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 .41ؾ  –م 2006 –للدهخوزة لينا حظن ذوي  –( كانون حمايت املنافظت ومنع الاحخياز 1)

م لددددددددت  -( مددددددددة منالادددددددت الاندددددددددماس والظددددددديوسة ملحيددددددددام املنافظدددددددت الخ از دددددددت ملحمددددددددد امل  ددددددد 2)

 .19/3/16 -ال لوق 
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 .  187( الاحخياز واملمازطاث املليدة للمنافظت ؾ 1)
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Failing Company 
Doctrine

Ratio of 
Concentration

Merger Analysis

Dominance Test

                                                        

أطدددامت فخعددد    دددااة  -النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت ( 1)

 .12يوطف ؾ 

أطدددامت فخعددد    دددااة  -( النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت 2)

 .269يوطف ؾ 



 

 

 7 أسص الهظر يف الرتكزات 

Substantive 
Lessening of Competition Test

Efficiencies

                                                        

أطدددامت فخعددد    دددااة  -لي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت ( النظدددام اللدددانو 1)

 .304-303يوطف ؾ 
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(،  دددددن الاحخيددددداز واملمازطددددداث املليددددددة Hart Scort Rodinsاللدددددانون املدددددنظ  للادهدددددص )( 1)

 .189للمنافظت للدهخوز م ين الؼناق ؾ 

ليندددا حظدددن ذودددي  –اجهتهدددا املمازطددداث املليددددة للمنافظدددت والوطدددا ا اللانونيدددت ال شمدددت ملو ( 2)

 .255ؾ 
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، و نظدددددددددس هخددددددددددا ل الخنظدددددددددي  اللدددددددددانولي للمنافظدددددددددت ومنددددددددددع 2-2ال حدددددددددت الانددددددددددماس  وزو يدددددددددت ( 1)

 .1هامؽ  366 دنان باق  لويف ؾ  –املمازطاث الاحخياز ت 
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 .2( نظام املنافظت الظ واف م1)

 .2م، م  2004كانون املنافظت  زالي لظنت ( 2)

 -هددددددد 1433ذف الل دددددددة  24بخدددددداز   –م 2012( لظددددددنت 4الاجحددددددااف زكدددددد  )اللددددددانون يمددددددازاحي  (3)

 . 1م  –ة  ػأن جنظي  املنافظت  -م 2012أهخو س  10املوافمل 

 .2م -( كانون املنافظت ومنع الاحخياز الظوزف4)
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 .35ؾ  ( الخلس س الوهني حوٌ طياطت وكانون املنافظت ة  جولع1)

 .188فظت ؾ ( الاحخياز واملمازطاث املليدة للمنا2)

( لظددددددددنت 19زكدددددددددد  ) -( اللددددددددانون اللوددددددددسف ل مايددددددددت املنافظددددددددت ومنددددددددع املمازطدددددددداث الاحخياز ددددددددت 3)

 .1م، م 2006
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م لددت  –للدددهخوز ا الؼدس ف هخددو  –( حمايدت املظددتهلً مدن املمازطدداث املنافيددت للمنافظدت 1)

فظدت لخدولع ، وكدد للدذ كدوانين املنا61ؾ  23ع  -جيديف ووشو –ياازة ب ام ت مولدوا م مدسف 

 والجصا س واملغس  من ح س ف الهيمنت.
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( ةددددد  م ددددداٌ  دددددددم يلددددد ٌ باملطدددددد از وحمايدددددت املنافظددددددت ومندددددع الاحخيدددددداز للددددددهخوز أحمددددددد ا 1)

 .84محموا للف ؾ 

 .137( املنافظت الخ از ت للدهخوز   دال ص ص الناؿس ؾ 2)
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Dominant 
Position

                                                        

اللانونيدددت للددددهخوزة أمدددا  مندددع يقدددساق والاحخيددداز مدددن الوجهدددت –( ال دددد مدددن الاليددداث الاحخيددداز 1)

 .107ا ػلبي، ؾ 

 .129 دنان باق  لويف ؾ  –الخنظي  اللانولي للمنافظت ومنع املمازطاث الاحخياز ت ( 2)

 –مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد  ( 3)

 .69م لت ال لوق ؾ 
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.

 

 

                                                        

مايدددددت املنافظددددددت ومندددددع الاحخيدددددداز للددددددهخوز أحمددددددد ا ( ةددددد  م ددددداٌ  دددددددم يلددددد ٌ باملطدددددد از وح1)

 .84محموا للف ؾ 

م لدددت ياازة  –ا الؼدددس ف هخدددو –حمايدددت املظدددتهلً مدددن املمازطددداث املنافيدددت للمنافظدددت ( 2)

مندددع يقدددساق  –. ال دددد مدددن الاليددداث الاحخيددداز 61ؾ  23ع  -جيددديف ووشو –ب ام دددت مولدددوا م مدددسف 

 .108دهخوزة أما ا ػلبي، ؾ والاحخياز من الوجهت اللانونيت لل
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أطدددامت فخعددد    دددااة  -( النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت 1)

 .308يوطف ؾ 

م لدددت ياازة  –ا الؼدددس ف هخدددو –حمايدددت املظدددتهلً مدددن املمازطددداث املنافيدددت للمنافظدددت ( 2)

مندددع يقدددساق  –الاليددداث الاحخيددداز . ال دددد مدددن 61ؾ  23ع  -جيددديف ووشو –ب ام دددت مولدددوا م مدددسف 

 .108والاحخياز من الوجهت اللانونيت للدهخوزة أما ا ػلبي، ؾ 

لينددددددا حظددددددن ذوددددددي  – 2006،  –كددددددانون حمايددددددت املنافظددددددت ومنددددددع الاحخيدددددداز، ازاطددددددت ملازنددددددت ( 3)

 .  180ؾ
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 .  179املسجع الظابم ؾ( 1)

 .  180غس ب ؾ ( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان ال2)
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مندددع يقدددساق والاحخيددداز مدددن الوجهدددت اللانونيدددت للددددهخوزة أمدددا  –( ال دددد مدددن الاليددداث الاحخيددداز 1)

 .111ا ػلبي، ؾ 

ا.  –( املمازطدددددداث الاحخياز ددددددت والخحالادددددداث الخ از ددددددت لخلددددددو م حس  ددددددي الخ ددددددازة واملنافظددددددت 2)

 ،40حظين فخع  ؾ 
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 .183ا طلمان الغس ب ؾ ( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز 1)

مندددع يقدددساق والاحخيددداز مدددن الوجهدددت اللانونيدددت للددددهخوزة أمدددا  –( ال دددد مدددن الاليددداث الاحخيددداز 2)

 .112ا ػلبي، ؾ 
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 .184( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ 1)

اللانونيددت للدددهخوزة أمدددا  منددع يقددساق والاحخيدداز مددن الوجهددت –ال ددد مددن الاليدداث الاحخيدداز ( 2)

 .112ا ػلبي، ؾ 

 .114املسجع الظابم، ؾ ( 3)



 

 

 أسص الهظر يف الرتكزات  22
 

                                                        

الوطددددديى ةددددد  ػدددددس  اللدددددانون املددددددلي الجديدددددد. ا.  دددددد الدددددسشاق الظددددد هوزف الجدددددص   ٌو ؾ ( 1)

245. 

ا.  –( املمازطددددداث الاحخياز دددددت والخحالاددددداث الخ از دددددت لخلدددددو م حس  دددددي الخ دددددازة واملنافظدددددت 2)

 ,Antitrust Lawا  طددولياان و هوفنياطددب امل نددون بددد )نلدد   ددن هخدد 26حظددين فخعدد  ؾ 

Policy & Procedure)  407ؾ. 

 (.- -مىسزا60املااة ) -( كانون الخ ازة الىو  ي 3)



 

 

 23 أسص الهظر يف الرتكزات 

 

 

 

 

                                                        

الاحخيدددددددداز و ف دددددددداٌ الاحخياز ددددددددت ازاطددددددددت جحليليددددددددت ملازنددددددددت ةدددددددد  اللددددددددانون  مس يددددددددي و وز ددددددددي  (1)

ظددددت قيددددد املؼددددسو ت للدددددهخوز ا طددددلمان ، الاحخيدددداز واملناف92والىددددو  ي. ا. أحمددددد امل  دددد . ؾ 

   .172الغس ب ؾ 
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م بإكددددددافت مدددددواا جديدددددددة و ددددد  املسطددددددوم 1996لظدددددنت13املدددددرهسة ييلدددددداحيت لللدددددانون زكدددددد  ( 1)

.الظدنت الاانيدت 255م بإؿدداز كدانون الخ ازة.الىو دذ اليوم.ال ددا 1980لظنت68بلانون زك  

ؼدددسو ت للددددهخوز ا طدددلمان الغس دددب م،  دددن الاحخيددداز واملنافظدددت قيدددد امل1996-5-5و ز  دددون.

 .170ؾ 
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Economic 
Concentration in the Market
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 .2م  -ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف( 1)

ـددددا  –كددددانون املنافظددددت الخول دددد ي (2) )جديددددد(، الخلس ددددس الددددوهني حددددوٌ طياطددددت وكددددانون  7الا

 24بخددداز   –م 2012( لظدددنت 4، واللدددانون يمدددازاحي الاجحدددااف زكددد  )44ؾ  املنافظدددت ةددد  جدددولع

 . 1م  –ة  ػأن جنظي  املنافظت  -م 2012أهخو س  10املوافمل  -هد 1433ة ذف الل د
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أطدددامت فخعدددد    ددددااة  -( النظدددام اللددددانولي ل مليددداث الادهددددص الاكخـدددااف ةدددد  كدددانون املنافظددددت 1)

 .64يوطف ؾ 

م لدددت  –ا. أحمدددد امل  ددد  –مدددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظددت الخ از دددت  (2)

 .14ال لوق ؾ 
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Decisive Influence

 

 

 

 

                                                        

 .3-3ال حت الاندماس ل جحاا  وزو ي املااة ( 1)

/أ وأمددددا 3/1الانددددماس اللدددانولي منـددددوؾ  ليددد  ال حددددت الانددددماس ل جحددداا  وزو ددددي املدددااة ( 2)

 / .3/1الاندماس الاكخـااف فمنـوؾ  لي  ة  املااة 
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 –مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد  ( 1)

 .32م لت ال لوق ؾ 
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Merger

Acquisition

                                                        

 .21النظام اللانولي الندماس الؼسواث ل ظام الدين الـغيد ؾ ( 1)
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 ( و ولم  لي  الخملً.1)

 .80أحمد طاس ؾ  -الدمج والخملً املـسة  ة  ال لدان ال س يت  (2)

 –مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد  ( 3)

 .26ق ؾ م لت ال لو 
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Trust

Board of Trustees

                                                        

 .26املسجع الظابم ؾ ( 1)

 .31املسجع الظابم ؾ (2)

، أزدس امل دام ث الس و دت 11( النظام اللانولي الندماس الؼسواث ل ظدام الددين الـدغيد ؾ 3)

 .  144أحمد ا أبو ه  ؾ  -والاحخياز ت  ل  الاطداماز 
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 .31ؾ  –أحمد مـواى  اياي  –الاحخياز وموكف الؼسي ت يط ميت من  ( 1)

 .  162( موطو ت الاكخـاا يط مي للدهخوز الجماٌ ؾ 2)
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 .  10النظام اللانولي الندماس الؼسواث ل ظام الدين الـغيد ؾ ( 1)

 .  216الاحخياز واملمازطاث املليدة للمنافظت للدهخوز م ين الؼناق ؾ ( 2)

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12291&vid=34
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Cartel

                                                        

