناققْب ك  ككثّب من -رٞبهم هللا  –القيم 

 ٌصحابة:كاالحتجاج ابألمارات كالقرا ن مستند إُف أدلة قوية من الكتاب كالٌسٌنة كعمل ال
( ُٖكا علػػى قميصػػو بػػدـ كػػذب " )يوسػػ :ؤ فمٌمػػا الكتػػاب، فقولػػو تعػػاُف:" كجػػا -ُ

فقد ركم أٌف إخوة يوس  ٤بٌػا أتػوا بقميصػو إُف أبػيهم أتٌملػو، فلػم يػر خرقػان كال أثػر  ب، فاسػتدٌؿ 
فحكػػم  ،(ُٖ)يوسػػ : بػو علػػى كػػذهبم فكػػاف موقفػػو أف:"قػػاؿ بػػل سػػول  لكػػم أنفسػػكم أمػػرا.."

 ٛبزؽ القمي .  بكذهبم لقرينة عدـ
كقولػػو تعػػاُف:" كشػػهد شػػاىد مػػن أىلهػػا إف كػػاف قميصػػو قػػد مػػن قبػػل فصػػدق   -ِ

د مػن دبػر فكػذب  كىػو مػن الصػادقْب فلمػا رأل قميصػو قػكىو من الكاذبْب، كإف كػاف قميصػو 
(. فاسػتدؿ ا٢بػاكم بتمػزؽ القمػي  مػػن ِٖ-ِٔقػد مػن دبػر قػاؿ إنػو مػن كيػػدكن..." )يوسػ :

. قػػاؿ (ْ)ف دعواىػػا كاذبػػة، كَف يػػرد شػػرعنا إبنكػػار مثػػل ىػػذا ا٢بكػػم ا٣بلػ  علػػى أنػػو كػػاف ىػػاراب كأ
فتوصػػل بقػػد القمػػي  إُف معرفػػة الصػػادؽ منهمػػا مػػن الكػػاذب. كىػػذا : -رٞبػػو هللا  -ابػػن القػػيم 

لوث يف أحد ا٤بتنازعْب، يبْب بػو أكالٮبػا اب٢بػ . كقػد ذكػر هللا سػبحانو اللػوث يف دعػول ا٤بػاؿ يف 
 كحكػم النػيبسػلمْب يف الوصػية يف السػفر، كأمػر اب٢بكػم ٗبوجبػو. علػى ا٤بأىػل الذمػة قصة شهادة 

ٗبوجػػ  اللػػوث يف القسػػامة، كجػػوز للمػػدعْب أف ٰبلفػػوا ٟبسػػْب ٲبينػػا، كيسػػتحقوف دـ  -   -

                                                             

  .ُِّ/ِٗاإلنصاؼ م  الشرح ( ُ)
   .ِّٗ/٦ّٓبموع الفتاكل ( ِ)
. ظفػػػػر َِِ/ُ -رٞبػػػػو هللا  -. تبصػػػػرة ا٢بكػػػػاـ البػػػػن فرحػػػػوف ُِٗ/ِ -رٞبػػػػو هللا  -الفواكػػػػو العديػػػػدة البػػػػن منقػػػػور  (ّ)

 . ّٕيطي ص تعارض البينات للشنق ِٔ/ُ. كسا ل اإلثبات للزحيلي ٔٗص  -رٞبو هللا  -البلظي لصدي  حسن خاف 
  .ٗٔ/ّأضواء البياف للشنقيطي  (ْ)
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، فهػػػذا لػػػوث يف الػػػدماء، كالػػػذم يف سػػػورة ا٤با ػػػدة لػػػوث يف األمػػػواؿ، كالػػػذم يف سػػػورة (ُ)القتيػػػل 
 .(ِ)يف العرض ك٫بوه يوس  لوث يف الدعول 

للمرأتْب اللتػْب ادعتػا الولػد. فحكػم بػو  -عليو السبلـ  –نيب هللا سليمان قوؿ كيف  -ّ
" ا تػوٓف ابلسػػكْب أشػقو بينكمػػا " فسػمح  الكػػرل سررليمان للكػػرل فقػاؿ  -عليػو السػبلـ –داود 

ابػػػن قػػاؿ  ،(ّ)بػػذل  فقالػػ  الصػػغرل: " ال تفعػػل يرٞبػػ  هللا، ىػػو ابنهػػا " فقضػػى بػػو للصػػغرل 
:" فاستدؿ برضا الكرل بذل ، كأهنا قصدت االسَبكاح إُف التمسي ٗبسػاكاة -رٞبو هللا  -القيم 

علػػػى أهنػػػا ىػػػي   الصػػػغرل يف فقػػػد كلػػػدىا، كبشػػػفقة الصػػػغرل عليػػػو، كامتناعهػػػا مػػػن الرضػػػا بػػػذل 
 - عليػو السػػبلـ – َف يكػن مػرادهىػذا ا٤بعػُب كأنػػو  –رٞبػو هللا  -النػػوكم كيؤكػد اإلمػاـ  .(ْ)...أمػو

 .(ٓ)أف يقطعو حقيقة كإ٭با أراد اختبار شفقتهما لتتميز لو األـ، فلما ٛبيزت عرفها"
تػداعيا قتػػل أ  جهػػل. فقػػاؿ  اَّ كأٌمػا الٌسػػٌنة فمػػا كقػ  يف غػػزكة بػػدر البػِب عفػػراء، ٤بػػ -ْ

إليهمػا  ٥بما رسوؿ اٌَّ   ىل مسحتما سيفيكما   فقاال: ال. فقاؿ: أرايٓف سيفيكما فلٌما نظػر
 . فاعتمد   على األثر يف الٌسي . (ٔ)"قاؿ: ىذا قتلو كقضى لو بسلبو

أف النػػػيب   أمػػػر ا٤بلػػػػتق  أف يػػػدف  اللقطػػػة إُف كاصػػػفها، كأمػػػػره أف كمػػػن ذلػػػ   -ٓ
و فجعل كصفو ٥بػا قا مػا مقػاـ البينػة، بػل رٗبػا يكػوف كصػف. (ٕ)يعرؼ عفاصها ككعاءىا كككاءىا" 

 ٥با أظهر كأصدؽ من البينة.
فغلػ  علػى  ،١بػمىم إُف قصػرىمأقاتػل أىػل خيػر حػٌب أف النػيب   كمن ذل :  -ٔ

صػلى هللا فصا٢بوه على أف ٯبلػو منهػا ك٥بػم مػا ٞبلػ  ركػاهبم كلرسػوؿ هللا  ،األرض كالزرع كالنخل
فػ ف  ،يكتمػوا كال يغيبػوا شػيئا كاشػَبط علػيهم أف ال .الصػفراء كالبيضػاء كٱبرجػوف منهػا عليو كسلم

فغيبوا مسكا فيو ماؿ كحلػي ٢بيػي بػن أخطػ  كػاف احتملػو معػو إُف  .فعلوا فبل ذمة ٥بم كال عهد

                                                             

  .ُٗٔٔ، كمسلم برقم َََٔركاه البخارم برقم ( ُ)
   .ُُالطرؽ ا٢بكمية ص (ِ)
  .ِّٓ/ٖركاه النسا ي (ّ)
   .ُُ-َُالطرؽ ا٢بكمية ص (ْ)
  .ُٖ/ُِشرح النوكم على مسلم (ٓ)
  (.ِٓ-ُِ/ُِ( كمسلم )شرح النوكم ِْٔ/ٓركاه البخارم )فت  البارم (ٔ)
  .ُّْٓ( كمسلم برقم ْٔ/ٓركاه البخارم )فت  البارم (ٕ)
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مػا فعػل مسػ  حيػي الػذم جػاء بػو  :"لعم حيػي  فقاؿ رسوؿ هللا  ،خير حْب أجلي  النضّب
فدفعػو  ،قري  كا٤باؿ أكثر من ذلػ  لعهدا :فقاؿ ،أذىبتو النفقات كا٢بركب :فقاؿ " من النضّب
قػد رأيػ   :فقػاؿ ،كقد كاف حيي قبل ذل  دخل خربػة ،فمسو بعذاب ،إُف الزبّب  رسوؿ هللا 

صػلى هللا فقتػل رسػوؿ هللا  ،فػذىبوا كطػافوا فوجػدكا ا٤بسػ  يف ا٣بربػة ،حييا يطوؼ يف خربػة ىهنػا
اسػتدؿ بقرينػة كثػرة ا٤بػاؿ كقلػة الػزمن  –   -أف النػيب  ككجو الداللة .(ُ)ابِب حقي   عليو كسلم

 على أنو َف ينفد.
فمتيػ  النػيب  خيبر  أردت السػفر إُف قاؿ:  -  -جابر بن عبد هللا ركل كقد   -ٕ

فقػػاؿ: إذا أتيػػ  ككيلػػي فخػػذ منػػو ٟبسػػة عشػػر كسػػقا،  خيبرر    فقلػ  لػػو: إٓف أريػػد ا٣بػػركج إُف 
 .(ِ)ا طل  من  آية، فض  يدؾ على ترقوتو" ف ذ

أ  رافػػػ  قػػػاؿ ٠بعػػػ  عليػػػا ل يقػػػوؿ: بعثػػػِب كمػػػن ذلػػػ : مػػػا جػػػاء يف حػػػدي   -ٖ
أ  كالػػػزبّب كا٤بقػػػداد بػػػن األسػػػود، فقػػػاؿ: انطلقػػػوا حػػػٌب أتتػػػوا ركضػػػة خػػػاخ فػػػ ف هبػػػا   رسػػػوؿ هللا 

بنػػا خيلنػػا حػػٌب انتهينػػا إُف الركضػػة فػػ ذا ٫بػػن  ظعينػػة كمعهػػا كتػػاب فخػػذكه منهػػا فانطلقنػػا تعػػادل
الكتػػػاب أك لنلقػػػْب  لتخػػػرجنابلظعينػػة فقلنػػػا أخرجػػػي الكتػػػاب فقالػػػ  مػػػا معػػي مػػػن كتػػػاب فقلنػػػا 

 .(ّ)الثياب فمخرجتو من عقاصها 
أف الصحابة قضػوا ابلقػرا ن يف كثػّب مػن الوقػا   القضػا ية، كقػد سػاؽ ابػن القػٌيم   -ٗ

   . (ْ)   اٌلٍب قضى فيها الٌصحابة مهنع هللا يضر بناءن على القرا نكثّبان من الوقا   -رٞبو هللا  -
كمػػا اسػػتدلوا اب٤بقصػػود الشػػرعي للقضػػاء أال كىػػو إحقػػاؽ ا٢بػػ  كإقامػػة العػػدؿ،  -َُ

كهللا سػػػبحانو أعلػػػم :" فػػػ ذا ظهػػػرت أمػػػارات العػػػدؿ فػػػثم شػػػرع هللا -رٞبػػػو هللا  -قػػػاؿ ابػػػن القػػػيم 
كأعبلمػػػو بشػػػيء،   ينفػػػي مػػػا ىػػػو أظهػػػر منهػػػا  كأحكػػػم، كأعػػػدؿ أف ٱبػػػ  طػػػرؽ العػػػدؿ كأماراتػػػو

 .(ٓ)" كأقول داللة، كأبْب أمارة. فبل ٯبعلو منها، كال ٰبكم عند كجودىا كقيامها ٗبوجبها

                                                             

  (.ُُٖٖٔبرقم ) ُّٕ/ٗركاه البيهقي يف الكرل (ُ)
  .ّٖٓتقدـ ٚبرٯبو يف ص  (ِ)
   (.ِْْٗ( كمسلم برقم )ِْٖٓركاه البخارم برقم ) (ّ)
 .  َِ( الطرؽ ا٢بكمية البن القيم ص ْ)
   .ُٖالطرؽ ا٢بكمية ص (ٓ)
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كلػيعلم أف القػػرا ن إ٭بػػا يصػػار إليهػػا عنػػد انعػػداـ ٝبيػػ  كسػػا ل اإلثبػػات األخػػرل أك تعارضػػها 
  .(ُ)فالقضاء هبا للضركرة 

                                                             

  .ُّٕا ية يف عهد عمر ص السياسة القض(ُ)
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عػػػػػن اانػػػػػدماج ادلخػػػػػل ابلنظػػػػػاـ واخمػػػػػراالم  ابلقػػػػػراالن دلدنيػػػػػةرابعػػػػػاا: إثبػػػػػات ادلسػػػػػؤولية ا
 اااتكارية

تقػػػدـ أف أنظمػػػة ا٤بنافسػػػة تعتمػػػد كافػػػة كسػػػا ل اإلثبػػػات إلثبػػػات الَبكػػػزات ا٤بخلػػػة ابلنظػػػاـ، 
اسػتدؿ كالتصرفات ا٤بخالفة للنظاـ، ك٪بد يف التطبيقات القضا ية بعأ األمثلػة علػى ذلػ . فقػد 

توف كاتػػػ ، علػػػى قرينػػػة شػػػراء الشػػػركة ا٤بػػػدعى عليهػػػا ألسػػػهم القضػػػاء األمريكػػػي يف قضػػػية ىػػػاملي
الشركة ا٤بسيطر عليها ٤بدة ستة أشهر،   إف الشركة ا٤بشَبية رشح  ر يس إدارهتا ليكػوف ر يسػا 

 .(ُ)جمللس إدارة الشركة ا٤بسيطر عليها 
 كقػػػرر ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة التونسػػػي أٮبيػػػة القػػػرا ن إلثبػػػات الَبكػػػز االقتصػػػادم غػػػّب النظػػػامي أك
ا١بػرا م االحتكاريػػة، كنػػ  قػػراره:" كحيػػ  إف طبيعػػة تلػػ  ا٤بمارسػػات الػػٍب تعتمػػد ابلضػػركرة علػػى 
الكتمػػاف كا٤براكنػػة ٘بعػػل إقامػػة ا٢بجػػة عليهػػا أمػػرا عسػػّبا، كال ٲبكػػن التوصػػل إُف إثباهتػػا يف أغلػػ  

إذا مػا  ا٢باالت إال ابللجوء إُف القرا ن الٍب يرزىا التحقي ، حٌب كإف َف تشكل كػل كاحػدة منهػا
 .(ِ)أخذت لوحدىا ٗبعزؿ عن البقية دليبل قاطعا على كجود عملية التفاىم" 

 
 : إمكانية إثبات الرتك  ااقتصادي واخمراالم اااتكارية عرب الشهودالوسيلة الثالثة

تعػد الشػهادة أقػول البينػات عنػد أكثػر الفقهػاء، إال أف اعتبارىػا بينػة يف األعمػاؿ التجاريػػة 
ن ٕبػػػ  أحكػػػاـ االسػػػتناد إُف الشػػػهادة إلثبػػػات ا٤بخالفػػػات الَبكزيػػػة، كا١بػػػرا م ٧بػػػدكد، كلػػػذا ٰبسػػػ

 االحتكارية، عر ا٤بسا ل اآلتية: 
 أكالن: مفهـو الشهادة يف اللغة كاالصطبلح

 اثنيان: حكم الشهادة القضا ية
 اثلثان: مكانة اإلثبات ابلشهود يف الفقو اإلسبلمي كمقارنتو ابلقانوف

  

                                                             

 .٦ّٖبلة ا٢بقوؽ ص  –( مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ُ)
ـ، التقرير الوطِب حوؿ سياسػة كقػانوف ا٤بنافسػة يف تػونس ََِْديسمر  ُٔيف  ُْٓٓ( قرار ٦بلس ا٤بنافسة ذم الرقم ِ)

 .ّّص 
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 ادة يف اللغة واا طالحأواا: م هـو الشه
 :(ُ)تطل  الٌشهادة يف الٌلغة على أمور أٮبها 

 ا٤بعاينة من ا٤بشاىدة كا٤بعاينة. -ُ
كتطلػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػى ا٢بضػػػػػػػػػور كقولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاُف:" كىػػػػػػػػػم علػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا يفعلػػػػػػػػػوف اب٤بػػػػػػػػػؤمنْب  -ِ

 (.ٕشهود")الركج:
 (.ُٖكتطل  على العلم كقولو تعاُف:" شهد هللا أنو ال إلو إال ىو" )آؿ عمراف: -ّ
ى ا٢بل ، كقولو سبحانو:" كيدرأ عنها العػذاب أف تشػهد أربػ  شػهادات كتطل  عل -ْ

 (.ٖاب..." )النور:
 كتطل  على ا٣بر القاط . -ٓ

 كأما يف االصطبلح الفقهي، فقد اختل  علماء ا٤بذاى  يف تعريفها على أقواؿ:
عػاب كي .(ِ)اإلخبار عن كوف ما يف يد غػّبه لغػّبهففي بدا   الصنا   عرف  الشهادة أبهنا 

 على ىذا التعري  أنو غّب جام  فبل يدخل فيو شهادة الشهود بدخوؿ شهر رمضاف مثبل.
كنقل يف مواى  ا١بليل أف الشهادة:" قػوؿ ىػو ٕبيػ  يوجػ  علػى ا٢بػاكم ٠باعػو كا٢بكػم 

 .كتعقيدهكيعاب على ىذا التعري  طولو  .(ّ)" ٗبقتضاه إف عدؿ قا لو م  تعدده أك حل  طالبو
قػػد عػػٌرؼ صػػاح  هنايػػة اتػػاج الشػػهادة أبهنػػا: "إخبػػار عػػن شػػيء بلفػػ  كأمػػا الشػػافعية ف

 .(ٓ)كعٌرًفػػػػ  الشػػػػهادة يف كشػػػػاؼ القنػػػػاع أبهنػػػػا "اإلخبػػػػار ٗبػػػػا علمػػػػو بلفػػػػ  خػػػػاص"  .(ْ)"خػػػػاص
كيعػػاب علػػى ىػػذين التعػػريفْب للشػػافعية كا٢بنابلػػة اشػػَباط أف تكػػوف بلفػػ  خػػاص، كىػػي مسػػملة 

يشػػػَبط ٥بػػػا لفػػػ  معػػػْب عنػػػد االضػػػطرار كمػػػا يف  أنػػػو ال ، كيػػػرل الباحػػػ ا٣بػػػبلؼ فيهػػػا مشػػػهور
الشهادة على الشهادة كالشهادة ا٤بكتوبة من غا   أك ميػ  أك  س عنػد مػن يقػوؿ هبػا، أمػا يف 

 ٦بلس ا٢بكم فا٤بتعْب إلزاـ الشهود بلف  الشهادة خركجا من ا٣ببلؼ.

                                                             

  .ِِٗ/إيضاح ٨بتار الصحاح (ُ)
  .ّٖٗ/ٓبدا   الصنا   (ِ)
  .ُُٔ/ٖمواى  ا١بليل (ّ)
 . ِٕٕ/ٖ(هناية اتاج ْ)
 . ّٗٗ/ٔ(كشاؼ القناعٓ)
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و عػن غػّبه أك ك٩با تقدـ يتبْب أف التعريػ  ا٤بختػار ىػو أف الشػهادة إخبػار ا٤بكلػ  ٗبػا علمػ
 أبمر عاـ يف ٦بلس ا٢بكم.

 
 اثنياا: اكم الشهادة القضاالية

 للٌشهادة حاالف:  
حػػػاؿ ٙبٌمػػػل، كحػػػاؿ أداء. فمٌمػػػا الٌتحٌمػػػل، كىػػػو أف يػػػدعىى الٌشػػػخ  ليشػػػهد كٰبفػػػ   -ُ

الٌشهادة، ف ٌف ذل  فرض كفاية إذا قاـ بو الػبعأ سػق  عػن البػاقْب. فػ ف تعػٌْب ٕبيػ  ال يوجػد 
 . (ُ)ليوغّبه كاف فرضان ع

كأٌما األداء، كىو أف يٍدعىى الٌشػخ  ليشػهد ٗبػا علمػو، فػ ٌف ذلػ  كاجػ  عليػو، فػ ف  -ِ
كفاه غػّبه فػبل ٯبػ  عليػو ذلػ  ألنػو فػرض كفايػة لقولػو تعػاُف:" كال أيب الٌشػهداء إذا مػا دعػوا" 

كما   (.ِّٖ( كقولو تعاُف:"كال تكتموا الٌشهادة كمن يكتمها ف نٌو آ  قلبو" )البقرة:ِِٖ)البقرة:
أنػػػو إذا كػػػاف علػػػى الشػػػاىد ضػػػرر ف نػػػو ال ٯبػػػ  عليػػػو ذلػػػ  لقولػػػو تعػػػاُف:" كال يضػػػارَّ كاتػػػ  كال 

 . (ِ)(ِِٖشهيد" )البقرة:
 

 اثلثاا: مكانة اإلثبات ابلشهود يف ال ق  اإلسالمي ومقارنت  ابلقانوف
اٌتفػػػػ  الفقهػػػػاء ٝبيعػػػػان علػػػػى أٌف الٌشػػػػهادة مػػػػن طػػػػرؽ القضػػػػاء، لقولػػػػو تعػػػػاُف:" كاستشػػػػهدكا 

هيدين مػػػػػػن رجػػػػػػالكم فػػػػػػ ف َف يكػػػػػػو  رجلػػػػػػْب فرجػػػػػػل كامػػػػػػرأاتف ٩بٌػػػػػػن ترضػػػػػػوف مػػػػػػن الٌشػػػػػػهداء" شػػػػػػ
(، كيف ٔ( كقولػػػو تعػػػاُف:" فػػػ ذا دفعػػػتم إلػػػيهم أمػػػوا٥بم فمشػػػهدكا علػػػيهم.." )النسػػػاء:ِِٖ)البقػػػرة:

(، كقػد أٝبػ  فقهػاء ا٤بسػلمْب ِ)الطػبلؽ: الرجعة يقوؿ سبحانو:" كأشهدكا ذكم عػدؿ مػنكم.."
 . (ّ)ُب عليها ا٢بكمعلى أهٌنا حٌجة يب

كأما االحتجاج ابلشهادة عند الشراح يف القضااي ا٤بالية فيختل  عما ىو موجود يف الفقػو 
 اإلسبلمي من عدة كجوه:

                                                             

 .  َِٓ/ُ(تبصرة ا٢بكاـ البن فرحوف ُ)
  .َِٔ/ُا٤برج  الساب   (ِ)
   .ّ/ُِ، ا٤بغِب ِْٔ/ْ(، مغِب اتاج إُف معرفة ألفاظ ا٤بنهاج ِِٔـ ) َّاإلٝباع البن ا٤بنذر ص (ّ)
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الوجو األكؿ: أف الشهادة يف القػانوف أتيت يف مرتبػة اثنيػة يف اإلثبػات بعػد الكتابػة، كأمػا يف 
 .(ُ)الفقو اإلسبلمي فالشهادة ىي األصل

ثػػآف: أف الشػػهادة يف القػػانوف غػػّب ملزمػػة للقاضػػي أف ٰبكػػم هبػػا، كلػػو صػػدرت مػػن الوجػػو ال
شهود تنطب  عليهم الشركط الشرعية، فهي كالقرينة ٚبض  لتقدير القاضي، فالشهادة غّب ملزمة 

 .(ّ)، كأما يف الفقو اإلسبلمي فبل ٯبوز للقاضي رد الشهادة إال ٤بسوغ شرعي(ِ)كغّب قاطعة
الشػهادة يف القػانوف لػيس ٥بػػا ضػاب ، مػن جهػة عػدد الشػهود كجنسػػهم الوجػو الثالػ : أف 

 .(ْ)كعدالتهم كأىليتهم، ألنو قرينة كما تقدـ، كأما يف الفقو اإلسبلمي فالشهادة ٥با شركط كقيود
، كا٤بػػواد (ٓ)الوجػو الرابػ : أف الشػهادة يف القػػانوف ٧بصػورة يف الوقػا   ا٤باديػػة كػا٢بري  كالوفػاة

، كالتصػػػػرفات القانونيػػػػة ذات ا٤ببػػػػػالغ (ٔ)بػػػػو مػػػػن السػػػػرعة كالثقػػػػػة بػػػػْب ا٤بتعػػػػاملْبالتجاريػػػػة ٤بػػػػا تتطل
 . (ٕ)اليسّبة

 :(ٖ)كٯبيز القانوف استثناء اإلثبات ابلشهادة يف األحواؿ اآلتية
 أف توجد كتابة تثب  ا٢ب ، كلكنها ضعيفة، فتكمل ابلشهادة. -1
جانػ  ا٤بػدعي،  أف يتخل  ا٤بدعى عليو عن ا٢بضػور أك ٲبتنػ  عػن ا١بػواب، فيقػول -2

 كٰب  لو أف يثب  ا٢ب  ابلشهادة.
 أف يوجد مان  من الكتابة، كالعبلقة بْب ا٣بادـ كسيده. -3
 أف يفقد السند الكتا ، كيثب  ذل . -4
 أف يتف  الطرفاف على اإلثبات ابلشهادة. -5

                                                             

 .ّٔ-ِٔ، كقانوف اإلثبات ا٤بصرم ـ ٕٓ-ٔٓ، قانوف اإلثبات السورم ـ َِّ/ُكسا ل اإلثبات للزحيلي  (ُ)
 .ِّْ/ِالوسي  للسنهورم  (ِ)
 .ِٔ، قانوف اإلثبات السورم ـ َُْ/ُكسا ل اإلثبات للزحيلي  (ّ)
 .ُُْ/ُا٤برج  الساب   (ْ)
 .َٔ، كقانوف اإلثبات ا٤بصرم ـ ِٓالسورم ـ ، قانوف اإلثبات ِِٗ/ُكسا ل اإلثبات للزحيلي  (ٓ)
، كالقػػانوف ا٤بػػدٓف ْٓ، كقػػانوف اإلثبػػات ا٤بصػػرم ـ ْٓ، قػػانوف اإلثبػػات السػػورم ـ ِِٗ/ُكسػػا ل اإلثبػػات للزحيلػػي  (ٔ)

 .ََْا٤بصرم ـ 
 .َٔ، كقانوف اإلثبات ا٤بصرم ـ ْٓ، قانوف اإلثبات السورم ـ َِّ/ُكسا ل اإلثبات للزحيلي  (ٕ)
 .ُْ-َْ، كقانوف اإلثبات ا٤بصرم ـ ٖٖ-ِٓ، قانوف اإلثبات السورم ـ ُّّ/ُاإلثبات للزحيلي  كسا ل (ٖ)
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كأمػػػا يف الشػػػريعة اإلسػػػبلمية فالشػػػهادة ىػػػي األصػػػل، كيصػػػ  إثبػػػات أم كاقعػػػة ابلشػػػهادة، 
 اء إذا توافرت يف الشهادة الشركط الشرعية.ابتفاؽ الفقه

كٲبكػػن تصػػػور إثبػػػات ا١بػػػرا م االحتكاريػػػة كالَبكػػػزات االقتصػػػادية يف حػػػاؿ كجػػػود اتفاقيػػػات 
شفهية لرف  األسعار أك تقاسم األسواؽ، أك يف حاؿ كجود اتفاقيات مكتوبػة غػّب معلنػة، كيطلػ  

احػػ  قضػػية جرٲبػػة احتكاريػػة أك تركػػزات عليهػػا الشػػهود، كابلنظػػر يف الوقػػا   القضػػا ية َف ٯبػػد الب
  اقتصادية ٨بلة أبنظمة ا٤بنافسة ثبت  ابلشهادة.
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 املطلب الجاىٕ

 جشاٛ املضؤّلٔ٘ املدىٔ٘ عً االىدماج املدل بامليافض٘ فكَا ّىظاما 

لقواعػد ا٤بسػؤكلية ا٤بدنيػة ا٤بنصػوص  يف السػاب  تستند دعاكل ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعةكان  
. (ِ)لتعػػويأ ٩بػػن أحػػدث الضػػررابلػػ  ا، فيحػػ  لكػػل مضػػركر أف يط(ُ) ا٤بدنيػػة عليهػػا يف القػػوانْب

ذه الػػػػدعول ٥بػػػػا طبيعػػػػة خاصػػػػة فهػػػػي هتػػػػدؼ ٢بمايػػػػة التػػػػاجر الشػػػػراح نظػػػػركا إُف كػػػػوف ىػػػػ إال أف
إذا تضػػػػرر اتجػػػػر مػػػػن االنػػػػدماج غػػػػّب ، فػػػػا٘بهوا إُف أنػػػػو (ّ)كا٤بسػػػػتهل  كلػػػػو قبػػػػل حصػػػػوؿ الضػػػػرر

ول كا٤بطالبة ابلتعويأ ككق  الفعل ا٤بخل بنظػاـ ا٤بنافسػة، أك القانوٓف، ف ف لو ا٢ب  يف رف  الدع
مركػػػزه  يف اسػػػتعماؿ إذا أسػػػاء التػػػاجر اتكػػػر. كمػػػن ا٤بقػػػرر يف القػػػوانْب التجاريػػػة أنػػػو (ْ)أحػػػدٮبا 

القانوٓف، كاف للقاضي بناء على طل  ا٤بضركر ا٢بكم ابلتعويأ أك تعػديل الشػركط التعسػفية يف 
 .(ٓ)يان العقد أك اإلعفاء منها كل

فالدعول ا٤بدنيػة يف قضػااي ا٤بنافسػة ال هتػدؼ فحسػ  إُف التعػويأ، بػل هتػدؼ إُف اٚبػاذ 
 .(ٔ)اإلجراءات الكفيلة ٗبن  كقوع الضرر يف ا٤بستقبل 

كفيمػػػػا أييت بيػػػػاف مػػػػا يَبتػػػػ  علػػػػى الػػػػدعول ا٤بدنيػػػػة يف حػػػػاالت االنػػػػدماج ا٤بخػػػػل أبنظمػػػػة 
 ركع اآلتية:، كسيتم ا٢بدي  عن ىذا ا٤بطل  عر الفا٤بنافسة

 .الفرع األكؿ: إيقاؼ االندماج ا٤بخل اب٤بنافسة
 .الفرع الثآف: التعويأ عن األضرار ا٤بَبتبة على االندماج ا٤بخل أبنظمة ا٤بنافسة

  

                                                             

ٞبػػاد مصػػطفى  –، ا٤بنافسػػة غػػّب ا٤بشػػركعة يف ٦بػػاؿ اإلعػػبل ت التجاريػػة ٠َْْبيحػػة قليػػو  ص  –( القػػانوف التجػػارم ُ)
 .  ُُّص  –القاىرة  –عزب 

ـ، ا٤بنافسػػة غػّب ا٤بشػركعة يف ٦بػػاؿ ُٖٔٗديسػمر  ِِمصػرم نقػػأ مػدٓف  ُِْص  ٓٓ( ٦بموعػة أحكػاـ الػنقأ س ِ)
 .ُِّٞباد مصطفى عزب ص  –اإلعبل ت التجارية 

 .ُِّٞباد مصطفى عزب ص –( ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة يف ٦باؿ اإلعبل ت التجارية ّ)
 .ُُٗ( ا٤بزاٞبة غّب ا٤بشركعة ١بوزي  ٬بلة ص ْ)
 (.-د -مكررأَالكويٍب ا٤بادة )( ينظر على سبيل ا٤بثاؿ: قانوف التجارة ٓ)
 .َُّ( االحتكار كا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة للغري  ص ٔ)
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 ال رع األوؿ: إيقاؼ ااندماج ادلخل ابدلنافسة
عو نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم أف جمللػػس ٞبايػػة ا٤بنافسػػة تكليػػ  ا٤بخػػال  بتعػػديل أكضػػا قػػرر

ال حػػػػة نظػػػػاـ ا٤بنافسػػػػة  ألزمػػػػ  كمػػػػا. (ُ)كإزالػػػػة ا٤بخالفػػػػة خػػػػبلؿ فػػػػَبة ٧بػػػػددة ٙبػػػػددىا البل حػػػػة 
مػن اتريػخ إببلغػو  ان ا٤بخالفػة خػبلؿ ٟبسػة عشػر يومػ كيزيػلأكضػاعو  أف يعػدؿ ا٤بخػال السعودم 
 .(ِ) اب٤بخالفة

قػػػػان، كإذا كػػػاف الضػػػػرر احتماليػػػػان فػػػػ ف القضػػػػاء ال ٰبكػػػػم ابلتعػػػػويأ إال إذا كػػػػاف الضػػػػرر ٧بق
كتكتفي اكمة ابٚباذ اإلجراءات ا٤بناسبة ٤بن  كقوع الضرر مسػتقببلن، كمػن ىنػا اختلفػ  دعػول 

للقاضػي أف ٰبكػم  أف لقضػاء ا٤بغػر كقػرر ا. (ّ)ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة عن دعول ا٤بسؤكلية ا٤بدنيػة
 .(ْ)امةابإلجراءات الوقا ية فيقضي ابلك  عن االستمرار يف أعماؿ ا٤بنافسة أك أيمر بغر 

العقػػػػوابت ا٤بَبتبػػػػة علػػػػى ا٤بخالفػػػػة ٗبوجػػػػ  النظػػػػاـ علمػػػػا أبف إزالػػػػة ا٤بخالفػػػػة ال يعفػػػػي مػػػػن 
 .(ٓ)كالبل حة

كٰبػػػ  جمللػػػس ا٤بنافسػػػة إلػػػزاـ ا٤بخػػػال  ببيػػػ  أسػػػهم أك حقػػػوؽ ملكيػػػة أك أيػػػة أصػػػوؿ أك أم 
 .(ٔ)تصرؼ آخر ٲبكن أف تزكؿ ا٤بخالفة من خبل٥با 
( علػػػى أف مػػػن ا١بػػػزاءات تفكيػػػ  االنػػػدماج أك كقػػػد نػػػ  القػػػانوف النمػػػوذجي )األكنكتػػػاد

كأثػر ىػذا ا٢بظػر ىػو  ،(ٖ)حظر القانوف األمريكي االندماجات ا٤بخلة أبنظمػة ا٤بنافسػةك  .(ٕ)إبطالو
 –أهنػا إذا كقعػ  ف هنػا تكػػوف ابطلػة، فقػد قػػاؿ األسػتاذ أديسػوف يف بيػػاف موقػ  القضػاء األ٪بلػػو 

                                                             

 ا٤بادة السادسة عشرة. -( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ُ)
 .ّٓال حة نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ( ِ)
 .ْٕٗأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -( النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ّ)
 ُـ. ٦بلػػػة القضػػػاء كالقػػػانوف. سُٖٔٗ-َُ-َّ. مسػػػتعجل. جلسػػػة ُٖٔٗ-ِِٓاكمػػػة الكليػػػة. القضػػػية رقػػػم ( ْ)
 .ْٖ. ص ِع
 .ّٓال حة نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ( ٓ)
 .ُٔنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ( ٔ)
 .ٓالفقرة  – ُُ( القانوف النموذجي )األكنكتاد( الفصل ٕ)
٦بلػػة ا٢بقػػوؽ  –د. أٞبػػد ا٤بلحػػم –٨بالفػػة االنػػدماج كالسػػيطرة ألحكػػاـ ا٤بنافسػػة التجاريػػة ، مػػدل ٕـ –( قػػانوف كبليتػػوف ٖ)

 .ُْص 
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العقػػود ا٤بخالفػة للنظػاـ العػػاـ ابطلػة للضػرر الػػذم : أبف ٝبيػ  ا٤بخالفػػة للنظػاـأمريكػي مػن العقػود 
 .(ُ)ترتبو على العامة

 ال رع الثاص: التعويض عن األضرار ادلرتتبة على ااندماج ادلخل أبنظمة ادلنافسة
يعػػػد التعػػػويأ مػػػن أىػػػم أغػػػراض الػػػدعول ا٤بدنيػػػة، بػػػل ىػػػو ا٤بتبػػػادر يف الػػػذىن عنػػػد ذكػػػر 

 ٤بسا ل اآلتية:الدعول ا٤بدنية، كيف ىذا الفرع يتم ٕب  ا
 ا٤بسملة األكُف: مفهـو التعويأ

 ا٤بسملة الثانية: التعويأ عن الضرر ا٤بادم ا٤بتحق  ابلفعل
 التعويأ عن الرب  الفا  ا٤بسملة الثالثة: 

 ا٤بسملة الرابعة: التعويأ عن الضرر ا٤بعنوم 
 ا٤بسملة ا٣بامسة: التعويأ عن الضرر االحتماِف

 
 ويضادلسألة األوىل: م هـو التع

ىػػو جػػر الضػػرر الػػذم ٢بػػ  اب٤بصػػاب، كيشػػمل مػػا ٢بػػ   يف االصػػطبلح القػػانوٓف التعػػويأ
ا٤بصػػاب مػػن خسػػارة كمػػا ضػػاع عليػػو مػػػن كسػػ   بشػػرط أف يكػػوف ذلػػ  نتيجػػة طبيعيػػة للفعػػػل 

 .(ِ)الضار. كيكوف تقدير مبلغ التعويأ داخبل يف سلطة القاضي 
 Trebleضػاع  ثػبلث مػرات )كأيخػذ القػانوف األمريكػي ٗبػا يعػرؼ بنظػاـ التعػويأ ا٤ب

Damages ٕبيػػػ  يػػػتم تعػػػويأ ا٤بضػػػركر مػػػن أم انتهػػػاؾ لقواعػػػد ا٤بنافسػػػة بثبلثػػػة أضػػػعاؼ ،)
 .(ّ)ا٤ببلغ ا٤بوازم لقيمة الضرر

كقػػيم ا٤بتلفػػات  ،كا٤بسػػتعمل يف الفقػػو اإلسػػبلمي لفظػػة )الضػػماف(، يقػػاؿ: ضػػماف ا٤بتلفػػات
 ابلنسبة لؤلمواؿ.