، موطددو ت 146ؾ  أحمدد ا أبددو هدد  -أزدس امل ددام ث الس و ددت والاحخياز دت  لدد  الاطددداماز ( 1)

 .163الاكخـاا يط مي للدهخوز الجماٌ ؾ 

، أزدس امل دام ث الس و دت 11النظام اللانولي الندماس الؼسواث ل ظدام الددين الـدغيد ؾ ( 2)

 –، أؿدددوٌ الاكخـدداا يطددد مي 150-149أحمددد ا أبدددو هدد  ؾ  -والاحخياز ددت  لدد  الاطدددداماز 

 .140زفيم يولع املـسف ؾ 

منددع يقددساق والاحخيدداز مددن الوجهددت اللانونيددت للدددهخوزة أمدددا  –ليدداث الاحخيدداز ( ال ددد مددن الا3)

، املمازطدددداث الاحخياز ددددت والخحالادددداث الخ از ددددت لخلددددو م حس  ددددي الخ ددددازة 157ا ػددددلبي، ؾ 
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أحمددددددد  –. الاحخيددددداز وموكددددددف الؼددددددسي ت يطددددد ميت مندددددد  56ا. حظددددددين فخعدددددد  ؾ  –واملنافظدددددت 

 .30ؾ  –مـواى  اياي 

منددع يقددساق والاحخيدداز مددن الوجهددت اللانونيددت للدددهخوزة أمدددا  –ن الاليدداث الاحخيدداز ( ال ددد مدد1)

، و نظدس أيلددا 174-172، وجنظدس ع دم  مالددت مدن الللدا  امللددازن ةد  ؾ 160ا ػدلبي، ؾ 

ا.  –هخددا ل املمازطدداث الاحخياز دددت والخحالادداث الخ از ددت لخلدددو م حس  ددي الخ ددازة واملنافظدددت 

 .  57حظين فخع  ؾ 

 .314الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للغس ب ؾ  (2)

ا.  –( املمازطددددداث الاحخياز دددددت والخحالاددددداث الخ از دددددت لخلدددددو م حس  دددددي الخ دددددازة واملنافظدددددت 3)

 .57حظين فخع  ؾ 

 . 30ؾ  –أحمد مـواى  اياي  –( الاحخياز وموكف الؼسي ت يط ميت من  4)
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وجنظددددددس  169-168دهخوز م ددددددين الؼددددددناق ؾ ( الاحخيددددداز واملمازطدددددداث املليدددددددة للمنافظددددددت للدددددد1)

 ع م الظوابم الللا يت في  والخ ليم  ليها.
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Consortium

                                                        

 .108ؾ –كحوان الدوزف  –( الاحخياز والازازه ة  الال  يط مي 1)

 .32ؾ  –أحمد مـواى  اياي  –( الاحخياز وموكف الؼسي ت يط ميت من  2)
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Concentrative 
Joint-Venture

                                                        

، اجحددداا الخ ددداز 211ن الؼدددناق ؾ ( الاحخيددداز واملمازطددداث املليددددة للمنافظدددت للددددهخوز م دددي1)

م لدددت اللدددانون ؾ  –كددو  اللدددانون، للدددهخوز أحمدددد امل  دد   ومنالاددت املنافظدددت الخ از ددت ةددد 

103. 

ا.  –( املمازطددددداث الاحخياز دددددت والخحالاددددداث الخ از دددددت لخلدددددو م حس  دددددي الخ دددددازة واملنافظدددددت 2)

 .92حظين فخع  ؾ 
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ـدددااف ةددد( 1) أطدددامت فخعددد    دددااة  -  كدددانون املنافظدددت النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخ

 .90يوطف ؾ 

م ، مددددة 1980جحددديل للدددانون ه يخددون طدددنت مدددن ال حددت الانددددماس  وزو يدددت،  2-3املددااة  (2)

م لددددددت  –منالاددددددت الاندددددددماس والظدددددديوسة ملحيددددددام املنافظددددددت الخ از ددددددت للدددددددهخوز أحمددددددد امل  دددددد  

 .14ال لوق ؾ 

ـدداايت للدددهخو 3) ز  لدد  طدديد كاطدد ، م لددت اللددانون والاكخـدداا ض ( الخ مددع ذو الغايددت الاكخ

 .291ؾ  1981، 51
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مدددن كددانون حس دددت  طددد از واملنافظدددت  39مدددن ال حدددت الاندددماس  وزو يدددت واملدددااة  3-3املددااة  (1)

مدددددن اللددددانون املنددددداهم لخلييدددددد املنافظددددت  ملدددددالي، مددددددة منالادددددت  5-3-23الاسل دددد ي، واملدددددااة 

م لدددت ال لدددوق ؾ  –الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  ددد   الاندددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت

33. 

 –( مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد  2)

 .33م لت ال لوق ؾ 
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مدددددن اللدددددانون  23-3-5مدددددن كدددددانون حس دددددت  طددددد از واملنافظدددددت الاسل ددددد ي، واملدددددااة  39املدددددااة ( 1)

 ملالي.املناهم لخلييد املنافظت  
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 –مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد  ( 1)

 .33م لت ال لوق ؾ 
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ينظدددس ع دددم الخو يلددداث الللدددا يت امللازندددت ةددد  بحدددل مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ( 1)

 .36م لت ال لوق ؾ  –ملحيام املنافظت الخ از ت للدهخوز أحمد امل    

 .38ع الظابم ؾ ( املسج2)

 .76م  -ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف (3)
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 .6م –( اللانون املغس ي للمنافظت 1)
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HHI
Market Share

HHI

HHI

HHI

- 

 

                                                        

 Herfindahl-Hirschman Indexوهو الخـاز لد ( 1)

منددع يقددساق والاحخيدداز مددن الوجهددت اللانونيددت للدددهخوزة أمدددا  –( ال ددد مددن الاليدداث الاحخيدداز 2)

 .6ا ػلبي، ؾ 
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- 

 

- 
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Market
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HHI

                                                        

 –نالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد  مددددة م( 1)

، النظددام اللددانولي ل مليدداث الادهدص الاكخـددااف ةدد  كددانون املنافظددت 22-20م لدت ال لددوق ؾ 

 .331-330أطامت فخع    ااة يوطف ؾ  -
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للدددهخوزة أمدددا  منددع يقددساق والاحخيدداز مددن الوجهددت اللانونيددت –( ال ددد مددن الاليدداث الاحخيدداز 1)

 .7ا ػلبي، ؾ 

 –مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد  ( 2)

 .67م لت ال لوق ؾ 
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ؾ  –للددددددهخوز أحمدددددد ا أبدددددو هددددد   –( أزددددس امل دددددام ث الس و دددددت والاحخياز دددددت  لددددد  الاطددددداماز 1)

101. 

، الاحخيدددددددددداز 152ؾ  - ا. مددددددددددس حظددددددددددين. -كدددددددددديت ( املنافظددددددددددت والاحخيدددددددددداز ازاطددددددددددت جحليليددددددددددت ز ا2)

 .  165واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ 
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، الاحخيددددددددددداز 87( الاحخيدددددددددداز واملمازطددددددددددداث املليدددددددددددة للمنافظدددددددددددت للددددددددددددهخوز م ددددددددددين الؼدددددددددددناق ؾ 1)

 .165واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ 

، الاحخيداز و ف داٌ 87 للمنافظت للددهخوز م دين الؼدناق ؾالاحخياز واملمازطاث املليدة (2)

 .52الاحخياز ت للم    ؾ 
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 .166( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ 1)

(  لد  طدليا املاداٌ، أكدان املدنظ   ملدالي النظدس مل ي داث الظدنت املاليدت املنللديت وكدافت 2)

%. ينظددددس هخددددا ل ةدددد  م دددداٌ  دددددم يلدددد ٌ 33ظددددوق ال جلددددا  ددددن و دددد  هددددون حـددددت امل ؼددددأة ةدددد  ال

 .86باملط از وحمايت املنافظت ومنع الاحخياز للدهخوز أحمد ا محموا للف ؾ 

 .166( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ 3)

لددددددهخوز أحمدددددد ا ( ةدددد  م ددددداٌ  دددددم يلددددد ٌ باملطددددد از وحمايددددت املنافظدددددت ومندددددع الاحخيدددداز ل4)

 .85محموا للف ؾ 
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 .8( كانون حمايت املنافظت ومنع املمازطاث الاحخياز ت املـسف م 1)

 .85ؾ  ( حمايت املنافظت للدهخوز حظين املاح 2)

 .21( نواق احخياز امل سفت الخىنولوجيت بواطوت الظس ت لهالي او داز ؾ 3)
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امل هدد ال س دي للخنوديى بالىو دذ –س ( طياطت الخنظدي  واملنافظدت للددهخوز مـدواى بدابى1)

 .11م، ؾ 2004وبس ا  3ض  28ع  -
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% حدددددا 30(  لددد  طددددليا املادددداٌل ألددددر املدددنظ  ال ولندددددف بامل يدددداز الى ددددي، وجددد  جحديددددد لظدددد ت 1)

%. وةددد   40فاؿدد  بددين املسهدددص املظدديوس وقيدددد املظدديوس، بمنمددا حدددداه املددنظ  الظدددلوفاوي ب ظدد ت 

حدددداا  وزو دددددي نددددف بأنددددد  ال يخىددددون املسهدددددص املظدددديوس وذا ودددددان ال حددددت الانددددددماس الـدددداازة مدددددن الاج

ـددددت طدددددوكيت 25ملددددداز ال ـددددت الظدددددوكيت ال يخ دددداوش  %، وةدددد  امللابدددددا فددددإن الاطددددخحواذ  لددددد  ح

ن املسهدددددص املظددددديوس، وأمدددددا اململىدددددت 40ملددددددازها  %  لددددد   كدددددا  ؼددددديا كس ندددددت كانونيدددددت  لددددد  جىدددددو 

%، وةدد  ليخوانيددا 50وةدد  التدحغدداٌ % مددن حـددت الظددوق، 25املخحدددة فال ددد الااؿددا هددو لظدد ت 

ينظددددددددددس هخددددددددددا ل املمازطدددددددددداث املليدددددددددددة  %30%، وةدددددددددد  الدؼدددددددددديً 60% وةدددددددددد  الاجحدددددددددداا السو دددددددددد ي 40

، الاحخيدددددداز واملنافظددددددداث 191ليندددددددا حظددددددن ذوددددددي ؾ  –للمنافظددددددت والوطددددددا ا ال شمددددددت ملواجهتهددددددا 

يددام . مدددة منالاددت الاندددماس والظدديوسة ملح92املليدددة للمنافظددت للدددهخوز م ددين الؼددناق ؾ 

 .70م لت ال لوق ؾ  –املنافظت الخ از ت للدهخوز أحمد امل    

بالنظس للللايا ال ي زفم الللا  الاندماس بين الؼسواث املدع   ليهدا، ن دد أن ال ظدب ( 2)

ـددا و دد   %  لدد   كددا. ينظددس مدددة منالاددت الاندددماس والظدديوسة ملحيددام املنافظددت الخ از ددت 5ج

 .62لوق ؾ م لت ال  –للدهخوز أحمد امل    
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 .2ال حت نظام املنافظت الظ واف م( 1)

 .10املااة  -( اللانون املغس ي للمنافظت 2)

 .9م، م  2004كانون املنافظت  زالي لظنت ( 3)

 .190( الاحخياز واملمازطاث املليدة للمنافظت للدهخوز م ين الؼناق ؾ 4)
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  .-9م –( كانون املنافظت ومنع الاحخياز الظوزف 1)

 .4ون حمايت املنافظت ومنع املمازطاث الاحخياز ت املـسف م كان( 2)

، والدددددهخوزة أمددددا ا 56ماددددال أحمددددد امل  دددد  ةدددد  هخابدددد  الاحخيدددداز و ف دددداٌ الاحخياز ددددت ؾ  (3)

، وم ددددددددو الخلس دددددددس 172الخنظدددددددي  اللدددددددانولي للمنافظدددددددت ومندددددددع الاحخيددددددداز ، ؾ  ػدددددددلبي ةددددددد  هخا هدددددددال

الددددرف لؼددددسه املسهددددص ال س ددددي لخوددددو س حىدددد   ولعالددددوهني حددددوٌ طياطددددت وكددددانون املنافظددددت ةدددد  جدددد

 .44م ؾ 2010بيدوث طنت  –اللانون والنياهت 
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MCI WorldCom

Sprint

 

                                                        

 .85ا. طامي أبو ؿالح، ؾ  –( وطا ة اطخغ ٌ املسهص املظيوس ة  ال  كاث الخ از ت 1)

أطدددامت فخعددد    دددااة  -النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت ( 2)

 .324يوطف ؾ 

 .85ا. طامي أبو ؿالح، ؾ  –( وطا ة اطخغ ٌ املسهص املظيوس ة  ال  كاث الخ از ت 3)
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جااؿدددددديا ال ىددددددد  ةددددددد  موكدددددددع الجهددددددداش  لددددددد  الؼددددددد ىت، ينظدددددددس الدددددددسابى ووكدددددددذ الص دددددددازة بخددددددداز    (1)

 http://www.eca.org.egمل 18/11/2014هد املوافم 25/10/1436

http://www.eca.org.eg/ECA/Resolution/List.aspx?CategoryID=1
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فلددددددددد نظددددددددس جهدددددددداش حمايددددددددت املنافظددددددددت املـددددددددسف ةدددددددد  كلدددددددديت ػددددددددسهت يطددددددددىندز ت لىس وندددددددداث  (1)

، 2005لظددنت  3الـدوايوم وال دي ج دخج مددااة هس ونداث الـدوايوم ةد  كددو  أحيدام اللدانون زكد  

ـددوايوم. ف ددالسق  مددن أن  وج ددين  دددم جددوافس  ناؿددس الظدديوسة للؼددسهت  لدد  منددخج هس وندداث ال

%، وهددو مدددا يخدددوافس م ددد  ال نـدددس  25ال ـددت الظدددوكيت للؼدددسهت أزندددا  فادددة الدزاطدددت جص دددد  لددد  

 ٌو مددن  ناؿددس الظدديوسة، وال أن الؼددسهت ال حظددخويع مددن لدد ٌ ممازطدداكها املناددساة الددخحى  

ة  ط س منخج هس وناث الـوايوم أو حج  امل سوق من  ةد  الظدوق ةد  ودا وجدوا اطدخيداا مدن 

ـدس ن الادالي والاالدل مدن  45لظ ت  الخازس يماا % و أط از منافظت، وهو ما ي خاي م   ال ن

م، و ددددد   ددددددم جمخدددددع 29/7/2008وانخهدددددس م لدددددع واازة الجهددددداش ب لظدددددت يدددددوم  . ناؿدددددس الظددددديوسة

ػددسهت الاطدددىندز ت لىس وندداث الـدددوايوم بالظددديوسة  لدد  طدددوق مندددخج هس وندداث الـدددوايوم ةددد  

ةدد  موكددع الجهدداش  لدد  الؼدد ىت، ينظددس الددسابى ووكددذ جمهوز ددت مـددس ال س يددت. جااؿدديا ال ىدد  

 http://www.eca.org.egمل 18/11/2014هد املوافم 25/10/1436الص ازة بخاز   

http://www.eca.org.eg/ECA/Resolution/List.aspx?CategoryID=1
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 164ل مس حظين ؾ  –(املنافظت والاحخياز ازاطت جحليليت ز اكيت 1)

الاحخيدددددددددداز واملمازطدددددددددداث املليدددددددددددة ، 167الاحخيددددددددداز واملنافظددددددددددت قيددددددددددد املؼددددددددددسو ت للغس دددددددددب ؾ ( 2)

 .87للمنافظت للدهخوز م ين الؼناق ؾ 

ـددددداايت ل ظدددددين  مدددددس ؾ 3) ،  دددددن الاحخيددددداز واملنافظدددددت قيدددددد املؼدددددسو ت 536( املوطدددددو ت الاكخ

 .170للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ 
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 ، وةدد  اللدانون يمددازاحي الاجحدااف للمنافظددت2004 لظدنت 33كدانون املنافظددت  زالدي زكدد  ( 1)

2. 

 .4م  -( كانون حمايت املنافظت ومنع املمازطاث الاحخياز ت املـسف 2)

م، م 1999لظددنت  19( كدانون حجدجيع املنافظدت ومنددع الاحخيداز والغدؽ الخ ددازف اليمندي زكد  3)

9. 

، 191ليندددددا حظدددددن ذودددددي ؾ  –(املمازطدددداث املليددددددة للمنافظدددددت والوطدددددا ا ال شمددددت ملواجهتهدددددا 4)

 .92الاحخياز واملمازطاث املليدة للمنافظت للدهخوز م ين الؼناق ؾ 
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Community Dimension

                                                        

أطدددامت فخعدددد    ددددااة  -( النظدددام اللددددانولي ل مليددداث الادهددددص الاكخـدددااف ةدددد  كدددانون املنافظددددت 1)

 .106يوطف ؾ 
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 – مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد ( 1)

 -. النظددددام اللددددانولي ل مليدددداث الادهددددص الاكخـددددااف ةدددد  كددددانون املنافظددددت 28م لددددت ال لددددوق ؾ 

 .99أطامت فخع    ااة يوطف ؾ 

( زكدد    مددداٌ هدددو جميدددع امل دددالل ال دددي جخحـدددا  ليهدددا امل ؼدددأة لددد ٌ الظدددنت املاليدددت الظدددابلت 2)

والدد   ال ىدومي.  كمن ألؼوت امل ؼأة ع د حظ  اللسا ب وجميدع ال وا دد قيدد الا خياايدت

أطددامت فخعددد   -ينظددس هخددا ل النظددام اللددانولي ل مليدداث الادهددص الاكخـددااف ةدد  كددانون املنافظددت 

 .102  ااة يوطف ؾ 
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Hart Scott-Rodino

Size of Person Test

                                                        

أطدددامت فخعددد    دددااة  -النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت ( 1)

 .100يوطف ؾ 

 .89-88هخوز م ين الؼناق ؾ الاحخياز واملمازطاث املليدة للمنافظت للد( 2)
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Size of 
Transaction Test

                                                        

مليددون اوالز  لدد  الخددوا  . ينظددس الددسابى  151.7مليددون اوالز،  15.2( جدد  ح ددديا ال دددين و دد  1)

 http://www.cooley.comمل 18/11/2014هد املوافم 25/10/1436ووكذ الص ازة بخاز   

مليدددددون اوالز،  303.4مليدددددون اوالز، وال دددددد   لددددد  و ددددد   75.9جددددد  ح دددددديا ال دددددد  الدددددى و ددددد  ( 2)

 مل18/11/2014هد املوافم 25/10/1436ينظس السابى ووكذ الص ازة بخاز   

http://www.akingump.com 

http://www.cooley.com/revised-2014-hart-scott-rodino-antitrust-thresholds-effective-feb-24-2014
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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أطدددامت فخعددد    دددااة  -النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت ( 1)

 .98يوطف ؾ 

 لددد  طدددليا املاددداٌل مادددا اللدددانون الظدددو دف الدددرف حددددا أز  دددت م يدددين هدددوزون ليىدددون هدددو  (2)

ال ددد الااؿدددا بدددين املسهدددص املظددديوس وقيدددده ةددد  حددداٌ الادهدددص الاكخـدددااف، وأمدددا اللدددانون اليابدددالي 

 فألر بم ياز ن همال

 أن يـا زك  أ ماٌ الؼسهت ع د ؿالت الاندماس و   لمظين مليون ين. -1

 % من ذلً الظوق.50أن جحوش الؼسهت  ل  أهثد من  -2

ي، وال أندددد  حدددددا زكدددد    مدددداٌ عددددد ؼس ن وج  دددد  مددددن  نظمددددت ال س يددددت كددددانون املنافظددددت الخول دددد 

%. 30مليون ايناز، وحدا ال ـت الظوكيت بأن جخ داوش نـدمب هدره املاطظداث مدن الظدوق 

أطددامت فخعدد   -ينظددس هخددا ل النظددام اللددانولي ل مليدداث الادهددص الاكخـددااف ةدد  كددانون املنافظددت 

 .44ؾ  جولع. والخلس س الوهني حوٌ طياطت وكانون املنافظت ة  313  ااة يوطف ؾ 

( ينظددددددسل حىدددددد  محىمددددددت الددددددنلم الاسلظدددددديت ةدددددد  هخددددددا ل النظددددددام اللددددددانولي ل مليدددددداث الادهددددددص 3)

 .313أطامت فخع    ااة يوطف ؾ  -الاكخـااف ة  كانون املنافظت 
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م، وم ؼددوز ةد  الخلس ددس الددوهني 2005مدايو  26ةدد   4161( حىد  الللددا  الخول د ي ذف الددسك  1)

 .36ؾ  لعحوٌ طياطت وكانون املنافظت ة  جو 

 .75( الاحخياز و ف اٌ الاحخياز ت للم    ؾ 2)

 .88 الاحخياز واملمازطاث املليدة للمنافظت للدهخوز م ين الؼناق ؾ(3)
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 .178( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ 1)
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( وجدداز   126زكدد  )( ال  حددت الخنايريددت لنظددام املنافظددت والـدداازة بلددساز م لددع املنافظددت 1)

 .8هد م 4/9/1435
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 .7م  –( ال  حت الخنايريت للانون حمايت املنافظت ومنع املمازطاث الاحخياز ت املـسف 1)

 لدد  طدددليا املاددداٌ، وزا ةددد  ال  حدددت الخنايريدددت للدددانون حمايدددت املنافظدددت ومندددع املمازطددداث  (2)

 ال واما آلاجيتل 8م  –الاحخياز ت املـسف 

 الظوق امل نيت ووك   بال ظ ت ل اق  املخنافظين. )أ( حـت الجخف ة 

 ) ( جـسفاث الجخف ة  الظوق امل نيت ة  الاادة الظابلت.

)س(  دددا  اددخاؾ املخنافظددت ةدد  الظددوق امل نيددت وجأزيدهددا ال ظددبي  لدد  هييددا هددرا 

 الظوق.

 )ا( مدة كدزة وا من الجخف ومنافظي   ل  الوؿوٌ و   املواا ال شمت لإلنخاس.