  

                                                             

 .ُّّاالحتكار كا٤بمارسات ا٤بقيدة للمنافسة للدكتور معْب الشناؽ ص ( ُ)
 .ٗٔٔ/  ُ( الوسي  للسنهورم ِ)
 .ُُٔسامي أبو صاٌف، ص  –إساءة استغبلؿ ا٤بركز ا٤بسيطر يف العبلقات التجارية ( ّ)
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 لضرر ادلادي ادلتحقق ابل علادلسألة الثانية: التعويض عن ا
مػػػػن ا٤بقػػػػرر أف لكػػػػل مػػػػن تضػػػػرر بسػػػػب  األنشػػػػطة اظػػػػورة أبنظمػػػػة ا٤بنافسػػػػة أف يطالػػػػ  

فػ ف كػاف الضػرر مػاداي متحقػ  الوقػوع ابلفعػل فػ ف القضػاء  .(ُ)الػٍب ٛبارسػها ابلتعػويأ  ا٤بنشػ ت
 .يعوضو ١بر ىذا الضرر

 
 التعويض عن الربح ال االملادلسألة الثالثة: 

بتعػػػويأ ا٤بضػػػركر عػػػن  ملػػػـز عػػػن العمػػػل غػػػّب ا٤بشػػػركع قػػػوانْب ا٤بدنيػػػة أف ا٤بسػػػؤكؿتقػػػرر ال
ا٣بسػػػػارة الػػػػٍب ٢بقػػػػ  بػػػػو كمػػػػا فاتػػػػو مػػػػن كسػػػػ ، طا٤بػػػػا كػػػػاف ذلػػػػ  نتيجػػػػة طبيعيػػػػة للعمػػػػل غػػػػّب 

كمػػا قػػررت ٧بكمػػة العػػدؿ األكركبيػػة أف التعػػويأ يشػػمل ا٣بسػػارة اققػػة كالكسػػ  ،  (ِ)ا٤بشػػركع
 .(ّ)الفا  

 .(ْ)جزافياِّ لتعذر دقة تقدير تعويأ يوازم الضرر  أالتعويكيكوف مقدار 
إُف  ، فػػيمكن ٕبثػػو بتقسػػيموموقػػ  الفقػػو اإلسػػبلمي مػػن التعػػويأ عػػن الػػرب  الفا ػػ كأمػػا 
الكسػ  الفا ػ  غػّب ا٤بؤكػد ، كاثنيهمػا ضػماف الكسػ  الفا ػ  ا٤بؤكػد حصػولوٮبا أكال مسملتْب،
بيػػة السػػعودية مػػن التعػػويأ عػػن تفويػػ  موقػػ  القضػػاء يف ا٤بملكػػة العر  ، كاثلثهمػػا بيػػافحصػػولو

 فيما أييت. اكبياهن ،ا٤بنفعة كتفوي  الفرصة
 أوا: ضماف الكسب ال االمل ادلؤكد اصول 

ٙبػػدث الفقهػػاء عػػن ضػػماف الكسػػ  الفا ػػ  ا٤بؤكػػد حصػػولو ٗبعػػُب أف يغلػػ  علػػى الظػػن 
 حصولو، كما يف الصور اآلتية:

فػػنق  لػػنب أمػػو، فػػ ف القاتػػل ا٢بنفيػػة أف مػػن قتػػل عجػػبل كمػػا يف حكمػػو،  فقهػػاء ذكػػر -ُ
 .(ٓ)يضمن قيمة العجل كما نق  من حلي  أمو

                                                             

 .ِٔ( ينظر على سبيل ا٤بثاؿ: قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم ـُ)
( مػػن القػانوف ا٤بػػدٓف الكػويٍب، كقػػد أخذتػو القػػوانْب العربيػة مػػن القػانوف الفرنسػػي، َِّ( ينظػر علػػى سػبيل ا٤بثػػاؿ: ا٤بػادة )ِ)

 .ُُِجوزي  ٬بلة ٠باحة ص  –ينظر كتاب: ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة 
 .ْٕٔأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -لقانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( النظاـ اّ)
 .ّٓٗ/ّأكثم ا٣بوِف  –الوسي  يف القانوف التجارم ( ْ)
 .ُِٔ، التعويأ عن الضرر يف الفقو اإلسبلمي ص َُِ/ِ(جام  الفصولْب ٓ)
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جػرح إنسػا ن فعجػز اجملػركح عػن الكسػ  ٯبػ  علػى الشػاج أف مػن  ا٢بنفية قرر فقهاء -ِ
 .(ِ) تعطلو عن العملكبينوا أف الضماف يشمل  (ُ)النفقة كا٤بداكاة

انعقػػػد سػػػب   تفويػػػ  ا٤بعػػػدـك الػػػذمقػػػرر اققػػػوف مػػػن أىػػػل العلػػػم مشػػػركعية ضػػػماف  -ّ
: "كإذا تػػرؾ العامػل العمػػل حػٌب فسػػد الثمػر فينبغػػي -رٞبػو هللا  –كجػوده، قػاؿ اإلمػػاـ ابػن تيميػػة 

أف ٯب  عليو ضماف نصي  ا٤بال ، كينظػر كػم ٯبػيب لػو عمػل بطريػ  االجتهػاد. كمػا يضػمن لػو 
يػػبس الشػػجر كىػػذا ألف تركػػو العمػػل مػػن غػػّب فسػػخ العقػػد حػػراـ كغػػرر كىػػو سػػب  يف عػػدـ ىػػذا 

مر، فيكوف كما لػو تلفػ  الثمػرة ٙبػ  اليػد العاديػة مثػل أف يغصػ  الشػجر غاصػ  كيعطلهػا الث
ال سػيما  -عن السقي حػٌب يفسػد ٜبرىػا، أمػا الضػماف ابليػد العاديػة كالضػماف بسػب  اإلتػبلؼ 

كاستيبلؤه على الشػجر مػ  عػدـ الوفػاء ٗبػا شػرطو ىػل ىػو يػد عاديػة فيػو  -إذا انضم إليو العادية 
  يف اإلتػبلؼ، كىػػذا يف الفوا ػد نظػّب ا٤بنػاف  فػػ ف ا٤بنػاف  َف توجػد كإ٭بػا الغاصػػ  نظػر، لكنػو سػب

منػػػ  مػػػن اسػػػتيفا ها كحاصػػػلو أف اإلتػػػبلؼ نوعػػػاف: إعػػػداـ موجػػػود كتفويػػػ  ٤بعػػػدـك انعقػػػد سػػػب  
كجػػوده كىػػذا تفويػػ . كعلػػى ىػػذا فالعامػػل يف ا٤بزارعػػة إذا تػػرؾ العمػػل فقػػد اسػػتوُف علػػى األرض 

يضػا ضػماف إتػػبلؼ أك ضػماف إتػبلؼ كيػػد، لكػن ىػل يضػػمن أجػرة ا٤بثػػل كفػوت نفعهػا، فينبغػػي أ
أك يضمن ما جرت بو العادة يف مثل تل  األرض، مثػل أف يكػوف الػزرع يف مثلهػا معركفػا فيقػاس 
ٗبثلها. أما على ما ذكره أصحابنا فينبغي أف يضمن أبجرة ا٤بثل، كاألصوب األقيس اب٤بػذى  أف 

 عمػػػلأك  .(ّ) يكػػػوف ضػػػماف يػػػد كإ٭بػػػا ىػػػو ضػػػماف تغريػػػربػػػ ، كعلػػػى ىػػػذا فػػػبلنيضػػػمن ٗبثػػػل مػػػا ي
االجتهػػاد يف قيمػػة ا٤بتلػػ  فخػػرص الصػػرة كاعتػػر يف مػػزارع أتلػػ  مغػػل سػػنتْب ابلسػػنْب ا٤بعتدلػػة، 

، كىػػو قريػػ  مػػن الػػرب  (ْ)كيف ربػػ  مضػػارب بشػػراء رفقتػػو مػػن نػػوع متاعػػو كبػػيعهم يف مثػػل سػػفره"
 الفا   اب٤بفهـو ا٤بعاصر.

أنػػو ال يوجػػد يف الفقػػو نػػ  علػػى التضػػمْب يف ىػػذه عاصػػركف بعػػأ الفقهػػاء ا٤ب كيقػػرر -ْ
كيػػرل . (ٓ)األحػواؿ سػول القواعػد الفقهيػػة العامػة كقاعػدة ال ضػرر كال ضػػرار كقاعػدة الضػرر يػزاؿ

                                                             

 .ُٕٔ/ُالفتاكل األنقركية ( ُ)
 .ِِٖ/ٓالبحر الزخار ( ِ)

 .َْٔ/ٓالفتاكل الكرل  (ّ)
 .ِّْ/ ٦ِبموع الفتاكل ُِٔ/ ْالفركع (ْ)
 .ُٗنظرية الضماف مد فوزم فيأ هللا ص  (ٓ)
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ٲبكػػن للحػاكم ا٢بكػػم بػػو بنػػاء علػى القواعػػد العامػػة الػػٍب تنفػي كقػػوع الضػػرر، كتطالػػ   آخػركف أنػػو
 .(ُ)بضماف األضرار ا٤بَبتبة على الفعل

الضػػرر الػػذم ٯبػػوز التعػػويأ عنػػو يشػػمل الضػػرر  أف٦بمػػ  الفقػػو اإلسػػبلمي  كقػػد قػػرر -ٓ
ًػػػ  ا٤بضػػػركر مػػػن خسػػػارة حقيقيػػػة، كمػػػا فاتػػػو مػػػن كسػػػ  مؤكػػػد، كال يشػػػمل  ا٤بػػاِف الفعلػػػي، كمػػػا ٢بى

 .(ِ) الضرر األد  أك ا٤بعنوم
ه كيرل الباح  أف التعويأ عن الكس  الفا   اق  الوقوع ىو الراج ، كيكػوف تقػدير 

 ابلعدؿ، كفقان للكس  ا٤بعتاد من ا٤بضركر.
 اثنياا: الكسب ال االمل غري ادلؤكد اصول 

 ٙبدث الفقهاء عن التعويأ عن األمواؿ إذا َف يتجر بػها الغاص ، كاختلفوا على قولْب:
: أنػػو ال يعػػوض صػػاح  األمػػواؿ عػػن رٕبػػو ا٤بفقػػود بسػػب  الغصػػ ، كىػػو مقتضػػى األوؿ

"  ففػي شػرح ا٤بنتهػى:ب  ماؿ الغص  للغاصػ ، كىػو قػوؿ ا٢بنابلػة، قوؿ ا١بمهور القا لْب أبف ر 
كال يضمن رب  فات على مال  ٕببس غاص  ماؿ ٘بارة مدة ٲبكػن أف يػرب  منهػا، إذا َف يتجػر 

ال يضػػػمن الغاصػػػ  مػػػا فوتػػػو علػػػى ا٤بالػػػ  مػػػن الػػػرب  كقػػػرر فقهػػػاء ا٢بنابلػػػة أنػػػو . (ّ)فيػػػو غاصػػػ "
 .(ْ) ٕببسو ماؿ التجارة

" كتػػل قولػػو "كغّبٮبػػا  ففػػي حاشػػية ٨بتصػػر خليػػل:سػػتح  التعػػويأ بػػذل ، : أنػػو يالثػػاص
ابلفػػوات" مػػن غىصىػػ  دراىػػم كد نػػّب لشػػخ ، فحبسػػها عنػػده مػػدة، ف نػػو يضػػمن الػػرب  لػػو ا٘بػػر 

 .(ٓ)رهٌبا بػها"
األكؿ، فبل يعوض عن الكس  غّب ا٤بؤكد، كقػد  ىو القوؿ ا٤برج الذم يراه الباح  أف ك 

 ى ذل  كما يف النقوؿ اآلتية:ذكر الفقهاء فركعان عل
كال يضمن الغاص  مهرىػا لػو حبسػها عػن النكػاح ) ":-رٞبو هللا  -  (ُ) قاؿ البهويت -ُ

حػػٌب فػػات ( نكاحهػػا ) ابلكػػر ( أم كرىػػا ألف النفػػ  إ٭بػػا يضػػمن ابلتفويػػ  إذا كػػاف ٩بػػا تصػػ  
                                                             

 .ِْنظرية الضماف للدكتور كىبة الزحيلي ص (ُ)
 الفقرة ا٣بامسة. َُٗ(، قرار ٦بم  الفقو اإلسبلمي ذك الرقم  ُٗ، ص ِ( ٦بلة اجملم  ) العدد الثآف عشر ج ِ)

 (.ّٕٖ/ّ) اإلرادات منتهىشرح  (ّ)
 (.٦ُّٕٗبلة األحكاـ الشرعية للقارم ا٤بادة)  (ْ)
 (.ُّْ/ٔحاشية ا٣برشي على خليل ) (ٓ)
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لػػػػى عػػػػدـ ع -رٞبػػػػو هللا  - . كنػػػػ  البهػػػػويت(ِ)ا٤بعاكضػػػػة عليػػػػو ابإلجػػػػارة كالبضػػػػ  لػػػػيس كػػػػذل "
التعػويأ عػػن الػػرب  الفا ػ  غػػّب ا٤بؤكػػد، فقػاؿ رٞبػػو هللا:" كال يضػػمن الغاصػ  رٕبػػا فػػات ٕبػػبس 

 .(ّ)ماؿ ٘بارة عن مالكو مدة ٲبكن أف يرب  فيها ألنو ال كجود لو"
أبنػو ال يعػوض عػن تفويػ  الفرصػة كػاف مػن  -رٞبو هللا  –كقرر الشيخ علي ا٣بفي   -ِ

ِف، كمػػا إذا أتخػػر ٧بػػامي يف طلػػ  االسػػتئناؼ عػػن ا٤بػػدة اتمػػل أف يكػػوف مػػن كرا هػػا كسػػ  مػػا
 .(ْ)اددة، أك ضياع فرصة الدخوؿ يف مسابقة كظيفية ك٫بو ذل 

 
اثلثػػاا: موقػػه القضػػاء يف ادلملكػػة العربيػػة السػػعودية مػػن التعػػويض عػػن ت ويػػمل ادلن عػػة 

 وت ويمل ال ر ة
٤بؤكػػػػػد يف قضػػػػػااي جػػػػرل العمػػػػػل يف القضػػػػػاء اإلدارم علػػػػػى التعػػػػػويأ عػػػػن الػػػػػرب  الفا ػػػػػ  ا

 .(ٓ)عديدة
ككرد يف حكم للدا رة التجاريػة بػديواف ا٤بظػاَف تعػويأ ا٤بػدعي عػن أرابح أسػهمو الػٍب فوهتػا 
ا٤بػدعى عليػو، ككرد يف ا٢بكػم:" فػ ف القاعػدة الشػرعية تقضػي أبف مػن قػاـ بتفويػ  معػدـك انعقػد 

 .(ٔ)سب  كجوده أنو يضمن ٗبثل ما يثب "
كم ٥بػا أف التعػويأ يشػمل مػا فػات مػن ربػ  كمػا حصػل مػن كقررت الدا رة التجارية يف ح

 .(ٕ)خسارة
                                                                                                                                                                                   

 شيخ ا٢بنابلة ٗبصػر يف عصػره. نسػبتو إُف )هبػوت( يف غربيػة مصػر. ،منصور بن يونس البهويت ا٢بنبلياإلماـ البهويت ىو  (ُ)
، منهػػا )الػػركض ا٤بربػػ  شػػرح زاد ا٤بسػػتقن  ا٤بختصػػر مػػن يف فقػػو ا٢بنابلػػة لػػو كتػػ  ىػػػَُُٓىػػػ، كتػػويف سػػنة َََُكلػػد سػػنة 
ك)كشػػػاؼ القنػػػاع عػػػن مػػػًب اإلقنػػػاع للحجػػػاكم( ، ك )دقػػػا   أكِف النهػػػى لشػػػرح ا٤بنتهػػػى(، ك )إرشػػػاد أكِف النهػػػى ، ا٤بقنػػػ ( 

عثماف بن أٞبػد النجػدم  يف شرح )نظم ا٤بفردات( للمقدسي، ك )عمدة الطال ( ، شرحو( لدقا   ا٤بنتهى ك )ا٤بن  الشافية
 .َّٕ/ٕاألعبلـ  .بكتابو )ىداية الراغ  لشرح عمدة الطال (

 .ِِٖ/ٗ( كشاؼ القناع ِ)
 .ِّٓ/ٗ( كشاؼ القناع ّ)

 .ْٔالضماف يف الفقو اإلسبلمي للشيخ علي ا٣بفي  ص (ْ)
 .ُّٖٗ/ْ/دُّكما يف ا٢بكم ذم الرقم   (ٓ)
 ىػ. َُِْلعاـ  ِ/د/تج/ٓٔحكم للدا رة التجارية بديواف ا٤بظاَف برقم (ٔ)
 ىػَْٗلعاـ  ْ/ت/ُٕٗحكم للدا رة التجارية بديواف ا٤بظاَف برقم  (ٕ)
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 كأما الكس  االحتماِف فبل يعوض عنو، فقد كرد يف حكم آخر ما أييت:
" كحيػػ  أف ىيئػػة التػػدقي  بعػػد إطبلعهػػا علػػى حكػػم الػػدا رة كاالعػػَباض عليػػو مػػن ا٤بػػدعى 

قضػا ها للمدعيػة ابلتعػويأ عمػػا عليهػا كدراسػتها ٤بسػتندات القضػية ف هنػا ال تتفػػ  مػ  الػدا رة يف 
فكيػػػ  يصػػػ  القػػػوؿ بتعويضػػػها عمػػػا فاهتػػػا مػػػن الػػػرب  كىػػػو مػػػن األمػػػور ... فاهتػػػا مػػػن ا٤بكاسػػػ  

ك٤بخالفػة ا٢بكػم ٧بػل التػدقي  ٥بػذا النظػر فػ ف ا٥بيئػة ٘بػد أنػو ... االحتمالية غّب مؤكدة ا٢بصػوؿ، 
نظرىػػا يف ضػػوء مػػا تقػػدـ يف ال مندكحػػة مػػن نقضػػو كإعػػادة القضػػية مػػرة أخػػرل إُف الػػدا رة إلعػػادة 

 .(ُ)".ىذا ا٢بكم..
 

 ادلسألة الرابعة: التعويض عن الضرر ادلعنوي
مػػا يصػػي   بعػػدة تعريفػػات متقاربػػة، فعرفػػو الشػػيخ علػػي ا٣بفيػػ  أبنػػو الضػػرر ا٤بعنػػوم عػػرؼ

اإلنساف يف شرفو، كعرضو من فعل، أك قوؿ يعػد مهانػة لػو كالقػذؼ كالسػ ، كمػا يصػيبو مػن أَف 
 عاطفتػػػو مػػػن ضػػػرب ال ٰبػػػدث أثػػػران، أك مػػػن ٙبقػػػّب يف ٨باطبتػػػو، أك امتهػػػاف يف يف جسػػػمو، أك يف

أبنو: )ما يصي  ا٤بضركر يف شػعوره، أك عاطفتػو، أك كرامتػو، أك  (ّ)السنهورم كعرفو ،(ِ) معاملتو
، ككصػػفو أبنػػو: )الضػرر الػػذم يصػػي  (ْ)شػرفو، أك أم معػػُب آخػر مػػن ا٤بعػػآف الػٍب ٰبػػرص عليهػا(

أبنػػػو: )إ٢بػػػاؽ الضػػػرر يف شػػػخ   -رٞبػػػو هللا  - . كعرفػػػو د. دمحم فػػػوزم(ٓ) مصػػػلحة غػػػّب ماليػػػة(
اآلخػػػرين فيمػػػا ٲبػػػس كػػػرامتهم أك يػػػؤذم شػػػعورىم، أك ٱبػػػدش شػػػرفهم، أك يػػػتهمهم يف ديػػػنهم، أك 

                                                             

 ىػُُْٕلعاـ  ْ/ت/ِٔحكم للدا رة التجارية بديواف ا٤بظاَف برقم  (ُ)
 ، القاىرة.ُُٕٗ، ط. ا٤بطبعة الفنية ا٢بديثة، ت ٓٓ( الضماف، الشيخ علي ا٣بفي ، ص ِ)
ىػػػػ يف مصػػر، كحصػػػل علػػػى ُُِّد السػػنهورم، مػػػن أكػػػر الشػػراح ا٤بػػػدٓف يف كقتػػػو، كلػػد سػػػنة ( ىػػو عبػػػد الػػرزاؽ بػػػن أٞبػػػّ)

ىػػػ، ُُّٗ، كضػػ  القػػوانْب ا٤بدنيػػة ٤بصػػر، كالعػػراؽ، كسػػوراي، كليبيػػا، كالكويػػ ، تػػويف سػػنة ُُٕٗالػػدكتوراه مػػن فرنسػػا سػػنة 
، كمصػػػادر ا٢بػػػ  يف الفقػػػو اإلسػػػبلمي. أشػػػهر مؤلفاتػػػو: الوسػػػي  يف شػػػرح القػػػانوف ا٤بػػػدٓف، كنظريػػػة العقػػػد يف الفقػػػو اإلسػػػبلمي

 .َّٓ/ّاألعبلـ 
 .َٕٗ/ُ( الوسي  للسنهورم ْ)
 .ُٖٗ/ُ( الوسي  للسنهورم ٓ)
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، كأمػػػا الػػػدكتور دمحم سػػػراج فعرفػػػو أبنػػػو مػػػا يتعلػػػ  ابلعػػػرض أك ابلشػػػرؼ أك (ُ) يسػػػيء إُف ٠بعػػػتهم(
 .(ِ)السمعة(
لتعري  األتػل كاألكثػر اختصػارا ىػو مػا عرفػو بػو الػدكتور دمحم بػو سػاؽ يرل الباح  أف اك 
فالضػرر ا٤بعنػوم مػا يقابػل ، (ّ)كل أذل يصي  اإلنساف يف عرضو أك عاطفتو أك شػعوره كىو أنو  

 .الضرر ا٤بادم
قػػد أكجػػ  ف موجػػ  للتعػػويأ إذا كجػػد سػػببو، الضػػرر ا٤بعنػػوم كتقػػرر القػػوانْب الوضػػعية أف

رنسي التعويأ عن كػل فعػل يسػب  الضػرر، كدخػل يف ىػذا اإلطػبلؽ الضػررين الف ا٤بدٓف القانوف
اسػػػػتقر ك ، (ٓ) اتفػػػػ  الشػػػػراح علػػػػى أف الضػػػػرر ا٤بعنػػػػوم يوجػػػػ  التعػػػػويأ قػػػػدك  .(ْ)ا٤بػػػػادم كاألد 

التعػػػػويأ عػػػػن الضػػػػرر بعػػػػد تػػػػردد،   جػػػػاء ا٤بقػػػػنن ا٤بصػػػػرم فمكػػػػد  ا٤بصػػػػرم علػػػػى ذلػػػػ  القضػػػػاء
 .(ٕ)دنية العربية على ذل كاستقرت بقية القوانْب ا٤ب ،(ٔ)ا٤بعنوم
كأما يف الفقو اإلسبلمي فليس يف كبلـ الفقهاء السابقْب كبلـ عن التعػويأ ا٤بػادم علػى  

، كأمػػػػا الفقهػػػػاء (ٖ)األضػػػػرار ا٤بعنويػػػػة مػػػػ  كجودىػػػػا، كيكتفػػػػى ابلتعزيػػػػر عنػػػػد كجػػػػود ا٤بقتضػػػػي لػػػػو 
 ا٤بعاصركف فاختلفوا على قولْب:

أ عنػػو، كإليػػو ذىػػ  عامػػة الفقهػػاء ا٤بعاصػػرين : أف الضػػرر ا٤بعنػػوم ال ٲبكػػن التعػػوياألوؿ
 –رٞبػػو هللا –، كالشػػيخ مصػػطفى الزرقػػاء (ُ) –رٞبػػو هللا  –كعلػػى رأسػػهم الشػػيخ علػػي ا٣بفيػػ  

  .(ْ)كبو صدر قرار ٦بم  الفقو اإلسبلمي (ّ) صبحي امصآف الدكتورك ، (ِ)
                                                             

 ، مكتبة دار الَباث. ِٗ(نظرية الضماف، دمحم فوزم فيأ هللا، ص ُ)
  ىػ.َُُْ، ط. دار الثقافة ُٔٓضماف العدكاف يف الفقو اإلسبلمي، دمحم أٞبد سراج، ص (ِ)
 .ِٗيف الفقو اإلسبلمي مد بوساؽ ص الضرر ( ّ)
 (.ُِّٖا٤بادة ) -، القانوف ا٤بدٓف الفرنسي ّٖٗ/ُ( الوسي  للسنهورم ْ)
 .ِٓالفعل الضار، لسليماف مرقس، ؼ  ٖٕٓالوسي ، فقرة  ِِْ( ا٤بسؤكلية ا٤بدنية مصطفى مرعي، ؼ ٓ)
 ا٤بصرم. -ٓف ا١بديد من القانوف ا٤بد ِِِ، ا٤بادة ِٓ( الفعل الضار، لسليماف مرقس، ؼ ٔ)
(، القػانوف ُ/ُِٕا٤بػادة ) -، كتنظر القوانْب ا٤بدنية اآلتية: القػانوف ا٤بػدٓف الكػويٍب ُٖٓ-ُٓٓ( التعويأ عن الضرر، ٕ)

(، القػانوف ِ/ُّْا٤بػادة ) -(، قانوف ا٤بوجبات اللبنػآف ِِّ(، القانوف ا٤بدٓف السورم ا٤بادة )َِٓا٤بادة )-ا٤بدٓف العراقي 
ا٤بػػادة  -(، القػػانوف ا٤بػػدٓف الليػػيب ُ/ٖٕ-ٕٕا٤بػػادتْب ) -(، القػػانوف ا٤بػػدٓف ا٤بغػػر  ُ/ّٖ-ِٖا٤بػػادتْب ) -تونسػػي ا٤بػػدٓف ال

(ِِٓ.) 
 .َْ/ُّا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ( ٖ)
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ألنػو ال قيمػة لػو ٗبجػرد ككذل  ٦برد األَف ال يوج  شيئان، :"-رٞبو هللا  - (1)كقاؿ ابن ٪بيم
األَف  أال تػػػرل أف مػػػن ضػػػرب إنسػػػا ن ضػػػرابن مؤ٤بػػػان مػػػن غػػػّب جػػػرح عليػػػو ال ٯبػػػ  عليػػػو شػػػيء مػػػن 

 .(ٔ)"األرش، ككذل  لو شتمتو شتمان يؤَف نفسو ال يضمن شيء
 :عن الضرر ا٤بعنوم التعويأ جواز عدـب القوؿ كأىم أدلة

مػ  كجػود أسػباب التعػويأ يف  عدـ كركد الدليل على التعويأ على الضرر ا٤بعنػوم، -ُ
  .العصر النبوم

الضػرر ا٤بعنػػوم،  عػنقضػاة ا٤بسػػلمْب علػى مػر العصػور ا٢بكػػم ابلتعػويأ  َف يثبػ  عػن -ِ
 للتعويأ. موجبان كىذا إٝباع منهم على أف الضرر ا٤بعنوم ليس 

 أف الضرر ال ٲبكن قياسو، فبل ٲبكن التعويأ عنو. -ّ
 أ عنها.أف العرض كالعاطفة أغلى من أف ٲبكن التعوي -ْ
 أف التعزير يكفي ٢بصوؿ التشفي من ا٤بضركر إف كجد اعتداء على عرضو أك شعوره. -ٓ

دمحم  الشػيخ : جواز التعويأ عن الضرر ا٤بعنوم، كإليػو ذىػ  بعػأ ا٤بعاصػرين، مثػلالثاص
 .(ٗ) ، كاألسػػػػػتاذ كىبػػػػػة الزحيلػػػػػي(ٖ) -رٞبػػػػػو هللا  - ، كالشػػػػػيخ دمحم شػػػػػلتوت(ٕ) فػػػػػوزم فػػػػػيأ هللا

 يت:كاستدلوا ابآل
 : أنو كرد يف اآلاثر ما يدؿ على صحة التعويأ عن الضرر ا٤بعنوم، فمن ذل :أوا

                                                                                                                                                                                   

 .ٓٓالضماف للشيخ علي ا٣بفي  ص ( ُ)
 .ُِْالفعل الضار كالضماف فيو للشيخ مصطفى الزرقا ص ( ِ)
دمحم بوسػػػاؽ،  َِ-ُٗص  الفعػػػل الضػػار كالضػػػماف فيػػو للشػػػيخ مصػػطفى الزرقػػػا ٣ٓٓبفيػػ  ص الشػػػيخ ا -( الضػػماف ّ)

 .ِّالتعويأ عن الضرر، ص 
 .َّٔ/ِ/ُِ، كينظر ٦بلة اجملم  َُٗ( قرار ٦بم  الفقو اإلسبلمي ذك الرقم ْ)
تصػػػاني ، منهػػػا  ىػػػػ. لػػػوَٕٗزيػػػن الػػػدين بػػػن إبػػػراىيم بػػػن دمحم، الشػػػهّب اببػػػن ٪بػػػيم: فقيػػػو حنفػػػي، مصػػػرم، تػػػويف سػػػنة  (ٓ)

)األشػباه كالنظػا ر( يف القواعػد الفقهيػة ك)البحػر الرا ػ  يف شػرح كنػز الػدقا  ( يف فقو،كفيػو نقػ  يف آخػره، أكملػو الطػػورم، 
 .ْٔ/ّك)الرسا ل الزينية( كعددىا كاحد كأربعوف رسالة، يف مسا ل فقهية. األعبلـ 

 َّْ/ٖ -( البحر الرا  ، ط. شركة سعيد كراتشي ٔ)
 .ِٓدمحم فوزم ص  -ة الضماف ( نظريٕ)
 .ّٓدمحم شلتوت ص  -( ا٤بسؤكلية ا٤بدنية ٖ)
 .ِٓ( نظرية الضماف لوىبة الزحيلي ص ٗ)
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 -  - أف أاب بكػر الصػدي  :-  - عبد هللا بن عمرك بن العػاص ما ركاه -ُ
قاـ يـو ا١بمعػة فقػاؿ إذا كػاف ابلغػداة فمحضػركا صػدقات اإلبػل نقسػم فػبل يػدخل علينػا أحػد إال 

فػػمتى الرجػػل فوجػػد أاب بكػػر  ،ذا ا٣بطػػاـ لعػػل هللا يرزقنػػا ٝبػػبلفقالػػ  امػػرأة لزكجهػػا خػػذ ىػػ ،إبذف
  أخػذ منػو   ما أدخلػ  علينػا :فالتف  أبو بكر فقاؿ ،كعمر قد دخبل إُف اإلبل فدخل معهما

 ،اسػػتقد :دعػػا ابلرجػػل فمعطػػاه ا٣بطػػاـ فقػػاؿ ،فلمػػا فػػرغ أبػػو بكػػر مػػن قسػػم اإلبػػل ،ا٣بطػػاـ فضػػربو
  فمػػن ِف مػػػن هللا يػػـو القيامػػػة :قػػاؿ أبػػػو بكػػر .علهػػا سػػػنةال ٘ب ،سػػتقيديكهللا ال  :فقػػاؿ لػػو عمػػػر

فػػممر أبػو بكػػر غبلمػػو أف أيتيػو براحلػػة كرحلهػا كقطيفػػة كٟبسػة د نػػّب كأرضػػاه  ،أرضػو :فقػاؿ عمػػر
 .(ُ)هبا

ككجػػو الداللػػة أنػػو عوضػػو عػػن الضػػرب ٗبقػػدار مػػن ا٤بػػاؿ رأل أنػػو يكفػػي عػػن مػػا أصػػابو مػػن 
 ضرر.

جذٲبػػػة حػػػْب ركعػػػتهم خيػػػل جػػػي   ركعػػػة بػػػِب لكدأنػػػو  -ل -رد عػػػن علػػػيك ك  -ِ
قاؿ ابن األثّب: يريد أف ا٣بيل راع  نساءىم كصبياهنم فمعطاىم شػيئان ٤بػا أصػاهبم مػن  .(ِ) خالد

                                                             

إُف ابػن كىػ  يف  َُْٖٓ(، كنسبو ا٤بتقي ا٥بندم يف كتابػو: كنػز العمػاؿ بػرقم َُْٖٓ، رقم ْٗ/ٖ( أخرجو البيهقي )ُ)
 جامعو.

بع  خالد بن الوليػد إُف بػِب جذٲبػة فقتػل  -  -( أف النيب ٕٓ-ٓٔ/ٖم ( كقصة ا٢بدي  ركاىا البخارم )فت  البار ِ)
عليان أف يػدم ٥بػم مػا أصػاهبم، فػودم قػتبلىم، كمػا أصػي  ٥بػم مػن األمػواؿ، حػٌب أعطػاىم  -  -منهم، كركعهم فممر النيب

بعػػ  خالػػد بػػن الوليػػد إُف بػػِب جذٲبػػة، فػػدعاىم لئلسػػبلـ، فلػػم  -  -بركعػػة ا٣بيػػل، كأصػػل ا٣بػػر يف البخػػارم: "أف النػػيب
ٰبسنوا أف يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولوف صبم ، فجعل خالد يقتل منهم كأيسر كدف  إُف كل رجل منا أسػّبه حػٌب إذا كػاف 

مػن أصػحا  أسػّبه. حػٌب قػػدمنا يػـو أمػر خالػد أف يقتػل كػل رجػل منػا أسػّبه، فقلػػ : كهللا ال أقتػل أسػّبم، كال يقتػل رجػل 
يديػػو فقػػاؿ: "اللهػػم إٓف أبػػرأ إليػػ  ٩بػػا صػػن  خالػػد مػػرتْب"، كيف فػػت  البػػارم  -  -فػػذكر ه فرفػػ  النػػيب -  -علػػى النػػيب

 عليػػػان، فقػػػاؿ: "اخػػػرج إُف ىػػػؤالء زاد يف ركايتػػػو:   دعػػػا رسػػػوؿ هللا   -أاب جعفػػػر أحػػػد ركاه الصػػػحي  -أف البػػػاقر ٖٓ/ٖ
، كاجعػػػل أمػػػر ا١باىليػػػة ٙبػػػ  قػػػدمي ، فخػػػرج حػػػٌب جػػػاءىم، كمعػػػو مػػػاؿ، فلػػػم يبػػػ  ٥بػػػم أحػػػد إال كداه"، كيف  ا٤بغػػػازم القػػػـو

أف ابن إسحاؽ زاد يف ركايتو: "فودم ٥بم الدماء كما أصي  ٥بػم مػن األمػواؿ  ُِّ/ْكالبداية البن كثّب  ِٖٖ/ّللواقدم 
قػاؿ مهػػدم رزؽ هللا فػمخره ا٣بػر فقػاؿ: "أصػب  كأحسػن "،  -  -يلغػة الكلػ    رجػ  إُف رسػوؿ هللاحػٌب أنػو ليػدم م

عػػن سػػند ابػػن إسػػحاؽ: مرسػػل ضػػعي ، ألنػػو موقػػوؼ علػػى أ   ٕٓٗيف كتابػػو: السػػّبة النبويػػة يف ضػػوء ا٤بصػػادر األصػػلية 
. ك٥بػذا ا٢بػدي  زايدة، أكردىػا ابػن األثػّب يف النهايػة يف غريػ  جعفر دمحم بن علي، كيف سنده: حكيم بن حكػيم، كفيػو كػبلـ

بعثػو ليػدم قومػان قػتلهم  -  -أف رسػوؿ هللا -ل -، كَف يذكر ٥بػا إسػنادان فقػاؿ: ".. كمنػو حػدي  علػيِٕٕ/ِا٢بدي  
 خالد بن الوليد، فمعطاىم ميلغة الكل ،   أعطاىم بركعو ا٣بيل".
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 -، كيف ىػػذا األثػر ضػػماف الركعػػة كىػي أذل معنػػوم اب٤بػػاؿ كقػد كردت إجػػازة النػػيب(ُ)ىػذه الركعػػة
 ."أصب  كأحسن " بقولو: ١بملة فعل علي ل - 

 -حػػدي  عبػػد هللا ابػػن أ  بكػػر عػػن رجػػل مػػن العػػرب قػػاؿ: زٞبػػ  رسػػوؿ هللا  -ّ
فنفحػِب نفحػة  -   -يـو حنْب، كيف رجلي نعل كثيفة، فوطئ  علػى رجػل رسػوؿ هللا  -  

مػان أقػوؿ: أكجعػ  رسػوؿ هللا بسوط يف يده، كقاؿ: "بسم هللا، أكجعتػِب". قػاؿ: فبػ  لنفسػي ال 
، فب  بليلة كما يعلػم هللا، فلمػا أصػبحنا إذا رجػل يقػوؿ: أيػن فػبلف  قػاؿ: قلػ : ىػذا -   -

:"إنَّػ ى -   -كهللا الذم كاف مِب ابألمس. قاؿ: فانطلق  كأ  متخوؼ، فقاؿ ِف رسػوؿ هللا 
ػػة فىخػػٍذىا كىًطٍئػػ  بنػىٍعلًػػ ى علػػى رًٍجلػػي اب ػػًذًه ٜبىىػػانوفى نػىٍعجى ػػٍوًط  فهى ألمػػًس فىػػمىٍكجىٍعتىًِب، فػىنىفٍحتػػ ى ابلسَّ

يسػػّب مػػن الطػػا   إُف ا١بعرانػػة كأبػػو رىػػم الغفػػارم  -  -بينػػا رسػػوؿ هللا، كيف ركايػػة أنػػو (ِ)هًبػػا" 
غليظتػػاف، إذ زٞبػػ   قتػػو  قػػة  علػػى  قػػة لػػو كيف رجليػػو نعػػبلف لػػو -  -إُف جنػػ  رسػػوؿ هللا

: -  -قػاؿ أبػو رىػم فوقػ  حػػرؼ نعلػي علػى سػاقو فمكجعػو فقػاؿ رسػػوؿ هللا -  -رسػوؿ هللا
.. .قػػاؿ: فمخػػذٓف مػػا تقػػدـ مػػن أمػػرم كمػػا أتخػػر ،كقػػرع رجلػػي ابلسػػوط "أكجعتػػِب أخػػر رجلػػ "

إنػػ  أكجعتػػِب برجلػػ  فقرعتػػ  ابلسػػوط "فجئتػػو كأ  أترقػػ  فقػػاؿ:  -  -فقػػالوا: طلبػػ  النػػيب
صػػلى  -كركل ابػػن جريػػر ا٣بػػر كفيػػو أف النػػيب، (ّ) "كأكجعتػ  فخػػذ ىػػذه الغػػنم عوضػػان مػػن ضػربٍب

 فمعطآف ٜبانْب نعجة ابلضػربة الػٍب ضػربِب "... فدعوت  ألعوض  منها"قاؿ:  -هللا عليو كسلم
(ْ). 

جػػنس التعػػويأ عػػن الضػػرر مػػن عوضػػو عػػن أَف الضػػربة، كىػػو  –   -ككجػػو الداللػػة أنػػو 
 ا٤بعنوم.
إف هللا تبػػػارؾ كتعػػاُف ٤بػػػا أراد ىػػػدل زيػػػد بػػػن  :-  - قػػاؿ عبػػػد هللا بػػػن سػػػبلـ -ْ

سعنة، قاؿ زيد بن سعنة: إنو َف يب  من عبلمات النبػوة شػيء إال كقػد عرفتهػا يف كجػو دمحم صػلى 
 اثنتػْب َف أخرٮبػػا منػو: يسػػب  حلمػػو جهلػو، كال يزيػػده شػػدة هللا عليػو كسػػلم حػْب نظػػرت إليػػو، إال

                                                             

 ، ط. ا٤بكتبة العلمية، بّبكت. ِٕٕ/ِنهاية يف غري  ا٢بدي  البن األثّب ( الُ)
 .َّّْ، كجود إسناده األلبآف يف السلسلة الصحيحة برقم ّْ/ُركاه الدارمي يف سننو ( ِ)
دار الكتػػػ  العلميػػة كانظػػػر: ابػػن كثػػػّب يف البدايػػة كالنهايػػػة  ْٖ/ٓكا٤بنػػتظم البػػػن ا١بػػوزم  ِْْ/ْالطبقػػات البػػن عػػػد ( ّ)
ْ/ّْٓ. 
 .ُٕٔ/ِاتريخ الطرم ( ْ)
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ا١بهل عليو إال حلما، فكن  أتلط  لو ألف أخالطو فمعرؼ حلمػو كجهلػو، قػاؿ: فخػرج رسػوؿ 
هللا   مػػن ا٢بجػػرات، كمعػػو علػػي بػػن أ  طالػػ ، فػػماته رجػػل علػػى راحلتػػو كالبػػدكم، فقػػاؿ: اي 

قػد أسػلموا كدخلػوا يف اإلسػبلـ، ككنػ  أخػرهتم أهنػم إف أسػلموا أاتىػم رسوؿ هللا، قرية بػِب فػبلف 
الػػرزؽ رغػػدا، كقػػد أصػػاهبم شػػدة كقحػػ  مػػن الغيػػ ، كأ  أخشػػى، اي رسػػوؿ هللا، أف ٱبرجػػوا مػػن 
اإلسػػبلـ طمعػػا كمػػا دخلػػوا فيػػو طمعػػا، فػػ ف رأيػػ  أف ترسػػل إلػػيهم مػػن يغيػػثهم بػػو فعلػػ ، قػػاؿ: 

إُف رجل جانبو، أراه عمر، فقاؿ: ما بقي منػو شػيء اي رسػوؿ هللا، قػاؿ زيػد  فنظر رسوؿ هللا  
بن سعنة: فدنوت إليو فقل  لو: اي دمحم، ىل ل  أف تبيعِب ٛبرا معلومػا مػن حػا   بػِب فػبلف إُف 

ال اي يهػػودم، كلكػػن أبيعػ  ٛبػػرا معلومػػا إُف أجػػل كػػذا ككػػذا، كال أ٠بػػي "أجػل كػػذا ككػػذا  فقػػاؿ: 
قلػ : نعػم، فبػػايعِب  ، فمطلقػ  ٮبيػػآف، فمعطيتػو ٜبػانْب مثقػػاال مػن ذىػػ  ، "حػا   بػِب فػػبلف

، قػػاؿ "اعجػل علػيهم كأغػثهم هبػا"يف ٛبػر معلػـو إُف أجػل كػذا ككػذا، قػاؿ: فمعطاىػػا الرجػل كقػاؿ:
نػازة رجػػل زيػد بػن سػعنة: فلمػا كػاف قبػل ٧بػل األجػل بيػومْب أك ثبلثػة، خػرج رسػوؿ هللا   يف ج

من األنصار كمعو أبو بكر، كعمر، كعثمػاف كنفػر مػن أصػحابو، فلمػا صػلى علػى ا١بنػازة د  مػن 
جدار فجلس إليو، فمخذت ٗبجام  قميصو، كنظػرت إليػو بوجػو غلػي ،   قلػ : أال تقضػيِب اي 

ل، كلقػػػػد كػػػاف ِف ٗبخػػػػالطتكم علػػػم، قػػػػاؿ: طٍػػػدمحم حقػػػي  فػػػوهللا مػػػػا علمػػػتكم بػػػػِب عبػػػدا٤بطل  ٗبي 
رت إُف عمر بن ا٣بطػاب كعينػاه تػدكراف يف كجهػو كالفلػ  ا٤بسػتدير،   رمػآف ببصػره كقػاؿ: كنظ

أم عػػدك هللا، أتقػػوؿ لرسػػوؿ هللا   مػػا أ٠بػػ ، كتفعػػل بػػو مػػا أرل  فوالػػذم بعثػػو اب٢بػػ ، لػػوال مػػا 
مػػر يف سػػكوف كتػػؤدة،   أحػػاذر فوتػػو لضػػرب  بسػػيفي ىػػذا عنقػػ ، كرسػػوؿ هللا   ينظػػر إُف ع

إ  كنا أحوج إُف غػّب ىػذا منػ  اي عمػر، أف أتمػرٓف ٕبسػن األداء، كأتمػره ٕبسػن التباعػة، "قاؿ: 
، قػاؿ زيػد: فػذى  "اذى  بو اي عمر فاقضو حقو، كزده عشرين صاعا مػن غػّبه مكػاف مػا رعتػو

ؿ: أمرٓف رسوؿ   عمر فقضآف حقي، كزادٓف عشرين صاعا من ٛبر، فقل : ما ىذه الزايدة  قا
 .(ُ) ..."هللا   أف أزيدؾ مكاف ما رعت 

                                                             

، كقػػاؿ شػػعي  األرنػػؤكط: ٞبػػد بػػن ا٤بتوكػػل بػػن أ  السػػرم، ِٖٖ( ركاه ابػػن حبػػاف يف صػػحيحو بَبتيػػ  ابػػن بلبػػاف بػػرقم ُ)
قػاؿ: يػػركم عػن أبيػػو،  َُٕ/ ْصػدكؽ لػو أكىػػاـ كثػّبة، لكػن توبػػ  عليػو كمػا سػػّبد، كٞبػزة بػػن يوسػ  َف يوثقػو غػػّب ا٤بؤلػ  

زة. كابقػػػي رجػػاؿ اإلسػػناد ثقػػػات. كقػػد صػػرح الوليػػػد بػػن مسػػلم ابلتحػػػدي . كضػػعفو األلبػػآف يف كتابػػػو: ركل عنػػو دمحم بػػن ٞبػػ
 (.ُُّْالسلسلة الضعيفة برقم )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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كزده عشػػرين صػاعا مػػن غػّبه مكػػاف مػا رعتػػو" دليػل علػػى  -   -ككجػو الداللػػة أف قولػو 
 صحة التعويأ عن الَبكي  كىو من جنس التعويأ عن الضرر ا٤بعنوم.

قضى ابلضماف ا٤باِف للمضركر ابلشػتم  كذلػ   أنو -ل -كرد عن النجاشيما  -ٓ
أف النجاشػػػػي قػػػاؿ للصػػػحابة ا٤بهػػػػاجرين إُف "يف حػػػدي  أـ سػػػلمة اهنع هللا يضر يف ىجػػػػرة ا٢ببشػػػة كفيػػػو: 

،    -كالسػيـو اآلمنػوف -ا٢ببشػة: اذىبػوا فػمنتم سػيـو أبرضػػي ،   مػن سػبكم غػػـر مػن سػػبكم غػـر
 .(ُ) "من سبكم غـر

كانتشػر قولػو بػْب صػحابتو  -  -علم بقوؿ النجاشػي  –   -ككجو الداللة أف النيب 
مهنع هللا يضر، كَف يستنكر، كقوؿ النجاشػي صػري  يف التعػويأ عػن السػ ، كىػو مػن قبيػل التعػويأ عػن 

 الضرر ا٤بعنوم.
ٰبٓب بػن سػعيد األنصػارم: أف رجلػْب اختصػما اب٤بدينػة يف زمػن عمػر  ما كرد عن -ٔ

اشػػهدكا فقػػد  :فقػػاؿ ،ضػػربتو حػػٌب سػػل  :، كقػػاؿ أحػػدٮبا لصػػاحبو -و هللا رٞبػػ - بػػن عبػػد العزيػػز
يسػػملو عػػن رجػػل  -رٞبػػو هللا  - كهللا صػدؽ، فمرسػػل عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز إُف سػػعيد بػػن ا٤بسػػي 

ضرب رجبلن حٌب سل  ىل مضى يف ذل  أثر أك سنة، فقاؿ سعيد: قضػى عثمػاف بثلػ  الديػة، 
عػن عمػر بػن عبػد هللا بػن طلحػة ا٣بزاعػي قػاؿ:   ركايػة كيفقاؿ سفياف: كليس ذل  علػى العاقلػة. 

كاف رجل يقاؿ لو ابن عقاب كاف عظيمان ٠بينػان، فمخػذه رجػل قصػّب فوطػم يف بطنػو حػٌب خػرئ، 
فمرسػػل عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز إُف سػػعيد بػػن ا٤بسػػي  يسػػملو عػػن ذلػػ ، فقػػاؿ سػػعيد بػػن ا٤بسػػي : 

عػػن  فػػ  أف  كيف ركايػػةبعػػْب فريضػػة. أبربعػػْب دينػػاران أك أر  -  - قضػػى فيػػو عثمػػاف بػػن عفػػاف
 .(ِ) عثماف بن عفاف قضى يف ذل  أبربعْب بعّبان يعِب الذم ضرب حٌب سل 

  - عن إ٠باعيل بن أمية أف رجبلن كاف يق  شػارب عمػر بػن ا٣بطػاب ككرد -ٕ
أمػػا إ  َف نػػرد ىػػذا كلكػػن سػػنعقلها فمعطػػاه أربعػػْب "فمفزعػػو عمػػر فضػػرط الرجػػل، فقػػاؿ عمػػر: -

                                                             

(ركاه أٞبػػد، كقػػاؿ الشػػيخ أٞبػػد شػػاكر: إسػػناده صػػحي  كقػػاؿ ا٥بيثمػػي: رجالػػو رجػػاؿ الصػػحي  غػػّب إسػػحاؽ كقػػد صػػرح ُ)
 .ٖٖ-ٕٖ/ِ، كالركض األن  شرح سّبة ابن ىشاـ ِٕ/ٔالزكا د ، ٙبقي : شاكر، ٦بم  َُٖ/ّابلسماع. ا٤بسند 

 .ْٗٓ/َُالى البن حـز ( ِ)
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قػػد ٠بػػى عمػػر بػػن :"-رٞبػػو هللا  - قػػاؿ ابػػن حػػـز "،شػػاة أك عناقػػان "كأحسػػبو قػػاؿ:  :ؿ، قػػا"درٮبػػان 
  .(ُ)"ا٣بطاب الذم أعطى يف ذل  عقبلن 

  -إُف قضػػاء عثمػػاف  -رٞبهمػػا هللا  –كقػػد ذىػػ  اإلمػػاـ أٞبػػد كإسػػحاؽ بػػن راىويػػة    
كالغػػػا   قػػػرر الفقهػػػاء أف ذلػػػ  يشػػػمل ذلػػػ  الػػػري  . ك (ِ)ال أعػػػرؼ شػػػيئان يدفعػػػوأٞبػػػد:  قػػػاؿك  -

 .(ّ)ككذل  ا٢بكم فيما إذا أفزعو حٌب أحدث كالبوؿ
 -إُف عدـ جواز التعويأ عػن  -رٞبهم هللا  – (ْ) أبو حنيفة كمال  كالشافعي كذى    

ألف الدية إ٭با ٘ب  إلتبلؼ منفعة، أك عضو، أك إزالػة ٝبػاؿ، كلػيس ىاىنػا شػيء  -يعِب ا٢بدث
أف ا٢بػدث لػيس يف معػُب ا١براحػات الػٍب بر ػ  " في ا٤بهػذب:، ف(ٓ)" من ذل ، كىذا ىو القياس

لػو أفػزع إنسػا ن فمحػدث يف ثيابػو  -رٞبػو هللا  - النػوكم ذكػرك  "على خلل فلم يَبتػ  عليػو ضػرر
عػن مالػ  يف رجػل يضػرب آخػر حػٌب  -رٞبو هللا  - كقاؿ ابن عبد الر، (ٔ)فمفسدىا فبل ضماف

 .(ٕ)أحدث أف عليو العقوبة ا٤بؤ٤بة
مرأة فكشػ  ثياهبػا عنهػا، فامتنعػ  منػو،   ذىبػ  إُف مػركاف بػن أف رجبلن أراد ا -ٖ

ا٢بكػم، فمخػػذ الرجػل، كسػػجن، فقػاؿ مػػركاف: ال ٱبػرج حػػٌب ينقػدىا ألػػ  درىػم، ٤بػػا كشػ  منهػػا 
 .(8)فقاؿ أبو الرجل: ىي علي فممر بو فمخرج

 : أنو كرد عن عدد من الفقهاء التعويأ عن الضرر ا٤بعنوم، فمن ذل :اثنيا
: " كلػػيس فيمػػا قبػػل ا٤بوضػػحة مػػن الشػػجاج أرش -رٞبػػو هللا  - (5)قػػاؿ الكاسػػآف -1

 -مقدر، كإف َف يب  ٥با أثر أبف التحم ، كنب  عليها الشعر فبل شيء فيها يف قوؿ أ  حنيفػة 
                                                             

 .َْٔ-ْٗٓ/َُ( الى ُ)
مظنػػػة الشػػػهرة، كَف ينقػػػل خبلفهػػػا، فيكػػػوف  -  -: قضػػػية عثمػػػاف -رٞبػػػو هللا  -، قػػػاؿ ابػػػن قدامػػػة ُٖٓ/ٗ( ا٤بغػػػِب ِ)

 أنو توقي  إٝباعان، كألف قضاء الصحا  ٗبا ٱبال  القياس يدؿ على
 .ُٖٓ/ٗ(ا٤بغِب ّ)
(ىػػو دمحم بػػن إدريػػس الشػػافعي ا٤بطلػػيب القرشػػي ، اإلمػػاـ ا٤بشػػهور، ىػػو أكؿ مػػن صػػن  يف أصػػوؿ الفقػػو، مػػن أعظػػم آاثره ْ)

 .ُّٔ/ْىػ. "كفيات األعياف" َِْىػ كسنة َُٓالرسالة كاألـ. عاش ما بْب سنة
 .ُٖٓ/ٗ( ا٤بغِب ٓ)
 .ّّٕ/ٓج ، مغِب اتا ُّْ/ٗركضة الطالبْب ( ٔ)
 .َُُٓ/ِالكايف البن عبدالر ( ٕ)
 . قاؿ ابن رشد: ال أيخذ مال  هبذا القضاء إذ ال يرل العقوابت يف األمواؿ.ِٖٕ-ِٕٕ/ُٔ( البياف كالتحصيل ٖ)
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أف أجػرة  :عليو أجرة الطبي  )كجو( قولػو :عليو حكومة األَف كقاؿ دمحم :كقاؿ أبو يوس  -ل 
أف  :كأل  يوس  .فكمنو أتل  عليو ىذا القدر من ا٤باؿ ،بسب  ىذه الشجة الطبي  إ٭با لزمتو

 .(2)الشجة قد ٙبقق ، كال سبيل إُف إىدارىا، كقد تعذر إٯباب أرش الشجة فيج  أرش األَف
للتعػويأ علػى األَف كىػو نػوع مػن الضػرر  –رٞبو هللا  -كىذا يدؿ على اعتبار أ  يوس  

 و فقهاء ا٤بسلمْب َف يعرفوا التعويأ عن الضرر ا٤بعنوم.القوؿ أبن كىذا يضع ا٤بعنوم، 
ابلضػماف ا٤بػاِف قضػى  -رٞبػو هللا  - (ّ) الوزير الفقيو ٰبػٓب بػن دمحم ابػن ىبػّبة أف -ِ

قػاؿ األخػّب أهنػا  -يف الشتم يف قصة خبلصتها أنو ٘بادؿ م  أ  دمحم األشَبم ا٤بالكي يف مسػملة
فمحضرت الكتػ ، كمفػردات اإلمػاـ أٞبػد كا٤بسػملة  كَف يوافقو أحد على ذل ، -ركاية عن مال 

منها، كا٤بالكي مقيم على دعواه، فقاؿ لو الوزير: هبيمة أن   أمػا تسػم  ىػؤالء األ مػة يشػهدكف 
ابنفراد أٞبد هبا كالكت  ا٤بصنفة، كأنػ  تنػازع، كتفػرؽ اجمللػس    يف اجمللػس اآلخػر قػاؿ الػوزير: 

ّب منكم، كال أ  إال كمحدكم.. كأخذ األشَبم يعتذر.. ىا أ  فليقل ِف كما قل  لو فلس  ٖب"
فقػػػاؿ يوسػػػ  الدمشػػػقي مػػػدرس النظاميػػػة: اي مػػػوال  إذا أ  القصػػػاص فالفػػػداء، فقػػػاؿ الػػػوزير لػػػو 
حكمػػو.. فقػػاؿ علػػي بقيػػة ديػػن منػػذ كنػػ  ابلشػػػاـ فقػػاؿ الػػوزير: يعطػػى ما ػػة دينػػار إلبػػراء ذمتػػػو 

                                                                                                                                                                                   

ىو أبو بكر بن مسعود بن أٞبد الكاشآف أك الكاسآف عبلء الدين: فقيو حنفي، من أىل حل . لو )بػدا   الصػنا    (ُ)
 .َٕ/ِىػ. األعبلـ ٕٖٓالشرا  ( يف فقو، تويف يف حل  سنة  يف ترتي 

 .ُّٔ/ٕ( بدا   الصنا   للكاسآف ِ)
: من كبار الوزراء يف الدكلة العباسػية. ا٢بنبلي (ٰبٓب بن ىبّبة بن دمحم بن ىبّبة الذىلي الشيبآٌف، أبو ا٤بظفر، عوف الدين،ّ)

ىػػ ككػاف يقػوؿ:  ْْٓ  اسػتوزره ا٤بقتفػي سػنة  مػاؿ ديجيػل )ابلعػراؽ( يف قريػة مػن أع ىػػْٗٗسػنة  عاَف ابلفقو كاألدب. كلػد
إُف  كبقػي كزيػران ما كزر لبِب العباس مثلو. كىو اٌلذم لقبو بعوف الدين، ككػاف لقبػو جػبلؿ الػدين، كنعتػو ابلػوزير العػاَف العػادؿ. 

اجملتهػػدين " ك " اإلشػػراؼ علػػى  صػػن  كتبػػا، منهػػا " اإليضػػاح كالتبيػػْب يف اخػػتبلؼ األ مػػة .قَٔٓسػػنة  أف تػػويف ببغػػداد
طبعػػػػة الفقػػػػي –، ذيػػػػل طبقػػػػات ا٢بنابلػػػػة ُٕٓ/ٖ. األعػػػػبلـ مػػػػذاى  األشػػػػراؼ " ، ك " اإلفصػػػػاح عػػػػن معػػػػآف الصػػػػحاح "

ُ/ُِٓ. 
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: أنػػو قػػاؿ: يعطػػى لػػو ما ػػة دينػػار  -رٞبػػو هللا  - (5)كذمػػٍب، فمحضػػر لػػو ما ػػة. كذكػػر ابػػن ا١بػػوزم
 .(ِ) "إلبراء ذمتو، كما ة دينار إلبراء ذمٍب

أف التعزير اب٤باؿ جا ز كعليو العمل، كللحاكم أف يبػذؿ ا٤بػاؿ للمضػركر أك لبيػ   -ّ
 .(ّ)ا٤باؿ حس  ما تقتضيو ا٤بصلحة، كٰبصل بو الردع للجآف، كحصوؿ التشفي للمضركر

ن التعويأ عن الضرر ا٤بعنوم يف بعأ ا٢باالت الٍب يراىػا القاضػي  أنو ٲبك كيرل الباح 
، كٲبكػن االكتفػاء ابلتعزيػر البػدٓف ٗبػا يػوازم مػا -   -كما صح  بذل  النصوص عػن النػيب 

 حصل للمضركر من أَف معنوم.
ويأ عػن كقد اختار ا٤بنظم السعودم يف نظاـ اإلجراءات ا١بزا ية أف من ح  ا٤بضركر التعػ

 -الضرر ا٤بعنوم، فقد ن  يف ا٤بادة السابعة بعد ا٤با تْب على أف كل حكم صادر بعدـ اإلدانػة 
ٯب  أف يتضمن تعويضان معنوايِّ كمادايِّ للمحكػـو عليػو ٤بػا أصػابو  -بناءن على طل  إعادة النظر 
 من ضرر، إذا طل  ذل .

  

                                                             

ىػػ كتػويف سػنة َُٓ(ىو ٝباؿ الدين أبو الفرج عبػدالرٞبن بػن علػي البكػرم التيمػي القرشػي البغػدادم ا٢بنبلػي، كلػد سػنة ُ)
سػػ  يف العلػػـو ككثػػرة التصػػاني  ، كانتفػػ  النػػاس بوعظػػو ككتبػػو. مػػن أشػػهر آاثره زاد ا٤بسػػّب يف التفسػػّب ىػػػ. اشػػتهر ابلتو ٕٗٓ

 ".ّٓٔ/ُِكصيد ا٣باطر كتلبيس إبليس كا٤بوضوعات كغّبىا. " سّب أعبلـ النببلء 
 ، ط. دار ا٤بعرفة.ِٓٓ-ِْٓ/ُذيل طبقات ا٢بنابلة لعبد الرٞبن بن رج  ا٢بنبلي ( ِ)
 ِٓ، نظرية الضماف لوىبة الزحيلي ص ِٗاف مد فوزم فيأ هللا ص نظرية الضم( ّ)
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 ادلسألة اخلامسة: التعويض عن الضرر اااتمايل 
إُف اشػَباط أف  بعػأ الشػراحفػذى  ،   الشػراح يف اشػَباط أف يكػوف الضػرر أكيػدااختلػ

بينمػػػػا خػػػػالفهم آخػػػػػركف فػػػػذىبوا إُف صػػػػحة قبػػػػػوؿ الػػػػدعول عػػػػن الضػػػػػرر ، يكػػػػوف الضػػػػرر أكيػػػػػدا
 .(ُ)االحتماِف، كىو اختيار كثّب من القانونيْب

ان، إذ ال يشػَبط كعليو فيكفي ٤بباشرة دعول ا٤بنافسػة، أف يكػوف الضػرر ا٤بػراد درؤه احتماليػ
أف يكػػػػوف ضػػػػرران ٧بققػػػػان، كال يشػػػػَبط أيضػػػػا أف يكػػػػوف الضػػػػرر جسػػػػيمان، فيسػػػػتطي  ا٤بضػػػػركر رفػػػػ  

 الدعول كلو كاف ا٣بطم يسّبان.
ف ذا كاف الضرر احتماليان ف ف اكمػة تكتفػي ابٚبػاذ اإلجػراءات ا٤بناسػبة ٤بنػ  كقػوع الضػرر 

ضػػػي أف ٰبكػػػم ابإلجػػػراءات الوقا يػػػة فيقضػػػي القضػػػاء ا٤بغػػػر  أبف" للقا قػػػررهمسػػػتقببلن، كىػػػذا مػػػا 
 .(ِ)ابلك  عن االستمرار يف أعماؿ ا٤بنافسة أك أيمر بغرامة هتديدية 

كَف يػػػرد يف الفقػػػو اإلسػػػبلمي مػػػا يؤيػػػد صػػػحة التعػػػويأ عػػػن الضػػػرر االحتمػػػاِف، كَف يػػػرد يف 
ـ أحكػػاـ قضػػاة ا٤بسػػلمْب مػػن عصػػر النبػػوة علػػى مػػر العصػػور، كلػػذا فػػ ف الػػذم يػػراه الباحػػ  عػػد
 صحة التعويأ عن الضرر االحتماِف، كابلتاِف فبل تقبل الدعول إال يف الضرر الواق  ابلفعل.

  

                                                             

 .َُِ( ا٤بزاٞبة غّب ا٤بشركعة ١بوزي  ٬بلة ص ُ)
ـ. ٦بلػػة القضػػاء كالقػػانوف. ُٖٔٗ-َُ-َّ. مسػػتعجل. جلسػػة ُٖٔٗ-ِِٓاكمػػة الكليػػة ا٤بغربيػػة. القضػػية رقػػم ( ِ)
 .ْٖ. ص ِع ُس
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 انفصم انثاًَ

ترتة املسؤٔنٍح اجلسائٍح عٍ االَذياج املخم  
 تأحكاو املُافسح فقٓا َٔظايا

 

 

ذووتضمنذاملباحثذاآلتوة:

املبحثذاألول:ذا ختصاصذالقضااليذلدعوىذاملدًولوةذاجلزاالوةذ

ذا ندماجذاملخألذباملنافدةذعن

املبحثذالثاني:ذأ كانذاملدًولوةذاجلزاالوةذلالندماجذاملخألذ

ذباملنافدة

املبحثذالثالث:ذالعقوبةذاملقر ةذعليذا ندماجذاملخألذباملنافدةذ

 فقهاذونظاما
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 سبهيد:
 يتكوف مصطل  ا٤بسؤكلية ا١بزا ية من مصطلحْب ٮبا:

سػػػػؤكلية أبهنػػػػا اقػػػػَباؼ أمػػػػر يوجػػػػ  تقػػػػدـ التعريػػػػ  اب٤بمصػػػػطل  ا٤بسػػػػؤكلية، كقػػػػد  -ُ
 .(ُ)مؤاخذة فاعلو

إُف ا١بػػزاء، كىػػو العقوبػػة، قػػاؿ  ، كىػػو مصػػدر صػػناعي منسػػوبا١بزا يػػةمصػػطل   -ِ
)يوسػ :  "( قػالوا جػزاؤه مػن كجػد يف رحلػو فهػو جػزاؤهْٕفمػا جػزاؤه إف كنػتم كػاذبْب )"تعاُف: 

 .(ِ)(. كمعناه: عقوبتو إف ابف كذبكم أبنو َف يسرؽٕٓ – ْٕ
ؤكلية ا١بزا يػػػة تعبػػػّب عػػػن ثبػػػوت نسػػػبة الوضػػػ  اإلجرامػػػي للواقعػػػة ا٤باديػػػة الػػػٍب ٯبرمهػػػا كا٤بسػػػ

القػػانوف، إُف شػػػخ  معػػػْب مػػػتهم هبػػػا، ٕبيػػػ  يضػػػاؼ ىػػػذا الوضػػػ  إُف حسػػػابو، فيتحمػػػل تبعتػػػو 
 .  (ّ)كيصب  مستحقا للمؤاخذة عنو ابلعقاب

ألف األىػػداؼ ا٤برجػػوة  كتعػػد أنظمػػة )قػػوانْب( ا٤بنافسػػة مػػن القػػوانْب التنظيميػػة غػػّب ا١بنا يػػة،
اقتصادية يف الدرجة األكُف، كلذا ف ف الكثّب من قوانْب ا٤بنافسػة تقتصػر يف العقػوابت  التنظيم من

 . (ْ)على الغرامة ا٤بالية كا٤بهنية، كال تدخل العقوابت السالبة للحرية
كأمػػػا القػػػانوف األمريكػػػي فقػػػد كانػػػ  ٨بالفػػػة قػػػوانْب مكافحػػػة االحتكػػػار تػػػدرج يف مصػػػاؼ 

( Magnuson Moss Actـ، حيػػػػ  صػػػػدر قػػػػانوف )ُٕٓٗ، حػػػػٌب سػػػػنة (ٓ)ن ا١بػػػػ

                                                             

 .ّة للمستشار حسْب عامر ص ( ا٤بسؤكلية ا٤بدنية التقصّبية كالعقديُ)
 رسم )جزل(.-( لساف العرب ِ)
أتليػ  عػز الػدين الد صػورم كعبػد ا٢بميػد الشػوار  طبعػة  -( ا٤بسؤكلية ا١بنا ية يف قانوف العقوابت كاإلجراءات ا١بنا يػة ّ)

 ػ ُص  ُّٗٗ
لسػػنة  ّاريػػة الصػػادر ابلقػػانوف رقػػم ( ينظػػر علػػى سػػبيل ا٤بثػػاؿ: القػػانوف ا٤بصػػرم ٢بمايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكْ)

 . ِّـ. ـ ََِٓ
ا١بنحػػة يف القػػانوف األمريكػػي ىػػي الػػٍب يعاقػػ  عليهػػا ابلسػػجن مػػدة تقػػل عػػن عػػاـ، أك غرامػػة ال تزيػػد عػػن ٟبسػػْب ألػػ  ( ٓ)

أسػػػامة فتحػػػي عبػػػادة يوسػػػ  ص  -دكالر. ينظػػػر كتػػػاب: النظػػػاـ القػػػانوٓف لعمليػػػات الَبكػػػز االقتصػػػادم يف قػػػانوف ا٤بنافسػػػة 
َْٖ. 
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( ٕبيػػ  يعاقػػ  عليهػػا ابلسػػجن Felonyكأصػػبح  ٨بالفػػة قػػوانْب مكافحػػة االحتكػػار جنايػػة )
 .(ُ)الذم ال يزيد عن ثبلث سنْب أك الغرامة الٍب تتم مضاعفتها

 ة أسالي :كٚبتل  القوانْب يف تعاملها م  ا٤بمارسات ا٤بخلة اب٤بنافسة، على عد
أسػػػلوب ٘بػػػرٔف الشػػػيء لذاتػػػو، كتتبعهػػػا الػػػدكؿ الناميػػػة لسػػػهولة تطبيقػػػو،  اسػػػتخداـ: األوؿ

كٗبقتضػػػاه يػػػتم ٘بػػػرٔف ا٤بمارسػػػات ا٤بخلػػػة اب٤بنافسػػػة بغػػػأ النظػػػر عػػػن كقػػػوع آاثرىػػػا، فتكػػػوف مهمػػػة 
 على ا٤بنافسة.  االدعاء إثبات ا٤بمارسة ا٤بخلة اب٤بنافسة ال إثبات أثرىا السي

(، ٕبيػػ  ينظػػر إُف اآلاثر Rule of Reasonأسػػلوب السػػببية ) خداـاسػػت: الثػػاص
 .(ِ)النا٘بة عن ا٤بمارسة ا٤بخلة اب٤بنافسة لتكوف ىي ا٤بعيار للتجرٔف

يتػاح للجهػة القضػا ية ٯبـر الفعػل، ك  ، ٕبي ٝبيعان  ألسلوبْباب أف يتم األخذ كيرل الباح 
 سلطة تقديرية لتشديد العقوبة حس  آاثرىا السلبية.

 ىػػػػذا الفصػػػػل سػػػػيتم التطػػػػرؽ لبلختصػػػػاص القضػػػػا ي لػػػػدعول ا٤بسػػػػؤكلية ا١بزا يػػػػة عػػػػن كيف
االنػػػدماج ا٤بخػػػل اب٤بنافسػػػة، كأركػػػاف ا٤بسػػػؤكلية ا١بزا يػػػة لبلنػػػدماج ا٤بخػػػل اب٤بنافسػػػة، كأخػػػّبا بيػػػاف 

 العقوابت الواردة على االندماجات ا٤بخلة اب٤بنافسة.
  

                                                             

ـ، ص ُِٗٗا٥بيئػػػة ا٤بصػػػرية العامػػػة للكتػػػاب، سػػػػنة  –مصػػػػطفى منػػػّب –جػػػرا م إسػػػاءة اسػػػتعماؿ السػػػلطة االقتصػػػادية ( ُ)
ِْٗ. 

 .ُِٗ-ُِٖأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ِ)
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 املبخح األّل

 ٘ اجلشأٜ٘ عً االىدماج املدل بامليافض٘االختصاص الكطاٜٕ لدعْٚ املضؤّلٔ 

  
ٚبػػػت  الػػػدعول ا١بزا يػػػة يف ٨بالفػػػات نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة يف ا٤بملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية بتكػػػوين 
جهػػػة خاصػػػة للنظػػػػر يف ٨بالفتهػػػا، كقػػػػد كػػػاف الضػػػب  كالتحقيػػػػ  كاالدعػػػاء ٰبصػػػػل داخػػػل ٦بلػػػػس 

ل، كقػػػد توجػػو ا٤بػػػنظم السػػػعودم ا٤بنافسػػة، كىػػػذا ال نظػػّب لػػػو يف قػػوانْب ا٤بنافسػػػة يف الػػػدكؿ األخػػر 
 لتعديل ىذا الوض  كما سيميت.

كيف ىػػذا ا٤ببحػػ  سػػيتم التطػػرؽ للضػػب  ا١بنػػا ي كمرحلػػة التحقيػػ  كاالدعػػاء كاالختصػػاص 
 القضا ي، كما يتعل  هبا من طرؽ إثبات ا٤بخالفات ككيفية صدكر القرارات.

 

 املطلب األّل

 إجزاٛات الطبط 

تحديػػد ا٤بػػوظفْب الػػذين ٥بػػم صػػفة الضػػبطية بلػػس ا٤بنافسػػة ٦ب نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم ألػػـز
 هم الصبلحيات اآلتية: عطام  إ، يف تطبي  أحكاـ النظاـ، (ُ) القضا ية

ٗبوجػػػػػ  أحكػػػػػاـ النظػػػػػاـ  (ّ)ا٤بقدمػػػػػة الػػػػػٍب تسػػػػػتند إُف أدلػػػػػة فعليػػػػػة (ِ) أ. دراسػػػػػة الشػػػػػكاكل
لفصػػل يف ٨بالفػػات نظػػاـ ١بنػػة اكالتحقيػػ  فيهػػا كاالدعػػاء عنػػد نظػػر ٨بالفػػات أحكػػاـ النظػػاـ أمػػاـ 

 .(ُ)كأماـ ديواف ا٤بظاَفا٤بنافسة 
                                                             

"، ألف القضاء ال يشرؼ علػيهم، فػبل يصػ  إضػفاء الصػفة ( ا٤بنظم السعودم يستخدـ مصطل :" رجاؿ الضب  ا١بنا يُ)
 القضا ية عليهم، كىو ا٤بستخدـ يف نظاـ اإلجراءات ا١بزا ية، ك يقَبح الباح  تعديل ا٤بادة كفقا لذل .