 وجوا  ل اث لدلوٌ أاخاؾ الالس ن الظوق امل نيت )هد(
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أطدددامت فخعدددد    ددددااة  -( النظدددام اللددددانولي ل مليددداث الادهددددص الاكخـدددااف ةدددد  كدددانون املنافظددددت 1)

 .54-51يوطف ؾ 

، 99، ؾ  جددددددأليف الددددددهخوز ا وبدددددساهي  مو دددددد س -( انددددددماس ال ندددددون ومواجهددددددت الازددددداز ال وملدددددت2)

ـدددسة ، جدددأليف 18، ؾ  زاطدددت ملازندددتانددددماس الؼدددسواث مدددن الوجهدددت اللانونيدددت ا . الانددددماس امل

، الاندددددماس املـددددسة ، ال ؼددددأة والخوددددوز والدددددوافع 39، ؾ  الدددددهخوز محظددددن أحمددددد الخلدددديدف 

ـددس ا  واملتدددزاث وآلازددداز مددع نظدددس  لدد  ج ددداز  محمدددوا الخدددولي ، ؾ –الانددددماس  امليددا و س يدددا وم
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أطدددامت فخعددد    دددااة  -املنافظدددت  النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون ، 81

 ،55يوطف ؾ 
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، وهدددد  جدؼدددداب  ةدددد  أهثددددد كددددوانين 22-19م  -( ال  حددددت الخنايريددددت لنظددددام املنافظددددت الظدددد واف1)

، وكددددددددانون 7 املنافظدددددددت، و نظدددددددس  لدددددددد  طدددددددليا املادددددددداٌ اللدددددددانون يمدددددددازاحي الاجحددددددددااف للمنافظدددددددت

 (.10املددددااة ) املنافظت  زالي
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 .19م  -نظام املنافظت الظ وافال  حت الخنايريت ل (1)

( 1آلاحددديل  20م  -حؼدددما امل لومددداث همدددا ةددد  ال  حدددت الخنايريدددت لنظدددام املنافظدددت الظددد واف (2)

( وؿدددف للادهدددص املولدددو  وجددداز   جو يلددد   لددد  وجدددد  2 أطدددما   هدددسان امل نيدددت ع مليدددت الادهدددص.

( الظدددددوق امل ندددددي 4 ( الظدددددلع والخددددددماث امل نيدددددت بدددددالادهص وحجددددد  ولظددددد ت م ي اكهدددددا.3 الخحديدددددد.

 ( الخدأزيداث يي ابيدت للادهدص.6 ( أه  الظلع ال ي جخ اما فيها امل ؼاة هال ت الادهدص.5 وحجمها.

(  طدددواق املخدددأزسة مدددن  مليدددت 8 ( الخدددأزيداث الظدددل يت للادهدددص ويجدددسا اث امللادحدددت ل  دددد م هدددا.7

 يت الخاؾ ب . ( اط  ملدم الولب وؿاخ  وجحديد  نوان املساط ث السطم9 الادهص.

همددا يلددصم أن يسفددم مددع الولددب م لومدداث  ددن وددا م ؼددأة مؼددازهت ةدد  الادهددص ولاؿددت امل لومدداث 

( اطددددد  امل ؼدددددأة وج ظددددديتها و نوا هدددددا و ددددددا فسو هدددددا وزكددددد  ال دددددجا الخ دددددازف وندددددوع 1 الخاليدددددتل

( كا مدت بأطدما  أ لدا  3 ( بيان بأه  الظلع ال ي جخ امدا فيهدا امل ؼدأة.2 ال ؼان املسلف ب .

( حجدددد  امل ي دددداث وكيمتهددددا ولظدددد تها ةدددد  5 ( أهدددد  ال مدددد   ولظدددد ته  ةدددد  الظددددوق.4 م لددددع ياازة.

( 8 ( الاجااكيددددداث اللا مدددددت ال دددددي أبسمتهددددددا.7 ( بيدددددان باملنافظدددددين وحـدددددته  ةددددد  الظدددددوق.6 الظدددددوق.

( ال وامددددا املددددازسة  لدددد  10 ( ه ي ددددت كنددددواث الخوشيددددع.9 ال وامددددا املددددازسة  لدددد  الددددوٌ الظددددوق.

( حجدد  الواكددت ينخاجيددت املخددوفسة ولظدد ت 11ز لدد ٌ الخمددع طددنواث املاكدديت. جاليددذ  طدد ا

 ( نوع ال م  . 14 ( الظلع ال ديلت.13 ( حج  الولب  ل  الظل ت وهييلها.12 اطخغ لها.
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آلاحددديل  21م  -هدددره املظددددنداث همدددا ال  حدددت الخنايريدددت لنظدددام املنافظدددت الظددد واف ( حؼدددما1)

( ال يانددددددداث املاليدددددددت  لدددددددس 2 طا ددددددد ي للم ؼددددددد ث ذاث ال  كدددددددت. (  لدددددددد الخأطدددددددمع أو النظدددددددام 1

( مؼددسوع 3 طد خين مداليخين لجميدع امل ؼدد ث امل نيدت ع مليدت الادهدص الاكخـددااف ووافدت فسو هدا.

ـددااف، وأف مظدددنداث هددس   ددام أو لدداؾ و دددا ونددوع  طدده  أو   لددد أو اجااكيددت الادهددص الاكخ

س ددددس  ددددن  ع دددداا الاكخـدددداايت لل مليددددت، و ـددددوزة ( جل4  ؿددددوٌ ال ددددي طددددمخ  الاطددددخحواذ  ليهددددا.

 مددن وهيدددا، وجدددب 5 لاؿددت الازازهدددا يي ابيددت أو الظدددل يت  لدد  الظدددوق.
ل
( وذا ودددان الولددب ملددددما

ذهددددس بياناجدددد  الياملددددت، ووزفدددداق ؿددددوزة مددددن ووالخدددد  و ددددخ  الخأهددددد مددددن موابلتهددددا ل ؿددددا والخأػدددديد 

  ليها من املووف املخخف بما يايد ذلً.

 .22م  -خنايريت لنظام املنافظت الظ واف( ال  حت ال2)

 .23م  -( ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف3)
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(ل يلدصام بدأن ي ؼددس كدساز الدوش س أو م خدف  ندد  11املدددددااة ) ( وزا ةد  كدانون املنافظدت  زالددي1)

 ة  ص ياخين يوميخين محليخين  ل   كا.

 .24م  -الظ واف ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت( 2)

 .25م  -ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف( 3)

 .26م  -ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف( 4)
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 .27م  -ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف( 1)

 .28م  -ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف( 2)
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  30-افظت الظ واف م( ال  حت الخنايريت لنظام املن1)

 . 33-( ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف م2)

 .31م  -ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف( 3)
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 .186( الاحخياز واملمازطاث املليدة للمنافظت للدهخوز م ين الؼناق ؾ 1)

واملنافظددت للدددهخوز  ( املمازطدداث الاحخياز ددت والخحالادداث الخ از ددت لخلددو م حس  ددي الخ ددازة2)

 .46حظين ا فخع  ؾ 
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 .350 دنان باق  لويف ؾ  –( الخنظي  اللانولي للمنافظت ومنع املمازطاث الاحخياز ت 1)

، 351 دددنان بدداق  لويددف ؾ  –( الخنظددي  اللددانولي للمنافظددت ومنددع املمازطدداث الاحخياز ددت 2)

-46للددددهخوز أحمددد امل  ددد  ؾ مدددة منالاددت الانددددماس والظدديوسة ملحيدددام املنافظددت الخ از ددت 

47. 
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 .208الاحخياز واملمازطاث املليدة للمنافظت للدهخوز م ين الؼناق ؾ ( 1)

، و نظدددددددددس هخددددددددددا ل الخنظدددددددددي  اللدددددددددانولي للمنافظدددددددددت ومنددددددددددع 2-2ال حدددددددددت الانددددددددددماس  وزو يدددددددددت ( 2)

 .2هامؽ  366 دنان باق  لويف ؾ  –املمازطاث الاحخياز ت 
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 .2( نظام املنافظت الظ واف م1)

 م.2009(اي اجت اللانون الظواالي لخنظي  املنافظت ومنع الاحخياز لظنت 2)

 -هدددددد 1433ذف الل ددددددة  24بخددددداز   –م 2012( لظدددددنت 4اللدددددانون يمدددددازاحي الاجحدددددااف زكددددد  ) (3)

 م –ة  ػأن جنظي  املنافظت  -م 2012أهخو س  10املوافمل 

 .2( كانون املنافظت ومنع الاحخياز الظوزف، م4)
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 .2م، م 2004ن املنافظت  زالي لظنت كانو ( 1)

م لددت  –للدددهخوز ا الؼدس ف هخددو  –( حمايدت املظددتهلً مدن املمازطدداث املنافيددت للمنافظدت 2)

 .62ؾ  23ع  -جييف ووشو –ياازة ب ام ت مولوا م مسف 

( لظددددددددنت 19زكدددددددددد  ) -( اللددددددددانون اللوددددددددسف ل مايددددددددت املنافظددددددددت ومنددددددددع املمازطدددددددداث الاحخياز ددددددددت 3)

 .1م م، 2006

ـدددااز ةددد   2007( لظدددنت 10( كدددانون املنافظدددت الىدددو  ي زكددد  )4)  6ةددد  ػدددأن حمايدددت املنافظدددت ال

  .-1هد، م 1428ز يع آلالس 

 3اللدددانون املـدددسف ل مايدددت املنافظدددت ومنددددع املمازطددداث الاحخياز دددت الـدددااز باللدددانون زكدددد  ( 5)

 . 3م. املااة 2005لظنت 
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SSNIP

                                                        

 .203هخوز ا طلمان الغس ب ؾ ( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للد1)

 (.Small Significant Non transitory Increase in Price( وهو الخـاز لد )2)
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 .194( الاحخياز واملمازطاث املليدة للمنافظت للدهخوز م ين الؼناق ؾ 1)

 .199املسجع الظابم ؾ ( 2)
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 –هخوز أحمددددد امل  دددد  ( مدددددة منالاددددت الاندددددماس والظدددديوسة ملحيددددام املنافظددددت الخ از ددددت للددددد1)

للدددددهخوز ا  –، حمايددددت املظددددتهلً مددددن املمازطدددداث املنافيددددت للمنافظددددت 52م لددددت ال لددددوق ؾ 

 .63ؾ  23ع  -جييف أوشو –م لت ياازة ب ام ت مولوا م مسف  –الؼس ف هخو 
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Geographic Market

                                                        

 .2نظام املنافظت الظ واف م (1)

 .39ؾ  ( الخلس س الوهني حوٌ طياطت وكانون املنافظت ة  جولع2)

 .74للدهخوز لليا فيىخوز جاازض ؾ  –( املسهص املظيوس للمؼسوع ة  الظوق امل نيت 3)

 .  211( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ 4)
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 .75للدهخوز لليا فيىخوز جاازض ؾ  –( املسهص املظيوس للمؼسوع ة  الظوق امل نيت 1)

 . 36ا. أحمد امل    ؾ  - ت ( الاحخياز و ف اٌ الاحخياز 2)
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 .  115ا. أحمد امل    ؾ  -(الاحخياز و ف اٌ الاحخياز ت 1)

 .114 (املسجع الظابم ؾ2)
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ـدددااز ةددد   2007( لظدددنت 10( كدددانون املنافظدددت الىدددو  ي زكددد  )1)  6ةددد  ػدددأن حمايدددت املنافظدددت ال

  .-1هد، م 1428ز يع آلالس 

 .220ز ا طلمان الغس ب ؾ ( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخو 2)

( لظددددددددنت 19زكدددددددددد  ) -( اللددددددددانون اللوددددددددسف ل مايددددددددت املنافظددددددددت ومنددددددددع املمازطدددددددداث الاحخياز ددددددددت 3)

 .1م، م 2006
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 3اللدددانون املـدددسف ل مايدددت املنافظدددت ومنددددع املمازطددداث الاحخياز دددت الـدددااز باللدددانون زكدددد  ( 1)

 . 3م. املااة 2005لظنت 

أطدددامت فخعدددد    ددددااة  -هددددص الاكخـدددااف ةدددد  كدددانون املنافظددددت ( النظدددام اللددددانولي ل مليددداث الاد 2)

 .293-292يوطف ؾ 
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U.S. V. Grinell 
Corporation

 

 

 

Beacon Fruit and Produce 
Co. V. H. Hannis 

U.S. V. Griffith

                                                        