( يقػػَبح الباحػػ  أف يبػػدأ بػػذكر "التصػػدم ابلتحقيػػ  كالتحػػرم يف الوقػػا   ا٤بخالفػػة لنظػػاـ ا٤بنافسػػة كتلقػػي الشػػكاكل.... ِ)
"، ألف عملهػم ال ينحصػػر بكونػػو ينبػػِب علػى شػػكول، بػػل قػػد ينبػِب علػػى بػػبلغ مػػن مػواطن، أك يكػػوف البػػدء يف التحقيػػ  إٍف

، عند ا٢بدي  عن تعداد اختصاصػات ٦بلػس ا٤بنافسػة، ِ-ٗمن تلقاء أنفسهم، بدليل ما كرد يف نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ
االسػتدالالت ابلنسػبة للشػكاكل كا٤بمارسػات ا٤بخالفػة ألحكػاـ  ذكر منها :" األمر ابٚباذ إجراءات التقصي كالبحػ  كٝبػ 

 ىذا النظاـ، ككذل  األمر ابلتحقي  كاالدعاء فيها". 
يقَبح الباح  حذؼ عبارة:" الٍب تستند إُف أدلة فعلية"، ألنو ال يتبْب ىػذا القيػد إُف بعػد الدراسػة، فييقػَبح أف تكػوف  (ّ)

   ص ٨بالفة نظاـ ا٤بنافسة".العبارة:" دراسة الشكاكل ا٤بقدمة ٖبصو 
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ب. ا٢بػػػػ  يف االطػػػػبلع علػػػػى ٝبيػػػػ  السػػػػجبلت كا٤بلفػػػػات كالواث ػػػػ  لػػػػدل ا٤بنشػػػػمة ا٤بعنيػػػػة، 
ا٤بتعلقة ابلشكاكل ا٤بقدمة، كا٢بصػوؿ علػى صػور منهػا، كال ٯبػوز للمنشػمة حجػ  أم معلومػات 

 .(ِ)ٕبجة السرية أك ألم سب  آخر
قػػػد يكػػػوف فيهػػػا شػػػيء مػػػن الغمػػػوض  االحتكاريػػػة كالَبكػػػزات ا٤بخلػػػة ا مكنظػػػرا لكػػػوف ا١بػػػر 

التعقيػػد، فقػػد ا٘بهػػ  كثػػّب مػػن الػػدكؿ إُف ٚبصػػي  أعضػػاء ضػػب  قضػػا ي ذكم خػػرة خاصػػة، ك 
 .(ّ)كتكوف مهمتهم البح  كالتحرم عن ىذه ا١برا م

 ىػػػ ا٤بسػػتند علػػى قػػرارُّْٓ/ِ/ٔيف  َْٗٔصػػدر األمػػر ا٤بلكػػي ا٤ببلػػغ ابلرقيػػة رقػػم  كقػػد
ىػ بتعديل ىػذه ا٤بػادة لتكػوف مػن اختصػاص ُّْْ/ُ/ِٔكالتاريخ  ٦ّْبلس الوزراء ذم الرقم 
. ٕبيػػ  تتػػوُف ا٥بيئػػة التحقيػػ  كاالدعػػاء يف القضػػااي ا١بزا يػػة ا٤بَبتبػػة علػػػى ىيئػػة التحقيػػ  كاالدعػػاء

ات ٨بالفػػة كىػػذا األمػػػر أتكيػػد ٤بػػػا كرد يف ا٤بػػادة الثالثػػػة عشػػرة كا٣بامسػػػة عشػػرة مػػػن نظػػاـ اإلجػػػراء
 .(ْ)ا١بزا ية 

إال أف ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة استفسػػػر مػػػن ا٤بقػػػاـ السػػػامي عػػػن ٚبصػػػي  األمػػػر ا٤بلكػػػي السػػػاب  
لكػػػوف ٨بالفػػػات نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة ٙبتػػػاج إُف ٚبصػػػ  دقيػػػ   ٗبخالفػػػات مػػػوظفي كمنسػػػو  اجمللػػػس،

كقػػػػرب مػػػػن اجملػػػػاؿ التجػػػػارم، كقػػػػد يصػػػػع  علػػػػى منسػػػػو  ىيئػػػػة التحقيػػػػ  كاالدعػػػػاء العػػػػاـ ٛبييػػػػز 
كقد شكل  ١بنة للنظر يف ىػذا  بكفاءة كما ىو ا٢باصل من منسو  ٦بلس ا٤بنافسة. ا٤بخالفات
، كال زاؿ كضػػػ  إجػػػراءات الضػػػب  كالتحقيػػػ  كاالدعػػػاء كمػػػا ىػػػي عليػػػو يف السػػػاب ، (ٓ) ا٤بوضػػػوع

 . (ٔ)كتكوف من منسو  ٦بلس ا٤بنافسة 

                                                                                                                                                                                   

 ( يقَبح الباح  أف تضاؼ ا٤بهمة اآلتية:" إجراء البح  كالتحرم ٖبصوص ا٤بخالفات ألنظمة ا٤بنافسة".ُ)
 . ُُنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ( ِ)
 .َُٖ( يف ٦باؿ عدـ اإلخبلؿ ابألسعار كٞباية ا٤بنافسة كمن  االحتكار للدكتور أٞبد دمحم ٧بمود خل  ص ّ)
 .ُٓ، ـُّىػ، ـُّْٓ/ُ/ِِكاتريخ  ِاـ اإلجراءات ا١بزا ية السعودم الصادر اب٤برسـو ا٤بلكي رقم ـ/ (نظْ)
 ىػ.ُّْٓ/َٗ/ُٓ( إفادة شفهية من مدير اإلدارة القانونية يف ٦بلس ا٤بنافسة السعودم بتاريخ ٓ)
ق حيػػػاؿ توزيػػػ  ُّْٓ/َُ/ٗيف  َُْٖٓ( كمػػػ  ذلػػػ  صػػػدر تعمػػػيم معػػػاِف ر ػػػيس ىيئػػػة التحقيػػػ  كاالدعػػػاء العػػػاـ رقػػػم ٔ)

تتػوُف  :دا ػرة التحقيػ  يف قضػااي ا١بػرا م االقتصػادية :اختصاص التحقي  بْب الدكا ر يف ا١برا م االة للهيئة، ككرد فيو: سػابعا
 نظاـ ا٤بنافسة. -ُٓ :التحقي  يف ا١برا م الواردة يف األنظمة التالية

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  431 
 

٤بنافسػة أف أكج  نظاـ ا٤بنافسة السعودم على من يتوُف الضب  من منسػو  ٦بلػس اكقد 
ٰبػػاف  علػػى سػػرية ا٤بعلومػػات الػػٍب حصػػل عليهػػا بسػػب  عملػػو مػػن أسػػرار ا٤بنشػػ ت الػػٍب حصػػل 

 .(ُ)عليها أثناء ٝب  االستدالالت أك التحقيقات
 (ِ)ا٤بصػػػػرم كىػػػػذا الواجػػػػ  منصػػػػوص عليػػػػو يف كثػػػػّب مػػػػن قػػػػوانْب ا٤بنافسػػػػة، مثػػػػل القػػػػانوف

 .(ٖ)كا٤بغر   (ٕ)لسودآف كا (ٔ)كالسورم  (ٓ)كالقطرم  (ْ)كالكويٍب  (ّ)األردٓفك 
العػػػػاملْب  علػػػػىحظػػػػر قػػػػانوف ٞبايػػػػة ا٤بنافسػػػػة كمنػػػػ  ا٤بمارسػػػػات االحتكاريػػػػة ا٤بصػػػػرم كمػػػػا 

اب١بهاز القياـ أبم عمل، ٤بدة عامْب من اتريخ تركهم للخدمػة، لػدل األشػخاص الػذين خضػعوا 
 .(ٗ)للفح  أك ا٣باضعْب لو يف ذل  التاريخ

 منحصرة يف نظاـ ا٤بنافسة السعودم يف: كإفشاء األسرار موج  للعقوبة، كىي 
 غرامة مالية ال تتجاكز ٟبسة مبليْب رايؿ.  .ُ
 أك السجن ٤بدة ال تزيد عن سنتْب.  .ِ
أك الغرامة ا٤بالية كالسجن معا، بشرط عدـ ٘بػاكز ا٢بػد األعلػى يف العقػوبتْب كلتيهمػا،  .ّ

 كىي ٟبسة مبليْب للعقوبة ا٤بالية، كسنتاف للسجن.
 .(َُ) ناسبة راج  للجهة القضا ية ا٤بختصةكٙبديد العقوبة ا٤ب

 أم نفػػ  مباشػػر أك غػػّب مباشػػر موظػػ  الضػػب  ٙبقيػػ كمػػا منػػ  نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم 
 كيَبت  على ىذه ا١برٲبة ما أييت:

 غرامة مالية ال تتجاكز ٟبسة مبليْب رايؿ.  -ُ
                                                             

 . ٓ-ُُ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـُ)
 .ِّا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ قانوف ٞباية ( ِ)
 ب.-ُّـ / ـ  ََِْ( قانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ّ)
 .ُٓىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔيف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ْ)
 .ُّـ، ـ ََِٔ( لسنة ُٗرقػػم ) -تكارية ( القانوف القطرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحٓ)
 أ.-ُٔـ  –( القانوف السورم للمنافسة كمن  االحتكار ٔ)
 .ُّ( القانوف السودآف للمنافسة ـ ٕ)
 .ّّ( القانوف ا٤بغر  للمنافسة ا٤بادة ٖ)
 .ِّقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ٗ)
 .ُّعودم ـ ( نظاـ ٦بلس ا٤بنافسة السَُ)
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 أك السجن ٤بدة ال تزيد عن سنتْب.  -ِ
ـ ٘بػػػػػاكز ا٢بػػػػػد األعلػػػػػى يف العقػػػػػوبتْب  أك الغرامػػػػة ا٤باليػػػػػة كالسػػػػػجن معػػػػػا، بشػػػػػرط عػػػػد -ّ

 كلتيهما، كىي ٟبسة مبليْب للعقوبة ا٤بالية، كسنتاف للسجن.
كللجهة القضا ية ا٤بختصة سلطة تقديرية يف ٙبديد العقوبة ا٤بناسبة الرادعػة للجػآف كا٤بانعػة 

 .(ُ) ا٤بخالفةلغّبه من اقَباؼ 
م، الػػذم ينخػػر يف ا٢بكومػػات مػػا َف لفسػػاد اإلدار لكيف ىػػذا ٞبايػػة للعدالػػة كالشػػفافية كمنػػ  

ٙبقيػػ  العدالػػػة مػػ  ا١بميػػػ  دكف  إُف تطمػػئنأف ا٤بنشػػ ت التجاريػػػة  إضػػافة إُف ،تقػػ  أمامػػو ٕبػػػـز
 ٧باابة ألحد.

مػا يثبػ   أف ٰبملػواال حة نظػاـ ا٤بنافسػة السػعودم مػممورم الضػب  القضػا ي  كما ألزم 
ألف ا٤بنشػػ ت ٥بػػا ، (ِ)ضػػب  ا٤بكلفػػْب هبػػا٤بسػػؤكؿ ا٤بنشػػمة قبػػل مباشػػرة أعمػػاؿ ال كيرزكىػػاىػػوايهتم 

، فػػبل بػػد مػػن إثبػػات كػػوف ا٤بوظػػ  منتسػػبان للجهػػة ا٤بختصػػةأسػػرارىا، كال تكشػػ  إال للسػػلطات 
ال سػيما أف البل حػة ألزمػ  ٝبيػ  ا٤بنشػ ت ابلسػماح ٤بػممورم  ،الرقابيػة حػٌب يسػم  لػو ابلتفتػي 

ت الػػدكاـ الر٠بيػػة كٛبكيػػنهم مػػن ٤بقػػر ا٤بنشػػ ت يف أكقػػا يف حػػاؿ طلػػبهم الػػدخوؿالضػػب  القضػػا ي 
لسػرية، كلػو كانػ  تتسػم اباالطبلع على ٝبي  ا٤بستندات كا٤بلفات كالواث   الورقية كاإللكَبكنية، 

كا٢بصوؿ على صور منها، كتسهيل مهمتهم كتزكيدىم ٔبمي  ما ٰبتاجوف إليػو، ٗبػا يف ذلػ  فػت  
  .(ّ)آلِف كخدمات الكهرابءا٣بزا ن كمفاتي  التشفّب كاستخداـ كحدات النسخ كا٢باس  ا

كما ٰب  ٤بممورم الضب  القضػا ي دخػوؿ ا٤بنشػمة كمػا يلحػ  هبػا مػن مسػتودعات كأمػاكن 
، كٰبظػػػر علػػػى ا٤بنشػػػمة حجػػػ  (ْ)للتخػػػزين كا٢بفػػػ  كمػػػا اسػػػتخدـ منهػػػا كسػػػكن للعمػػػاؿ ك٫بػػػوه 

 .(ٓ)معلومات أك مستندات ٕبجية السرية أك ألم سب  آخر
  

                                                             

 .ُّ( نظاـ ٦بلس ا٤بنافسة السعودم ـ ُ)
 .ّٗـ-ىػ ُّْٓ/ٗ/ْ( كاتريخ ُِٔ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم كالصادرة بقرار ٦بلس ا٤بنافسة رقم )ِ)
 .ُْ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـّ)
 .ِْـ-( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ْ)
 .ْٗـ-( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودمٓ)
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 املطلب الجاىٕ

 خكٔلإجزاٛات الت 

اجمللػػػس يصػػدر قػػػرارا بتحديػػد ا٤بػػػوظفْب الػػذين ٥بػػػم نظػػػاـ ا٤بنافسػػة السػػػعودم علػػى أف  أكػػد
كقػػد انتقػػد التعبػػّب  .(ُ)صػػفة الضػػبطية القضػػا ية كمػػن صػػبلحياتو دراسػػة الشػػكاكل كالتحقيػػ  فيهػػا

ابلضػػبطية القضػػا ية، ألف ا٤بػػنظم السػػعودم يسػػتخدـ مصػػطل :"رجاؿ الضػػب  ا١بنػػا ي"، كسػػب  
ء ال يشرؼ عليهم، فبل يص  إضفاء الصػفة القضػا ية علػيهم، كىػو ا٤بسػتخدـ يف ذل  أف القضا

 نظاـ اإلجراءات ا١بزا ية.
ال حػة نظػاـ ا٤بنافسػة السػعودم علػى أف للمحقػ   أكػدتكيف سبيل إ٪بػاح عمػل التحقيػ  

 يف ٨بالفات ا٤بنافسة اآليت:
صػػػلحة يػػػؤدم عملػػػو يف التحقيػػػ  بتنسػػػي  مػػػ  ا٤بنشػػػمة أك بػػػدكف تنسػػػي  حسػػػ  مأف  ( أ 
 .القضية
مػػػػن ، كيلػػػػـز ا٤بنشػػػػمة أف ٛبكنػػػػو مقػػػػر ا٤بنشػػػػ ت يف أكقػػػػات الػػػػدكاـ الر٠بيػػػػةأف يػػػػدخل  ( ب 

االطبلع على ٝبي  ا٤بستندات كا٤بلفات كالواث   الورقية كاإللكَبكنية، السرية كالعادية، كا٢بصػوؿ 
مفػاتي  على صور منها، كتسهيل مهمتو كتزكيده ٔبمي  ما ٰبتاج إليو، ٗبػا يف ذلػ  فػت  ا٣بػزا ن ك 

 التشفّب كاستخداـ كحدات النسخ كا٢باس  اآلِف كخدمات الكهرابء.
دخوؿ ا٤بنشمة كما يلح  هبا من مستودعات كأماكن للتخزين كا٢بفػ  كمػا اسػتخدـ  ( ج 

 منها كسكن للعماؿ ك٫بوه.
التحقي  م  مػدير ا٤بنشػمة أك غػّبه مػن العػاملْب يف ا٤بنشػمة يف مقػر اجمللػس أك يف موقػ   ( د 

 رر بذل  ٧بضر ر٠بي يثب  فيو أقوا٥بم كتواقيعهم عليها. ا٤بنشمة كأف ٰب
اٚبػػاذ إجػػراءات التقصػػي كالبحػػ  كٝبػػ  االسػػتدالالت البلزمػػة كالتحقيػػ  يف ٨بالفػػات   ( ق 

 .(ِ)أحكاـ ىذا النظاـ
مػػن عمػػل ىيئػػة التحقيػػ   ايسػػتثِبى  التحقيػػ  يف ٨بالفػػات نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم كتقػػدـ أف

أجاز نظػاـ ىيئػة التحقيػ  كاالدعػاء العػاـ اسػتثناء بعػأ أعمػاؿ  كاالدعاء العاـ يف الساب ، حي 
                                                             

 . ُُنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ( ُ)
 .ْٖ-ْٔ-ْٓ-ْْ-ِْ-ُْ-َْ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـِ)
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  صػػدر األمػػر ا٤بلكػػي بتعػػديل ىػػذه ا٤بػػادة لتكػػوف مػػن . (ُ)التحقيػػ  إُف جهػػات حكوميػػة أخػػرل
، كبسػػب  طلػػ  ٦بلػػس ا٤بنافسػػة مػػن ا٤بقػػاـ السػػامي إعػػادة (ِ) اختصػػاص ىيئػػة التحقيػػ  كاالدعػػاء

 .(ّ)ىو عليو يف الساب  النظر يف تطبي  القرار ال زاؿ األمر كما
 

 املطلب الجالح

 إجزاٛات الدعْٚ اجلشأٜ٘ 

نظػػاـ ا٤بنافسػػة، ف نػػو يلػػـز ٦بلػػس ا٤بنافسػػة أف ٰبػػدد  بعػػد االنتهػػاء مػػن التحقيػػ  يف ٨بالفػػات
١بنػػة الفصػل يف ٨بالفػػات نظػػاـ  أمػػاـ نظػػاـ ا٤بنافسػة٨بالفػػات أحكػاـ  يف قضػػااييتػػوُف االدعػاء مػن 

عػْب بقػرار مػن اجمللػس يي   حسػ  ال حػة نظػاـ ا٤بنافسػة السػعودم، ك (ْ)اَفكأماـ ديػواف ا٤بظػا٤بنافسة 
مهػاـ ٦بلػس ا٤بنافسػة ، إذ مػن (ٔ)أك أكثر لبلدعاء أماـ اللجنة كالَباف  أماـ ديواف ا٤بظػاَف  (ٓ)٩بثل 

نظػػػاـ  أكػػػد. كمػػػا (ٕ)األمػػػر ابالدعػػػاء يف ا٤بمارسػػػات ا٤بخالفػػػة ألحكػػػاـ نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعودم 
أف مػػػن اختصاصػػػػات ٦بلػػػس ا٤بنافسػػػػة ا٤بوافقػػػة علػػػػى البػػػدء يف إجػػػػراءات الػػػػدعول ا٤بنافسػػػة علػػػػى 

                                                             

 .ْ-ّنظاـ ىيئة التحقي  كاالدعاء العاـ ـ( ُ)
كالتػػػاريخ  ّْد علػػى قػػرار ٦بلػػػس الػػوزراء ذم الػػرقم ىػػػ ا٤بسػػػتنُّْٓ/ِ/ٔيف  َْٗٔ( األمػػر ا٤بلكػػي ا٤ببلػػغ ابلرقيػػػة رقػػم ِ)

 ىػ.ُّْْ/ُ/ِٔ
( إفػػػػػادة شػػػػػفهية مػػػػػن الشػػػػػيخ ٛبػػػػػيم ا٢بػػػػػواتف، اقػػػػػ  يف ا١بػػػػػرا م االقتصػػػػػادية يف ىيئػػػػػة التحقيػػػػػ  كاالدعػػػػػاء العػػػػػاـ بتػػػػػاريخ ّ)

 ىػ.ُّْٔ/ّ/َُ
 . ُُ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـْ)
 : ٩بثبل، كصوابو: ٩بثل، ألنو     فاعل.( يف البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودمٓ)
، كقػد كانػ  صػبلحية التعيػْب يف البل حػة السػابقة بقػرار مػن "الػوزير"، ٗٓ( البل حة التنفيذيػة لنظػاـ ا٤بنافسػة السػعودم ـٔ)

وف ، أف التعيػْب يكػِ-ُُكبعد انتقادات من الدارسْب أبف يف ذل  ٨بالفة للنظاـ، حي  كرد يف نظاـ ا٤بنافسػة السػعودم ـ
 من ٦بلس ا٤بنافسة، كليس من كزير التجارة.   عدل  البل حة لتكوف بصيغة ا٤ببِب للمجهوؿ.

 .ِ-ٗ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ٕ)
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ألف اإلجػراءات ا١بزا يػػة  كقػد انتقػػد ىػذا التكػرار ، (ُ)ا١بزا يػة ضػد ا٤بخػالفْب ألحكػػاـ ىػذا النظػاـ
 .(ِ)يدخل فيها التحقي  كاالدعاء فيها

قيػػػػػ  صػػػػػدر األمػػػػػر ا٤بلكػػػػػي بتعػػػػػديل ىػػػػػذه ا٤بػػػػػادة لتكػػػػػوف مػػػػػن اختصػػػػػاص ىيئػػػػػة التحكقػػػػػد 
، كال زاؿ اإلجراء حٌب كتابة ىذه الرسالة كمػا ىػو عليػو، كقػد شػكل  ١بنػة مػن ا٤بقػاـ (ّ)كاالدعاء

السامي كما تقدـ للنظر يف طل  ٦بلس ا٤بنافسػة أبف تنقػل ٨بالفػات مػوظفي ٦بلػس ا٤بنافسػة إُف 
 ىيئة التحقي  كاالدعاء العاـ، ٖببلؼ ٨بالفات نظاـ ا٤بنافسة السعودم. 

ٗبوافقػػػػة ٦بلػػػػس ا٤بنافسػػػػة طبقػػػػان  الػػػػدعول ضػػػػد ا٤بخػػػػال  لنظػػػاـ ا٤بنافسػػػػة إالال ٲبكػػػن بػػػػدء ك 
 .  (ْ)للنظاـ

كبعأ قوانْب ا٤بنافسة تلـز لصػحة رفػ  الػدعول ا١بنا يػة أف يكػوف ذلػ  بطلػ  مػن الػوزير 
كترير ذل  أف ا١برا م ا٤بتعلقة اب٤بنافسة ذات طبيعة خاصػة التصػا٥با ، (ٓ)ا٤بخت  أك من يفوضو 

أف ال ٙبػرؾ الػدعول إال  -حسػ  كجهػة نظػر ا٤بػنظم  – ة االقتصادية، كلذا  سػ ٗبصاٌف الدكل
 بطل  من كزير االقتصاد. 

٧بػػل انتقػػاد، ألف كيػػرل الباحػػ  أف اشػػَباط موافقػػة الػػوزير ا٤بخػػت  لرفػػ  الػػدعول ا١بزا يػػة 
 .(ٔ)، دكف موافقة من السلطة التنفيذيةالعدالة ٯب  أف تشمل ا١بمي 

  

                                                             

 .ّ-( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ُ)
ر ، كا٤بنافسػػػػة التجاريػػػػة للػػػػدكتو ِٗ( اإلجػػػػراءات ا١بنا يػػػػة يف ا٤بملكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية، للػػػػدكتور سػػػػعد بػػػػن ظفػػػػّب، ص ِ)

 .ُْْعبدالعزيز الناصر ص 
كالتػػػاريخ  ّْىػػػ ا٤بسػػػتند علػػى قػػرار ٦بلػػػس الػػوزراء ذم الػػرقم ُّْٓ/ِ/ٔيف  َْٗٔ( األمػػر ا٤بلكػػي ا٤ببلػػغ ابلرقيػػػة رقػػم ّ)

 ىػ.ُّْْ/ُ/ِٔ
 . ّ-ٗ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـْ)
 ٦ُٕٓبلػػس الػػوزراء ا٤بصػػرم بػػرقم  ، كقػػد حػػدد بقػػرارُِقػػانوف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة ا٤بصػػرم ـ ( ٓ)

 ـ، أبنو كزير التجارة كالصناعة.ََِٔكاتريخ 
 . ُِّدمحم كليد ا١ببلد ص  - ٞباية ا٤بستهل  كٞباية ا٤بنافسة : رف  ا٤بمارسات االحتكارية( ٔ)
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 املطلب الزابع

 صلح عً رفع الدعْٚ اجلشأٜ٘ال 

فعلػػػى الصػػػل  مػػ  ا٤بنشػػػمة ا٤بخالفػػة، إُف إاتحػػة إمكانيػػة  العديػػد مػػػن أنظمػػة ا٤بنافسػػػة تتجػػو
أف قػانوف ٞبايػة ا٤بنافسػة كمنػ  ا٤بمارسػات االحتكاريػة ا٤بصػرم للػوزير ا٤بخػت   سبيل ا٤بثاؿ  ٠ب 

فيها، مقابل مبلػغ ال يقػل  األفعاؿ ا٤بخالفة قبل صدكر حكم ابت ارتك  أايِّ من من م تصاٌف ي
كيعػد التصػاٌف ٗبثابػة التنػازؿ عػن ، (ُ)عن مثلي ا٢بد األدْف للغرامة كال ٯباكز مثلي حدىا األقصى

طلػ  رفػػ  الػدعول ا١بنا يػػة كيَبتػ  عليهػػا انقضػاء الػػدعول ا١بنا يػة عػػن ذات الواقعػة الػػٍب صػػدر 
 . (ِ)بشمهنا طل  رف  الدعول 

 : ا أييتيلـز مراعاة مالتصاٌف  حاؿ يفك 
ال أثػػر للتصػػاٌف الػػذم يػػتم بعػػد صػػدكر ا٢بكػػم البػػات يف كقػػ  تنفيػػذ العقوبػػة ا٤بقضػػي  .ُ

 هبا.
بشػػػمهنا، كتبقػػػى الػػػدعول  حكػػػم كال أثػػػر للتصػػػاٌف إال يف الػػػدعول ا١بنا يػػػة الػػػٍب صػػػدر .ِ

 ا٤بدنية الناشئة عنها يف إجراءاهتا 
زير ا٤بخػت  أك كيشَبط لكػي يكػوف التصػاٌف منتجػا آلاثره القانونيػة أف يصػدر مػن الػو  .ّ

 .(ّ)من يفوضو
 

 املطلب اخلامط 

 اجلَ٘ الكطأٜ٘ املدتص٘ بدعْٚ االىدماج املدل بيظاو امليافض٘ 

 قوانْب ا٤بنافسة، على عدة توجهات:٨بالفة قضااي  ا١بهة الٍب تسند إليهاٚبتل  الدكؿ يف 
ة األمريكيػػة قضػػااي ا٤بنافسػػة للقضػػاء العػػاـ، ففػػي الػػوالايت ا٤بتحػػد إسػػناد النظػػر يف: األوؿ

ىػو صػاح  االختصػاص للفصػل يف ا٤بنازعػات الناشػئة عػن تطبيػ  أحكػاـ  العػاـ٪بد أف القضػاء 
 . (ُ)قوانْب مكافحة االحتكار، كمن ذل  تطبي  العقوابت ا١بزا ية

                                                             

 .ِ/ُِقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ُ)
 .ُِْص  –دمحم كليد ا١ببلد  - نافسة: رف  ا٤بمارسات االحتكاريةٞباية ا٤بستهل  كٞباية ا٤ب( ِ)
 .ّْٖأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ّ)
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كمػػا أف قػػانوف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة كمنػػ  ا٤بمارسػػات االحتكاريػػة ا٤بصػػرم جعػػل صػػبلحية فػػرض 
كأمػػا جهػػاز ٞبايػػة ا٤بنافسػػة فتقتصػػر مهمتػػو حيػػاؿ ا٤بخالفػػات  الغرامػػات مػػن صػػبلحيات اػػاكم،

ػػػاكم ابا١بزا ػػػرم  القػػػانوف كأ ط .(ِ)بتكليػػػ  ا٤بخػػػال  أف يعػػػدؿ مػػػن أكضػػػاعو كيزيػػػل ٨بالفاتػػػو 
 .(ّ)ا٤بمارسات ا٤بنافية للمنافسة يف حل تورط شخ  طبيعي يف تدبّبىا مهمة ا٢بكم يفا١بنا ية 

ا٤بنافسػػػة، فقػػػد نػػػ  نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعودم علػػػى خاصػػػة بقضػػػااي  جهػػػة: إنشػػػاء الثػػػاص
، كاسػم اللجنػة (ْ)تشكيل ١بنة ٚبت  ابلنظر كالفصل يف ا٤بخالفات الٍب تسػتوج  عقوبػة الغرامػة

كعنػػد صػػدكر القػػرار اإلدارم، فػػ ف لكػػل  .(ٓ)ىػػو ١بنػػة النظػػر كالفصػػل يف ٨بالفػػات نظػػاـ ا٤بنافسػػة
 . (ٔ) يوما من اتريخ اإلببلغ ابلقراراألطراؼ التظلم أماـ ديواف ا٤بظاَف خبلؿ ستْب 

النظػػاـ كمػػا ىػػو مقػػرر يف مثيبلهتػػا يف   أف تضػػم ىػػذه اللجنػػة للقضػػاء العػػاـ، كيػػرل الباحػػ 
كتنشػػػم  ،ىػػػػُِْٖ/ٗ/ُٗكاتريػػػخ ٖٕالصػػػادر اب٤برسػػػـو ا٤بلكػػػي ذم الػػػرقم ـ / القضػػػا ي ا١بديػػػد 

للنظػػر يف قضػػااي ا٤بنافسػػة  دا ػػرة قضػػا ية ٨بتصػػة بقضػػااي ا٤بنافسػػة يكػػوف ألعضػػا ها التمىيػػل الكػػايف
 كا٢بكم فيها.

نظػػرا ٣بطػػورة ا١بػػرا م االقتصػػادية، فػػ ف كأمػػا ا٤بخالفػػات الػػٍب تقػػ  خػػارج إقلػػيم الدكلػػة، ف نػػو 
األنظمة ا٢بديثة تتجو ٫بو سرايف العقوابت على ا١برا م االقتصادية الٍب تق  خارج إقليم الدكلػة، 

دية، كابلتاِف هتػدد أمنهػا كنظامهػا السياسػي، كىػو على اعتبار أتثّبىا على مصاٌف الدكلة االقتصا
 . (ٕ) القانوف ا٤بصرم للمنافسة أكدهما 

                                                                                                                                                                                   

 . ُّْعد ف ابقي لطي  ص  –( التنظيم القانوٓف للمنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ُ)
 .َِنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( قانوف ٞباية ا٤بِ)
–٦بلػة اإلدارة ٔبامعػة مولػود معمػرم  –للػدكتور دمحم الشػري  كتػو  –( ٞباية ا٤بستهل  من ا٤بمارسػات ا٤بنافيػة للمنافسػة ّ)

ـ اػػػدد للنظػػػاـ الػػػداخلي جمللػػػس ُٔٗٗيونيػػػو  ُٕيف  ْْ-ٔٗ، عػػػن ا٤برسػػػـو الرمسػػػي رقػػػم ٕٔص  ِّع  -تيػػػزم إكزك 
 .٤ُٓبنافسة ا١بزا رم ـ ا
 .ُٓ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـْ)
 .ِـ-(البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ٓ)
 .ّ-ُٓنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ( ٔ)
 .ٓ( قانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ٕ)
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كينتقد بعأ الباحثْب ذل  بسب  صػعوبة ٧باكمػة األطػراؼ األجنبيػة كتبلػيغهم كعقػوبتهم 
كيػرل الباحػػ  أنػو ٲبكػػن معا١بػة ذلػػ  بتوقيػػ   .(ُ)مػا َف يكػػن للطػرؼ األجنػػيب ٩بثػل داخػػل الدكلػػة

 الثنا ية لتنفيذ األحكاـ، كبذل  يزكؿ اإلشكاؿ.االتفاقيات 
 

 الضادظاملطلب 

 إثبات املنارص٘ املدل٘ بامليافض٘  

ٛبنػػػ  كإ٭بػػػا  ،٢بػػػد ذاهتػػػا كاالنػػػدماجات مػػػن ا٤بقػػػرر أف ا١بهػػػات التنظيميػػػة ال ٛبنػػػ  االتفاقػػػات
ة الػػٍب يكػػوف الغػػرض منهػػا أك ٲبكػػن أف يَبتػػ  عليهػػا منػػ  أك عرقلػػة ٩بارسػػة أم منشػػم التصػػرفات

 لنشاطها االقتصادم يف السوؽ أك تل  التحالفات الٍب تؤثر على اقتصادايت ابقي ا٤بتنافسْب.
 كلكي يق  االتفاؽ ٙب  طا لة ا٤بن  ال بد من توافر عنصرين أساسْب ٮبا: 

 كجود تواطؤ بْب األطراؼ.  -ُ
 .(ِ)أف يكوف الغرض منو تقييد ا٤بنافسة أك ا٤بساس هبا  -ِ

نافسػة جػػواز اإلثبػػات أمػاـ اللجنػػة ٔبميػػ  طػرؽ اإلثبػػات، ٗبػػا يف كقػد كرد يف ال حػػة نظػػاـ ا٤ب
ذلػػ  البيػػا ت اإللكَبكنيػػة أك الصػػادرة عػػن ا٢باسػػوب كتسػػجيبلت ا٥بػػات  كمراسػػبلت الفػػاكس 

 .(ّ)كالريد اإللكَبكٓف
إقػػػرار ا٤بخػػػال ، أك  كأىػػػم طػػػرؽ اإلثبػػػات ا٤بتصػػػورة إلثبػػػات ا٤بمارسػػػة ا٤بخلػػػة اب٤بنافسػػػة ىػػػي

 تقوم كق  ا٤بخالفة، كبياهنا فيما أييت.كجود قرا ن قوية 
 

 اإلقرارال رع األوؿ: 
ٲبكن إثبات الَبكز ا٢باصل ابالندماج ا٤بخل اب٤بنافسة من خبلؿ التصري  الشػفهي أك مػن 
خػبلؿ التقريػػر السػػنوم للشػػركة ا٤بند٦بػػة أك ا٤بسػػتحوذة أك مػن خػػبلؿ ا٣بطػػاب ا٤بوجػػو مػػن مشػػَبم 

                                                             

 .ُٗحتكار للدكتور أٞبد دمحم ٧بمود خل  ص ( يف ٦باؿ عدـ اإلخبلؿ ابألسعار كٞباية ا٤بنافسة كمن  االُ)
 . ٔ( ينظر على سبيل ا٤بثاؿ القانوف ا٤بغر  للمنافسة ـِ)
 .  ٕٔالبل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ(ّ)
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 %ٓنْب تداكؿ األسهم تلـز ا٤بشَبم ألسهم شركة تزيد عن األسهم للشركة البا عة ألف بعأ قوا
   .(ُ)أبف يعلمها ٖبطاب يفص  عن نيتو السيطرة عليها

 كقد تقدـ بياف موق  الفقو اإلسبلمي من اإلثبات ابإلقرار يف الفصل الساب .
 

 القراالنال رع الثاص: 
ة ا٤بسػػتدؿ عليهػػػا ٲبكػػن االسػػتدالؿ علػػػى الَبكػػز ا٤بخػػال  للنظػػػاـ مػػن خػػبلؿ النيػػػة الضػػمني

ليتوف كات ، فقد ظلػ  الشػركة ا٤بػدعى عليهػا تشػَبم أسػهم الشػركة يابلقرا ن، كما يف قضية ىام
إدارهتػا ليكػوف ر يسػا  ٦بلػس ا٤بسيطر عليها ٤بدة ستة أشهر،   إف الشركة ا٤بشَبية رشح  ر ػيس

 .(ِ)جمللس إدارة الشركة ا٤بسيطر عليها 
 خػػػذ ابلقػػػرا ن إلثبػػػات ٨بالفػػػات قػػػانوف ا٤بنافسػػػة ألفاأل٦بلػػػس ا٤بنافسػػػة التونسػػػي  كقػػػد قػػػرر

طبيعة تل  ا٤بمارسات الٍب تعتمد ابلضركرة على الكتماف كا٤براكنة ٘بعػل إقامػة ا٢بجػة عليهػا أمػرا 
عسػػػػّبا، كال ٲبكػػػػن التوصػػػػل إُف إثباهتػػػػا يف أغلػػػػ  ا٢بػػػػاالت إال ابللجػػػػوء إُف القػػػػرا ن الػػػػٍب يرزىػػػػا 

ة منهػػا إذا مػػا أخػػذت لوحػػدىا ٗبعػػزؿ عػػن البقيػػة دلػػيبل التحقيػػ ، حػػٌب كإف َف تشػػكل كػػل كاحػػد
  .(ّ)قاطعا على كجود عملية التفاىم

 كقد تقدـ بياف موق  الفقو اإلسبلمي من اإلثبات ابلقرا ن يف الفصل الساب .
 

  

                                                             

ينظػػر بعػػأ التطبيقػػات القضػػا ية يف ٕبػػ  مػػدل ٨بالفػػػة االنػػدماج كالسػػيطرة ألحكػػاـ ا٤بنافسػػة التجاريػػة للػػدكتور أٞبػػػد  (ُ)
 .٦ّٔبلة ا٢بقوؽ ص  –م ا٤بلح

 .٦ّٖبلة ا٢بقوؽ ص  –مدل ٨بالفة االندماج كالسيطرة ألحكاـ ا٤بنافسة التجارية للدكتور أٞبد ا٤بلحم ( ِ)
ـ، التقرير الوطِب حوؿ سياسػة كقػانوف ا٤بنافسػة يف تػونس ََِْديسمر  ُٔيف  ُْٓٓ( قرار ٦بلس ا٤بنافسة ذم الرقم ّ)

 .ّّص 
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 الضابعاملطلب 

 طزٓك٘ صدّر قزار جلي٘ الفصل يف رلالفات ىظاو امليافض٘  

  يكوف جاىزا للتنفيذ، كبياهنا فيما أييت:ٲبر القرار القضا ي بعدة خطوات حٌب
١بنة الفصػل يف ٨بالفػات نظػاـ أطراؼ الدعول ٗبوعد ا١بلسة األكُف من قبل إخطار أوا: 

، كذل  قبل ا٤بوعد ادد ٖبمسة عشر يومان على األقل، على أف يرف  اب٣بطػاب ا٤بوجػو ا٤بنافسة 
ر لسػػماع أقوالػػو، كتقػػدٔف رده علػػى كتكليفػػو اب٢بضػػو  ،للمػػدعى عليػػو نسػػخة مػػن ال حػػة الػػدعول

 .(ُ)الدعول 
٠بػػػػاع شػػػػهادة ك التحقػػػػ  مػػػػن ا٤بخالفػػػػة، كاسػػػػتيفاء التحقيقػػػػات، كاالسػػػػتعانة اب٣بػػػػراء اثنيػػػػا: 

 .(ِ)الشهود
تفصل اللجنة يف ا٤بخالفات االة إليها على كجو السرعة كإذا اقتضى األمر نظػر   اثلثا: 

ن يتخلػػ  مػػن أطػػراؼ الػػدعول عػػن حضػػور أحػػد ا٤بخالفػػة يف أكثػػر مػػن جلسػػة يراعػػى إخطػػار مػػ
 .(ّ)ا١بلسات ٗبوعد ا١بلسة التالية

ديواف ا٤بظػػػاَف خػػػبلؿ ا٤بػػػدة لػػػ القضػػػاء اإلدارم التػػػاب  طػػػراؼ الػػػدعول الػػػتظلم أمػػػاـأل كٰبػػػ 
اددة نظاما كىي ٟبسة عشػر يومػا مػن اتريػخ تسػلم نسػخة القػرار أك مػن التػاريخ اػدد للتسػلم 

 .(ْ)يف حالة عدـ ا٢بضور
 .(ٓ): إخطار ذكم الشمف بصورة من القراررابعا

 .(ٔ): مصادقة ر يس ٦بلس ا٤بنافسة على القرارخامسا
 أبحد أمرين: : جاىزية القرار للتنفيذ، كيكوف ذل سادسا

من اتريخ اإلببلغ  ٟبسة عشر يومانظاما للتظلم كىي  مضي ا٤بدة ا٤بقررة  -ُ
 . (ُ)يوما وفست -قبل تعديلو  -، كقد كان  يف النظاـ ابلقرار

                                                             

 .ُٔاـ ا٤بنافسة السعودم ـ(البل حة التنفيذية لنظُ)
 .ُٕ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ِ)
 .َٕ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـّ)
 .ْٕ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ْ)
 .ِٕ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ ٓ)
 .ّٕا٤بنافسة السعودم ـ ( البل حة التنفيذية لنظاـ ٔ)
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 بفصل القضاء اإلدارم يف الدعول. -ِ
ا٤بتعلقػػػة إبيقػػػاع الغرامػػػة أك إيقػػػاؼ ١بنػػػة الفصػػػل يف ٨بالفػػػات نظػػاـ ا٤بنافسػػػة قػػػرارات كتنفػػذ    

نشاط ا٤بنشمة مؤقتا من اتريخ صدكرىا، ما َف يصدر حكم من اكمة اإلدارية بوق  تنفيذ قػرار 
 .(ِ)اللجنة يف ىذا الشمف

  

                                                                                                                                                                                   

( تعػػديل الفقػػرة الثالثػػة مػػن ا٤بػػادة ا٣بامسػػة عشػػرة مػػن نظػػاـ ا٤بنافسػػة السػػعودم الصػػادر بقػػرار ٦بلػػس الػػوزراء يف اجتماعػػو ُ)
ىػػػػػػػػ ا٤بنشػػػػػػػور يف صػػػػػػػحيفة الػػػػػػػرايض السػػػػػػػعودية، ينظػػػػػػػر الػػػػػػػراب  ككقػػػػػػػ  الػػػػػػػزايرة بتػػػػػػػاريخ ُّْٓ/ْ/ّا٤بنعقػػػػػػػد يػػػػػػػـو االثنػػػػػػػْب 

 http://www.alriyadh.com/906892ـ: َُِْ/ُُ/ُٖىػ ا٤بواف  ُّْٔ/َُ/ِٓ
( الفقرة الثانية من ا٤بادة ا٣بامسة عشرة من نظػاـ ا٤بنافسػة السػعودم الصػادر بقػرار ٦بلػس الػوزراء يف اجتماعػو ا٤بنعقػد يػـو ِ)

ىػػ ا٤بوافػػ  ُّْٔ/َُ/ِٓنظػػر الػراب  ككقػ  الػزايرة بتػاريخ ىػػ ا٤بنشػور يف صػحيفة الػرايض السػعودية، يُّْٓ/ْ/ّاالثنػْب 
 http://www.alriyadh.com/906892ـ: َُِْ/ُُ/ُٖ

http://www.alriyadh.com/906892
http://www.alriyadh.com/906892
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 املبخح الجاىٕ

 أركاٌ املضؤّلٔ٘ اجلشأٜ٘ لالىدماج املدل بامليافض٘ 

 سبهيد: 
عرؼ اللغويوف الركن أبنو ا١بان  األقول، كأركاف كل شيء جوانبو الٍب يستند إليها كيقـو 

 . (ُ)هبا، كالٍب ىي جزء من ماىيتو، كالركوع ابلنسبة للصبلة
ف جػزءا مػن ماىيتػو أك شػرطا كعرفو ٝبهور الفقهاء أبنو ما ال يتم الشيء إال بػو، سػواء أكػا

 .  (ِ)لو. أما فقهاء ا٢بنفية، ف هنم قد عرفوه أبنو ما ال يتم الشيء إال بو، ككاف جزءا منو 
ركػن الشػيء مػا كػاف  ٛبسػكوا اب٤بفهػـو اللغػوم للػركن، أبف فقهاء ا٢بنفية سب  أف ابْب ٩بتكي

 ىو ما أييت: كطبقا ٥بذا ف ف ما يصدؽ عليو مفهـو ركن ا١برٲبة، جزءا من ماىيتو
: مػا يقػػـو بػو ا١بػػآف مػن تفكػػّب كتػدبّب، كإعػػداد نفسػي إبرادة، كإدراؾ معتػػرين شػػرعا، أوا

مػ  علمػو ٗبػا سػيَبت  علػى سػلوكو مػن نتػػا ج كمسػببات، كىػذا ىػو مػا يطلػ  عليػو الػركن ا٤بعنػػوم 
 للجرٲبة.