 .43-42الاحخياز و ف اٌ الاحخياز ت للدهخوز أحمد امل    ؾ ( 1)
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 –مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد  ( 1)

 .51م لت ال لوق ؾ 

 .6ومنع املمازطاث الاحخياز ت املـسف م  ( ال حت كانون حمايت املنافظت2)

 .197( الاحخياز واملمازطاث املليدة للمنافظت للدهخوز م ين الؼناق ؾ 3)
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أطدددامت فخعددد    دددااة  -( النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت 1)

 .297يوطف ؾ 

 .  66ؾ  ا. طامي أبو ؿالح، –( وطا ة اطخغ ٌ املسهص املظيوس ة  ال  كاث الخ از ت 2)
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. الاحخيددددددددداز 220( الاحخيدددددددداز واملنافظدددددددددت قيدددددددددد املؼدددددددددسو ت للددددددددددهخوز ا طدددددددددلمان الغس دددددددددب ؾ 1)

 .73و ف اٌ الاحخياز ت للدهخوز أحمد امل    ؾ 

( ال  حدت الخنايريدت للدانون حمايددت املنافظدت ومندع املمازطدداث الاحخياز دت املـدسف الـدداازة 2)

ـددها ةدد  ال  حددت 2005لظددنت  1316ا  زكدد  بلددساز ز ددمع م لددع الددوشز  ، املددااة الظااطددت، وهدد  بن

 .2الخنايريت للانون املنافظت اللوسف، م

 .37. ؾ  –( حمايت املنافظت للدهخوز حظين املاح  3)

 .37( املسجع الظابم ؾ 4)
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( ال  حدت الخنايريدت للدانون حمايددت املنافظدت ومندع املمازطدداث الاحخياز دت املـدسف الـدداازة 1)

ـددها ةدد  ال  حددت 2005لظددنت  1316بلددساز ز ددمع م لددع الددوشزا  زكدد   ، املددااة الظااطددت، وهدد  بن

 .2الخنايريت للانون املنافظت اللوسف، م

( ال  حدددت الخنايريدددت للدددانون حمايدددت املنافظدددت ومندددع املمازطددداث الاحخياز دددت املـدددسف، املدددااة 2)

 .2فظت اللوسف، مالظااطت، وه  بنـها ة  ال  حت الخنايريت للانون املنا

( ال  حددددت الخنايريددددت للددددانون حمايددددت املنافظددددت ومنددددع املمازطدددداث الاحخياز ددددت املـددددسف املددددااة 3)

 .2الظااطت، وه  بنـها ة  ال  حت الخنايريت للانون املنافظت اللوسف، م
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 .37. ؾ  –( حمايت املنافظت للدهخوز حظين املاح  1)

 . 38( املسجع الظابم ؾ 2)
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حيام الللدا يت والخ ليدم  ليهدا ةد  هخدا ل النظدام اللدانولي ل مليداث الادهدص ( جنظس ع م   1)

 .298أطامت فخع    ااة يوطف ؾ  -الاكخـااف ة  كانون املنافظت 

ا.  –( املمازطددددداث الاحخياز دددددت والخحالاددددداث الخ از دددددت لخلدددددو م حس  دددددي الخ دددددازة واملنافظدددددت 2)

 .43-42حظين فخع  ؾ 
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   www.ccp.org.sa ت الظ واف  ل  الؼ ىت( ينظس موكع م لع املنافظ1)

http://www.ccp.org.sa/
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 www.ccp.org.sa (ينظس موكع م لع املنافظت الظ واف  ل  الؼ ىت1)

http://www.ccp.org.sa/
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 www.ccp.org.sa ( ينظس موكع م لع املنافظت الظ واف  ل  الؼ ىت1)

http://www.ccp.org.sa/
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 .220ا طليمان الغس ب ؾ  –( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت 1)
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Brown Shoe Co., V.
                                                        

 .37. ؾ  –( حمايت املنافظت للدهخوز حظين املاح  1)

 .65ؾ  –لليا فىخوز جاازض  –( املسهص املظيوس للمؼسوع ة  الظوق امل نيت 2)
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، مدددة منالادددت 198الؼددناق ؾ ( الاحخيدداز واملمازطدداث املليددددة للمنافظددت للدددهخوز م دددين 1)

م لدددت ال لدددوق ؾ  –الاندددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  ددد  

51. 
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Relevant Market

 Supply Substitution

 

                                                        

 –( مدددددة منالاددددت الاندددددماس والظدددديوسة ملحيددددام املنافظددددت الخ از ددددت للدددددهخوز أحمددددد امل  دددد  1)

  ددي الخ ددازة ، املمازطدداث الاحخياز ددت والخحالادداث الخ از ددت لخلددو م حس 20م لددت ال لددوق ؾ 

 .38ا. حظين فخع  ؾ  –واملنافظت 
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 Demand Substitution

 

Interchangeability

                                                        

 .204( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ 1)

 .195املسجع الظابم ؾ ( 2)
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 .196( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ 1)

زنددددددددت ةدددددددد  اللددددددددانون  مس يددددددددي و وز ددددددددي ( الاحخيدددددددداز و ف دددددددداٌ الاحخياز ددددددددت ازاطددددددددت جحليليددددددددت ملا2)

 .  108ا.أحمد امل    ؾ  -والىو  ي 
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، 2005ا. طددددامي أبددددو ؿددددالح، ،  –( وطدددا ة اطددددخغ ٌ املسهددددص املظدددديوس ةدددد  ال  كددداث الخ از ددددت 1)

 .77ؾ 

 .218( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ 2)

 –ملحيددددام املنافظددددت الخ از ددددت للدددددهخوز أحمددددد امل  دددد  ( مدددددة منالاددددت الاندددددماس والظدددديوسة 3)

 .20م لت ال لوق ؾ 
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Ttra Pak

 

                                                        

مددددة منالاددددت . 209( الاحخيددداز واملنافظدددت قيددددد املؼدددسو ت للددددهخوز ا طددددلمان الغس دددب ؾ 1)

م لدددت ال لددددوق ؾ  –الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  ددد  

49.   

 .218املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ ( الاحخياز واملنافظت قيد 2)
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IBM

                                                        

، و نظددس الخ ليددم 202( الاحخيدداز واملنافظددت قيددد املؼددسو ت للدددهخوز ا طددلمان الغس ددب ؾ 1)

 لددد  ال ىددد  ةددد  هخددددا ل املمازطددداث الاحخياز دددت والخحالاددداث الخ از ددددت لخلدددو م حس  دددي الخ ددددازة 

 .42ا. حظين فخع  ؾ  –واملنافظت 

 –دماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد  مددددة منالادددت الانددد( 2)

 50م لت ال لوق ؾ 
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Continental Can V. 
Commission

                                                        

 .218( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ 1)

، 2005ا. طددددامي أبددددو ؿددددالح، ،  –( وطدددا ة اطددددخغ ٌ املسهددددص املظدددديوس ةدددد  ال  كددداث الخ از ددددت 2)

 .79ؾ 

 .74ؾ  –لليا فىخوز جاازض  –مؼسوع ة  الظوق امل نيت ( املسهص املظيوس لل3)
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Cross-elasticity Demand

                                                        

 –مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد   (1)

   .49م لت ال لوق ؾ 
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ا.  –( املمازطددددداث الاحخياز دددددت والخحالاددددداث الخ از دددددت لخلدددددو م حس  دددددي الخ دددددازة واملنافظدددددت 1)

 .  41حظين فخع  ؾ 

( لظددددددددنت 19زكدددددددددد  ) -ون اللوددددددددسف ل مايددددددددت املنافظددددددددت ومنددددددددع املمازطدددددددداث الاحخياز ددددددددت ( اللددددددددان2)

للخ س ددفل ويؼددما ذلددً املنخ دداث امللدمددت مددن املنافظددين ةدد   طددواق ، وأكددان 1م، م 2006

 لدددسة اللس  ددددت مددددن املظدددتهلً، وةدددد  زأف ال احددددل أ هدددا وكددددافت يمىددددن الاطدددخغنا    هددددا، لىو هددددا 

 جدلا ة  النواق الجغساة .

ـدددااز ةددد   2007( لظدددنت 10( كدددانون املنافظدددت الىدددو  ي زكددد  )3)  6ةددد  ػدددأن حمايدددت املنافظدددت ال

  .-1هد، م 1428ز يع آلالس 

 3اللدددانون املـدددسف ل مايدددت املنافظدددت ومنددددع املمازطددداث الاحخياز دددت الـدددااز باللدددانون زكدددد  ( 4)

 . 3م. املااة 2005لظنت 
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 .70ا. طامي أبو ؿالح، ؾ  –الخ از ت ( وطا ة اطخغ ٌ املسهص املظيوس ة  ال  كاث 1)

 .195الاحخياز واملمازطاث املليدة للمنافظت للدهخوز م ين الؼناق ؾ ( 2)

 .  351الاكخـاا ملحمد أبو وطما يا وطامي لليا ا، ؾ ( 3)
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Price Elasticity of 
Demand

                                                        

 .204( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ 1)

 .137م ؾ 2003باللاهسة، طنت  –ى حظني مـواى مـوا -( الخحليا الاكخـااف 2)

 .203الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ ( 3)
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 .192( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ 1)

 –  مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد( 2)

 .49م لت ال لوق ؾ 
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PVC

                                                        

( ال  حدت الخنايريدت للدانون حمايددت املنافظدت ومندع املمازطدداث الاحخياز دت املـدسف الـدداازة 1)

ـددها ةدد  ال  حددت 2005لظددنت  1316بلددساز ز ددمع م لددع الددوشزا  زكدد   ، املددااة الظااطددت، وهدد  بن

 (.2الخنايريت للانون املنافظت اللوسفل مااة )

 .63ؾ  –لليا فىخوز جاازض  –وع ة  الظوق امل نيت ( املسهص املظيوس للمؼس 2)

 .65م، ؾ 1997( الاحخياز و ف اٌ الاحخياز ت ملحمد امل   ، جام ت الىو ذ 3)

 مااة هيميا يت حظخندم ة   نابمب وقيدها، وه  الخـاز لل و   فاي يا ولوز اا. (4)

أطدددامت فخعددد    دددااة  -نافظدددت النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون امل( 5)

 .277يوطف ؾ 
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Charters

 

                                                        

 .61ؾ  –لليا فىخوز جاازض  –( املسهص املظيوس للمؼسوع ة  الظوق امل نيت 1)

 .62ؾ  –لليا فىخوز جاازض  –( املسهص املظيوس للمؼسوع ة  الظوق امل نيت 2)
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الـدداازة ( ال  حدت الخنايريدت للدانون حمايددت املنافظدت ومندع املمازطدداث الاحخياز دت املـدسف 1)

ـددها ةدد  ال  حددت 2005لظددنت  1316بلددساز ز ددمع م لددع الددوشزا  زكدد   ، املددااة الظااطددت، وهدد  بن

 (.2الخنايريت للانون املنافظت اللوسفل مااة )
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 .39ؾ  الخلس س الوهني حوٌ طياطت وكانون املنافظت ة  جولع( 1)

 .217( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ 2)

 .69ؾ  –لليا فىخوز جاازض  –( املسهص املظيوس للمؼسوع ة  الظوق امل نيت 3)
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أطدددامت فخعددد    دددااة  -النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت ( 1)

 .276يوطف ؾ 

 .64ؾ  –لليا فىخوز جاازض  –( املسهص املظيوس للمؼسوع ة  الظوق امل نيت 2)

 .69بم ؾ ( املسجع الظا3)
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( ال  حدت الخنايريدت للدانون حمايددت املنافظدت ومندع املمازطدداث الاحخياز دت املـدسف الـدداازة 1)