إٯبابيػػػا أـ  : قيػػػاـ ا١بػػػآف ابلسػػػلوؾ ا٤بػػػادم ا٤بكػػػوف للجرٲبػػػة، سػػػواء أكػػػاف ىػػػذا السػػػلوؾاثنيػػػا
كسػػواء أقػػاـ بػػو ا١بػػآف ٗبفػػرده أـ شػػاركو غػػّبه. كىػػذا ىػػو مػػا يطلػػ  عليػػو  -فعػػبل أـ امتناعػػا-سػػلبيا 

 الركن ا٤بادم للجرٲبة.
ا٤بفهػػػـو اللغػػػوم للػػػركن كالػػػذم اختػػػاره كالػػركن ا٤بػػػادم كا٤بعنػػػوم ٮبػػػا اللػػػذاف يصػػػدؽ عليهمػػا 

 . (ّ)من ماىية ا١برٲبة ان جزء ا٤بعنوم يعتراف الركن ا٤بادم كالركن فقهاء ا٢بنفية  ألف
كقد ذى  إُف ىػذا اال٘بػاه عػدد مػن ا٤بختصػْب يف القػانوف ا١بنػا ي، ٕبجػة أف اعتبػار نػ  
القػػػانوف الػػػذم يبػػػْب الفعػػػل ا٤بكػػػوف للجرٲبػػػة، كالعقوبػػػة الػػػٍب تفػػػرض علػػػى مرتكبػػػو ركنػػػا مػػػن أركػػػاف 

                                                             

 ( لساف العرب مادة:"ركن".ُ)
 .ُّٓأ. د: سبلـ مدكور ص -( ا٤بدخل للفقو اإلسبلمي ِ)
 .ُٗص  -منصور ا٢بفناكم  – ية يف الفقو اإلسبلمي مقار  ابلقانوف ( الشبهات كأثرىا يف العقوبة ا١بناّ)
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كمػػن غػػّب ا٤بتصػػور اعتبػػار  ا١برٲبػة، أمػػر غػػّب منطقػػي  ألف القػػانوف ىػػو ا٤بقػػرر لكػوف ا١برٲبػػة جرٲبػػة،
 .(ُ)ا٤بنش  عنصرا فيما ينشؤه

كعلى ا٘باه ا١بمهور ٲبكػن اعتبػار الػن  القػانوٓف ركنػا مػن أركػاف ا١برٲبػة، كيقصػد بػو الػن  
على الفعل ا٤بكوف للجرٲبة، كالعقوبػة الػٍب تفػرض علػى مرتكبهػا، إف َف يكػن داخػبل ضػمن الفعػل 

زاع شرط لتجػرٔف ىػذا الفعػل ا٤بػادم كالعقػاب عليػو، إذ ا٤بادم الذم يكوف ا١برٲبة، فهو من غّب ن
 بدكف كجود ىذا الشرط ال يعد الفعل جرٲبة معاقبا عليها عقااب قضا يا.

كمػػػا داـ الػػػن  علػػػى ٘بػػػرٔف الفعػػػل شػػػرطا للعقػػػاب عليػػػو، فهػػػو إذف ركػػػن ٗبفهػػػـو ا١بمهػػػور 
 .(ِ)للركن

ناصػر )أركػاف( أساسػية ىػي ك٩با تقدـ ٲبكن أف يقاؿ أبنو ال بػد للجرٲبػة مػن كجػود ثبلثػة ع
 ، كفيما أييت بياف ٥بذه األركاف الثبلثة.(ّ)العنصر الشرعي، كالعنصر ا٤بادم، كالعنصر ا٤بعنوم

 

 املطلب األّل

 الزكً الغزعٕ 

كيضػ  عقػااب يلػـز بػو كػل  -إٯبػااب أك سػلبا-يراد ابلركن الشرعي الن  الذم ٯبػـر السػلوؾ 
، سواء ع  .(ْ)ن طري  اإلٯباب أك السل  من كق  منو ىذا السلوؾ اجملـر

كيػػرل الباحػػ  أف ىػػذا التعريػػػ  فيػػو تفصػػيل ٲبكػػن اختصػػػاره، كقػػد عرفػػو بعػػأ البػػػاحثْب 
 .(ٓ)توافر الن  الذم ٯبـر السلوؾ كيعاق  عليو وأبنبعبارة ٨بتصرة كافية كافية 

 كيشَبط يف الن  التنظيمي اجملـر للسلوؾ التنافسي اآليت:
 ذا كق  كقوع ا١برٲبة.أف يكوف الن  التنظيمي  ف .ُ
 أف يكوف الن  التنظيمي ساراي على مكاف كقوعها. .ِ

                                                             

، شرح قانوف العقوابت القسػم العػاـ أ. د: أٞبػد  ّٖ-ّٕ( شرح قانوف العقوابت القسم العاـ أ. د: ٧بمود مصطفى صُ)
 .ٖٖاأللفي ص

 .ِٗنصور  ا٢بفناكم ص م  -( الشبهات كأثرىا يف العقوبة ا١بنا ية يف الفقو اإلسبلمي مقار  ابلقانوف ِ)
   .ِٖٕ -ِٕٓ( ا٤بدخل للفقو اإلسبلمي لؤلستاذ الدكتور دمحم سبلـ مدكور ص ّ)
 .ٓٗمنصور  ا٢بفناكم ص   -الشبهات كأثرىا يف العقوبة ا١بنا ية يف الفقو اإلسبلمي مقار  ابلقانوف ( ْ)
  .ِٖٕ-ِٕٓ( ا٤بدخل للفقو اإلسبلمي لؤلستاذ الدكتور دمحم سبلـ مدكور ص ٓ)
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 .(ُ)أف يكوف الن  التنظيمي ملزما للشخ  الذم كقع  من ا١برٲبة .ّ
 

 املطلب الجاىٕ

 الزكً املادٖ 

 ، كيشمل ىذا الركن ثبلثة عناصر:(ِ)عرؼ الركن ا٤بادم أبنو السلوؾ ا٤بكوف للجرٲبة
ف يقـو ا١بآف بعمل من األعماؿ ا٤بنصوص على ٘برٲبهػا أب، األوؿ: السلوؾ غري ادلشروع

 ، كما يشمل ا١برٲبة السلبية. أف تكوف ا١برٲبة ذات نشاط إٯبا ، كيشمل ذل  يف النظاـ
كىػػػػي عاقبػػػػة الفعػػػػل كاألثػػػػر الػػػػذم ٰبدثػػػػو، سػػػػواء قصػػػػدىا الفاعػػػػل أك َف   الثػػػػاص: النتيجػػػػة

 يقصدىا.
 .(ّ)سببية تصل بْب السلوؾ اإلجرامي كالنتيجةأم كجود عبلقة   الثالث: عالقة السببية

 

 املطلب الجالح

 الزكً املعيْٖ 

ٲبكن تعري  الركن ا٤بعنوم أبنو الصلة النفسية بْب السلوؾ كبْب مػن قػاـ بػو، كىػو مكلػ  
 .(ٓ)، كيطل  عليو الركن األد  (ْ)كؿ عن سلوكوؤ مس

 ، كلو عنصراف: القصد ا١بنا ي اا١برا م العمدية يلـز فيهك 

                                                             

، التشػري  ا١بنػا ي ٔٗمنصور  ا٢بفنػاكم ص   -الشبهات كأثرىا يف العقوبة ا١بنا ية يف الفقو اإلسبلمي مقار  ابلقانوف ( ُ)
، كسػراينو علػى ا٤بكػاف ُِٔ/ُعبػد القػادر عػودة ، كقػد ٙبػدث عػن سػرايف الزمػاف يف  -اإلسبلمي مقار  ابلقانوف الوضػعي 

 .َُّ/ُ، كعلى األشخاص يف ِْٕ/ُيف 
  .ِٖٕ-ِٕٓ( ا٤بدخل للفقو اإلسبلمي لؤلستاذ الدكتور دمحم سبلـ مدكور ص ِ)
، ا٤بػػػدخل اإلسػػػبلمي للفقػػػػو ِّٓ، شػػػرح قػػػانوف العقػػػوابت د. أٞبػػػد األلفػػػي صّْٖ( ا١برٲبػػػة للشػػػيخ دمحم أبػػػو زىػػػرة صّ)

منصػػور    -ر  ابلقػػانوف ، الشػػبهات كأثرىػػا يف العقوبػػة ا١بنا يػػة يف الفقػػو اإلسػػبلمي مقػػإِٕاإلسػػبلمي د. سػػبلـ مػػدكور ص
 .ُِِا٢بفناكم ص 

   .ِٖٕ -ِٕٓ( ا٤بدخل للفقو اإلسبلمي لؤلستاذ الدكتور دمحم سبلـ مدكور ص ْ)
 .ُُُ/ُعبد القادر عودة ص  -( التشري  ا١بنا ي اإلسبلمي مقار  ابلقانوف الوضعي ٓ)
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إذ ال بػػد مػػن أف يكػػوف مػػن يقػػـو ابلسػػلوؾ مػػدركا إدراكػػا يعتػػد بػػو حػػٌب  أوذلمػػا: اإلدراؾ 
ٲبكػػن معاقبتػػو علػػى سػػلوكو. فػػ ذا فقػػد مػػن قػػاـ ابلسػػلوؾ ىػػذا العنصػػر، انعػػدم  مسػػاءلتو جنا يػػا 

 : " رفػػ  القلػػم عػػن ثػػبلث: عػػن النػػا م حػػٌب يسػػتيق ،-   - رسػػوؿ هللا كقػػد قػػاؿ ،عمػػا قػػاـ بػػو
 .(ُ)كعن الصيب حٌب ٰبتلم، كعن اجملنوف حٌب يعقل "

أم أف يكػػوف مػػن قػػاـ ابلسػػلوؾ ا٤بعاقػػ  عليػػو، قػػد قػػاـ بسػػلوكو ٨بتػػارا  اثنيهمػػا: ااختيػػار 
 .(ِ)بناء على رغبة منو كاختيار حر 

فػ ذا ٙبقػػ  فعػػل مػػن األفعػاؿ ا٤بعاقػػ  عليهػػا نتيجػػة إٮبػػاؿ أك عػدـ احتيػػاط مػػن الفاعػػل فػػبل 
 ط ا١برٲبة. تنطب  عليو شرك 

إال أف ا١بػرا م االقتصػػادية كمنهػػا الػٍب ٥بػػا عبلقػػة ابلَبكػػز االقتصػادم كأنظمػػة ا٤بنافسػػة ٘بعػػل 
 .(ّ)توافر الركن ا٤بعنوم أمرا مفَبضا، ما َف يثب  العكس 

 

 املطلب الزابع

 اإلصياد يف حال االىدماج غري اليظامٕ 

تعقػػػػد ا٢بيػػػػاة  أف٢بػػػػدي ، إال يعػػػد مبػػػػدأ شخصػػػػية ا٤بسػػػػؤكلية مػػػػن ركػػػػا ز القػػػػانوف ا١بنػػػػا ي ا
االقتصادية ا٢بديثة، جعل  ا٤بختصْب يعيدكف النظر يف بعأ ا٢باالت، كما إذا حصل ارتكاب 
٤بخالفة للقانوف من موظ  اتب  لشركة، فهل تنس  ا٤بخالفة للموظ  على األصػل، أـ تنسػ  

                                                             

(، كابػػػن ِِٔٗ( الػػدارمي )ََُ/ِا ي )( كالنسػػّْٖٗكأخرجػػػو ركاه أبػػو داكد ) ِْْٗٔ( ركاه أٞبػػد يف مسػػنده بػػرقم ُ)
كجػود إسػناده شػعي  األر ؤكط يف  -اهنع هللا يضر  –(، من طريػ  ٞبػاد عػن إبػراىيم النخعػي عػن األسػود عػن عا شػة ُْٖا١باركد )

كينظػػر ٚبرٯبهػا يف إركاء الغليػػل  -  -كأ  قتػادة  -  -. ككرد ا٢بػػدي  عػن علػػي ِِْ/ُْتعليقػو علػى مسػػند أٞبػد 
 .ْ/ِ –رٞبو هللا  -لؤللبآف 

 .ُّٓمنصور  ا٢بفناكم ص   -الشبهات كأثرىا يف العقوبة ا١بنا ية يف الفقو اإلسبلمي مقار  ابلقانوف ( ِ)
 فقد قررت اكمة ما أييت: Aspan( أكد ىذا ا٤بعُب القضاء األمريكي ذل  يف قضية ّ)

evidence of intent is merely relevant to the question whether the challenged 
conduct is fairly characterized as exclusionary. 

كا٤بعػػُب أف نيػػة اإلضػػرار ال ينظػػر ٥بػػا يف االعتبػػار، بػػل ينظػػر يف السػػلوؾ إذا كػػاف يتسػػم إبقصػػاء ا٤بنافسػػة. ينظػػر التعليػػ  علػػى 
د. حسػػػْب فتحػػػي ص  –كا٤بنافسػػػة ا٤بمارسػػػات االحتكاريػػػة كالتحالفػػػات التجاريػػػة لتقػػويأ حػػػريٍب التجػػػارة ا٢بكػػم يف كتػػػاب 

ْٓ . 
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سػػها ابعتبارىػػا يعمػػل ٙبػػ  إشػػرافو، أك تنسػػ  ا٤بخالفػػة للشػػركة نف ا٤بوظػػ  ٤بػػدير الشػػركة لكػػوف
. ، لكػػػوف أرابح الشػػػركة ٥بػػػم فكػػػذل  ا٤بطالبػػػات الػػػٍب عليهػػػاشخصػػػا معنػػػواي، أك تنسػػػ  للمػػػبلؾ
 .اإلسناد يف ا١برا م االحتكاريةكيطل  على ىذه ا٤بسملة أبحكاـ 

كٲبكػػن تعريػػ  اإلسػػناد أبنػػو الطريقػػة القانونيػػة لتعيػػْب ا٤بسػػؤكؿ، فهدفػػو لػػيس معرفػػة فاعػػل  
كيشػػمل الكػػبلـ عػػن اإلسػػناد يف ا١بػػرا م ، (ُ)كؿ عنهػػا ا٤بسػػتح  لعقوبتهػػاا١برٲبػػة بػػل مػػن ىػػو ا٤بسػػؤ 

 االحتكارية أك االندماجات غّب النظامية على اآليت:
 مسؤكلية الشخ  ا٤بعنوم. الفرع األكؿ:

 مسؤكلية مدير ا٤بنشمة التجارية جنا يا.الثآف: الفرع 
 .مسؤكلية العامل ا٤بباشر للجرٲبة االحتكاريةالثال : الفرع 
 مسؤكلية مال  ا٤بنشمة جنا يا.الراب : الفرع 

 كبياهنا فيما أييت.
 
 ال رع األوؿ: ادلسؤولية اخمناالية للشخص ادلعنوي 

الشخ  ا٤بعنوم ىو ٦بموعة األشخاص كاألمواؿ الػٍب هتػدؼ تقدـ يف الفصل الساب  أف 
تحقيػػػ  ذلػػػ  شخصػػػية قانونيػػػة ابلقػػػدر الػػػبلـز لبإُف ٙبقيػػػ  غػػػرض معػػػْب، كيعػػػَبؼ القػػػانوف ٥بػػػا 

، كقػد قػررت قػػوانْب كثػّبة إمكانيػة تطبيػػ  ا٤بسػؤكلية ا١بنا يػة علػػى الشػخ  ا٤بعنػوم، كأيػػد الغػرض
 الشراح ذل . كفيما أييت بياف ٤بستند ىذا القوؿ كموق  الفقو اإلسبلمي منو.

 
 ادلسألة األوىل: مستند القوؿ ابدلسؤولية اخمناالية للشخص ادلعنوي 

ف جنا يا عنػدما تػرر ذلػ  و  مسؤكلْباألشخاص ا٤بعنوي أفنافسة العديد من قوانْب ا٤ب تقرر
ظػػػركؼ النازلػػػة كالسػػػيما سػػػوء نيػػػة األطػػػراؼ ا٤بعنيػػػة أك خطػػػورة ا٤بخالفػػػات ا٤برتكبػػػة كدكف إخػػػبلؿ 

 .(ِ)اب١بزاءات ا٤بدنية ا٤بمكن تطبيقها من لدف ااكم ا٤بختصة

                                                             

 .ّٕٓ، ّٓٓعبدالرؤكؼ مهدم ص  –( ا٤بسؤكلية ا١بنا ية عن ا١برا م االقتصادية ُ)
 .  َٕالقانوف ا٤بغر  للمنافسة ـ( ِ)
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لعػدـ  شػخ  ا٤بعنػوم جنا يػاِّ،كٱبال  عدد من شراح القوانْب ا١بنا ية يف إمكاف ٧باسبة ال
 كجود القصد ا١بنا ي للشخ  ا٤بعنوم، كلعدـ إمكانية شعوره ابلعقوبة على ا١برٲبة.

 :ٗبا أييت أصحاب ىذا اال٘باه كٲبكن أف يناق  
 منػو أنو كما أف الشخ  ا٤بعنوم يكوف طرفا يف التعاقػد، كااللتزامػات ا٤باليػة، فيلػـز -ُ

 تو للنظاـ.القوؿ أبف يساءؿ جنا يا عن ٨بالف
أف مبػػدأ "شخصػػية العقوبػػػة" منطبػػ  علػػى مسػػػاءلة الشػػخ  ا٤بعنػػوم جنا يػػػا، ألف  -ِ

 م ؿ العقوابت ستكوف على مبلؾ الشخ  ا٤بعنوم أك القا مْب على إدارهتا.
أف ىػػدؼ العقػػػوابت ردع ا٤بخػػال  لؤلنظمػػػة، كىػػذا متحقػػػ  يف مسػػاءلة الشػػػخ   -ّ

 ا٤بعنوم جنا يا.
ترتكػ  لغػرض الكسػ ، كالشػخ  ا٤بعنػوم ىػو  أف أغل  ا١بػرا م االقتصػادية إ٭بػا -ْ

 ا٤بستفيد منها، فمن العدؿ أف يعاق  عليها ما داـ أنو ا٤بستفيد من عا داهتا.
أف توقيػػ  عقػػوابت ا١بػػرا م االقتصػػادية علػػى ا٤بوظػػ  ا٤برتكػػ  للمخالفػػة غػػّب ٦بػػد،  -ٓ

 .(ُ)لكوف الغرامات كبّبة ال يستطي  ٙبملها ا٤بوظ  العادم غالبا
جحػػػاف القػػػوؿ بَبتػػػ  ا٤بسػػػؤكلية ا١بنا يػػػة علػػػى الشػػػخ  ا٤بعنػػػوم كتطبيػػػ  كيػػػرل الباحػػػ  ر 

 العقوابت ا٤ببل مة عليو، لقوة ما استند إليو.
 

 ادلسألة الثانية: موقه ال ق  اإلسالمي من مساءلة الشخص ادلعنوي جنااليا
أف يكػوف  إليقاع العقوبػة ٗبرتكػ  اب١برٲبػة – التشري  ا١بنا ي اإلسبلميحس   -يشَبط 

ألنػو كحػده ا٤بػدرؾ ا٤بختػار، كمػ  كجػود  كىػذا ٧بصػور يف الشػخ  الطبيعػي ،عل مدركا ٨بتاراالفا
الشخصيات ا٤بعنوية كاعَباؼ الفقو اإلسػبلمي هبػا يف بعػأ أحكامهػا مثػل التعامػل مػ  األكقػاؼ 
أك بيػ  ا٤بػاؿ ك٫بوىػػا يف ا٤بسػا ل ا٤بدنيػػة، إال أنػو َف يعػػرؼ يف الفقػو اإلسػػبلمي أف تكػوف ا١بهػػات 

تباريػػة أىػػػبل للمسػػؤكلية ا١بنا يػػػة، ألف ا٤بسػػػؤكلية تنبػػِب علػػػى اإلرادة كاالختيػػار ككبلٮبػػػا منعػػػدـ االع
كاجملػـر ٩بػن يتػوُف مصػاٌف ىػذه ا١بهػات    جرٲبػةدكف ش  يف ىذه الشخصػيات، كلكػن إذا كقعػ

                                                             

 .ُّْ-ُّّدمحم كليد ا١ببلد ص  - ٞباية ا٤بستهل  كٞباية ا٤بنافسة : رف  ا٤بمارسات االحتكارية( ُ)
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أك األشػػػخاص ا٤بعنويػػػة ف نػػػو ىػػػو كحػػػده الػػػذم يعاقػػػ  علػػػى جنايتػػػو كلػػػو أنػػػو كػػػاف يعمػػػل لصػػػاٌف 
ن ا١بػـر إال فاعلػو، كال يؤخػذ امػرؤ ٔبريػرة غػّبه لقولػو تعػاُف: "كال عػفػبل يسػمؿ  ،ومالشخ  ا٤بعن

( كقولػو تعػاُف:"من يعمػل ُْٔ :األنعػاـتكس  كػل نفػس إال عليهػا كال تػزر كازرة كزر أخػرل" )
 .(ُ)(ُِّسوءا ٯبز بو" )النساء: 

األشػػخاص  كأمػػا إف كانػػ  العقوبػػة يف م ٥بػػا تقػػ  علػػى مبلكهػػا أك مػػن يشػػرفوف عليهػػا مػػن
، فػػيمكن تطبيػػ  العقوبػة علػػيهم، كيشػػمل ذلػ  عقوبػػة ا٢بػػل كاإلزالػة كا٤بصػػادرة، كػػذل  الطبيعيػْب

ٲبكػػػن شػػػرعا أف يفػػػرض علػػػى ىػػػذه الشخصػػػيات مػػػا ٰبػػػد مػػػن نشػػػاطها الضػػػار ٞبايػػػة للجماعػػػة 
 .(ِ)كنظامها كأمنها

 
 ال رع الثاص: ادلسؤولية اخمناالية دلدير ادلنشأة التجارية 

اصػػػ  القياديػػػة مسػػػؤكليات كالتزامػػػات، كمػػػن أعظمهػػػا مسػػػؤكلية اإلشػػػراؼ يَبتػػػ  علػػػى ا٤بن
على ا٤بوظفْب التابعْب لو، ف ذا حصل  جرٲبة اقتصادية من أحد موظفي ا٤بنشمة، فهل ٲبكن أف 

 يعاق  ا٤بدير كلو َف يعلم اب١برٲبة. 
 كػػػي نصػػػل لئلجابػػػة الصػػػا بة يلػػػـز البحػػػ  يف األسػػػاس القػػػانوٓف للقػػػوؿ ٗبسػػػؤكلية ا٤بػػػدير،
كالنظرايت ا٤بتعلقة بو، كشػركط مسػؤكليتو كمػا تنتفػي بػو مسػؤكليتو، كالعقػوابت الػٍب ٲبكػن أف تقػ  

 عليو، كبياف ىذه ا٤بسا ل فيما أييت. 
 

 ادلسألة األوىل: األساس القانوص لتقرير ادلسؤولية اخمناالية دلدير ادلنشأة التجارية
ا٤بسػػػؤكلية عػػن فعػػػل  أف األصػػل، إال ا٤بسػػؤكلية ا١بنا يػػػة مػػن ا٤بسػػػؤكليات الشخصػػية يف تعػػدُّ 

الغّب مبدأ مقػرر اسػتثناءا يف بعػأ ا٢بػاالت، كمسػؤكلية رب العمػل أك ا٤بػدير عػن أعمػاؿ اتبعيػو، 
ا٤بسػػؤكؿ عػػن اإلدارة الفعليػػة للشػػخ   أف العقوبػػة تطػػاؿقػػانوف ٞبايػػة ا٤بنافسػػة ا٤بصػػرم  قػػرركقػػد 

                                                             

 .ّّٗ/ ُ -عبد القادر عودة  -سبلمي مقار  ابلقانوف الوضعي التشري  ا١بنا ي اإل (ُ)
 .ّّٗ/ ُ ا٤برج  الساب ( ِ)
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 ٍب ترتكػػ  ٨بالفػػة ألحكػػاـ القػػانوف،االعتبػػارم ا٤بخػػال  بػػذات العقػػوابت ا٤بقػػررة عػػن األفعػػاؿ الػػ
 .(ُ)بشركط أييت ذكرىا

، كَف ٰبػػرض (ِ)كاإلسػػناد يف ىػػذه ا٢بػػاؿ يكػػوف للفاعػػل الوسػػي  كىػػو مػػن َف يباشػػر ا١برٲبػػة 
 .، كلكنو تركها تق  ككاف إبمكانو منعها بتدخلو(ّ)عليها 
يعػد خطػم مػدير ، فكقد كضػ  القػانوف علػى كاىلػو التزامػا ابلرقابػة علػى ا٤بنشػمة الػٍب يػديرىا 

قػػػررت ٧بكمػػػػة الػػػنقأ الفرنسػػػية أف ا٤بسػػػؤكلية ا١بنا يػػػة لرؤسػػػػاء ، كلػػػذا (ْ)ا٤بنشػػػمة خطػػػم مفَبضػػػا 
مباشػرة يف ا١برٲبػة أك علػػى إتيػاهنم كسػيلة مػن كسػػا ل  توا٤بنشػمة ليسػ  متوقفػة علػى إثبػػات مسػاٮب

ؤكلية ا٤بػػدير يف قضػااي عديػػدة أف مسػ القضػػاء العقػوابت، بػػل قػرر قػػوانْباالشػَباؾ الػػٍب ذكػرت يف 
اثبتة كلو َف يعلم اب١برٲبة، ألف ا٣بطاب ابلتزاـ القوانْب ا٤بتعلقة اب٤بنش ت التجاريػة موجػو إلػيهم يف 

 .(ٓ)األساس
فعلػى . ، علػى خػبلؼ بػْب القػوانْب يف التفاصػيلكىذا التوجو تبنتو القوانْب ا١بنا ية ا٢بديثػة

ير ا٤بشػػركع يف العقػػوابت ا٤باليػػة اإلداريػػة سػػبيل ا٤بثػػاؿ: توجػػو القػػانوف األ٤بػػآف يف حصػػر عقوبػػة مػػد
كأمػا  فق ، كاشَبط القانوف السويسرم أف يكوف مدير ا٤بنشمة فعبل ىو من يديرىا كقػ  ا١برٲبػة،

علػػى مسػػػؤكلية ا٤بػػدير إذا مكػػن شخصػػػا خاضػػعا لسػػػلطتو أك رقابتػػو مػػػن  فيؤكػػػدالقػػانوف الفرنسػػي 
 .(ٔ)القانوف٨بالفة نصوص 

 
 سناد اخمرمية إىل مدير ادلنشأةادلسألة الثانية: نظرايت إ
                                                             

 .ِٓقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ُ)
( كىو الفاعل ا٤بباشر، كعػرؼ أبنػو مػن يرتكػ  ا١برٲبػة كخػده أك مػ  غػّبه، كلػو تعريفػات أخػرل. قػانوف العقػوابت ا٤بصػرم ِ)
 .ُِِ، كاللبنآف ـُُِ، كالسورم ـّٗـ
 ( ارض على ا١برٲبة صورة من صور الفاعل غّب ا٤بباشر. ّ)
بعػػأ األحكػػاـ القضػػا ية مػػ  التعليػػ  ، كتنظػػر ُّٔعبػػدالرؤكؼ مهػػدم ص –ا٤بسػؤكلية ا١بنا يػػة عػػن ا١بػػرا م االقتصػػادية (ْ)

 .ّٖٔعليها من ٧بكمة النقأ الفرنسية يف ص 
عبػػدالرؤكؼ  –ـ هبػذا ا٤بعػُب مػػ  التعليػ  عليهػا يف كتػػاب: ا٤بسػؤكلية ا١بنا يػة عػػن ا١بػرا م االقتصػادية تنظػر ٦بموعػة أحكػػا( ٓ)

 ّْٔ-ِّٔمهدم ص 
 –قػػػانوف العقػػػوابت األ٤بػػػآف كالسويسػػػرم كالفرنسػػػي يف كتػػػاب: ا٤بسػػػؤكلية ا١بنا يػػػة عػػػن ا١بػػػرا م االقتصػػػػادية ( ينظػػػر نػػػ  ٔ)

 .ّٓٔ-ّْٔعبدالرؤكؼ مهدم ص 



 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  449 
 

ذكر الشراح عدة نظرايت إلسناد ا١برٲبة الواقعة مػن ا٤بنشػمة التجاريػة إُف مػدير ا٤بنشػمة مػ   
 كىي:كونو َف يباشر ا١برٲبة بنفسو، 

 النظرية األكُف: نظرية ٛبثيل مدير ا٤بشركع
 النظرية الثانية: نظرية ا٣بضوع اإلرادم لتكالي  مهنتو

 ة: نظرية االلتزاـ القانوٓف ا٤بباشرالنظرية الثالث
 .كبياهنا فيما أييت

 
 النظرية األوىل: نظرية سبثيل مدير ادلشروع

تعػػد نظريػػة ٛبثيػػل مػػدير ا٤بشػػركع مػػن أىػػم النظػػرايت ا٤بفسػػرة إلسػػناد ا١برٲبػػة االقتصػػادية إُف 
ل القػػانوٓف، مػػدير ا٤بنشػػمة مػػ  كونػػو َف يرتكبهػػا مباشػػرة، كتسػػمى نظريػػة االفػػَباض، أك نظريػػة التمثيػػ

ٕبيػػ  يعتػػر ا٤بػػدير كمنػػو ىػػو  ،كيقصػػد هبػػا أف ا٤بوظػػ  ا٤برتكػػ  ١برٲبػػة ٚبػػل اب٤بنافسػػة ٲبثػػل ا٤بػػدير
ا٤برتك  للجرٲبة أك ا٤بخالفة، كىذه النظرية تقـو على االفَباض، كال يقبػل االفػَباض إال إذا نػ  

 .(ُ)ا٤بنظم عليو
  النظرية الثانية: نظرية اخلضوع اإلرادي لتكاليه مهنت

اإلرادم لتكػالي  مهنتػو، كيقصػد هبػذه النظريػة  ا٤بوظػ  نظريػة خضػوعذكر بعػأ الشػراح 
أف ا٤بدير ملتـز شخصيا كف  تعاقده م  ا٤بنشمة أبف يتحمػل ٨بػاطر عمالػو، كتسػمى ىػذه النظريػة 

 .بنظرية العقد أك ا٣بضوع اإلرادم
خػػذ هبػػا يف ا٤بسػػؤكلية كانتقػػدت ىػػذه النظريػػة أبهنػػا تصػػل  يف ا٤بسػػؤكلية ا٤بدنيػػة، كيصػػع  األ

 .(ِ)ا١بنا ية، الشَباط اإلرادة فيها
 النظرية الثالثة: نظرية االت اـ القانوص ادلباشر

اسػػتقر القضػػاء ا٤بقػػارف علػػى األخػػذ بنظريػػة االلتػػزاـ القػػانوٓف ا٤بباشػػر، كتسػػم  ىػػذه النظريػػة 
 ا٤بفركضػة عليػو كالػٍب إبدانة الفاعل الوسػي  )ا٤بػدير( عػن جػرا م اإلٮبػاؿ، يف حػاؿ ٨بالفػة القػوانْب

 .(ُ)ارتكبها فاعل مباشر 
                                                             

 .٧َُٕبمود ٪بي  حسِب ص  -القسم العاـ  –لعقوابت شرح قانوف ا( ُ)
 .َُٕا٤برج  الساب  ص ( ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الرقابة على اندماج الشركات يف ضوء األنظمة ادلتعلقة ابدلنافسة 

 

  451 
 

 ادلسألة الثالثة: شروط مسؤولية مدير ادلنشأة
مسػػؤكلية مػػدير ا٤بنشػػمة كىػػو الشػػخ  ا٤بسػػؤكؿ  أف قػػوانْب ا٤بنافسػػة علػػى تؤكػػد العديػػد مػػن

 إذا توافر شرطاف: إ٭با تنشم عن ا١بهة االعتبارية
 ٤بخالفة.  االعتبارم ابا٤بسؤكؿ عن اإلدارة الفعلية للشخ إذا ثب  علم -ُ
كػػػػاف إخبللػػػػو ابلواجبػػػػات الػػػػٍب تفرضػػػػها عليػػػػو تلػػػػ  اإلدارة قػػػػد أسػػػػهم يف كقػػػػوع إذا   -ِ

 . (ِ)ا١برٲبة
أف منػػػػاط مسػػػػؤكلية مػػػػدير ا٤بنشػػػػمة ثبػػػػوت إدارتػػػػو للمنشػػػػمة كقػػػػ  كقػػػػوع كغػػػػِب عػػػػن القػػػػوؿ    

 .(ّ)ا٤بخالفة
 ادلسألة الرابعة: انت اء مسؤولية مدير ادلنشأة

 ر ا٤بنشمة بوجود إحدل ا٢باالت اآلتية:تنتفي مسؤكلية مدي
، فتكػػوف (ْ): حػػاؿ غيابػػو اب٤بػػرض إبطػػبلؽ، ألف صػػلتو اب٤بنشػػمة صػػلة إشػػراؼاألوىل احلػػاؿ

 .(ٓ)صلتو ابإلدارة منقطعة كابلتاِف تنتفي مسؤكليتو بصفتو مديرا 
 .(ٔ): إذا أثب  ا٤بدير أبف ا٤بوظ  خال  تعليماتو  لثانيةا احلاؿ
أ ب مػػدير ا٤بنشػػمة غػػّبه يف إدارة فػػرع مسػػتقل، أك قسػػم مػػن األقسػػاـ،  : إذالثالثػػةا احلػػاؿ

ككانػ  ىػػذه اإل بػة اثبتػػة صػػحيحة، كجعػل لػػو سػػلطة تطبيػ  القػػوانْب كاللػػوا  ، ف نػو يَبتػػ  علػػى 
 .(ُ)٤بدير ا٤بنشمة من العقاب  ىذه اإل بة أثر مع و 

                                                                                                                                                                                   

 .ّْٕعبدالرؤكؼ مهدم ص  –ا٤بسؤكلية ا١بنا ية عن ا١برا م االقتصادية ( ُ)
يف  ََِٕ( لسػنة َُ. قػانوف ا٤بنافسػة الكػويٍب رقػم )ِٓ( قانوف ٞبايػة ا٤بنافسػة كمنػ  ا٤بمارسػات االحتكاريػة ا٤بصػرم ـ ِ)

القػػػػانوف القطػػػػرم ٢بمايػػػػة ا٤بنافسػػػػة كمنػػػػ  ا٤بمارسػػػػات  .ُِىػػػػػ، ـ ُِْٖربيػػػػ  اآلخػػػػر  ٔايػػػػة ا٤بنافسػػػػة الصػػػػادر يف شػػػػمف ٞب
 .ُٖـ، ـ ََِٔ( لسنة ُٗرقػػم ) -االحتكارية 

 .ُِٔ( يف ٦باؿ عدـ اإلخبلؿ ابألسعار كٞباية ا٤بنافسة كمن  االحتكار للدكتور أٞبد دمحم ٧بمود خل  ص ّ)
عػػػػن  ُٔٔبلؿ ابألسػػػعار كٞبايػػػة ا٤بنافسػػػة كمنػػػػ  االحتكػػػار للػػػدكتور أٞبػػػد دمحم ٧بمػػػود خلػػػ  ص ( يف ٦بػػػاؿ عػػػدـ اإلخػػػْ)

 .ُٔٗٔ/٦ِبموعة قواعد النقأ 
 –، عػػػن ٦بموعػػػة أحكػػػاـ الػػػنقأ ا٤بصػػػرية ََْعبػػػدالرؤكؼ مهػػػدم ص  –ا٤بسػػػؤكلية ا١بنا يػػػة عػػػن ا١بػػػرا م االقتصػػػادية ( ٓ)

 .ـُٖٔٗنوفمر  ُُنقأ مصرم  ُِّٔالطعن رقم  ّٖالسنة 
عبػػػدالرؤكؼ  –تنظػػر بعػػػأ الوقػػػا   القضػػػا ية يف القضػػاء ا٤بقػػػارف يف كتػػػاب: ا٤بسػػػؤكلية ا١بنا يػػة عػػػن ا١بػػػرا م االقتصػػػادية ( ٔ)

 .َْٖمهدم ص 
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 كلئلعفاء بسب  اإل بة ثبلثة شركط:
كيَبتػ  علػى ىػذا فيذ الشخصػي مػن جانػ  ر ػيس ا٤بشػركع، استحالة التن الشرط األوؿ:
 الشرط اآليت:

ال يسػػػوغ لػػػر يس ا٤بشػػػركع أف ينيػػػ  أحػػػد مرؤكسػػػيو يف اإلشػػػراؼ علػػػى عمليػػػة   -أ 
   .ىامة جدا

  .كال يسوغ لو أف يَبؾ اإلشراؼ الدكرم ا٤بفاج  يف األعماؿ الٍب يني  فيها  -ب 
 أك ٥بػا ىيكلػة ضػخمة فركع إال يف ا٤بنش ت الٍب ٥با تطب  اإل بة الصحيحةكال  -ج 

 .(ِ)الٍب ليس  كذل ٖببلؼ ا٤بنش ت 
أف يكػػػوف ا٤بفػػػوض ابلسػػػلطة لػػػو سػػػلطة كاختصػػػاص ابلسػػػهر الفعػػػاؿ علػػػى الشػػػرط الثػػػاص: 

 .(ّ)مراعاة القوانْب، كأف يكوف ا٤برؤكس ا٤بفوض قد أخطر اب٤بهمة بوضوح كقبلها
بػة"، كلػيس ذلػ  ابتفػاؽ، أف تكوف اإل بة مكتوبة، كتسمى "شػكل اإل الشرط الثالث: 

كيؤيػد الباحػ  ذلػ ،  دكف اشػَباط فالقضاء الفرنسي يستحسن أف يكوف التفويأ كتابيا
، كمػػػرر القػػػوؿ (ْ)كتابػػػة اإل بػػػة اشػػػَباط   مػػػا ذىػػػ  إليػػػو الػػػدكتور عبػػػدالرؤكؼ مهػػػدم مػػػن

 بذل  ما أييت:
 من  الدعاكل الٍب يقصد هبا إطالة القضااي. -ُ
َباط الكتابػػػة يف مػػػا ىػػػو أقػػػل مػػػن التفػػػويأ، أف العػػػرؼ التجػػػارم جػػػرل علػػػى اشػػػ  -ِ

 .فؤلف يشَبط يف التفويأ من ابب األكُف
كيشػمل ذلػ  كػل أنػواع الكتابػػة كلػو كانػ  عػر الريػػد اإللكػَبكٓف كمػا تقػدـ يف الفصػػل    

 الساب .
  