ـددها ةدد  ال  حددت 2005لظددنت  1316بلددساز ز ددمع م لددع الددوشزا  زكدد   ، املددااة الظااطددت، وهدد  بن

 (.2الخنايريت للانون املنافظت اللوسفل مااة )



 

 

 129 أسص الهظر يف الرتكزات 

                                                        

 5، جلظددددددددت 428/89سة الخ از دددددددت الاانيدددددددت، زكددددددد  ( حىددددددد  محىمدددددددت الاطدددددددخ نان ال ليدددددددال الدددددددددا 1)

 م. 1989ا ظمتد 

 .105م، ؾ 1997( الاحخياز و ف اٌ الاحخياز ت ملحمد امل   ، جام ت الىو ذ 2)

ـدددددددس ت، جلظدددددددت  35لظدددددددنت  248ه دددددددن زكددددددد  ( 3) م،  دددددددن الاحخيددددددداز 1969يونيدددددددو  3الللدددددددا يت امل

 .193واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ 



 

 

 أسص الهظر يف الرتكزات  131
 

                                                        

، الاحخيددددددددداز 193( الاحخيددددددددداز واملنافظدددددددددت قيدددددددددد املؼدددددددددسو ت للددددددددددهخوز ا طدددددددددلمان الغس دددددددددب ؾ 1)

 .110م، ؾ 1997و ف اٌ الاحخياز ت ملحمد امل   ، جام ت الىو ذ 

 .67ؾ  –لليا فىخوز جاازض  –( املسهص املظيوس للمؼسوع ة  الظوق امل نيت 2)

 .67( املسجع الظابم ؾ 3)
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مددددة منالاددددت . 206فظدددت قيددددد املؼدددسو ت للددددهخوز ا طددددلمان الغس دددب ؾ ( الاحخيددداز واملنا1)

م لدددت ال لددددوق ؾ  –امل  ددد  الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد 

، و نظددددس الخ ليددددم  لدددد  هددددرا ال ىدددد  ةدددد  هخددددا  املمازطدددداث الاحخياز ددددت والخحالادددداث الخ از ددددت 49

 .42حظين فخع  ؾ  ا. –لخلو م حس  ي الخ ازة واملنافظت 

أطدددامت فخعدددد    ددددااة  -( النظدددام اللددددانولي ل مليددداث الادهددددص الاكخـدددااف ةدددد  كدددانون املنافظددددت 2)

ؾ  –لليدددا فىخدددوز جددداازض  –. املسهدددص املظددديوس للمؼدددسوع ةددد  الظدددوق امل نيدددت 278يوطدددف ؾ 

64. 
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 .63(املسجع الظابم ؾ 1)
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GMB

                                                        

أطدددامت فخعدددد    ددددااة  -ملنافظددددت ( النظدددام اللددددانولي ل مليددداث الادهددددص الاكخـدددااف ةدددد  كدددانون ا1)

 .280يوطف ؾ 

 .68ؾ  –لليا فىخوز جاازض  –( املسهص املظيوس للمؼسوع ة  الظوق امل نيت 2)
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Coca-Cola / Orangina

                                                        

 .64(املسجع الظابم ؾ 1)

أطدددامت فخعدددد    ددددااة  -( النظدددام اللددددانولي ل مليددداث الادهددددص الاكخـدددااف ةدددد  كدددانون املنافظددددت 2)

 .280يوطف ؾ 
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Carrefour/ Picard Surgeles

                                                        

 .64ؾ  –لليا فىخوز جاازض  –الظوق امل نيت  ( املسهص املظيوس للمؼسوع ة 1)

أطدددامت فخعدددد    ددددااة  -( النظدددام اللددددانولي ل مليددداث الادهددددص الاكخـدددااف ةدددد  كدددانون املنافظددددت 2)

 279يوطف ؾ 



 

 

 أسص الهظر يف الرتكزات  136
 

 

                                                        

 .65م، ؾ 1997( الاحخياز و ف اٌ الاحخياز ت ملحمد امل   ، جام ت الىو ذ 1)
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 –الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد   مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت( 1)

 .62م لت ال لوق ؾ 

 3( اللدددانون املـدددسف ل مايدددت املنافظدددت ومنددددع املمازطددداث الاحخياز دددت الـدددااز باللدددانون زكدددد  2)

، الجس دددددددددددة 2010لظدددددددددنت  2975م دلدددددددددت بلدددددددددساز ز دددددددددمع م لددددددددددع الدددددددددوشزا  زكددددددددد   -م 2005لظدددددددددنت 

 م.2010نوفمتد  13)مىسز( ة   45السطميت ال دا 

  .-2-10م –نون الظواالي للمنافظت ( اللا3)
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هددددددد، با خمدددددداا اللوا دددددددد 9/9/1429والخدددددداز    25/2008كددددددساز م لددددددع املنافظددددددت ذو الددددددسك   (1)

 .1-4املنظمت للادهص الاكخـااف، املااة 
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 –مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد  ( 1)

 من ال حت الاندماس  وزو يت. 1-2و   املااة ، وأػاز 74، 67م لت ال لوق ؾ 

أطدددامت فخعددد    دددااة  -النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت ( 2)

 The act against restraints of competition-36 -، وأحاٌ و   ل 306يوطف ؾ 
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 أسص الهظر يف الرتكزات  142
 

 

 Workable

 

 Effective
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Exclusionary 
Practices

                                                        

 –لددددهخوز أحمدددد امل  دددد  مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت ل( 1)

 .73م لت ال لوق ؾ 

، املدددددااة 139م، بدددددسك  2004( ال  حدددددت  وزو يدددددت للسكابدددددت  لددددد  الانددددددماجاث الـددددداازة طدددددنت 2)

 الاانيت.

ا.  –( املمازطددددداث الاحخياز دددددت والخحالاددددداث الخ از دددددت لخلدددددو م حس  دددددي الخ دددددازة واملنافظدددددت 3)

 .44حظين فخع  ؾ 
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 –سة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد  مددددة منالادددت الانددددماس والظددديو( 1)

 .74م لت ال لوق ؾ 

 م1914( املااة الظاع ت من كانون ه يخون  مس يي الـااز أؿل  طنت 2)
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Foreclosure
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Brown shoe
Kinney
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- 

- 

 

- 
IBM

                                                        

أطدددامت فخعددد    ددددااة  -النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهددددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظددددت (1)

يوسة ملحيدام املنافظدت الخ از دت للددهخوز . مدة منالات الاندماس والظد150-149يوطف ؾ 

 .54م لت ال لوق ؾ  –أحمد امل    
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Microsoft
 

- 

 

                                                        

 356 دددنان بدداق  لويددف ؾ  –الخنظددي  اللددانولي للمنافظددت ومنددع املمازطدداث الاحخياز ددت ( 1)

 .1هامؽ  –

 –مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد  ( 2)

 .55م لت ال لوق ؾ 
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( ةدد   هددد الس طددا  ز  ددان و ددوغ    و دايددت  هددد ولي خددون، اج هددذ ال ىومدداث  مس ىيددت 1)

املخ اك ت للدظاها ة  السكابت  ل   ملياث الانددماس، وحظد س جلدً املسحلدت فاددة الا خمداا  لد  

ـدددااياث الىادددا ة ) (، بدددأن ال لدددا  ةددد  الظدددوق ل كدددوة، وأن اوز Efficiency Economicsاكخ

مندددع وكدددع  ل ددداث لددددلوٌ منافظدددين جددددا ةددد  الظدددوق النظدددام اللدددانولي ل مليددداث املدددنظ  هدددو 

 .153-152أطامت فخع    ااة يوطف ؾ  -الادهص الاكخـااف ة  كانون املنافظت 

 –مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد  ( 2)

 .57م لت ال لوق ؾ 

أطدددامت فخعددد    دددااة  -ليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت النظدددام اللدددانولي ل م( 3)

 .150يوطف ؾ 
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- 

 
                                                        

 –مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد  ( 1)

 .60م لت ال لوق ؾ 
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- 

 

 

 

 

Reasonable Probability

 

  

  

  

                                                        

 .58املسجع الظابم ؾ ( 1)
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، 358بداق  لويددف ؾ   ددنان –( الخنظدي  اللدانولي للمنافظدت ومندع املمازطدداث الاحخياز دت 1)

م لددت  –مددة منالاددت الاندددماس والظدديوسة ملحيددام املنافظدت الخ از ددت للدددهخوز أحمددد امل  دد  

 .61-60ال لوق ؾ 
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طديأحي بيدان هددره النظس دت كدمن ال ددديل  دن الادسع الظددااض، و نواند ل  مددة احخمدداٌ  (1)

ـدد   لدددة  هددسان املاد  ـددااف مددا يددااف و دد  أن ي هددصة كددوة ةدد  الظددوق أن ي ؼددأ  ددن الادهددص الاكخ

.  

 –( مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد  2)

 .61م لت ال لوق ؾ 

 .359 دنان باق  لويف ؾ  –( الخنظي  اللانولي للمنافظت ومنع املمازطاث الاحخياز ت 3)
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 –للددددهخوز أحمدددد امل  دددد   مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت( 1)

 .62م لت ال لوق ؾ 

( بالنظس للللايا ال ي زفم الللا  الاندماس بين الؼسواث املدع   ليهدا، ن دد أن ال ظدب 2)

ـددا و دد   ينظددس مدددة منالاددت الاندددماس والظدديوسة ملحيددام املنافظددت الخ از ددت  %  لدد   كددا.5ج

 .62م لت ال لوق ؾ  –للدهخوز أحمد امل    
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  Alcoe / Rome

 

 

 

 U.S V. General Dynamics

                                                        

 .359 دنان باق  لويف ؾ  –اللانولي للمنافظت ومنع املمازطاث الاحخياز ت  ( الخنظي 1)

 –مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أحمدددد امل  دددد  ( 2)

 .63م لت ال لوق ؾ 
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 ددددددنان بدددددداق   –ينظدددددس هخدددددا ل الخنظدددددي  اللددددددانولي للمنافظدددددت ومندددددع املمازطدددددداث الاحخياز دددددت ( 1)

 .363لويف ؾ 

 .8-4، 5-4ال حت نظام املنافظت الظ واف م( 2)
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 .5-7، 2-7(ال حت نظام املنافظت الظ واف م1)

، كددددانون املنافظددددت ومنددددع الاحخيدددداز 4-9م  -( ال  حددددت الخنايريددددت لنظددددام املنافظددددت الظدددد واف2)

 .14م الظوزف

 .4-27، 2-27م  -( ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف3)
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أطدددامت فخعددد    دددااة  -لدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت ( النظدددام ال1)

 .332يوطف ؾ 

 .3-1م  -ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف( 2)

 .7-4، 1-4( ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف م3)
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 .1-7( ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف م1)

 .14م كانون املنافظت ومنع الاحخياز الظوزف(. 11املددددااة ) فظت  زالي( كانون املنا2)
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، املدددددااة 139م، بدددددسك  2004( ال  حدددددت  وزو يدددددت للسكابدددددت  لددددد  الانددددددماجاث الـددددداازة طدددددنت 1)

 الاانيت.