                                                                                                                                                                                   

 .ُُْعبدالرؤكؼ مهدم ص  –( ا٤بسؤكلية ا١بنا ية عن ا١برا م االقتصادية ُ)
ر يف كتػػػػاب: ا٤بسػػػؤكلية ا١بنا يػػػػة عػػػػن ا١بػػػػرا م ( ىػػػذه التقييػػػػدات مػػػػمخوذة مػػػن أحكػػػػاـ متعػػػػددة مػػػػن القضػػػاء ا٤بقػػػػارف، تنظػػػػِ)

 .ُْٗ-ُْٓعبدالرؤكؼ مهدم ص –االقتصادية 
( ىػػػذه التقييػػػػدات مػػػػمخوذة مػػػن أحكػػػػاـ متعػػػػددة مػػػػن القضػػػاء ا٤بقػػػػارف، تنظػػػػر يف كتػػػػاب: ا٤بسػػػؤكلية ا١بنا يػػػػة عػػػػن ا١بػػػػرا م ّ)

 .َِْ - ُْٗعبدالرؤكؼ مهدم ص  –االقتصادية 
 .َِْعبدالرؤكؼ مهدم ص  –م االقتصادية ( ا٤بسؤكلية ا١بنا ية عن ا١برا ْ)
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 ادلسألة اخلامسة: عقوبة مدير ادلنشأة
، االعتبػػػػارم ا٤بخػػػػال  اإلدارة الفعليػػػػة للشػػػػخ  عػػػػن أف ا٤بسػػػػؤكؿقػػػػوانْب ا٤بنافسػػػػة  قػػػػررت

 .(ُ)بذات العقوابت ا٤بقررة عن األفعاؿ الٍب ترتك  اب٤بخالفة ألحكاـ القانوف يعاق 
كيػػرل الباحػػ  أف تكػػوف العقوبػػة تقديريػػة بيػػد ا١بهػػة القضػػا ية ا٤بختصػػة، بشػػرط أف تكػػوف 

ر بػذات مبل مة ٢بالو، فبل يسوغ أف تعاق  ا١بهة ا٤بخالفة بغرامػة تصػل للمبليػْب، كيعاقػ  ا٤بػدي
العقوبػػػة، بػػػل تكػػػوف العقوبػػػة تتفػػػ  مػػػ  حجػػػم ا٤بنشػػػمة كانتفاعهػػػا مػػػن ا٤بخالفػػػة، كال تتجػػػاكز ا٢بػػػد 

 ا٤بعقوؿ.
  

 امن اخمهة ااعتبارية مع من ميثلها يف ااؿ العقوابت ادلاليةتضال رع الثالث: 
 كال ابلتضامن عن الوفاءؤ الشخ  االعتبارم يكوف مس الكثّب من قوانْب ا٤بنافسة أف تقرر

ٗبا ٰبكم بو من عقوابت مالية كتعويضػات إذا كانػ  ا٤بخالفػة قػد ارتكبػ  مػن أحػد العػاملْب بػو 
 .(ِ)ابسم الشخ  االعتبارم أك لصا٢بو

كأمػػا القػػانوف ا٤بغػػر ، فقػػد أعطػػى صػػبلحية ا٢بكػػم ابلتضػػامن للقضػػاء ا٤بخػػت  علػػى سػػبيل 
٤بعنػػػػويْب بػػػػدف  جػػػػوز للمحكمػػػػة أف ٙبكػػػػم علػػػػى سػػػػبيل التضػػػػامن علػػػػى األشػػػػخاص افيا١بػػػػواز، 

 .(ّ)عمبل أبحكاـ القانوف موظفيهاالغرامات اكـو هبا على 
كيػػرل الباحػػ  أف إعطػػاء ا١بهػػة القضػػا ية سػػلطة تقديريػػة يف تضػػامن ا١بهػػة االعتباريػػة مػػ  
منسػػػوبيها ٧بػػػل نظػػػر، كىػػػو ٱبػػػل ٗبػػػا مت تقريػػػره مػػػن ٙبمػػػل الشػػػخ  ا٤بعنػػػوم للمسػػػؤكلية ا١بزا يػػػة، 

ااي، ٖبػػػػبلؼ مػػػػا إذا حكػػػػم علػػػػى الشػػػػخ  ا٤بعنػػػػوم كالطبيعػػػػي كيَبتػػػػ  علػػػػى ذلػػػػ  إطالػػػػة للقضػػػػ

                                                             

يف  ََِٕ( لسػنة َُقػانوف ا٤بنافسػة الكػويٍب رقػم ) .ِٓقانوف ٞبايػة ا٤بنافسػة كمنػ  ا٤بمارسػات االحتكاريػة ا٤بصػرم ـ ( ُ)
القػػػػانوف القطػػػػرم ٢بمايػػػػة ا٤بنافسػػػػة كمنػػػػ  ا٤بمارسػػػػات  .ُِىػػػػػ، ـ ُِْٖربيػػػػ  اآلخػػػػر  ٔشػػػػمف ٞبايػػػػة ا٤بنافسػػػػة الصػػػػادر يف 

 .ُٖـ، ـ ََِٔ( لسنة ُٗرقػػم ) -ية االحتكار 
يف  ََِٕ( لسػنة َُقػانوف ا٤بنافسػة الكػويٍب رقػم ) .ِٓقانوف ٞبايػة ا٤بنافسػة كمنػ  ا٤بمارسػات االحتكاريػة ا٤بصػرم ـ ( ِ)

القػػػػانوف القطػػػػرم ٢بمايػػػػة ا٤بنافسػػػػة كمنػػػػ  ا٤بمارسػػػػات . ُِىػػػػػ، ـ ُِْٖربيػػػػ  اآلخػػػػر  ٔشػػػػمف ٞبايػػػػة ا٤بنافسػػػػة الصػػػػادر يف 
 .ُٖـ، ـ ََِٔ( لسنة ُٗرقػػم ) -االحتكارية 

 .ُٖالقانوف ا٤بغر  للمنافسة ـ( ّ)
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ابلتضػػامن، فػػ ف ا١بػػزاء ا٤بػػاِف سػػيدف  فػػوران   إبمكػػاف الشػػخ  ا٤بعنػػوم أف يرجػػ  ابلتعػػويأ علػػى 
 الشخ  الطبيعي عند كجود سببو.

 كقد اشَبط الشراح لتضامن ا٤بنشمة م  مديرىا اآليت:
 ا٤بمثل القانوٓف للشخ  ا٤بعنوم: ارتكاب الفعل ا٤بكوف للجرٲبة من األوؿ الشرط
 .(ُ): كقوع الفعل ا٤بكوف للجرٲبة ٢بساب الشخ  ا٤بعنومالثاص الشرط

 
 اااتكاريةال رع الرابع: ادلسؤولية اخمناالية للموظه ادلباشر للجرمية 

ما مت تقريره من مسؤكلية مػدير ا٤بنشػمة ال يعفػي ا٤بباشػر للجرٲبػة االحتكاريػة مػن ا٤بسػؤكلية، 
دانػة ا٤بباشػر إبقض  ٧بكمة النقأ ا٤بصػرية ر يف األحكاـ القضا ية، فعلى سبيل ا٤بثاؿ كىذا مقر 

لة ءا علػى مسػاللجرٲبة االقتصادية م  الر يس، حٌب ال ٱبلو العامػل ا٤بباشػر مػن تبعػة فعلػو اعتمػادن 
اعد من ال يق  الفعل منو، كمسؤكلية العامل ا٤بباشر ىي مسؤكلية فعلية تستند يف تقريرىا إُف القو 

 .(ِ)العامة يف قانوف العقوابت
كقػػػػد اسػػػػتخل  الشػػػػراح شػػػػركط إدانػػػػة ا٤بباشػػػػر للجرٲبػػػػة االحتكاريػػػػة مػػػػن بعػػػػأ األحكػػػػاـ 

 القضا ية، كىي:
أف يكوف ا٤برؤكس ا٤بباشر للجرٲبة االحتكارية أك ا٤بخالفة لديو اإلمكانية الػٍب تتػي  لػو  -ُ

 تطبي  األنظمة كاللوا  .
كىػػذا  ،(ّ)ابلقػػوانْب كاللػػوا    أف يعلػػمة االحتكاريػػة أف ٲبكػػن للمػػرؤكس ا٤بباشػػر للجرٲبػػ -ِ

ال يعػػػذر أحػػػد ٔبهلػػػو العلػػػم مفػػػَبض إال أف يثبػػػ  العكػػػس، فمػػػن القواعػػػد القانونيػػػة ا٤بقػػػررة أنػػػو 
مػػػن األحكػػػاـ القضػػػا ية ا٤بقارنػػػة ٗبسػػػؤكلية العامػػػل ا٤بباشػػػر يف ا٣بطػػػم  كقػػػد قضػػػ  كثػػػّبابلقػػػانوف، 

 .(ْ)العامل ٗبخالفتو للقوانْب كاللوا  الواض  ا٤بتميز، كالذم ال يش  يف معرفة 
 ال رع اخلامس: ادلسؤولية اخمناالية دلال  ادلنشأة ادلرتكبة خمرمية سلال ة لنظاـ ادلنافسة

                                                             

 .ُِٖ( يف ٦باؿ عدـ اإلخبلؿ ابألسعار كٞباية ا٤بنافسة كمن  االحتكار للدكتور أٞبد دمحم ٧بمود خل  ص ُ)
ؤكؼ مهػػدم عبػػدالر  –، عػػن ا٤بسػػؤكلية ا١بنا يػة عػػن ا١بػػرا م االقتصػػادية ٕٕٕص  ُٗالسػػنة  –٦بموعػة أحكػػاـ الػػنقأ ( ِ)

 .ِّْص 
 .ِْٗعبدالرؤكؼ مهدم ص  –ا٤بسؤكلية ا١بنا ية عن ا١برا م االقتصادية ( ّ)
 .َّْ-ِْٗعبدالرؤكؼ مهدم ص  –تنظر بعأ األحكاـ يف كتاب: ا٤بسؤكلية ا١بنا ية عن ا١برا م االقتصادية ( ْ)
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للمنشػػػػػمة ا٤بسػػػػػؤكلية ا١بنا يػػػػػة أف ا٤بالػػػػػ  ال يتحمػػػػػل أم  مال يعػػػػػِب ٙبميػػػػػل ا٤بػػػػػدير التنفيػػػػػذ
لية كليهمػػػا تقػػػـو علػػػى افػػػَباض مسػػػؤكلية، بػػػل إف مسػػػؤكلية كػػػل منهمػػػا قا مػػػة بػػػذاهتا، ألف مسػػػؤك 

 .(ُ)قانوٓف مبناه اإلشراؼ على ال
 كيشَبط لقياـ ا٤بسؤكلية ا١بنا ية ٤بال  ا٤بنشمة التجارية الشركط اآلتية:

 .ثبوت مسؤكليتو عن ا١برٲبة -ُ
 .ثبوت ملكية ال كاملة أك مشَبكة -ِ
ي مسػػػؤكلية فرضػػػية يسػػتوم يف ذلػػػ  ا٤بلكيػػػة التامػػة كا٤بلكيػػػة ا١بز يػػػة. كمسػػػؤكلية ا٤بالػػ  ىػػػك 

 .(ِ)تقـو على افَباض إشرافو على منشمتو ككقوع ا١برٲبة اب٠بو كحسابو
 ٤بال  ا٤بنشمة التجارية إذا قاـ أم من ا٤بوان  اآلتية: كلياِّ أك جز ياِّ   كتنتفي ا٤بسؤكلية ا١بنا ية

 كجود مان  صحي ٲبن  ا٤بال  من اإلشػراؼ علػى ا٤بنشػمة، ك صػابتو ابلشػلل ادلانع األوؿ:
 أما إف دف  بغيابو كاستحالة ا٤براقبة ف هنا ٚبف  العقوبة كال تنفي ا٤بسؤكلية. .مثبل

ٱبفػػ  عػػن ا٤بالػػ  ٗبػػا يسػػق  عقوبػػة  غيػػاب ا٤بالػػ ففػػي حكػػم قضػػا ي قػػررت اكمػػة أف 
 .(ّ)ا٢ببس دكف الغرامة

 .(ْ)كتقدير عذر الغياب ٱبض  للسلطة التقديرية للجهة القضا ية ا٤بختصة
عػذر كجػود مػان  قػاىر كسػجنو، أك كػوف ا٤بالػ  امػرأة ال تعػرؼ التجػارة، أك  :ادلانع الثػاص

كػػوف الرجػػػل يعمػػػل بوظيفػػػة عامػػة ال تسػػػم  لػػػو ابإلشػػػراؼ، أك كجػػود ظػػػركؼ شخصػػػية تقػػػدرىا 
  .(ٓ)ا١بهة القضا ية ا٤بختصة

                                                             

عػػػػن  ُٗٓٞبػػػد دمحم ٧بمػػػود خلػػػ  ص ( يف ٦بػػػاؿ عػػػدـ اإلخػػػبلؿ ابألسػػػعار كٞبايػػػة ا٤بنافسػػػة كمنػػػػ  االحتكػػػار للػػػدكتور أُ)
منصػػوص عليػو يف القػػوانْب  –أعػػِب كػوف مسػؤكلية ا٤بالػػ  كا٤بػدير تضػامنية  –، كىػذا ا٤بعػُب ُٓٗٔ/٦ِبموعػة قواعػد الػػنقأ 

علػى أف صػاح  اػل مسػؤكؿ مػ   ٖٓا٤بتعلقة اب١برا م االقتصادية، فعلى سبيل ا٤بثاؿ ن  قانوف التموين ا٤بصرم يف ا٤بػادة 
مػػػا يقػػ  يف اػػػل مػػن ٨بالفػػػات، كينظػػر عػػػدة أحكػػاـ يف ىػػػذا ا٤بعػػُب يف كتػػػاب ا٤بسػػؤكلية ا١بنا يػػػة عػػن ا١بػػػرا م  مػػديره عػػػن كػػل

 .ََْعبدالرؤكؼ مهدم ص  –االقتصادية 
، ا٤بسػؤكلية ُِٔ( يف ٦باؿ عدـ اإلخبلؿ ابألسعار كٞبايػة ا٤بنافسػة كمنػ  االحتكػار للػدكتور أٞبػد دمحم ٧بمػود خلػ  ص ِ)

 .ّٖٗعبدالرؤكؼ مهدم ص –ا م االقتصادية ا١بنا ية عن ا١بر 
 .ُٔٗٔ/ِعن ٦بموعة قواعد النقأ  ُْٔ( ا٤برج  الساب  ص ّ)
 .ُٓٗٔ/ِعن ٦بموعة قواعد النقأ  ُٔٔ( ا٤برج  الساب  ص ْ)
 .ُْٔ( ا٤برج  الساب  ص ٓ)
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 املبخح الجالح

 العكْب٘ املكزرٗ علٙ االىدماج املدل بامليافض٘ فكَا ّىظاما 

على ا١برا م االحتكارية من دكلة إُف أخرل، كٲبكن حصرىا أبهنا تشػمل  ٚبتل  العقوابت
إيقػػػػاؼ ا٤بخالفػػػػة، كالغرامػػػػة ا٤باليػػػػة كمصػػػػادرة السػػػػل  كعقوبػػػػة السػػػػجن عنػػػػد بعػػػػأ التنظيمػػػػات، 

 كالتشهّب، كمن  تعامل ا١بهات ا٢بكومية م  ا٤بنشمة ا٤بخالفة كإيقاؼ نشاطها.
ا٤بنافسػػة للجػػرا م االحتكاريػػة كاالنػػدماجات  كفيمػػا أييت حصػػر للعقػػوابت ا٤بقػػررة يف أنظمػػة

 غّب النظامية.
 

 املطلب األّل

 إٓكاف االىدماج املدل بامليافض٘ 

نظػاـ  قػرر، كقػد كأىٍكالىػا بػدءان كُف العقػوابت تعػد عقوبػة إيقػاؼ االنػدماج ا٤بخػال  للنظػاـ أي 
 .(ُ)اـا٤بنافسة السعودم اختصاص ٦بلس ا٤بنافسة بقرار إيقاؼ أم اندماج ٨بال  للنظ

إعػػبلف بطػػبلف ا٢بػػ  يف  أعطػػى للمجلػػس قػػانوف ا٤بنافسػػة كمنػػ  االحتكػػار السػػورم كمػا أف
 .(ِ)ا٤بمارسات ا٤بخالفة أك النشاط اظور كعدـ نفاذ أم أثر ٥با

فلػػم يكتػػً  إبعطػػاء  قػػانوف تشػػجي  ا٤بنافسػػة كمنػػ  االحتكػػار كالغػػ  التجػػارم اليمػػِبكأمػػا 
 .(ّ)العقود كاالتفاقيات ا٤بخالفة إبلغاء ا٢ب  للمجلس، بل ألـز اب٢بكم

 سلطة تقديرية للجهة ا٤بختصة أبف تتخذ اآليت: القانوف ا٤بصرم للمنافسةكقد أعطى 
تعػػػػديل با٤بخػػػػال   أبف يكلػػػػ خالفػػػػة ا٤بعنػػػػد ثبػػػػوت  ٞبايػػػػة ا٤بنافسػػػػة جهػػػػاز إلػػػػزاـ .ُ

أكضاعو كإزالة ا٤بخالفة فورا، أك خػبلؿ فػَبة زمنيػة ٰبػددىا ٦بلػس إدارة ا١بهػاز كإال 
مػن القػانوف ا٤بصػرم للمنافسػة  (ٕ، ٔق  االتفاؽ أك التعاقد ا٤بخػال  للمػادتْب )ك 

  .ابطبل

                                                             

 .ُٔنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ( ُ)
 ُِقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم ـ( ِ)
 .ِِـ، ـ ُٗٗٗلسنة  ُٗتشجي  ا٤بنافسة كمن  االحتكار كالغ  التجارم اليمِب رقم ( قانوف ّ)
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كللمجلػػس أف يصػػدر قػػرارا بوقػػ  ا٤بمارسػػات اظػػورة فػػورا، أك بعػػد انقضػػاء الفػػَبة   .ِ
 .  (ُ)الزمنية ا٤بشار إليها دكف تعديل األكضاع كإزالة ا٤بخالفة 

نوف ا٤بصػػػػرم للمنافسػػػػة علػػػػى إيقػػػػاؼ كانتقػػػػد بعػػػػأ الشػػػػراح عػػػػدـ الػػػػن  صػػػػراحة يف القػػػػا
ا٤بػادة السػاب  إيرادىػا  كيرل الباح  أف االنتقػاد يف غػّب ٧بلػو ألف، (ِ)االندماجات غّب النظامية 

 .تغِب بعمومها عن التصري  يف حاالت االندماجات ا٤بخالفة للنظاـ
يقػػػاؼ لسػػرعة ٘بػػاكب ا٤بنشػػمة ا٤بخالفػػػة مػػ  القػػرار ابلتعػػويأ أك إ كقػػد كضػػ  ا٤بػػنظم إجػػػراءن 

إلػػػزاـ ا٤بخػػػال  بػػػدف  غرامػػػة لػػػس ا٤بنافسػػػة أف جمل (ّ)نظػػػاـ ا٤بنافسػػػة السػػػعودم  فقػػػد قػػػررا٤بخالفػػػة، 
 يومية ال تقل عن أل  رايؿ كال تتجاكز عشرة آالؼ رايؿ حٌب إزالة ا٤بخالفة.

كٙبديد الغرامة راجػ  إُف ٦بلػس ا٤بنافسػة كفقػا لسػلطتو التقديريػة حسػ  جسػامة ا٤بخالفػة، 
 .(ْ)ٙب  رقابة القضاء اإلدارم   قرارات اجمللس تعد من القرارات اإلدارية الٍب تق علمان أبف ٝبي

كيرل الباح  أف فػت  البػاب ٥بػذه الغرامػة دكف كضػ  سػق  أعلػى ٥بػا ٧بػل نظػر، كٱبػال  
يقػػَبح مقصػود ا٤بػػنظم مػن جعػػل العقوبػة حػػافزان لتعجيػل التنفيػػذ، ٕبيػ  تصػػّب مرىقػة للمخػػال ، ك 

 % من إيرادات ا٤بنشمة. ٓ تتجاكز الغرامة الٙبدد العقوبة أبأف 
عطيػ  ا٤بفوضػية األكركبيػػة حػ  فػرض غرامػػات تػَباكح بػػْب كأمػا يف القػانوف األكرك ، فقػػد أي 

يورك، عػن كػل يػـو أتخػّب اعتبػارا مػن التػاريخ الػذم ٙبػدده يف قرارىػا بقصػد إكػراه  ََُإُف  َٓ
 . (ٓ)ا يف كق  ساب  ا٤بنشمة ا٤بعنية على تنفيذ قرار اٚبذتو ا٤بفوضية ضدى

قػػانوف ا٤بنافسػػة كمنػػ  االحتكػػار السػػورم غرامػػات تػػوازم الغرامػػات ا٤بفركضػػة علػػى  كفػػرض
 .(ٔ)ا١برا م االحتكارية كالَبكزات غّب النظامية عند عدـ تطبي  ا٤بنشمة لقرارات ٦بلس ا٤بنافسة

                                                             

 . َِـ. ـ ََِٓلسنة  ّ( القانوف ا٤بصرم ٢بماية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية الصادر ابلقانوف رقم ُ)
 . ٕٖ ٧بمود خل  ص ( يف ٦باؿ عدـ اإلخبلؿ ابألسعار كٞباية ا٤بنافسة كمن  االحتكار للدكتور أٞبد دمحمِ)
 .ّ-ُٔ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـّ)
 .ُٕ( نظاـ ا٤بنافسة السعودم ـْ)
 .ّّْعد ف ابقي لطي  ص  –التنظيم القانوٓف للمنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ( ٓ)
 .ِّ( قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم ا٤بادةٔ)
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نافسػػػة كيػػػرل الباحػػػ  أف عقوبػػػة مػػػن يتلكػػػم يف تنفيػػػذ قػػػرار إيقػػػاؼ ا٤بمارسػػػات ا٤بخلػػػة اب٤ب
مصلحة ظاىرة  لكونو ٲبن  االستهانة ابلقرارات ا٤بتخذة من ا١بهة ا٤بسػؤكلة عػن ا٤بنافسػة، بشػرط 

 أف تكوف العقوبة منطقية كمتناسبة م  ا٤بخالفة.
 

 املطلب الجاىٕ

 العكْب٘ بالػزام٘ املالٔ٘ 

 ٚبتل  تنظيمات ا٤بنافسة يف طريقة احتساب الغرامات ا٤بالية على ثبلث توجهات:
 ديد الغرامة ٕبد أعلى كأدْف. ٙب -ُ
، كيطلػػػ  ٙبديػػػد الغرامػػػة بنسػػػبة مػػػن صػػػايف ا٤ببيعػػػات التشػػػغيلية خػػػبلؿ آخػػػر سػػػنة -ِ

 ." رقم األعماؿ عليها مصطل  "
 مصادرة ا٤ببالغ النا٘بة بسب  ٨بالفة نظاـ ا٤بنافسة. -ّ
 مصادرة السل  ٧بل ا١برٲبة االحتكارية. -ْ

العقوبػػػة ا٤باليػػػة للجػػػرا م االحتكاريػػػة  قػػػرر ا٤بػػػنظم السػػػعودم أف تكػػػوف فعلػػػى سػػػبيل ا٤بثػػػاؿ:
 على النحو اآليت: كالَبكزات غّب النظامية

% ( من إٝباِف قيمة ا٤ببيعات أك ٗبا ال يتجاكز  َُغرامة مالية ال تتجاكز )  -ُ
 عشرة مبليْب رايؿ.

 . (ُ)إلزاـ ا٤بخال  برد ٝبي  ا٤بكاس  الٍب حققها نتيجة ا٤بخالفة -ِ
، (ِ)بغرامة مالية ال تتجاكز ٟبسة مبليْب رايؿ  لتعديلقبل ا كقد كان  الغرامة ٧بددة

 لتصب  العقوبة أقرب إُف العدؿ. مت تعديلها كركد ملحوظات من ا٤بختصْب كبسب 
 ٗبا أييت: كأما قانوف ا٤بنافسة الكويٍب فقد ن  على العقوبة

 غرامة ال ٘باكز ما ة أل  دينار   -ُ
  قة أيهما أكر.أك ما يساكم قيمة ا٤بكاس  غّب ا٤بشركعة اق -ِ
 . (ُ)كما ن  قانوف ا٤بنافسة الكويٍب على أنو ٯبوز ا٢بكم ٗبصادرة السل  -ّ

                                                             

   .ا٤بعدلة ُِنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ(ُ)
 قبل التعديل. ُِنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـ (ِ)
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كأمػػا يف قػػػانوف تشػػجي  ا٤بنافسػػػة كمنػػػ  االحتكػػار كالغػػػ  التجػػػارم اليمػػِب، فالعقوبػػػة علػػػى 
 :االندماجات غّب النظامية

( عشػػػػػػػػػػػرة آالؼ رايؿ ٲبػػػػػػػػػػػِب كال تتجػػػػػػػػػػػاكز َََ.َُغرامػػػػػػػػػػو ال تقػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػن )  -ُ
  ة أل  رايؿ ٲبِب ( ماَََ.ََُ)

 .(ِ)أك ما يعادؿ ما حققو من كس  نتيجة ا٤بخالفة أك إبحدل ىاتْب العقوبتْب -ِ
كيػػػػػػرل الباحػػػػػػ  أف ىػػػػػػذه الصػػػػػػياغة فيهػػػػػػا خطػػػػػػم، كصػػػػػػواهبا أف يقػػػػػػاؿ:" أك بكلتػػػػػػا ىػػػػػػاتْب 

 العقوبتْب".
لػػػو  العقوبػػػة ا٤باليػػة علػػػى االنػػػدماجات غػػّب النظاميػػػة يف القػػػانوف القطػػرم للمنافسػػػة كمقػػدار

 :شقاف
 ما ة أل  رايؿ قطرم كٟبسة مبليْب رايؿ قطرم،  بْب : دف  غرامة تَباكحاألوؿ
مصادرة األرابح ا٤بتحصلة من النشاط ا٤بخال  كغّبىا ٩بػا يكػوف قػد حصػل عليهػا الثآف: 

  .(ّ)ا٤بخال  من ا٤بنافسة غّب ا٤بشركعة
 كيف قانوف ا٤بنافسة ا٤بغر  تفصيل للغرامة ا٤بالية على النحو اآليت:

% مػن رقػم ٓ% إُف ِتغػـر ا٤بنشػمة ا٤بخالفػة ٗببلػغ يػَباكح بػْب  غرامة ادلنشػات: -ُ
 خبلؿ آخر سنة ٧باسبية ٨بتتمة، كيرج  ٙبديد النسبة للقضاء. (ْ)األعماؿ 
 َََ.ََِيلػػػػـز ا٤بخػػػػال  بػػػػدف  غرامػػػػة تػػػػَباكح بػػػػْب  غرامػػػػة غػػػػري ادلنشػػػػات: -ِ

 درىم مغر . َََ.َََ.ِك
 اآليت: ديد القضاء للغرامة ا٤بالية مستندان إُفكألـز ا٤بنظم ا٤بغر  أف يكوف ٙب

   .خطورة األفعاؿ ا٤بؤاخذ عليها  -ُ
  .كأٮبية األضرار البلحقة ابالقتصاد -ِ

                                                                                                                                                                                   

 .ُٗىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔيف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ُ)
 .ِِـ، ـ ُٗٗٗلسنة  ُٗ( قانوف تشجي  ا٤بنافسة كمن  االحتكار كالغ  التجارم اليمِب رقم ِ)
 . ُٕـ، ـ ََِٔ( لسنة ُٗرقػػم ) -ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ( القانوف القطرم ٢بماية ّ)
( رقم األعماؿ ٲبثل صايف ا٤ببيعات التشغيلية خبلؿ فَبة معينة، إذا كان  ا٤بنشػمة تسػتغل قطاعػات نشػاط ٨بتلفػة، كجػ  ْ)

 نظاـ ا٤بنافسة ا٤بغر . من َٕأف يعتمد رقم أعماؿ القطاع أك القطاعات ا٤برتكبة ا٤بخالفة فيها، تراج  ا٤بادة 
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 ككذا الوضعية ا٤بالية كحجم ا٤بنشمة أك ا٥بيئة ا٤بعاقبة.  -ّ
 .(ُ)كٙبدد الغرامة ا٤بذكورة ابعتبار الدكر الذم قام  بو كل منشمة أك ىيئة معنية -ْ

 الندماج غّب النظامي يف قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم فهي:كأما عقوبة ا
مػن اإلٝبػػاِف السػػنوم ٤ببيعػػات السػػل   %(َُ%( كال تزيػػد عػػن )ُغرامػة ال تقػػل عػػن) -أ

 أك إيرادات ا٣بدمات ٤برتك  ا٤بخالفة كٙبس  على النحو التاِف:
دمات يف السػوؽ على أساس اإلٝباِف السنوم ٤ببيعات السل  أك إٝباِف إيرادات ا٣ب -ُ

 حسبما ىو مبْب ابلبيا ت ا٤بالية للسنة ا٤بالية السابقة الرتكاب ا٤بخالفة.
علػػى أسػػاس اإلٝبػػاِف السػػنوم ٤ببيعاتػػو ا٤بتعلػػ  اب٤بنتجػػات موضػػوع ا٤بخالفػػة إذا كػػاف   -ِ

 .فة على بعضهالنشاط ا١بهة ا٤بخالفة يشتمل على منتجات عدة كاقتصرت ا٤بخا
ذا كػػػػاف نشػػػػاط ا١بهػػػػة ا٤بخالفػػػػة يشػػػػتمل علػػػػى عػػػػدة علػػػػى أسػػػػاس ٰبػػػػدده اجمللػػػػس إ  -ّ

منتجات كاقتصرت ا٤بخلفة على بعضها كتعذر ٙبديد إٝباِف ا٤ببيعات ا٤بتعل  اب٤بنتجػات موضػوع 
 ا٤بخالفة.

 َََ,َََُمئػػة ألػػػ  لػػّبة سػػػورية كال تزيػػد علػػػى َََ,ََُب_ بغرامػػة ال تقػػل عػػػن 
 .(ِ)ّب ٧بدد مليوف لّبة سورية إذا كاف رقم ا٤ببيعات أك اإليرادات غ

مػػن األٮبيػػة ٗبكػػاف، كىػػو أقػػرب  ٙبديػػد الغرامػػة بنػػاء علػػى رقػػم األعمػػاؿ كيػػرل الباحػػ  أف
كقػػد ذكػػرت الصػػح  ا٤بصػػرية حالػػة مػػن ا٢بػػاالت الػػٍب أثػػرل فيهػػا أحػػد التجػػار، ككانػػ  للعػػدؿ، 

 .(ّ)العقوبة ضئيلة مقارنة ٤با حصل عليو من ثراء بطري  غّب مشركع 
واعػد ا٤بنافسػة يف الػوالايت ا٤بتحػدة بعػد أف حكػم عليػو بغرامػة كقد صرح أحد ا٤بخػالفْب لق

ثبلثْب أل  دكالر قػا بل:" إذا بلغػ  أعمالػ  ثبلثػْب مليػوف دكالر يف السػنة، جنيػ  منهػا ثبلثػة 
 .(ْ)مبليْب عن طري  فرض األسعار، فبل يعِب ِف الكثّب أف أدف  غرامة ثبلثْب أل  دكالر" 

                                                             

 ُِِْمػػن ٝبػػادل اآلخػػرة  ِٖصػػادر يف  ْٖٓ.ََ.ِ( قػػانوف حريػػة األسػػعار كا٤بنافسػػة ا٤بغػػر  الصػػادر اب٤برسػػـو رقػػم ُ)
 .َٕ، ـََُِسبتمر  ُٕ)
 .ِّ( قانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم ا٤بادةِ)
 ـ:َُِْ/ُُ/ُٖىػ ا٤بواف  ُّْٔ/َُ/ِٓينظر الراب  ككق  الزايرة بتاريخ ( ّ)
 http://www.ouregypt.us/aricalfirstpage  
 .ُْٕأسامة فتحي عبادة يوس  ص  -النظاـ القانوٓف لعمليات الَبكز االقتصادم يف قانوف ا٤بنافسة ( ْ)
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وانْب على رقم األعماؿ اققة خبلؿ السػنة لتقريػر قيمػة كألجل ذل  تعتمد الكثّب من الق
للمنافسػة حيػ  ٲبكػن  ، كىػو مػا اعتمػد عليػو القػانوف ا١بزا ػرمالغرامات ا٤بالية كالقػانوف الفرنسػي

، خبلؿ آخر سنة مالية ٨بتتمة اق  % من رقم األعماؿٕأف تصل إُف   .(ُ)من غّب الرسـو
كأما القانوف األكرك  فقد أعطى ا٤بفوضية األكركبية ا٢بػ  يف فػرض غرامػات علػى ا٤بنشػ ت 

 ا٤بخالفة لقواعد ا٤بنافسة، كتكوف الغرامة حس  اآليت:
 ل  إُف مليوف يورك.غرامة ٧بددة تَباكح بْب أ -ُ
% مػػن رقػػم ا٤ببيعػػات اقػػ  خػػبلؿ السػػنة ا٤باليػػة السػػابقة لكػػل منشػػمة َُأك نسػػبة  -ِ

 .(ِ)مشاركة يف ا٤بخالفة 
قػػرار ٦بلػػس الػوزراء يف اجتماعػػو ا٤بنعقػػد لػػذل  فصػدر  انتبػػو ا٤بػػنظم السػعودم تقػػدـ أف كقػد
نافسة أبف تكوف غرامة ماليػة ال تعديل العقوبة الواردة يف نظاـ ا٤بب (ّ)ىػ ُّْٓ/ْ/ّيـو االثنْب 
 % ( من إٝباِف قيمة ا٤ببيعات أك ٗبا ال يتجاكز عشرة مبليْب رايؿ. َُتتجاكز ) 

 

 املطلب الجالح

 العكْب٘ بالضجً 

عقوابت التصػرفات ا٤بخلػة  إدراج عقوبة ا٢ببس ضمن ٚبتل  القوانْب ا٤بنظمة للمنافسة يف
 اب٤بنافسة، على توجهْب:

، كقػد تضػمن ذلػ  القػانوف لغرامػة ا٤باليػة ا٢بػبسى إضػافة لتشمل العقوبػة : أف األوؿ التوج 
قػػػػانوف شػػػػّبماف يف مادتػػػػو الثانيػػػػة كا٤بعنونػػػػة بػػػػػػ" عقوبػػػػة جنايػػػػة  كقػػػػرر. (ْ)النمػػػػوذجي )األكنكتػػػػاد( 

األعمػػاؿ االحتكاريػػة" أبف كػػل شػػخ  ٰبصػػل منػػو احتكػػار، أك ٧باكلػػة احتكػػار، أك يتجمػػ  مػػ  
ك أشخاص آخػرين، الحتكػار أم جػزء مػن التجػارة أك التبػادؿ آخرين أك يت مر م  أم شخ  أ

                                                             

 .ُٔ( قانوف ا٤بنافسة ا١بزا رم ـُ)
 .ّّْعد ف ابقي لطي  ص  –للمنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية التنظيم القانوٓف ( ِ)
ـ: َُِْ/ُُ/ُٖىػػػػػػػ ا٤بوافػػػػػػ  ُّْٔ/َُ/ِٓصػػػػػػحيفة الػػػػػػرايض السػػػػػػعودية، ينظػػػػػػر الػػػػػػراب  ككقػػػػػػ  الػػػػػػزايرة بتػػػػػػاريخ ( ّ)

http://www.alriyadh.com/906892 
 .ُُالفصل  –األكنكتاد ( ْ)

http://www.alriyadh.com/906892
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 التجػػػارم بػػػْب عػػػدة دكؿ، أك مػػػ  الػػػدكؿ األجنبيػػػة، يعتػػػر مرتكبػػػا جنايػػػة، كمػػػدا  هبػػػا، كيعاقػػػػ 
٤بػػػػػدة ال تزيػػػػػد علػػػػػى ثػػػػػبلث سػػػػػنوات أك بكلتػػػػػا العقػػػػػوبتْب، حسػػػػػ  تقػػػػػدير ابلغرامػػػػػة أك السػػػػػجن 

 .  (ُ)اكمة
اضي سلطة تقديرية يف العقوبػة ابلسػجن لكػل شػخ  فقد جعل للق القانوف ا١بزا رم كأما
مػن شػهر كاحػد إُف  كتػَباكح مػدة السػجنتورط يف إحدل ا٤بمارسات ا٤بنافسة للمنافسػة طبيعي م

 .(ِ)سنة كاحدة 
يف حػػاؿ تكػػرار  كبعػػأ قػػوانْب ا٤بنافسػػة ٙبػػوؿ العقوبػػة مػػن العقوبػػة ا٤باليػػة إُف عقوبػػة أخػػرل

نػػو يف حالػػة ف سػػة كمنػػ  االحتكػار كالغػػ  التجػػارم اليمػػِب يف قػػانوف تشػػجي  ا٤بنافكمػػا  ا٤بخالفػة،
 .  (ّ)يكوف ا٢ببس كجوبيا ٕبس  ما يقرره القضاء يف ا٤بخالفة العود

: أف تقتصػػر العقػػوابت علػػى الغرامػػات ا٤باليػػة كالتشػػهّب كاإليقػػاؼ ك٫بػػوه كال الثػػاص التوجػػ 
 .(ْ)تشمل عقوبة السجن، كىو توجو ا٤بنظم السعودم كا٤بصرم كاألردٓف

أكثػر حزمػػا يف مواجهػػة ا١بػرا م االحتكاريػػة كالَبكػػزات غػػّب  األكؿ التوجػػو كيػرل الباحػػ  أف
أقرب إُف التوجهات ا٢بديثة بتقليل عقوابت السجن مػا أمكػن،  فهو التوجو الثآف، كأما النظامية

 نظػػرا لكوهنػػػا عقوبػػػة للجػػػآف كعقوبػػة ألسػػػرتو، كقػػػد تتػػػمثر منشػػ ت ا١بػػػآف بغيابػػػو فيتػػػمثر االقتصػػػاد
كٲبكػػن  الػػوطِب ككػػل، ٩بػػا يػػَبب علػػى ذلػػ  تسػػري  عػػدد مػػن ا٤بػػوظفْب إُف غػػّب ذلػػ  مػػن آاثر.

اتبػػاع مػػنهج كسػػ  بػػْب ا٤بنهجػػْب أبف ال يصػػار إُف ا٢بكػػم ابلسػػجن إال إذا حصػػل لػػدل القضػػاء 
قناعػة ابسػتهتار ا٤بخػال  ابلنظػػاـ كػمف يكػرر ا٤بخالفػة ذاهتػػا، كىػو مػا ٫بػى إليػػو ا٤بػنظم اليمػِب كمػػا 

 تقدـ.
  

                                                             

 ـ:َُِْ/ُُ/ُٖىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا٤بوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُّْٔ/َُ/ِٓينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب  ككقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزايرة بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ (ُ)
http://www.linfo.org/sherman_txt.html 

–معػة مولػود معمػرم ٦بلػة اإلدارة ٔبا –للػدكتور دمحم الشػري  كتػو  –( ٞباية ا٤بستهل  من ا٤بمارسػات ا٤بنافيػة للمنافسػة ِ)
ـ اػػػدد للنظػػػاـ الػػػداخلي جمللػػػس ُٔٗٗيونيػػػو  ُٕيف  ْْ-ٔٗ، عػػػن ا٤برسػػػـو الرمسػػػي رقػػػم ٕٔص  ِّع  -تيػػػزم إكزك 

 .ُٓا٤بنافسة ا١بزا رم ـ 
 .ِِـ، ـ ُٗٗٗلسنة  ُٗ( قانوف تشجي  ا٤بنافسة كمن  االحتكار كالغ  التجارم اليمِب رقم ّ)
 .ْْٗعزيز الناصر ص د. عبدال –ا٤بنافسة التجارية ( ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 املطلب الزابع

 العكْب٘ بالتغَري 

لمنافسػػة، فبعضػػها يكتفػػي ابلنشػػر يف كػػل نظػػاـ ل   سػػلتشػػهّب حاب طريقػػة العقوبػػة تلػػ ٚب
تْب، كقػػػػػد يصػػػػل التشػػػػػهّب إُف ثػػػػبلث صػػػػػح  يف بعػػػػػأ فصػػػػحيفة كاحػػػػػدة، كبعضػػػػها يف صػػػػػحي

 .األنظمة، كبياف ذل  فيما أييت
 يف  حي ة واادة العقوبة أوا: التشهري بنشر

شر قػرار العقوبػة كاإلدانػة أك ا٢بكػم نم السعودم أف العقوبة التشهّبية للمخال ، قرر ا٤بنظ
 . (ُ)هبما على نفقة ا٤بخال  بعد اكتساب أم منهما الصفة النها ية

 كَف يبْب يف النظاـ نوع النشر، كٰبتمل أف يكوف ا٤بقصود اب٤بادة:
 الصحيفة الر٠بية للدكلة. -ُ
 الر يسي للمنشمة ا٤بخالفة. م صحيفة يومية يف ا٤بقرأك يكتفى أب -ِ

يف صػػػػحيفة يوميػػػػة يف ا٤بكػػػػاف  يكػػػػوف نشػػػػر القػػػػرار أف كيػػػػرل الباحػػػػ  أف األبلػػػػغ يف الػػػػردع
 صراحة يف النظاـ.الر يسي للمنشمة، كإف كاف من ا٤بفَبض أف ين  على ذل  

للمجلس أف ينشر يف تقريره السنوم كعلى موقعو اإللكَبكٓف الر٠بػي كإضافة إُف ذل  ف ف 
 .(ِ)ل كالقضااي كقراراتو كقرارات ١بنة الفصل كأحكاـ ديواف ا٤بظاَف النها يةالشكاك 

 يف  حي تني  بنشر قرار اإلدانةاثنياا: التشهري 
يػػػوميتْب علػػػى نفقػػػة  بنشػػػر قػػػرار اإلدانػػػة يف صػػػحيفتْبكردت العقوبػػػة التشػػػهّبية للمخػػػال  

فسػػػة كمنػػػ  االحتكػػػار كالغػػػػ  قػػػػانوف تشػػػجي  ا٤بناك القػػػانوف األردٓف للمنافسػػػة، اكػػػـو عليػػػو يف 
   .(ّ)التجارم اليمِب

                                                             

: ىػػػ ا٤بنشػػور بصػػحيفة الػػرايض، علػػى الػػراب ُّْٓ/ْ/ّ( قػػرار ٦بلػػس الػػوزراء السػػعودم يف اجتماعػػو ا٤بنعقػػد يػػـو االثنػػْب ُ)
http://www.alriyadh.com/906892 

 .ْٓ( البل حة التنفيذية لنظاـ ا٤بنافسة السعودم ـِ)
قانوف تشجي  ا٤بنافسة كمن  االحتكار كالغ  التجارم اليمػِب رقػم ب. -ُٖـ، ـ  ََِْقانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ( ّ)

 .ِِـ، ـ ُٗٗٗلسنة  ُٗ

http://www.alriyadh.com/906892
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للمحكمػػػة سػػلطة تقديريػػػة يف أف فقػػػد أعطػػى القػػػانوف اإلمػػارايت االٙبػػػادم للمنافسػػة   كأمػػا
تقضي بنشر منطوؽ حكمها مرة كاحدة أك أكثر يف صحيفتْب يوميتْب ٧بليتػْب علػى األقػل علػى 

 .(ُ)نفقة ا٤بخال  
 يف ثالث  حه  بنشر قرار اإلدانةاثلثاا: التشهري  

أكثػػػػر مػػػػن ابلػػػػغ يف نشػػػػر العقوبػػػػة التشػػػػهّبية القػػػػانوف ا٤بصػػػػرم للمنافسػػػػة كقػػػػانوف ا٤بنافسػػػػة 
يػػػوميتْب  صػػػحيفتْبالر٠بيػػػة كيف  الصػػػحيفةيف فقػػػد أكػػػدت علػػػى أف ينشػػػر قػػػرار اإلدانػػػة  الكػػػويٍب،

 .(ِ)" كاسعٍب االنتشار على نفقة اكـو عليو
 يةرابعا: إسناد بريقة التشهري للجهة القضاال

 أف تسػػند قػػانوف ا٤بنافسػػة ا٤بغػػر  ٫بػػى ا٤بػػنظم ا٤بغػػر  طريقػػة مغػػايرة لبقيػػة األنظمػػة، فقػػد قػػرر
طريقة التشهّب للقضاء، سواءن ابلنشػر يف صػحيفة، أك تعليػ  القػرار يف مكػاف ابرز معػد لػذل  يف 

تعػػدل ا١بهػػات العدليػػة، كاشػػَبط ا٤بػػنظم ا٤بغػػر  أال تتجػػاكز مػػدة التعليػػ  شػػهرا كاحػػدا كدكف أف ت
 .(ّ)مصاري  النشر مبلغ الغرامة األقصى 

كيرل الباح  أف ٰبدد النشر يف صحيفة كاسعة االنتشار يف بلػد اكػـو عليػو، كيف موقػ  
ا١بهة ا٤بنظمة للمنافسة، كٲبكن التشهّب أبكثر مػن ذلػ  عنػدما تػرل ا١بهػة ا٤بختصػة ذلػ ، نظػرا 

 ١بسامة ا٤بخالفة أك عظم آاثرىا.
 

 املطلب اخلامط

 لعكْب٘ بإٓكاف اليغاط ا 

قػػانوف كردت عقوبػػة إيقػػاؼ النشػػاط ا٤بؤقػػ  يف غالػػ  أنظمػػة كقػػوانْب ا٤بنافسػػة، فقػػد قػػرر 
 .(ْ)ا٢بكم إبيقاؼ النشاط ا٤بخال  ٕبد أقصى ثبلث سنوات جوازا٤بنافسة الكويٍب 

                                                             

 .ِِالقانوف اإلمارايت االٙبادم للمنافسة ـ( ُ)
 .ٍِِب ـ. قانوف ا٤بنافسة الكويِْقانوف ٞباية ا٤بنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ ( ِ)
 .ٕٗقانوف ا٤بنافسة ا٤بغر  ـ( ّ)
 .ُٗىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔيف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر يف  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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للمحكمػػػػة أف  قػػػػانوف تشػػػػجي  ا٤بنافسػػػػة كمنػػػػ  االحتكػػػػار كالغػػػػ  التجػػػػارم اليمػػػػِبكأجػػػػاز 
اسػػػم ا٤بخػػػال  مػػػن السػػػجل التجػػػارم أك سػػػجل ا٤بسػػػتوردين أك سػػػجل الػػػوكبلء تقضػػػي بشػػػط  

 .(ُ)كالوسطاء التجاريْب حس  األحواؿ 
إعػبلف اإلغػبلؽ ا٤بؤقػ  للمجلػس  فقػد أجػاز قانوف ا٤بنافسػة كمنػ  االحتكػار السػورم كأما

  ىػذه للمؤسسة أك ا٤بؤسسات ا٤بدانة ٤بدة ال تزيد علػى ثبلثػة أشػهر علػى أنػو ال ٲبكػن إعػادة فػت
 .(ِ)ا٤بؤسسات إال بعد أف تض  حدا للممارسات موضوع إدانتها

كأعطػػى القػػػانوف اإلمػػارايت االٙبػػػادم للمنافسػػة للمحكمػػػة عنػػد ا٢بكػػػم ابإلدانػػة أف تقضػػػي 
 .(ّ)إبغبلؽ ا٤بنشمة ٤بدة ال تقل عن ثبلثة أشهر كال تزيد على ستة أشهر

 اجتماعػػو ا٤بنعقػػد يػػـو االثنػػْب قػػرر ٦بلػػس الػػوزراء السػػعودم يف كأمػػا ا٤بػػنظم السػػعودم فقػػد
ىػػػ أبنػػو يف حالػػة تكػػرار ا٤بخالفػػة تضػػاع  الغرامػػة ا٤بنصػػوص عليهػػا يف ىػػذه ا٤بػػادة، ُّْٓ/ْ/ّ

ٯبػػػوز للجنػػػة إيقػػػاؼ نشػػػاط  -بعػػػد صػػػدكر القػػػرار أك ا٢بكػػػم ابلعقوبػػػة  -كإذا اسػػػتمرت ا٤بخالفػػػة 
 .(ْ)ا٤بنشمة مؤقتان ٤بدة ال تتجاكز شهران أك إلغاء الَبخي  هنا يان 

كيػػرل الباحػػ  أف إلغػػػاء تصػػري  ا١بهػػػة ا٤بصػػرة علػػػى ا٤بخالفػػة، دكف مػػػرر قػػانوٓف، كبشػػػرط 
تقارب ا٤بخالفات  لو مػا يػرره، كأمػا إذا تباعػدت ا٤بخالفػات ٕبيػ  تتجػاكز ا٤بػدة بػْب ا٤بخػالفتْب 
أكثػػػر مػػػن ٟبػػػس سػػػنوات علػػػى سػػػبيل ا٤بثػػػاؿ، فػػػبل يػػػرل الباحػػػ  اللجػػػوء إُف ىػػػذه العقوبػػػة، ألف 

التنفيػػػذيْب يف الشػػػركات ال يسػػػتمركف أكثػػػر مػػػن ٟبػػػس سػػػنوات، كمػػػا أف سياسػػػات الغالػػػ  أف 
 الشركات ٚبتل  من زمن آلخر حس  تغّب ا٤ببلؾ كاإلدارة.

  

                                                             

 .ِِـ، ـ ُٗٗٗلسنة  ُٗ( قانوف تشجي  ا٤بنافسة كمن  االحتكار كالغ  التجارم اليمِب رقم ُ)
 ُِحتكار السورم ـقانوف ا٤بنافسة كمن  اال( ِ)
 .ِِالقانوف اإلمارايت االٙبادم للمنافسة ـ( ّ)
 http://www.alriyadh.com/906892صحيفة الرايض، على الراب : ( ْ)

http://www.alriyadh.com/906892
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 املطلب الضادظ

 ميع اجلَات العام٘ مً التعامل املضتكبلٕ مع اجلَ٘ املدالف٘

 مػػػن التعامػػػل مػػػ نػػػ  ا١بهػػػات العامػػػة ٛب قػػػوانْب ا٤بنافسػػػة أفبعػػػأ مػػػن العقػػػوابت الػػػواردة يف 
 قػػانوف ا٤بنافسػػة كمنػػ  االحتكػػار السػػورم فعلػػى سػػبيل ا٤بثػػاؿ أعطػػى٤بػػدة ٧بػػددة،  ا٤بنشػػمة ا٤بخالفػػة

ا٤بنشمة ا٤بخالفة من التعامػل مػ  ا١بهػات العامػة علػى أم كجػو مػدة ال  ا٢ب  يف أف ٲبن  للمجلس
ظمػػػة كقػػػوانْب كىػػػذه العقوبػػػة َف تػػػرد يف أكثػػػر أن .(ُ)تقػػػل عػػػن سػػػنة كال تزيػػػد علػػػى ثػػػبلث سػػػنوات

 ا٤بنافسة كمنها نظاـ ا٤بنافسة السعودم.
 كيرل الباح  أٮبية ىذه العقوبة، كيقَبح أف تضاؼ إُف نظاـ ا٤بنافسة السعودم.

كىػػذه العقوبػػة مسػػتخدمة يف بعػػأ األنظمػػة السػػعودية مثػػل نظػػاـ مكافحػػة الرشػػوة كنظػػاـ 
كىػذا مػػا يسػهل تطبيقهػا عنػػد ، فليسػ  العقوبػػة غريبػة علػى ا٤بػػنظم السػعودم، (ِ)مكافحػة التزكيػر

 تعديل نظاـ ا٤بنافسة السعودم.
 

 ابعاملطلب الض

 أصباب التغدٓد يف العكْب٘ 

إذا علم من ا٤بخػال  للنظػاـ اسػتهتاره كعػدـ مباالتػو أبف يكػرر ا١برٲبػة بعػد تنبيهػو كعقوبتػو 
اء السػعودم عليها، فيناس  أف يشدد عليو ٗبا يردعو كٲبن  غّبه من اتباعو، كقد قرر ٦بلس الػوزر 

 لنظػػػاـ ا٤بنافسػػػة ىػػػػ أبنػػػو يف حالػػػة تكػػػرار ا٤بخالفػػػةُّْٓ/ْ/ّيف اجتماعػػػو ا٤بنعقػػػد يػػػـو االثنػػػْب 
بعد صدكر القرار أك ا٢بكم ابلعقوبػة  -تضاع  الغرامة ا٤بنصوص عليها، كإذا استمرت ا٤بخالفة 

ال تتجػػػاكز  إيقػػاؼ نشػػاط ا٤بنشػػػمة مؤقتػػان ٤بػػدةللجنػػة الفصػػػل يف ٨بالفػػات نظػػاـ ا٤بنافسػػػة  ٯبػػوز –
 .(ّ)شهران أك إلغاء الَبخي  هنا يان 

                                                             

 .ِٓقانوف ا٤بنافسة كمن  االحتكار السورم ا٤بادة ( ُ)
 معدؿ.ُِظاـ مكافحة التزكير ـمكرر ، نُٗ( نظاـ مكافحة الرشوة ـِ)
 http://www.alriyadh.com/906892صحيفة الرايض، على الراب : ( ّ)
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كابلنظر للقوانْب األخرل للمنافسة، ٪بد أف أكثرىا يػذكر بعػأ الظػركؼ ا٤بشػددة للعقوبػة 
كأشهرىا العود يف ا١برٲبة ذاهتا، فقد قرر القانوف اإلمارايت االٙبادم للمنافسة مضػاعفة العقػوابت 

 .  (ُ)لقانوف يف حالة العود ا٤بقررة للجرا م ا٤بنصوص عليها يف ىذا ا
كيلح  أف قانوف ا٤بنافسة الكويٍب نػ  علػى ا٤بضػاعفة للغرامػة يف حالػة العػود كأضػاؼ ٥بػا 

 .(ِ)عقوبة أخرل كىي أف يكوف ا٢بكم ٗبصادرة السل  كجوبيا
كبعػػػأ قػػػوانْب ا٤بنافسػػػة ٙبػػػوؿ العقوبػػػة مػػػن العقوبػػػة ا٤باليػػػة إُف عقوبػػػة أخػػػرل، ففػػػي قػػػانوف 

من  االحتكار كالغ  التجارم اليمِب ٙبويل العقوبة من مالية إُف عقوبة سػالبة تشجي  ا٤بنافسة ك 
 .  (ّ)ٕبس  ما يقرره القضاء للحرية، فقد كرد يف القانوف أنو يف حالة العود يكوف ا٢ببس كجوبيان 

كيػػرل الباحػػ  أٮبيػػة أف يضػػ  ا٤بػػنظم أجػػبلن للعػػود يف ا٤بخالفػػة أبف ٰبػػدد بسػػنوات ٧بػػددة، 
عتباريػػػة تتغػػػّب إداراهتػػػا التنفيذيػػػة بشػػػكل دكرم، كمػػػا أف ا٤بػػػبلؾ يتغػػػّبكف عػػػر لكػػػوف ا١بهػػػات اال

سػنوات، يرفػ  ال ا٣بمػسأنو يف حالة العػود داخػل أجػل  قررا٤بنظم ا٤بغر  الوق ، كلذا نلح  أف 
 .(ْ)مبلغ الغرامة األقصى ا٤بطبقة إُف الضع 

 

 الجامًاملطلب 

 أصباب التدفٔف مً العكْب٘ 

تطبيػػ  ل عػػن ٨بالفػػةا٤بنافسػػة حػػوافز ٤بػػن ابدر إببػػبلغ األجهػػزة الرقابيػػة تعطػػى بعػػأ قػػوانْب 
قوانْب ا٤بنافسة، كأىم ا٢بوافز اإلعفاء من العقوبػة، كسػب  ذلػ  صػعوبة إثبػات بعػأ ا٤بخالفػات 

أجػاز القػانوف ا٤بصػرم للمنافسػة للمحكمػة أف تقػرر اإلعفػاء  علػى سػبيل ا٤بثػاؿلقوانْب ا٤بنافسػة، ف
 تزيػد عػػن نصػ  العقوبػة ا٤بقضػي هبػا، لكػػل مػن ابدر مػن ا٤بخػالفْب إببػػبلغ مػن العقوبػة بنسػبة ال

ا١بهاز اب١برٲبة كبتقدٔف ما لديو من أدلة على ارتكاهبا، كمن تقدر اكمة أنو أسػهم يف الكشػ  

                                                             

 .ُِالقانوف اإلمارايت االٙبادم للمنافسة ـ( ُ)
 .ُٗىػ، ـ ُِْٖربي  اآلخر  ٔيف يف شمف ٞباية ا٤بنافسة الصادر  ََِٕ( لسنة َُ( قانوف ا٤بنافسة الكويٍب رقم )ِ)
 .ِِـ، ـ ُٗٗٗلسنة  ُٗ( قانوف تشجي  ا٤بنافسة كمن  االحتكار كالغ  التجارم اليمِب رقم ّ)
- ُِِْمػن ٝبػادل اآلخػرة  ِٖصػادر يف  ْٖٓ.ََ.ِ( قانوف حرية األسعار كا٤بنافسػة ا٤بغػر  الصػادر اب٤برسػـو رقػم ْ)

 .َٕ، ـََُِسبتمر  ُٕ
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عػػن عناصػػػرىا كإثبػػػات أركاهنػػا يف أيػػػة مرحلػػػة مػػن مراحػػػل التقصػػػي كالبحػػ  كٝبػػػ  االسػػػتدالالت 
 .(ُ)كالتحقي  كااكمة

كمػػػػػا أف القػػػػػانوف األردٓف للمنافسػػػػػة حفػػػػػز ا٤بخػػػػػالفْب إلخبػػػػػار السػػػػػلطات ا٢بكوميػػػػػة عػػػػػن 
 .(ِ)ا٤بخالفات بعد كقوعها ليحصلوا على ٚبفي  من العقوبة قد تصل إُف إلغا ها 

كَف ترد ىذه ا٢بوافز يف أكثر األنظمة كالقوانْب ا٣باصة اب٤بنافسػة، إال أف ا١بهػات القضػا ية 
 ديد العقوبة ا٤بناسبة، أبف تكوف يف حدكدىا الدنيا.تلح  ىذا ا١بان  عند ٙب

كيرل الباحػ  ضػركرة الػن  علػى مثػل ىػذه ا٢بػوافز، ٤بػا فيهػا مػن إعانػة للسػلطات الرقابيػة 
 على أداء عملها.

 

 التاصعاملطلب 

 مْقف الفكُ اإلصالمٕ مً عكْبات االىدماج غري اليظامٕ ّاجلزاٜه االحتكارٓ٘ 

أف تػنظم األمػور التجاريػة كفقػان للمصػلحة  ا٤بسػلمة أف للدكلػة ميمن ا٤بقرر يف الفقو اإلسػبل
لمخػال ، كيف ىػػذا ا٤بطلػػ  ل تعزيريػػة عقوبػػة العامػة، كلكػػي يلتػـز النػػاس بتلػػ  األنظمػة ال بػػدَّ مػن

 بياف ٤بوق  الفقو اإلسبلمي من العقوابت الواردة يف أنظمة ا٤بنافسة.
كأصػػل الكلمػػة يرجػػ  إُف معنيػػْب: أحػػدٮبا  التعزيػػر يف اللغػػة: مصػػدر الفعػػل الثبلثػػي عػػزَّر،ك 

كيف النهايػة يف غريػ  ا٢بػدي  كاألثػر ٝبػ   ،(ّ) التعظيم كالنصر، كا٤بعُب اآلخر جنس مػن الضػرب
تو قػد رددت عنػو أعػػداءه رٍ صىػأصػل التعزيػر: ا٤بنػػ  كالػرد، فكػمف مػن نى كىػو أف بػْب ا٤بعنيػْب   حسػن

ا٢بػػدث تعزيػػر، ألنػػو ٲبنػػ  ا١بػػآف أف يعػػاكد  كمنعػػتهم مػػن أذاه. ك٥بػػذا قيػػل للتمديػػ  الػػذم ىػػو دكف
. ك٩با يتقدـ يتبْب أف التعزير ىو النصرة م  التعظيم، كالتعزير ضرب دكف ا٢بد، كذلػ  (ْ)الذن  

يرجػػ  إُف األكؿ، فػػ ف ذلػػ  أتديػػ  كالتمديػػ  نصػػرة مػػا، لكػػن األكؿ نصػػرة بقمػػ  مػػا يضػػره عنػػو، 

                                                             

 .٤ِٔبنافسة كمن  ا٤بمارسات االحتكارية ا٤بصرم ـ قانوف ٞباية ا( ُ)
 ب.-ِٓـ، ـ  ََِْقانوف ا٤بنافسة األردٓف لسنة ( ِ)
 رسم: "عزر". –( مقاييس اللغة ّ)
 (النهاية يف غري  ا٢بدي  جملد الدين ابن األثّب، ٙبقي : طاىر الزاكم، ك٧بمود الطناحي. رسم: عزر. ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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كالػػػذم يناسػػػ  ىػػػذا . (ُ) ه فقػػػد نصػػػرتوكالثػػػآف نصػػػرة بقمعػػػو عمػػػا يضػػػره، فمػػػن قمعتػػػو عمػػػا يضػػػر 
 .(ِ)ا٤بطل  من معآف التعزير أنو التمدي  

كأمػػا الفقهػػاء فقػػد حػػددكا مفهػػـو التعزيػػر بتعريفػػات تػػدكر معانيهػػا علػػى العقوبػػة ا٤بانعػػة مػػن 
: ىػػو العقوبػػة ا٤بشػػركعة  -رٞبػػو هللا  -ا٤بعاصػي الػػٍب َف يػػرد نػػ  علػػى مقَبفهػػا، كقػػوؿ ابػػن قدامػػة 

فػػالتعزير ىػػو أتديػػ  كإصػػبلح كزجػػر عػػن ذنػػوب َف تشػػرع فيهػػا ، (ّ)حػػد فيهػػا... علػػى جنايػػة ال 
: -رٞبػو هللا  -قػاؿ ابػن رشػد ا١بػد  .(ْ)حدكد كال كفارات من اإلماـ أك من لو قدرة على ذلػ  

 . (ٓ)كا٤براد ابلزجر إخبلء العاَف عن الفساد
يف الفرع األكؿ،   بيػاف األسواؽ شركعية التعزير يف جرا م كيف ىذا ا٤بطل  سيتم التطرؽ ٤ب

لثآف، كأما الفرع الثال  فسيتم توضي  ما ذكره فقهاء اإلسػبلـ مػن يف الفرع ا حكم تقنْب التعزير
 .أنواع التعزير يف من ٲبارس ا١برا م االحتكارية

 
 األسواؽ: مشروعية التع ير يف جراالم ال رع األوؿ

ُف حـز كأتدي  للمخػال  حػٌب يرتػدع، من ا٤بقرر أف ارمات الٍب يرتكبها التجار ٙبتاج إ
كيسػػود النظػػاـ يف األسػػواؽ. كقػػد اتفػػ  الفقهػػاء علػػى مشػػركعية التعزيػػر يف كػػل معصػػية لػػيس فيهػػا 

ا٤بعاصػي الػٍب لػيس أف  –رٞبو هللا  –اإلماـ ابن تيمية  . كٖبصوص ا١برا م االقتصادية يقرر(ٔ)حد
 ك٫بو ذل  أك يطف  ا٤بكياؿ كا٤بيػزاف،يف األطعمة كالثياب  كمن يغ فيها حد مقرر كال كفارة،  

 .(ٕ)إُف غّب ذلػ  مػن أنػواع ارمػات، فهػؤالء يعػاقبوف تعزيػران كتنكػيبل كأتديبػا بقػدر مػا يػراه الػواِف
أبف  –رٞبػػػو هللا  –، كعلػػػل ٤بػػػا ٰبتػػػاج النػػػاس إليػػػو كمثػػػل علػػػى ذلػػػ  يف موضػػػ  آخػػػر ابالحتكػػػار

                                                             

 .ّّّ(ا٤بفردات للراغ ، ص ُ)
 رسم :"عزر". –ف العرب ( لساِ)
 .ّْٕ/ُ( ا٤بغِب البن قدامة ّ)
 بّبكت. -دار الفكر  ِّٕ/ّ(حاشية ابن عابدين ْ)
 .َِٗ/ُٔ( البياف كالتحصيل البن رشد ٓ)
 .َِْ/ّٓ( ٦بموع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ٔ)
 .  َُِ( السياسية الشرعية لئلماـ ابن تيمية ص ٕ)
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مػػر أف يكػػره النػػاس علػػى بيػػ  مػػا عنػػدىم بقيمػػة ك٥بػػذا كػػاف لػػوِف األ ،ظػػاَف للخلػػ  ا٤بشػػَبين اتكػػر
 .(ُ)ا٤بثل عند ضركرة الناس إليو

ببيػ  مػا فضػل  إذا رفػ  إليػو ٧بتكػر أف أيمػره القاضي أف على –رٞبو هللا  -ابن القيم  كقرر
مػن قوتػو كقػوت أىلػو، علػى اعتبػار السػعر يف ذلػ ، كهنػاه عػن االحتكػار، فػ ف أ  حبسػو كعػزره 

 –رٞبػػػو هللا  -كمػػػا قػػػرره ابػػػن القػػػيم  .(ِ)لػػػو، كدفعػػػا للضػػػرر عػػػن النػػػاس علػػػى مقتضػػػى رأيػػػو، زجػػػرا
 علػػػى أف يف ا١بملػػػة مػػػ  اخػػػتبلؼ يف بعػػػأ التفاصػػػيل، فقػػػد قػػػرركا فقهػػػاء ا٤بػػػذاى مسػػػتقر عنػػػد 

إذا خي  الضػرر علػى العامػة ك  أيمر اتكر إبخراج ما احتكر إُف السوؽ كبيعو للناس أف ا٢باكم
ا٤بثػػل عنػػد كجػػوده، أك قيمتػػو. كىػػذا  كيبيعػػو كيعطيػػومػػا احتكػػره،  خػػذ منػػوأي ه ا٢بػػاكم كلػػو أفأجػػر 

 قدر متف  عليو بْب األ مة، كال يعلم خبلؼ يف ذل .
 - إذا َف يكن ىنػاؾ خػوؼ علػى العامػة فا٤بالكيػة كالشػافعية كا٢بنابلػة كدمحم بػن ا٢بسػنكأما 
رٞبػو  -  . كأمػا أبػو حنيفػةمػن ا٢بنفيػة يػركف أف للحػاكم جػره إذا َف ٲبتثػل األمػر ابلبيػ -رٞبػو هللا 

فػػّبايف أنػػو ال ٯبػػر علػػى البيػػ ، كإ٭بػػا إذا امتنػػ  عػػن البيػػ  عػػزره  -رٞبػػو هللا  - كأبػػو يوسػػ  -هللا 
كعند من يرل ا١بر فمػنهم مػن يػرل ا١بػر ابدئ ذم بػدء. كمػنهم مػن يػرل اإلنػذار مػرة،  ا٢باكم.

٤بسػػملة مرجعهػػا مراعػػاة ا٤بصػػلحة. كقيػػل اثنتػػْب، كقيػػل ثػػبلاث. كتػػدؿ النقػػوؿ عػػن الفقهػػاء أف ىػػذه ا
 .(ّ)كىو من قبيل السياسة الشرعية

 ك٤بشركعية التعزير على ا٤بخالفات التجارية كا١برا م االحتكارية عدة حكم أٮبها:
زجػػر ا٤بخػػال  ككػػ  عدكانػػو كأتديبػػو، كجعلػػو يفكػػر يف معصػػيتو كعاقبتهػػا يف اآلخػػرة بعػػد أف  -ُ

، كمػػا يقصػػد الوالػػد أتديػػ  كلػػده، ككمػػا (ْ)يف التوبػػة ذاؽ عقوبتهػػا يف الػػدنيا ٩بػػا يسػػب  لػػو رغبػػة 
 .(ِ) ، كىذا ا٤بقصد ىو الغال  يف العقوابت الشرعية(ُ) يقصد الطبي  معا١بة ا٤بريأ

                                                             

ص  –دار البيػػاف  –، ك٫بػػوه يف الطػػرؽ ا٢بكميػػة البػػن القػػيم ٕٔ-ٕٓ/ِٖ –تيميػػة  ( ٦بمػػوع فتػػاكل شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػنُ)
َِٓ. 

دار البيػػػاف ص  –، كعنػػو: الطػػرؽ ا٢بكميػػػة البػػن القػػيم َُُ/ِٖ –( نصػػو يف ٦بمػػوع فتػػاكل شػػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػػة ِ)
َِِ. 

 ،ِِٕ/  ْكمواىػػػ  ا١بليػػػل ، ِْٕ/  ّ، كالقػػػوانْب الفقهيػػػة ُِٗ/  ٓ، كالبػػػدا   ِِٔ، ِّْ( الطػػػرؽ ا٢بكميػػػة ص ّ)
 ُُٓ/  ّ، ككشاؼ القناع ُٖٔ/  ِ، كحاشية القليو  ْٔٓ/  ْ، كهناية اتاج، ِِٖ

 .ِّٗ/ِٖ، ٦بموع الفتاكل ُِٔ، ُِٓ/ِ( إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب ْ)
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 .(ّ)أف يعتر اآلخركف اب٤بخال ، فبل يكوف قدكة يف ا٤بخالفة  -ِ
ة يف االنتقػاـ إنصاؼ ا٤بستهلكْب كالتجار ا٤بنافسػْب ٩بػا يزيػل ا٢بقػد كالغػل يف نفوسػهم كالرغبػ -ّ

 ٩بن أتثر اب٤بخالفة التجارية.
 

 اكم تقنني التع يرال رع الثاص: 
قرر فقهاء اإلسبلـ أف ا٢باكم يعزر ٗبا ٰبق  ا٤بصػلحة دكف ٙبديػد بعقوبػة معينػة مػ  مراعػاة 

 اآليت:
ثػػرة ذلػػ  الػػذن  يف النػػاس كقلتػػو، فػػ ذا كػػاف كثػػّبا زاد يف العقوبػػة ٖبػػبلؼ مػػا إذا  ك  -1

 كاف قليبل، 
ا٤بػػذن  فػ ذا كػػاف مػػن ا٤بػدمنْب علػػى الفجػور زيػػد يف عقوبتػػو ٖبػبلؼ ا٤بقػػل مػػن  حػاؿ -2
 ذل ، 

 .(ْ)كثرة الذن  كصغره -3
ف مػا تعػْب سػببو أبمعُب القوؿ أبف اإلماـ ٨بّب يف التعزيػر –رٞبو هللا  -القرايف  كيبْب اإلماـ

إلمػاـ يتحػتم كا .فهػو أبػدا ينتقػل مػن كاجػ  إُف كاجػ  .كأي  بَبكو ،كمصلحتو كج  عليو فعلو
هبػواه كإرادتػو،  ، كعليو فبل يوجد تعزير مباح أبم طري  يراه ا٢بػاكميف حقو ما أدت ا٤بصلحة إليو
 .(ٓ)خبلؼ اإلٝباعىو فسوؽ ك ال من -حس  تعبّبه رٞبو هللا  –كيعد ىذا التعزير ابلتشهي 

 علػػػى مػػػا، مفػػػوض إُف رأم اإلمػػاـ ىػػو لػػيس يف التعزيػػػر عقػػوابت مقػػػدرة، بػػػلاألصػػل أنػػػو ك 
 . (ٔ)تقتضي جنايتهم ف ف العقوبة فيو ٚبتل  ابختبلؼ ا١بناية

 الدكلة للتعزير على قولْب: تقنْباختل  أىل العلم يف حكم كقد 

                                                                                                                                                                                   

 .ِّٕ/ٓ( منهاج السنة النبوية لئلماـ ابن تيمية ُ)
 .ِِٖ/ّلئلماـ ابن تيمية ( ينظر: الصاـر ا٤بسلوؿ على شامت الرسوؿ ِ)
 .ُِٓ/ِ( إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب ّ)
  . َُِالسياسية الشرعية البن تيمية  (ْ)
 .ُِٖ/ْالفركؽ للقرايف ( ٓ)
 .َِٖ/ّتبيْب ا٢بقا   . ُٓ/ٓ(البحر الرا   ٔ)
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كَف أجد قا بلن بو من الفقهاء ا٤بتقدمْب، كذى  إليػو عػدد مػن  ،تقنْب التعزير: جواز األوؿ
الشػػػيخ دمحم بػػػن  ، كأفػػػٌب ٠باحػػػة (ُ) –رٞبػػػو هللا  -الفقهػػػاء ا٤بعاصػػػرين مثػػػل الشػػػيخ دمحم أبػػػو زىػػػرة 

:" إف رأت ا٢بكومػػة تعزيػره ٗبػا قػدره كِف األمػر يف نظػػاـ أبنػو يف قضػية تزكيػر–رٞبػو هللا  –إبػراىيم 
 ، كاستدؿ القا لوف اب١بواز ٗبا أييت:(ِ)مكافحة التزكير فبل مان "

أمضػى الطلقػات الػثبلث بلفػ  كاحػد، عقوبػة منػو  -  -أف عمر بن ا٣بطاب  -ُ
 . (ّ)ة رآىا ٤بصلح

أف ا٤بصػػلحة تقتضػػي ذلػػ  تسػػهيبل علػػى القضػػاة كمنعػػا للتفػػاكت يف العقػػوابت يف  -ِ
 ا١برا م ا٤بتماثلة.