أطدددامت فخعددد    دددااة  -( النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت 2)

 .328يوطف ؾ 
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 www.ccp.org.sa (ينظس موكع م لع املنافظت الظ واف  ل  الؼ ىت1)

( ال  حدت الخنايريدت للدانون حمايددت املنافظدت ومندع املمازطدداث الاحخياز دت املـدسف الـدداازة 2)

ـددها ةدد  ا2005لظددنت  1316بلددساز ز ددمع م لددع الددوشزا  زكدد   ل  حددت ، املددااة الظااطددت، وهدد  بن

 .2الخنايريت للانون املنافظت اللوسف، م

http://www.ccp.org.sa/
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 .37. ؾ  –( حمايت املنافظت للدهخوز حظين املاح  1)

 .37( املسجع الظابم ؾ 2)

 .102الاحخياز واملمازطاث املليدة للمنافظت للدهخوز م ين الؼناق ؾ ( 3)

فخعددد    دددااة  أطدددامت -النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت ( 4)

 .220الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ ، 334يوطف ؾ 



 

 

 أسص الهظر يف الرتكزات  164
 

 -أ 

 -ب 

 -ج 

                                                        

 .5-27م  -ينظس نف املااة ة  ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف( 1)
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 -د 

 

                                                        

اللوا ددددددد املنظمددددددت ل طددددددختنا اث وي اددددددا اث ال ددددددي ؿدددددددزث بلددددددساز م لددددددع املنافظددددددت ذف  (1)

 .2هد، املااة 9/9/1429ز   والخا 25/2008السك  

 .20م  -ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف( 2)
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Market Concentration

Set 
of Indices

 

                                                        

أطدددامت فخعددد    دددااة  -النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت ( 1)

 .330يوطف ؾ 
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أطدددامت فخعددد    دددااة  -النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت ( 1)

 .334-333طف ؾ يو 
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-349 دددنان بداق  لويددف ؾ  –الخنظدي  اللدانولي للمنافظددت ومندع املمازطدداث الاحخياز دت ( 1)

350. 
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، املدددددااة 139م، بدددددسك  2004(ال  حدددددت  وزو يدددددت للسكابدددددت  لددددد  الانددددددماجاث الـددددداازة طدددددنت 1)

أطددددامت  -الاانيدددت، و نظدددسل النظددددام اللدددانولي ل مليددداث الادهددددص الاكخـدددااف ةددد  كددددانون املنافظدددت 

 .328فخع    ااة يوطف ؾ 

أطدددامت فخعددد    دددااة  -( النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت 2)

 .332يوطف ؾ 
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MCI WorldCom
Sprint

                                                        

( مددددة منالاددددت الاندددددماس والظدددديوسة ملحيددددام املنافظددددت الخ از ددددت، م لددددت ال لددددوق للدددددهخوز 1)

 .  103أحمد امل    ؾ 

أطدددامت فخعددد    دددااة  -الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت  النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص ( 2)

 .324يوطف ؾ 
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 .4-1م  -( ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف1)

 .7-27م  -( ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف2)

، املدددددااة 139م، بدددددسك  2004( ال  حدددددت  وزو يدددددت للسكابدددددت  لددددد  الانددددددماجاث الـددددداازة طدددددنت 3)

 الاانيت.
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أطدددامت فخعددد    دددااة  -( النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت 1)

 .332، و ؾ 328يوطف ؾ 
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Countervailing Factors

                                                        

أطدددامت فخعددد    دددااة  -( النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت 1)

 . 342يوطف ؾ 
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 .29م  -( ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف1)

 .2-12م  -ل  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف( ا2)

 .15م  -( ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف3)
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( ال حدددت اللدددانون املـدددسف ل مايدددت املنافظدددت ومندددع املمازطددداث الاحخياز دددت الـدددااز باللددددانون 1)

 .12م. املااة 2005لظنت  1316زك  

 .43ؾ  –م 2006 –للدهخوزة لينا حظن ذوي  –كانون حمايت املنافظت ومنع الاحخياز ( 2)

 .14م كانون املنافظت ومنع الاحخياز الظوزف( 3)
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الالسة  و  ، ينظس هخدا ل الخنظدي  اللدانولي  –املااة الاانيت  –ال حت الاندماس  وزو يت ( 1)

 .2هامؽ  -365 دنان باق  لويف ؾ  –للمنافظت ومنع املمازطاث الاحخياز ت 
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هددددددد، با خمدددددداا اللوا دددددددد 9/9/1429والخدددددداز    25/2008املنافظددددددت ذو الددددددسك   كددددددساز م لددددددع (1)

 .2-4املنظمت للادهص الاكخـااف، املااة 

 .166( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للدهخوز ا طلمان الغس ب ؾ 2)

 .101الاحخياز واملمازطاث املليدة للمنافظت للدهخوز م ين الؼناق ؾ ( 3)
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 .101ؾ  املسجع الظابم( 1)

ةد   12729،  ددا 17، وأحداٌ و د  الجس ددة السطدميت  زانيدت، ؾ 105املسجدع الظدابم ؾ ( 2)

 م.28/7/2005

 .8( كانون حمايت املنافظت ومنع املمازطاث الاحخياز ت املـسف م 3)

 .85( حمايت املنافظت للدهخوز حظين املاح  ؾ 4)
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 .21ت لهالي او داز ؾ ( نواق احخياز امل سفت الخىنولوجيت بواطوت الظس 1)

 .102الاحخياز واملمازطاث املليدة للمنافظت للدهخوز م ين الؼناق ؾ ( 2)

( ةدددد  م ددددداٌ  دددددم يلددددد ٌ باملطددددد از وحمايددددت املنافظدددددت ومندددددع الاحخيدددداز للددددددهخوز أحمدددددد ا 3)

 .85محموا للف ؾ 
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 .169( الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للغس ب ؾ 1)

 .  104طاث املليدة للمنافظت للدهخوز م ين الؼناق ؾ ( الاحخياز واملماز 2)
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 .271الاحخياز واملنافظت قيد املؼسو ت للغس ب ؾ ( 1)

 .11م  -( ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف2)
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Efficiencies

                                                        

هددددددد، با خمدددددداا اللوا دددددددد 9/9/1429والخدددددداز    25/2008كددددددساز م لددددددع املنافظددددددت ذو الددددددسك   (1)

 .2-4ااة املنظمت للادهص الاكخـااف، امل

 (.11املددددااة ) ( كانون املنافظت  زالي2)
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أطدددامت فخعددد    دددااة  -( النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت 1)

، 340/7، واملددددددددااة 34/6، وأحدددددددداٌ و دددددددد ل اللددددددددانون الخ ددددددددازف الاسل دددددددد ي املددددددددااة 343يوطددددددددف ؾ 

 .2/1وال  حت  وزو يت الجديدة املااة 

،  ددددنل النظدددددام 4م، املددددااة 1992 ددددااا يزػدددداايت ل ندددددماجاث  فليددددت الـددددداازة طددددنت ( امل2)

أطدددامت فخعددد    دددااة يوطدددف ؾ  -اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت 

344. 
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 (.11املددددااة ) ( كانون املنافظت  زالي1)

 .14م كانون املنافظت ومنع الاحخياز الظوزف( 2)
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 .21م املنافظت الجصا سف  كانون ( 1)

أطدددامت فخعددد    دددااة  -( النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت 2)

، و ددددين املالددددف أن اللددددانون الخ ددددازف الاسل ددد ي  لدددد  هددددرا الاطددددختنا  بموجددددب 343يوطدددف ؾ 

 L430-7املااة 
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 .14م كانون املنافظت ومنع الاحخياز الظوزف( 1)

م لدددت  –ا. أحمدددد امل  ددد  –نددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظددت الخ از دددت مدددة منالادددت الا  (2)

 .14ال لوق ؾ 
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 .46ؾ  املسجع الظابم(1)

 .58املسجع الظابم ؾ ( 2)
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 .56املسجع الظابم ؾ ( 1)
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هددددددد، با خمدددددداا اللوا دددددددد 9/9/1429والخدددددداز    25/2008كددددددساز م لددددددع املنافظددددددت ذو الددددددسك   (1)

 .2-4اة املنظمت للادهص الاكخـااف، املا

 .14م كانون املنافظت ومنع الاحخياز الظوزف (.11املددددااة ) ( كانون املنافظت  زالي2)
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 .3نظام املنافظت الظ واف م( 1)

م، م 1999لظددنت  19( كدانون حجدجيع املنافظدت ومنددع الاحخيداز والغدؽ الخ ددازف اليمندي زكد  2)

4. 

 .9ت املـسف م كانون حمايت املنافظت ومنع املمازطاث الاحخياز ( 3)

ـدددااز ةددد   2007( لظدددنت 10( كدددانون املنافظدددت الىدددو  ي زكددد  )4)  6ةددد  ػدددأن حمايدددت املنافظدددت ال

 .6هد، م 1428ز يع آلالس 

( لظددددددددنت 19زكدددددددددد  ) -( اللددددددددانون اللوددددددددسف ل مايددددددددت املنافظددددددددت ومنددددددددع املمازطدددددددداث الاحخياز ددددددددت 5)

 .6م، م 2006
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 -هددددددد 1433ذف الل دددددددة  24بخددددداز   –م 2012( لظددددددنت 4اللدددددانون يمددددددازاحي الاجحدددددااف زكدددددد  )(1)

 .3م –ة  ػأن جنظي  املنافظت  -م 2012أهخو س  10املوافمل 

. -3م  كانون املنافظت ومنع الاحخياز الظوزف( 2)
ل
 زانيا

أطدددامت فخعددد    دددااة  -( النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت 3)

 .228يوطف ؾ 

 .9ظت ومنع املمازطاث الاحخياز ت املـسف م كانون حمايت املناف( 4)
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 .15ال  حت الخنايرف لللانون املـسف للمنافظت م ( 1)

( ةددددد  م ددددداٌ  دددددددم يلددددد ٌ باملطدددددد از وحمايدددددت املنافظددددددت ومندددددع الاحخيدددددداز للددددددهخوز أحمددددددد ا 2)

 .95محموا للف ؾ 

( لظددددددددنت 19  )زكدددددددددد -( اللددددددددانون اللوددددددددسف ل مايددددددددت املنافظددددددددت ومنددددددددع املمازطدددددددداث الاحخياز ددددددددت 3)

 .6م، م 2006
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 .3م  -( ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف1)
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 .2- -3م  ( ال حت نظام املنافظت الظ واف1)

 .3م  -( ال  حت الخنايريت الجديدة لنظام املنافظت الظ واف2)

 .8( كانون املنافظت املغس يل املااة 3)
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.

                                                        

ـدددااز ةددد   2007( لظدددنت 10( كدددانون املنافظدددت الىدددو  ي زكددد  )1)  6ةددد  ػدددأن حمايدددت املنافظدددت ال

 .6هد، م 1428ز يع آلالس 

( لظددددددددنت 19زكدددددددددد  ) -( اللددددددددانون اللوددددددددسف ل مايددددددددت املنافظددددددددت ومنددددددددع املمازطدددددددداث الاحخياز ددددددددت 2)

 .6م، م 2006

 -هدددددد 1433ذف الل ددددددة  24بخددددداز   –م 2012( لظدددددنت 4اللدددددانون يمدددددازاحي الاجحدددددااف زكددددد  ) (3)

 م. –ة  ػأن جنظي  املنافظت  - م2012أهخو س  10املوافمل 
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م، م 1999لظددنت  19( كدانون حجدجيع املنافظدت ومنددع الاحخيداز والغدؽ الخ ددازف اليمندي زكد  1)

4. 