 كدليل ذل : ،تقنْب التعزير: من  الثاص
 ألف القوؿ بو ٧بدث، فلم يعرؼ يف فقهاء ا٤بتقدمْب من قاؿ بو،  -ُ
أف التعزيػػر ٱبتلػػ  ا٤بعلػػـو إذ مػػن ال تكػػاد توجػػد قضػػيتاف متشػػاهبتاف مػػن كػػل كجػػو.  كمػػا -ِ

 تقديره لعدة اعتبارات أٮبها:
 مراعاة العود يف ا١برٲبة، ككجود سواب  لدل ا١بآف. -ُ
 مراعاة زماف كقوع ا١برٲبة. -ِ
 مراعاة مكاف كقوع ا١برٲبة. -ّ
 مراعاة درجة ٛبس  اجملتم  ابلدين، كانتشار ا٤بعاصي بينهم. -ْ

  الظػػركؼ ا٤بخففػػة كا٤بشػػددة كال يقػػدر ىػػذه الظػػركؼ إال ا١بهػػة القضػػا ية، ابلنظػػر إُف ٝبيػػ
 للجرٲبة. ففي ٙبديد التعزيرات إشكاؿ كبّب. 

 كالذم جرل عليو العمل يف القضاء السعودم تقنْب التعزيرات لعدد من ا١برا م، كمنها:
 .(ْ) جرا م الَبكيج كا٢بيازة للمخدرات -ُ
 .(ِ)، كتزيي  كتقليد النقود(ُ) جرا م التزكير -ِ

                                                             

كِف األمػػر يف تقييػػد سػػلطة ، كينظػػر كتػػاب: سػػلطة َُُ( ا١برٲبػػة كالعقوبػػة يف الفقػػو اإلسػػبلمي للشػػيخ دمحم أبػػو زىػػرة ص ُ)
 .ُُٖالقاضي للدكتور دمحم ا٤برزكقي ص 

 .ُٔ/ُّ( فتاكل كرسا ل الشيخ دمحم بن إبراىيم ِ)
 .ٕٗ/ّّمن قبيل العقوبة. ٦بموع الفتاكل  -  -على أف حكم عمر  –رٞبو هللا  -( ن  اإلماـ ابن تيمية ّ)
 .ٔٓ، ٗٓ، ْٗ، ْٖ، كا٤بواد َْإُف  ّٕت األرقاـ ( نظاـ مكافحة ا٤بخدرات كا٤بؤثرات العقلية، ا٤بواد ذاْ)
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 .(ّ) جرا م الرشوة -ّ
 .(ْ)األمواؿجرا م غسل  -ْ
 .(ٓ)ا١برا م ا٤بعلوماتية -ٓ
 .(ٔ)٨بالفات ا٤بركر -ٔ
 .(ٕ)جرا م اال٘بار ابألشخاص -ٕ
 .(ٖ)جرٲبة من  تنفيذ األحكاـ -ٖ
، كجرٲبػػػة انتحػػػاؿ صػػػفة رجػػػل (َُ)، كمباشػػػرة األمػػػواؿ العامػػػة(ٗ)جػػػرا م اسػػػتغبلؿ السػػػلطة -ٗ

 . (ُُ)السلطة العامة
 .(ُِ)٨بالفات اقتناء كبي  األسلحة كالذخا ر -َُ
كنظػػاـ العبلمػػات  (ُْ)، ك٨بالفػػة نظػػاـ البيػػا ت التجاريػػة(ُّ)لتجػػارمجػػرا م الغػػ  ا -ُُ
، أك تعامػػػػػل ٘بػػػػػارايِّ مػػػػػ  العػػػػػدك (ُٔ)، ك٨بالفػػػػػة نظػػػػػاـ التسػػػػػوية الواقيػػػػػة مػػػػػن اإلفػػػػػبلس (ُٓ)التجاريػػػػػة

                                                                                                                                                                                   

 .ِّ، ِِ، كا٤بواد ُٕإُف  ّ( النظاـ ا١بزا ي ١برا م التزكير، ا٤بواد ذات األرقاـ ُ)
 .ْ،ِ،ُ( النظاـ ا١بزا ي ا٣باص بتزيي  كتقليد النقود ، ا٤بواد ذات األرقاـ ِ)
 .ُٗ، ُٓ، ُّ، ُُ، ٗ، ٔ، ْ، ُ( نظاـ مكافحة الرشوة، ا٤بواد ذات األرقاـ ّ)
 .ِّإُف  ُٗ( نظاـ مكافحة غسل األمواؿ، ا٤بواد ذات األرقاـ ْ)
 .ُّ، كا٤بادة َُإُف  ُ( نظاـ مكافحة ا١برا م ا٤بعلوماتية، ا٤بواد ذات األرقاـ ٓ)
 .ٖٕإُف  ِٔ( نظاـ ا٤بركر، ا٤بواد ذات األرقاـ ٔ)
 .َُ إُف ّ( نظاـ مكافحة اال٘بار ابألشخاص، ا٤بواد ذات األرقاـ ٕ)
 . ِٗإُف  ٖٖ، كا٤بواد من  ٗٔ( نظاـ التنفيذ، ا٤بواد ذات األرقاـ ٖ)
 .ِ، ُ( نظاـ استغبلؿ السلطة، ا٤بواد ذات األرقاـ ٗ)
 ( نظاـ مباشرة األمواؿ العامة، ا٤بادة التاسعة.َُ)
 ( عقوابت انتحاؿ رجل السلطة العامة، ا٤بادة الثانية.ُُ)
 .َٓإُف  ّْات األرقاـ ( نظاـ األسلحة كالذخا ر، ا٤بواد ذُِ)
 .َِ، ِ، ُ( نظاـ مكافحة الغ  التجارم، ا٤بواد ذات األرقاـ ُّ)
 .ُِ، ُُ، ٕ( نظاـ البيا ت التجارية، ا٤بواد ذات األرقاـ ُْ)
 .ِٓ، كا٤بادة ْٓإُف  ّْ( نظاـ العبلمات التجارية، ا٤بواد ذات األرقاـ ُٓ)
 ّٕاألرقاـ  ( نظاـ التسوية الواقية من اإلفبلس، ا٤بواد ذاتُٔ)
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 ، (ُ)اإلسرا يلي
 . (ِ)٨بالفة نظاـ مكافحة التسَب -ُِ
 

ددة، كيوسػػػ  ٦بػػػاؿ كالػػػذم يػػػراه الباحػػػ  أف يعػػػاد النظػػػر يف ٝبيػػػ  العقػػػوابت التعزيريػػػة اػػػ
االجتهػاد للقاضػي عػر تقليػػل ا٢بػد األدْف للعقوبػة، كزايدة ا٢بػد األعلػػى، ككضػ  إمكانيػة للبػػدا ل 
عنػدما يػرل القاضػي أف السػجن غػّب مناسػػ ، أك أف العقوبػة ا٤باليػة ال توافػ  ا٤بصػلحة، كقػد قػػرر 

معػػو النػػاس أقػػرب إُف أبف السياسػػة مػػا كػػاف فعػػبل يكػػوف  –رٞبػػو هللا  -اإلمػػاـ ابػػن عقيػػل ا٢بنبلػػي 
، كيؤكػػد ىػػذا ا٤بعػػُب الػػدكتور  (ّ)"  –   -الصػػبلح كأبعػػد عػػن الفسػػاد، كإف َف يضػػعو الرسػػوؿ 

عبػػدالعزيز عػػػامر بقولػػو:" أرل أف لػػػوِف األمػػر تعيػػػْب العقوبػػة أك العقػػػوابت يف كػػل جرٲبػػػة مقػػػدمان، 
اة أك جػػوازاي ٥بػػم، علػػى أف يراعػػي يف كجعػػل تطبيقهػػا أك االختيػػار فيمػػا بينهػػا كجوبيػػا علػػى القضػػ

ذلػػ  توسػػي  سػػلطتهم، حػػػٌب يعطػػوا لكػػل ٢بالػػػة دكاءىػػا ا٤ببل ػػم بيسػػػر كسػػهولة، كعلػػى أف ٯبػػػرم 
 .(ْ)تعديل ىذه العقوابت كلما كجدت يف التعديل مصلحة"

 
يف مػػػن ميػػػارس اخمػػػراالم  ادلنصػػػويف عليهػػػا عنػػػد ال قهػػػاءأنػػػواع التع يػػػر ال ػػػرع الثالػػػث: 

 اااتكارية
ل العلم عدة تعزيرات يف ا٤بعاصي عموما مثل الوع  كالتوبيخ كا٥بجر كترؾ السػبلـ ذكر أى

عليػػػو حػػػػٌب يتػػػػوب، كالتعزيػػػر ابلعػػػػزؿ مػػػػن الواليػػػة كطػػػػرد ا٤بخػػػػال  مػػػن ا١بػػػػي ، كالتعزيػػػػر اب٢بػػػػبس 
، كذكػركا بعػأ التعزيػرات (ٓ)كالضرب، كالتعزير ابلتشهّب بتسػويد الوجػو كإركابػو علػى دابػة مقلػوابن 

 جرا م السوؽ كمنها ا١برا م االحتكارية، كفيما أييت ذكر ألٮبها. الٍب تناس 
 

 لوع  والتهديدادلسألة األوىل: التع ير اب
                                                             

 ( نظاـ مقاطعة إسرا يل ، ا٤بادة السابعة.ُ)
 .ٔ،ٓ،ْ( نظاـ مكافحة التسَب، ا٤بواد ذات األرقاـ ِ)
 .ُٓ( الطرؽ ا٢بكمية البن القيم ص ّ)
 .ّٕٗ( التعزير لعبدالعزيز عامر ص ْ)
 .ٕٗ( السياسة الشرعية البن تيمية ص ٓ)
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ذكػر أىػػل العلػم أنػػو إف كػاف الػػوع  كالتهديػػد كافيػان لػػردع ا١بػآف، فػػ ف القاضػي يصػػّب إليػػو، 
و إيػبلـ اإلنسػاف "لػيس ألقػل التعزيػر حػد بػل ىػو بكػل مػا فيػ -رٞبػو هللا  -قاؿ اإلماـ ابػن تيميػة 

ذكػر ك . (ُ)من قوؿ كفعل كترؾ قوؿ كترؾ فعػل، فقػد يعػزر الرجػل بوعظػو كتوبيخػو كاإلغػبلظ لػو" 
 .  (ِ)ا٢بنفية أف اتكر إف رف  للحاكم كقد هناه قبل ذل  ف نو يعظو كيهدده 

 
 رب احملتكر على البيع بسعر السوؽادلسألة الثانية: التع ير جب
زاـ اتكػر علػى البيػ ، ٤بػا يف تركػو مػن الضػرر العػاـ. فػ ذا رفػأ اتف  الفقهاء على جػواز إلػ

 .(ّ)اتكر ف ف للحاكم أف يسيطر على ا٤باؿ اتكر كيبيعو
 

 تالؼ األمواؿ احملتكرةادلسألة الثالثة: التع ير إب
حػرؽ  -  - ألف عليػاِّ جواز حرؽ ا٤باؿ اتكػر،  -رٞبو هللا  - ابن حـز استدؿ اإلماـ

مشػػػػػركعية إتػػػػػبلؼ  –رٞبػػػػػو هللا  - (1) ، كمػػػػػا قػػػػػرر اإلمػػػػػاـ ابػػػػػن فرحػػػػػوف ا٤بػػػػػالكي(ْ)كػػػػػرمػػػػػاؿ ات
ذلػػػ ، كرأل أف يتصػػػدؽ بػػػو علػػػى  -رٞبػػػو هللا  - مالػػػ اإلمػػػاـ ككػػػره . (ٔ)ا٤بصػػػنوعات ا٤بغشوشػػػة 

عػن   -رٞبػو هللا  -سػئل يف نظا ر ىذه ا٤بسملة، فقد  –رٞبو هللا  -كىو منهج لو . (ٕ)اتاجْب 
أيػػراؽ  قػػاؿ: ال، كلكػػن أرل أف يتصػػدؽ بػػو، إذا كػػاف ىػػو الػػذم غشػػو. كقػػاؿ يف اللػنب ا٤بغشػػوش 

الزعفػػراف كا٤بسػػ  ا٤بغشػػوش مثػػل ذلػػ ، سػػواء كػػاف ذلػػ  قلػػيبل أك كثػػّبا، كخالفػػو ابػػن القاسػػم يف 
                                                             

 .َُِا٤برج  الساب  ص ( ُ)
 .ُِٗ/ٓبدا   الصنا   ( ِ)
الفػػػركع البػػػن  ّٗ/ّ، حاشػػػية ا١بمػػل علػػػى ا٤بػػنهج ِِٖ-ِِٕ/ْمواىػػػ  ا١بليػػل  ُِٕ/ٖا٥بدايػػة للمرغنػػػآف ا٢بنفػػي ( ّ)

 .َِٔ-ََِ، كينظر كتاب االحتكار لقحطاف الدكرم ص ْٓ/ْمفل  
 .ٓٔ/ٗ( الى البن حـز ْ)
م: عػاَف ٕبػاث، كلػد كنشػم كمػات يف ا٤بدينػة. ( ابن فرحوف ىو إبراىيم بػن علػي بػن دمحم، ابػن فرحػوف، برىػاف الػدين اليعمػر ٓ)

ىػػػػ، كىػػػو مػػػن شػػػيوخ ا٤بالكيػػػة، لػػػو )الػػػديباج ٕٗٗكىػػػو مغػػػر  االصػػػل، نسػػػبتو إُف يعمػػػر بػػػن مالػػػ ، مػػػن عػػػد ف. تػػػويف سػػػنة 
ا٤بذى ( يف تراجم أعياف ا٤بذى  ا٤بالكي، ك)تبصرة ا٢بكاـ يف أصوؿ األقضية كمنػاىج األحكػاـ( ك)درة الغػواص يف ٧باضػرة 

 .ِٓ/ُ( ك)طبقات علماء الغرب( ك)تسهيل ا٤بهمات( يف شرح جام  األمهات البن ا٢باج ، يف الفقو. األعبلـ ا٣بواص
 .ُِِ/ِ( تبصرة ا٢بكاـ البن فرحوف ٔ)
 .ُْٕ/َُا٤بدكنة الكرل لئلماـ مال  ( ٕ)
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 الكثّب، كقاؿ: يباع ا٤بس  كالزعفراف على ما يغ  بو، كيتصدؽ ابلثمن أداب للغاش.
٤ببلحػػػ  الرديئػػػة النسػػػج أبف ٙبػػػرؽ. كأفػػػٌب ابػػػن عتػػػاب: كأفػػػٌب ابػػػن القطػػػاف األندلسػػػي يف ا

   .(ُ)بتقطيعها كالصدقة هبا خرقا 
الداعية ٢بف  ا٤باؿ، إذا كػاف  أقرب ٤بقاصد الشرع كيرل الباح  أف الصدقة اب٤باؿ اتكر

 ا٤باؿ أك البضاعة ٲبكن االستفادة منها ببل ضرر.
 

 رة يف السوؽدلنع من شلارسة التجاادلسألة الرابعة: التع ير اب
قرر الفقهاء أف للحاكم أف يعزر التجار الذين ٲبارسوف جرا م احتكارية ٗبنعهم من التجارة 

:" لو اجتم  أىل السوؽ  -رٞبو هللا  - (ِ) قاؿ الرزِف ا٤بالكييف السوؽ مؤقتان أك بشكل دا م، 
لى الواِف أك القاضػي على أال يبيعوا إال ٗبا يريدكف ٗبا فيو ضرر على الناس من الغبلء، فواج  ع

أك النػػػاظر يف السػػػوؽ أف ٱبػػػرج ٝبػػػيعهم منػػػو، كأييت بغػػػّبىم، ألنػػػو إذا فعػػػل ىػػػؤالء ارتػػػدع ىػػػؤالء، 
 كقػد قػرر الشػيخ .(ّ)كرضوا بيسّب الػرب  الػذم ينػا٥بم نفعػو، كال يػدخلوف فيػو مضػرة علػى النػاس" 

نػػو تكػػرار ٩بارسػػة مشػػركعية أف ٱبػػرج مػػن السػػوؽ مػػن ٰبصػػل م –رٞبػػو هللا  - ابػػن حبيػػ  ا٤بػػالكي
 .(ْ) من التجار االحتكار

  

                                                             

 .ْٖٔتبصرة ا٢بكاـ البن فرحوف ص ( ُ)
ىػػ، كتػويف  ُْٕكلػد سػنة  أحد أ مة ا٤بالكية يف ا٤بغػرب.، لبػيٍرزيِفابا٤بعركؼ  (أبو القاسم بن أٞبد بن دمحم البػىلىًوم القّبكآف،ِ)

الضػوء البلمػ  ،  ُُٕ/ٓاألعػبلـ من كتبو " جام  مسا ل األحكاـ ٩با نػزؿ مػن القضػااي للمفتػْب كا٢بكػاـ " .  ىػْْٖسنة 
 ". ُٖٗك  ُّّ: ُُ
 .َِْ - َِِ/  ِكتبصرة ا٢بكاـ ، َِِ/ّ( فتاكل الرزِف ّ)
 .َُِ/ّتاكل الرزِف ف( ْ)
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 لتشهريادلسألة اخلامسة: التع ير اب
مػػػن العقػػػوابت ا٤بقػػػػررة يف ابب التعزيػػػر، التشػػػػهّب اب٤بخػػػال ، فقػػػد قػػػػرر فقهػػػاء ا٤بالكيػػػػة أف 

فػ ف  – تكػرار االحتكػارعػن  يبعد أف بي  عليو ما احتكره كتصدؽ برٕبػو كهنػ –إف عاد  اتكر
 .(ُ)كالطواؼ بو كالسجن  والواِف أيمر بضرب

ػػػخَّم )أم  -  -كأصػػل عقوبػػة التشػػهّب كاردة عػػن عمػػػر  فقػػد أمػػر بشػػاىد الػػزكر أف يسى
يسػود( كجهػو، كيلقػى يف عنقػػو عمامتػو، كيطػاؼ بػػو يف القبا ػل كيقػاؿ: إف ىػػذا شػاىد الػزكر فػػبل 

 .(ِ)تقبلوا لو شهادة"
ٲبػػة، كيعػػد النشػػر يف موقػػ  كيػػرل الباحػػ  أف التشػػهّب ٱبتلػػ  ٕبسػػ  الزمػػاف كا٤بكػػاف كا١بر 

 ٦بلس ا٤بنافسة كالصح  الورقية من الطرؽ ا٢بديثة للتشهّب.
 

 لضربادلسألة السادسة: التع ير اب
أ  بػردة األنصػارم  يعد الضرب من أشهر طرؽ التعزير كأسرعها كأنفعها، كدليلهػا حػدي 

-  - إال يف حػد مػن  أسػواط عشػرة فػوؽ أحػد ٯبلػد ال": -   -هللا  رسػوؿ قػاؿ: قػاؿ أنػو
مشػػركعية ضػػرب مػػن ٲبػػارس  –رٞبػػو هللا  - ابػػن حبيػػ  ا٤بػػالكي كقػػد قػػرر الشػػيخ .(ّ")حػػدكد هللا
 .(ْ) ، كيضرب عليو من اعتادهمن التجار االحتكار
 

 حلبس ادلسألة السابعة: التع ير اب
ذكػر رمػو، فقػد من أشهر طرؽ التعزير، حبس ا٤بخال  ٗبا يردعو كٲبن  غّبه من االقتداء ٔب

كيقصػػد ابلتعزيػػر يف  ،(ٓ)ا٢بنفيػػة مرحلػػة ا٢بػػبس كالتعزيػػر إف عػػاد اتكػػر إُف االحتكػػار يف الثالثػػة 
 ىذا السياؽ ا١بلد.

 
                                                             

 .ُِٖ، كأحاؿ إُف ٙبفة الناظر ص َِٖكتاب االحتكار لقحطاف الدكرم ص   (ُ)
 .َِْٕٗبرقم  ِِٕ/ٖكعبدالرزاؽ يف مصنفو  ُُْ/َُ( ركاه البيهقي يف سننو الكرل ِ)

  (.ّٖٖٔ: ) أخرجو البخارم برقم (ّ)
 .َُِ/ّفتاكل الرزِف ( ْ)
 .ُِْ/ّالفتاكل ا٥بندية ( ٓ)
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 التع ير بدفع غرامة لبيمل ادلاؿادلسألة الثامنة: 
 اختل  الفقهاء يف جواز التعزيرات ا٤بالية على أقواؿ:

كىػذا القػوؿ  ،(ُ)ا١بمهور من أىػل ا٤بػذاى  ا٤بشػهورة  : من  التعزير اب٤باؿ، كىو قوؿاألوؿ
 ال يعمل بو، كالقضاء على خبلفو من قدٔف األزماف ٩با يدؿ على ضعفو.

لػػبعأ ا٤بالكيػػة كبعػػأ ا٢بنابلػػة علػػى تفصػػيل  : جػػواز التعزيػػر أبخػػذ ا٤بػػاؿ، كىػػو قػػوؿالثػػاص
، كاسػػػتقر (ّ) -رٞبػػػو هللا  - كتلميػػػذه ابػػػن القػػػيم -رٞبػػػو هللا  - اإلمػػػاـ ابػػػن تيميػػػة ، كاختػػػاره(ِ)٥بػػػم

التعزيػر اب٤بػاؿ ثبلثػة أقسػاـ حسػ  مػا كرد  –رٞبػو هللا  -عليو العمل. كقد قسم اإلماـ ابن تيمية 
كىػػػػي التعزيػػػػر إبتػػػػبلؼ ا٤بػػػػاؿ. مثػػػػل شػػػػ  أكعيػػػػة ا٣بمػػػػر، كٙبريػػػػ  أمكنػػػػة  -   -يف سػػػػنة النػػػػيب 

التعزيػر بتمليػ  ، ك سَب الذم فيو صورة إُف كسادتْبالتعزير بتغيّب ا٤باؿ. مثل تقطي  ال، ك ا٣بمارين
 .(ْ)ا٤باؿ. مثل أضعاؼ الغـر على السارؽ من غّب حرز 

أف لئلماـ أك   بػو أف يعػزر ٗبػا فيػو مصػلحة كذكػر   -رٞبو هللا  -ا٤بالكي  ذكر ابن جزمك 
  .(ٓ)من أمثلة التعزيرات العقوبة ا٤بالية، أك الطرد من السوؽ كغّب ذل  

 على جواز التعزير ابلغرامات ا٤بالية ما أييت:  ك٩با يدؿ
صػلى هللا  -: قاؿ رسػوؿ هللا قاؿ -  -هبز بن حكيم، عن أبيو عن جده  حدي  .ُ

: "ال يفرؽ إبل عػن حسػاهبا مػن أعطاىػا مػؤ٘برا فلػو أجرىػا، كمػن أ  فػ   آخػذكىا -عليو كسلم 
 .(ٔ)كشطر مالو، عزمة من عزمات ربنا " 

: "أنػو سػئل  -   -عػن رسػوؿ هللا  -  -ك بن العاص عبد هللا بن عمر  حدي  .ِ
عػػن الثمػػر ا٤بعلػػ ، فقػػاؿ: "مػػن أصػػاب بفيػػو مػػن ذم حاجػػة غػػّب متخػػذ خبنػػة، فػػبل شػػيء عليػػو، 

                                                             

 .ِّْ/ٖ، ا٤بغِب:ْ/ ّْٓ، حاشية الدسوقي: ُُٗ/ْكما بعدىا، مغِب اتاج:  ّ/ ُٓٗاشية ابن عابدين: ح (ُ)
 .ُِْ/ٔ، ككشاؼ القناع للبهويت ِِّ/ِ( تبصرة ا٢بكاـ البن فرحوف ا٤بالكي ِ)
 .ُّّالطرؽ ا٢بكمية ص/( ّ)
 ُُّ/٦ّٖبموع فتاكل ابن تيمية ( ْ)
 .َِٔالقوانْب الفقهية البن جزم ص ( ٓ)
 (ُٕٗيف "اإلركاء" ) -رٞبو هللا-( كغّبىم، كحسنو األلبآف ِِِٗ(، كالنسا ي )ُّٗ( أخرجو أبو داكد )ٔ)
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كيف ركايػػة للنسػػا ي: أف رجػػبل مػػن مزينػػة  .(ُ)كمػػن خػػرج بشػػيء منػػو فعليػػو غرامػػة مثليػػو كالعقوبػػة " 
فقػػػاؿ: اي رسػػػوؿ هللا  كيػػػ  تػػػرل حريسػػػة ا١ببػػػل، فقػػػاؿ: ىػػػي كمثلهػػػا  -   -أتػػػى رسػػػوؿ هللا 

كالنكاؿ. كليس يف شيء من ا٤باشية قطػ ، إال فيمػا آكاه ا٤بػراح. فبلػغ ٜبػن اجملػن، ففيػو قطػ  اليػد، 
كما َف يبلغ ٜبن اجملن، ففيو غرامة مثليػو، كجلػدات نكػاؿ. قػاؿ: اي رسػوؿ هللا كيػ  تػرل يف الثمػر 

: ىو كمثلو معو كالنكاؿ، كليس يف شيء من الثمر ا٤بعلػ  قطػ  إال فيمػا آكاه ا١بػرين، ا٤بعل   قاؿ
فما أخذ من ا١برين فبلغ ٜبن اجملن، ففيو القط ، كما َف يبلغ ٜبن اجملن ففيػو غرامػة مثليػو كجلػدات 

 .(ِ)نكاؿ" 
قػػػاؿ: تػػػويف  أخػػػره عػػػن أبيػػػو أنػػػو ٰبػػػٓب بػػػن عبػػػد الػػػرٞبن بػػػن حاطػػػ  ، حػػػدي ك  .ّ

،  -  - بػػػدا، مػػػنهم مػػػن ٲبنعػػػو، مػػػن سػػػتة آالؼ يعملػػػوف يف مػػػاؿ ٢باطػػػ حاطػػػ  كتػػػرؾ أع
ذات يـو ظهػرا، كىػم عنػده ، فقػاؿ: ىػؤالء أعبػدؾ سػرقوا كقػد كجػ   -  - فمرسل إِف عمر

فػممر عمػر »عليهم ما كج  على السارؽ، كانتحركا  قة لرجل من مزينة اعَبفوا هبا كمعهػم ا٤بػزٓف 
أمػػا كهللا لػػوال أٓف »فػػرده ،   قػػاؿ لعبػد الػػرٞبن بػػن حاطػػ :    أرسػػل كراءه ،« أف تقطػ  أيػػديهم

أظن أنكم تستعملوهنم ، ك٘بيعوهنم ، حٌب لو أف أحدىم ٯبد مػا حػـر هللا عليػو ألكلػو ، لقطعػ  
  قػػػاؿ للمػػػزٓف: كػػػم ٜبنهػػػا  قػػػاؿ: « ، أيػػػديهم ، كلكػػػن كهللا إذ تػػػركتهم ألغرمنػػػ  غرامػػػة توجعػػػ 

 .(ّ)عطو ٜباف ما ة "كن  أمنعها من أرب  ما ة" قاؿ: أ

                                                             

( ٨بتصػرا، ، كحسػػنو ُِٖٗكأخرجػو الَبمػذم ) ٖٓٔ/ِ( كابػن ماجػػو َْْٕ( ، كالنسػا ي )َُُٕ( أخرجػو أبػو داكد )ُ)
 .ٔٔٓ/ّكط يف تعليقو على جام  األصوؿ ( كعبدالقادر األر ؤ ُِّْيف "اإلركاء" ) -رٞبو هللا-األلبآف 

: كإف ّْٖ/ ُِ(. قػػػاؿ يف "ا٤بغػػػِب" ُِّْيف "اإلركاء" ) -رٞبػػػو هللا-(، كحسػػػنو األلبػػػآف ْْٗٓ( أخرجػػػو النسػػػا ي )ِ)
سػػرؽ مػػن الثمػػر ا٤بعلػػ  فعليػػو غرامػػة مثليػػو، كبػػو قػػاؿ إسػػحاؽ للخػػر ا٤بػػذكور، قػػاؿ أٞبػػد: ال أعلػػم شػػيئان يدفعػػو، كقػػاؿ أكثػػر 

ال ٯب  فيو أكثر من مثلو، قاؿ ابن عبػد الػر: ال أعلػم أحػدان مػن الفقهػاء قػاؿ بوجػوب غرامػة مثليػو، كاعتػذر بعػأ  الفقهاء:
صػلَّى هللا عليػو  -أصحاب الشافعي عن ىذا ا٣بر أبنو كاف حْب كانػ  العقوبػة يف األمػواؿ،   نسػخ ذلػ ، كلنػا قػوؿ النػيب 

مثلػػػو أك أقػػػول منػػػو، كىػػػذا الػػػذم اعتػػػذر بػػػو ىػػػذا القا ػػػل دعػػػول للنسػػػخ كىػػػو حجػػػة ال ٘بػػػوز ٨بالفتػػػو إال ٗبعارضػػػة  -كسػػػلم 
ابالحتماؿ من غػّب دليػل عليػو كىػو فاسػد ابالٝبػاع،   ىػو فاسػد مػن كجػو آخػر لقولػو: "كمػن سػرؽ منػو شػيئان بعػد أف يؤكيػو 

 قالو.ا١برين، فبلغ ٜبن اجملن فعليو القط " فقد بْب كجوب القط  م  إٯباب غرامة مثليو، كىذا يبطل ما 
، كأصػلو يف موطػم مالػ  ُِٕٖٕ، كاللفػ  لػو كالبيهقػي يف سػننو الكػرل بػرقم ُٕٕٖٗركاه عبدالرزاؽ يف مصنفو برقم ( ّ)

 .َٖٔبرقم 
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 -  - قػاؿ: خرجػػ  مػ  زيػػد بػن حارثػػة -  - عػػوؼ بػن مالػػ  حػدي  .ْ
، كفػيهم رجػل  .يف غزكة مؤتػة فػرافقِب مػددم مػن الػيمن لػيس معػو غػّب سػيفو.. فلقينػا ٝبػوع الػرـك

على فرس لو أشقر عليو سرج مذى  كسبلح مذى ، فجعل الركمي يفرم اب٤بسلمْب، كقعد لو 
بػو الركمػي فعرقػ  فرسػو، فخػر كعػبله فقتلػو، كحػاز فرسػو كسػبلحو،  ا٤بددم خلػ  صػخرة، فمػر

فلما فت  هللا للمسلمْب بع  إليو خالد فمخذ منو السل . قاؿ عػوؼ: فمتيتػو فقلػ : اي خالػد، 
قضػػي ابلسػػل  للقاتػػل. قػػاؿ: بلػػى. كلكػػِب اسػػتكثرتو. قلػػ :  -  -أمػػا علمػػ  أف رسػػوؿ هللا

أف يػرد عليػو. قػاؿ عػوؼ: فاجتمعنػا عنػد  كأ  -  -ا عنػد رسػوؿ هللاهىػكى نَّ لَبدنو إليػو، أك ألعرف
اي  : -  -كقصصػػ  عليػو قصػػة ا٤بػػددم، كمػا فعلػػو خالػد. فقػػاؿ رسػػوؿ هللا -  -رسػوؿ هللا

: اي -  -سػػوؿ هللاخالػػد، مػػا ٞبلػػ  علػػى مػػا صػػنع   قػػاؿ: اي رسػػوؿ هللا، اسػػتكثرتو. فقػػاؿ ر 
صػلى  -قاؿ عوؼ: دكن  اي خالد، أَف أقل ل   فقاؿ رسوؿ هللا .خالد رد عليو ما أخذت منو

كقاؿ: اي خالد ال ترده إليػو. ىػل  -  -ذاؾ  فمخرتو. فغض  رسوؿ هللا كما -هللا عليو كسلم
 .(ُ)عليهم كدرهأنتم اتركوا ِف أمرا ي  لكم صفوة أمرىم، ك 

 .بسب  تعيّبه ألمّب ا١بي عزره ٗبصادرة ا٤باؿ،  –   -ككجو الداللة أف النيب 
 

 الظروؼ ادلخ  ة للعقوبةال رع الرابع: 
علػػى ، فيكػػوف التعزيػػر الفقػػو اإلسػػبلمي ٚبفيػػ  العقػػوابت التعزيريػػة يف أحػػواؿ مػػن ا٤بقػػرر يف

و، فػػ ذا كػػػاف كثػػّبا زاد يف العقوبػػػة ٖبػػبلؼ مػػػا إذا كػػػاف حسػػ  كثػػػرة ذلػػ  الػػػذن  يف النػػاس كقلتػػػ
قلػػيبل، كعلػػى حسػػ  حػػاؿ ا٤بػػذن  فػػ ذا كػػاف مػػن ا٤بػػدمنْب علػػى الفجػػور زيػػد يف عقوبتػػو ٖبػػبلؼ 

 .(ِ)ا٤بقل من ذل ، كعلى حس  كثرة الذن  كصغره
 كٲبكن حصر الظركؼ ا٤بخففة يف العقوبة التعزيرية يف ا١بػرا م االحتكاريػة أبهنػا علػى النحػو

 اآليت:

                                                             

 .ٔٓ-ْٔ/ُِكمسلم  ِٖ-ِٕ/ٔ( ركاه أٞبد ُ)
   . َُِالسياسية الشرعية البن تيمية ص  (ِ)
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: أف ال يكوف ا١بآف معركفػان بكثػرة ا٤بخالفػات، فقػد قػاؿ رسػوؿ هللا صػلى هللا األوىل احلاؿ
 .(ُ)عليو كسلم : "أقيلوا ذكم ا٥بيئات عثراهتم إال ا٢بدكد" 

ا٥بيئػػات يف ىػػذا ا٤بقػػاـ عنػػد الفقهػػاء، ىػػم أصػػحاب الصػػغا ر دكف الكبػػا ر كالػػذين ال  ككذك 
يف زلة تركها كال يعود إليها أبدا، كقيل عنهم أبهنػم الػذين إذا كقػ  ف ذا زؿ احدىم  ،يعرفوف ابلشر

 ان ابألنصػار خػّب  -    - رسػوؿ هللا كمػن ذلػ  كصػية. (ِ)منهم الذن  اتبوا كأ بوا إُف هللا تعاُف
 . (ّ)ا عن مسيئهم" ك قبلوا ٧بسنهم ك٘باكز ا" فقاؿ:

 .العقوبة التعزيرية لو أثره يف ٚبفي  ٯبهل مثلو٩بن  ا١بهل أبحكاـ النظاـ: الثانية احلاؿ
مػركر فػَبة زمنيػة معينػة، علػى ا٢بكػم ابلعقوبػة دكف تنفيػذىا )كىػو مػا يسػمى  :الثالثة احلاؿ
إذا كجػد ا٢بػاكم أف يف ذلػ  مصػلحة السػتقرار  أك ٱبففها ٲبن  تنفيذ العقوبةف ف ذل  ابلتقادـ( 

 .(ْ)م التعامل بْب الناس كاحَباـ إرادهتم كرغباهت
: قلػػة ىػػذه ا١برٲبػػة االحتكاريػػة يف األسػػواؽ، ٘بعػػل مػػن ا٢بكمػػة التخفيػػ  يف الرابعػػة احلػػاؿ

عقوبتها، كاب٤بقابل إذا كثرت كترت  عليها استهانة ابلنظاـ ف ف ذل  يستدعي الشػدة حػٌب يعػود 
 للنظاـ ىيبتو.
للتخفيػ ، : قلة ا٤بخالفات على ا٤بنشمة الػٍب صػدرت منهػا ا٤بخالفػة سػب  اخلامسة احلاؿ

 كأما إف كثرت ٨بالفة ا٤بنشمة فهو دليل استهتارىا ابألنظمة ٩با يستدعي التشديد يف عقوبتها.

                                                             

 ُُٖٓيف صػحي  ا١بػام  بػرقم  –رٞبػو هللا  -أللبػآف ( ، كصػححو آُِّٓ( ،كأٞبػد بػرقم ) ّْٕٓ)  أبو داكد( ركاه ُ)
 .ّٖٔ، كالصحيحة برقم 

، دار الفكػػػر بػػػػّبكت، مواىػػػ  ا١بليػػػل مػػػد بػػػػن عبػػػد الػػػرٞبن ا٢بطػػػاب ا٤بػػػػالكي ِٖٖ/ِا٤بهػػػذب للشػػػّبازم الشػػػافعي  (ِ)
  .ّٔ/ٕ. بدا   الصنا  : ُٖٕٗبّبكت  َِّ/ٔ
 (.ّٕٗٗ( ركاه البخارم برقم )ّ)
  .ٖٕٕ/ُعبدالقادر عودة:  -ي التشري  ا١بنا  (ْ)
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