م، م 1999لظددنت  19( كدانون حجدجيع املنافظدت ومنددع الاحخيداز والغدؽ الخ ددازف اليمندي زكد  2)

4. 
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د، با خمدددددداا اللوا دددددددد هدددددد9/9/1429والخدددددداز    25/2008كددددددساز م لددددددع املنافظددددددت ذو الددددددسك   (1)

 .3-4املنظمت للادهص الاكخـااف، املااة 

 (.11املددددااة ) ( كانون املنافظت  زالي2)

 .14م ( كانون املنافظت ومنع الاحخياز الظوزف3)
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نف النظام  طا  ي ل  ى  ة  اململىت ال س يت الظ وايت ة  مااجد  الظداع ت  ؼدسة  لد   (1)

الاامنت وال ؼس ن الايام الدولدت بدأن جمظدس م داالث ال مدا ليدا احادام حم ال ما، وة  املااة 

 90كااز  لي ، ينظس نف املااة ة  النظام  طا  ي ل  ى  الـااز بداملمس املليدي ذف السكدد ل أ / 

 هد.27/8/1412والخاز  ل 

أطدددامت فخعددد    دددااة  -النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت ( 2)

 .35ؾ ؾ يوطف 
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هددددددد، با خمدددددداا اللوا دددددددد 9/9/1429والخدددددداز    25/2008كددددددساز م لددددددع املنافظددددددت ذو الددددددسك   (1)

 .2-4املنظمت للادهص الاكخـااف، املااة 

 .14م (، كانون املنافظت ومنع الاحخياز الظوزف11املددددااة ) ( كانون املنافظت  زالي2)

 .112حمايت املنافظت للدهخوز حظين املاح  ؾ ( 3)

( املااة الخاطد ت وال ؼدسون مدن النظدام  طا د ي ل  ىد  الـدااز بداملمس املليدي ذف السكدد ل أ 4)

 هد.27/8/1412والخاز  ل  90/ 
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هددددددد، با خمدددددداا اللوا دددددددد 9/9/1429والخدددددداز    25/2008كددددددساز م لددددددع املنافظددددددت ذو الددددددسك   (1)

 .2-4املنظمت للادهص الاكخـااف، املااة 

ـدددااز ةددد   2007( لظدددنت 10  )( كدددانون املنافظدددت الىدددو  ي زكددد2)  6ةددد  ػدددأن حمايدددت املنافظدددت ال

 .6هد، م 1428ز يع آلالس 
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(Citizen 
Publishing)

  

 

 
                                                        

هددددددد، با خمدددددداا اللوا دددددددد 9/9/1429والخدددددداز    25/2008كددددددساز م لددددددع املنافظددددددت ذو الددددددسك   (1)

 .2-4املنظمت للادهص الاكخـااف، املااة 

طدددامت فخعددد    دددااة أ -( النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت 2)

 .351يوطف ؾ 
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Kali 
/ Salz

 

 

Seb/Moulinex

                                                        

( امل دددددااا يزػددددددااف ل نددددددماجاث  فليددددددت الـدددددداازة مدددددن لجنددددددت الخ دددددازة الايدزاليددددددت طددددددنت 1)

،  ددددددن هخددددددا ل النظددددددام اللددددددانولي ل مليدددددداث الادهددددددص الاكخـددددددااف ةدددددد  كددددددانون 5/1م، املددددددااة 1992

 .351أطامت فخع    ااة يوطف ؾ  -املنافظت 

أطدددامت فخعددد    دددااة  -دهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الا( 2)

 .351يوطف ؾ 

 .352املسجع الظابم ؾ ( 3)
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هددددددد، با خمدددددداا اللوا دددددددد 9/9/1429والخدددددداز    25/2008كددددددساز م لددددددع املنافظددددددت ذو الددددددسك   (1)

 .2-4املنظمت للادهص الاكخـااف، املااة 
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 .8( كانون املنافظت املغس يل املااة 1)

 .112فظت للدهخوز حظين املاح  ؾ حمايت املنا( 2)
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 .14م كانون املنافظت ومنع الاحخياز الظوزف (.11املددددااة ) ( كانون املنافظت  زالي1)

 .14م كانون املنافظت ومنع الاحخياز الظوزف (.11املددددااة ) ( كانون املنافظت  زالي2)

 .14م فظت ومنع الاحخياز الظوزفكانون املنا (.11املددددااة ) ( كانون املنافظت  زالي3)
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 .42( كانون املنافظت املغس يل املااة 1)

 .10( اللانون الظواالي للمنافظت م2)

 -هدددددد 1433ذف الل ددددددة  24بخددددداز   –م 2012( لظدددددنت 4اللدددددانون يمدددددازاحي الاجحدددددااف زكددددد  ) (3)

 م. –ة  ػأن جنظي  املنافظت  -م 2012أهخو س  10املوافمل 
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 .8املغس يل املااة  ( كانون املنافظت1)

فلددسة –مىددسز  21املددااة - 2008( كددانون املنافظددت الجصا ددسف، ح ددديا كددانون املنافظددت طددنت 2)

2. 
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Benefit to 
Consumers

                                                        

ـدددددااز -الالددددسة الساع دددددت  (1) ـددددااف   لددددد  ال ر مددددن املدددددااة الساع ددددت مدددددن جنظددددي  املجلدددددع الاكخ

 هد17/5/1420والخاز    111باملمس املليي ذف السك  أ/
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 Productivity Gains

                                                        

 .11، م5-6، و نظس أيلال م 29لنظام املنافظت الظ واف مال  حت الخنايريت  (1)
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أطدددامت فخعددد    دددااة  -النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت ( 1)

 .346يوطف ؾ 
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 .347املسجع الظابم ؾ ( 1)

( لظدددددددددنت 19زكددددددددددد  ) -( اللددددددددانون اللودددددددددسف ل مايدددددددددت املنافظدددددددددت ومندددددددددع املمازطددددددددداث الاحخياز دددددددددت 2)

 .10م ، اللانون الظواالي للمنافظت2م  م،2006
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 63م لدددت اللدددانون والاكخـددداا ع  –( الاحخيددداز امل ظدددوز ومحظدددوزاث الاحخيددداز ملحمدددد امل  ددد  1)

 .102 ن الاحخياز واملمازطاث املليدة للمنافظت ؾ  27ؾ  1993طنت 
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  دددااة أطدددامت فخعددد   -النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت ( 1)

 .204يوطف ؾ 

 .11م  -( ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف2)

ـدددااز ةددد   2007( لظدددنت 10( كدددانون املنافظدددت الىدددو  ي زكددد  )3)  6ةددد  ػدددأن حمايدددت املنافظدددت ال

 .5هد، م 1428ز يع آلالس 

( لظددددددددنت 19زكدددددددددد  ) -( اللددددددددانون اللوددددددددسف ل مايددددددددت املنافظددددددددت ومنددددددددع املمازطدددددددداث الاحخياز ددددددددت 4)

 .5م، م 2006



 

 

 أسص الهظر يف الرتكزات  216
 

 

 

                                                        

ـددا  58ؾ  الخلس ددس الددوهني حدددوٌ طياطددت وكددانون املنافظدددت ةدد  جددولع( 1) مدددن  6و ساجدددع الا

 كانون املنافظت.

 .112حمايت املنافظت للدهخوز حظين املاح  ؾ ( 2)

فتدايدددددددس 1بخددددددداز    62160ينظددددددس  لددددددد  طدددددددليا املادددددداٌ ال ىددددددد  الللدددددددا ي الخول دددددد ي ذو الدددددددسك  ( 3)

 .59ؾ  حوٌ طياطت وكانون املنافظت ة  جولع م، امل ؼوز ة  الخلس س الوهني2007
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 .29ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف م (1)

 (.11املددددااة ) ( كانون املنافظت  زالي2)

 .14م كانون املنافظت ومنع الاحخياز الظوزف( 3)
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 .27م لت  حيام ال دليت م  (1)

 ن لدد  ، املؼدددهوز بددابن الن ددداز، ألددف ػدددس  هددو  ؿددو   الاليددد  ا بددن أحمدددد الاخددوح  ال (2)

هددددد.     دددد م 972الىوهددددب املنيددددد ةدددد   ؿددددوٌ ومنخهددددس يزاااث ةدددد  الالدددد  وقيدهمددددا. جددددوة  طددددنت 

6/6  .  

ددسا فيهددا أهثددد مددن ألددف فددسع مددن  (3)
 
كدداٌ ابددن   ددد الهددااف زحمدد  و ح ددا  ل  وهددره اللا دددة يو

 .  100ؾ فسوع الال   اللوا د اليليت، البن   دالهااف 

 .6/118، م هاس الظنت الن و ت البن جيميت 23/343م موع الاخاوة  (4)
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 221 أسص الهظر يف الرتكزات 

                                                        

 .18م  -( ال  حت الخنايريت لنظام املنافظت الظ واف1)

، ومالددددددد  كدددددددانون املنافظدددددددت ومندددددددع الاحخيددددددداز 7م، م  2004( كدددددددانون املنافظدددددددت  زالدددددددي لظدددددددنت 2)

ت للم لدددددددع، وأمدددددددا اللدددددددانون ، وال أن اللدددددددانون الظدددددددوزف ج دددددددا ؿددددددد حيت املوافلددددددد7م الظدددددددوزف

  زالي ف  ا اللساز بيد الوش س.
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Merger Remedies

 

 

 

 

 

                                                        

أطدددامت فخعددد    دددااة  -( النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت 1)

 .354يوطف ؾ 
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 .355املسجع الظابم ؾ ( 1)

ث ، و نظدس هخدا ل النظدام اللدانولي ل مليدا8/2م –ال  حت  وزو يدت لخنظدي  الانددماجاث ( 2)

 . 356أطامت فخع    ااة يوطف ؾ  -الادهص الاكخـااف ة  كانون املنافظت 
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، نلدد   ددن جلس ددس 203الاحخيدداز واملمازطدداث املليدددة للمنافظددت للدددهخوز م ددين الؼددناق ؾ ( 1)

 الىولغسض  مس يي حوٌ كانون ه يخون.

 –مدددد امل  دددد  مددددة منالادددت الانددددماس والظددديوسة ملحيدددام املنافظدددت الخ از دددت للددددهخوز أح( 2)

 .53م لت ال لوق ؾ 
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- 

Likelihood of Entry

 

- 

Timeliness of Entry
 

- 

Sufficiency of Entry

                                                        

 .14م كانون املنافظت ومنع الاحخياز الظوزف( 1)
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أطدددامت فخعددد    دددااة  -النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت ( 1)

 .348يوطف ؾ 

ـددااف 5،7-430اللدانون الاسل دد ي، م( 2) ،  دن هخددا ل النظدام اللددانولي ل مليداث الادهددص الاكخ

 .356-355أطامت فخع    ااة يوطف ؾ  -ون املنافظت ة  كان



 

 

 227 أسص الهظر يف الرتكزات 

Neutrality

Proportionality
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Structural 
Measures

 

Masterfoods / Royal Canin

                                                        

أطدددامت فخعددد    دددااة  -النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت ( 1)

 .358-356يوطف ؾ 
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 Kimberley-Clark
Kleenex

 

 Scott Paper
Andrex 

Kleenex

                                                        

ـددددددالاث وجحليلهددددددا ةددددد  هخددددددا ل النظددددددام اللددددددانولي ل مليدددددداث الادهددددددص ( 1) جنظدددددس جااؿدددددديا جلددددددً ال

 .360ت فخع    ااة يوطف ؾ أطام -الاكخـااف ة  كانون املنافظت 
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Behavioral 
Commitment

Ciba-Geigy / Sandoz

                                                        

جنظددس ع ددم الللددايا ال ددي كددسزث فيهددا املاوكدديت  وزو يددت ع ددم الؼددسون اللانونيددت مددع ( 1)

 -الخ ليدددم  ليهدددا ةددد  هخدددا ل النظدددام اللدددانولي ل مليددداث الادهدددص الاكخـدددااف ةددد  كدددانون املنافظدددت 

 .363-362أطامت فخع    ااة يوطف ؾ 
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