
ثار اإليجابية
آ
نواعه واال  مفهوم االندماج وا 

 
 محمد بن عبدهللا القاسم. د

مين عام مجلس المنافسة
 
 ا

 
 

ول  1
 
 (م2014ديسمبر  23) هـ   1436ربيع اال

 

 

ت الصغيرة والمتوسطة 
آ
 م2014منتدى المنشا

 
 تقديم



 مانة المجلس عن نبذة
 
   .واال

 ساسيات
 
 .المنافسة مفهوم ا

  االقتصادي التركز تعريف. 

 االقتصادي التركز إجراءات.   

 

 محتويات العرض 
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 المجلس عن نبذة

صدر كما نظام، على بالمصادقة هـ1425 /4/5 وتاريخ (25/م) رقم الملكي المرسوم صدر
 
 المنافسة حماية مجلس ا

 مستقل   مجلسا   المنافسة مجلس ويعتبر هـ1427 /11/ 25 وتاريخ (2006 /13) رقم بقرار النظام لهذا التنفيذية الئحته

 ومكافحة العادلة، المنافسة وتشجيع تعزيز إلى محدد بشكل يهدف الذي المنافسة نظام تطبيق على باإلشراف معنيا  

 .المشروعة المنافسة على تؤثر التي االحتكارية الممارسات

 نظمة العامة والسياسات الخطط مشروعات اعتماد
 
  .بالمنافسة الخاصة واال

 االستدالالت وجمع والبحث التقصي إجراءات على الموافقة.    

 العادلة المنافسة قواعد تطبيق لضمان السوق مراقبة. 

 نشطة تحديد
 
حكام تطبيق من المستثناة االقتصادية اال

 
   .المنافسة نظام ا

 المجلس اختصاصات
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 :عضويته في ويضم والصناعة، التجارة وزير برائسة المجلس

 عضوا      والصناعةعن وزارة التجارة ممثل   •

 عضوا       الماليةعن وزارة ممثل   •

 عضوا      والتخطيطعن وزارة االقتصاد ممثل   •

 عضوا      للستثمارعن الهيئة العامة ممثل   •

ربعة    •
 
عضاء من ذوي الخبرة والكـفاءة يختارون لذواتهم ويرشحهم الوزيرا

 
 .ا

عضاء 
 
 المجلس ا
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مانة للمجلس يكون
 
سها عامة ا

 
مين يرا

 
 صدر وقد .مساندين وموظفين وفنيين وقانونيين اقتصاديين خبراء وتضم عام ا

مين وصلحيات اختصاصات بتحديد هـ1428/11/21 وتاريخ (2007/24) رقم المجلس قرار
 
 .المجلس عام ا

مانة العامة لمجلس المنافسة
 
 اال



   .بالمنافسة المخلة الممارسات في والتحقيق االستدالالت وجمع والبحث التقصي إجراءات اتخاذ•

   .إدارتين بين والجمع والتملك االندماج االقتصادي التركز طلبات دراسة•

   .االقتصادي النشاط عن ومعلومات بيانات قاعدة إنشاء•

   .المنافسة ثقافة نشر على العمل•

مانة العامة
 
 اختصاصات اال
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 الـــمـــــــهــــــــام

حكام مخالفات نظر عند واالدعاء فيها والتحقيق المقدمة الشكاوى دراسة•
 
 .النظام هذا ا

ة لدى والوثائق والملفات السجلت جميع على االطلع•
 
ة يجوز  وال بالشكوى، المعنية المنشا

 
ي حجب للمنشا

 
 معلومات ا

 .السرية بحجة



ساسيات مفهوم المنافسة  ا 
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نشطة مزاولة
 
ليات وفقا   االقتصادية اال

آ
ثير دون السوق ال

 
و التا

 
ليات لتلك التقييد ا

آ
ثيرا   اال

 
و تا

 
 مفرطا   تقييدا   ا

ثارا   يلحق
آ
و بالتجارة ضارة ا

 
   .التنمية ا

 تعريف المنافسة

(المتنافسون ليس) المنافسة وتشجيع حماية. 

  و االتفاقيات مكافحة
 
و الترتيبات ا

 
   .للمنافسة التقييدية التجارية الممارسات ا

 ت بين المنافسة تعزيز
آ
   .والمتوسطة الصغيرة المنشا

 السوق في والمنتجات الخدمات تنوع.   

هداف قوانين المنافسة
 
 ا

ساسيات مفهوم المنافسة
 
 ا
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و حصص كل 
 
سهم ا

 
و ا
 
و حقوق ا

 
و حقوق انتفاع من ممتلكات ا

 
و جزئي لملكية ا

 
 عنه نقل كلي ا

 
عمل ينشا
و التزامات 

 
ة ا

 
ت من الهيمنة بصورة منشا

آ
و مجموعة منشا

 
ة ا
 
ن يمكن منشا

 
نه ا

 
خرى من شا

 
ة ا
 
إلى منشا

ت 
آ
ة او مجموعة منشا

 
و غير مباشرة على منشا

 
خرى مباشرة ا

 
و التملك ا

 
و االستحواذ ا

 
عن طريق االندماج ا
ية وسيلة تؤدي إلى قيام حالة 

 
و ا
 
كـثر بإدارة مشتركة ا

 
و ا
 
و الجمع بين إدارتين ا

 
 ".التركز االقتصادي" ا

 تعريف التركز االقتصادي
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كـثر قـيام•
 
ة من ا

 
و بعضـها مع باالندمـاج منشا

 
مر بعضـها شـراء ا

 
ن يمكن مهـيمن مركز إيجاد إلى يؤدي قد الذي اال

 
 إلى يـؤدي ا

ت جانب من للمنافسة مــانعة تجــاوزات
آ
و المندمجة المنشا

 
ة لشراء نتيجة ا

 
خرى  منشا

 
 .ال

شكال•
 
 :يؤدي االندماج إلى السيطرة وتركز القوة اإلقتصادية في عدة ا

o  فقيا
 
 .ماعلى منافس السيطرة مثل ا

o  سيا
 
عـمال تعـمل عـند مراحل مختـلفة من السيطرة على مثل را

 
 .والتوزيعالتصنيع عملية مؤسـسات ا

o  فقيا
 
سيا  ا

 
 .معا  ورا

و الشراء المانعة للمنافسة
 
 عمليات االندماج ا
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 إجراءات التركز االقتصادي
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 الوثائق المطلوبة عند تقديم طلبات التركز االقتصادي

ة على
 
 :يلي ما تقديم " االقتصادي التركز " تنوي التي المنشا

ومنها معلومات ويشمل ، اقتصادي تركز عملية على الموافقة طلب نموذج تعبئة: 

o  سماء بيانا
 
ة" كل في الشركاء با

 
و مساهمة ونسبة "منشا

 
 .منهم كل حصة ا

o  هم بيانا
 
ت فيها تتعامل التي السلع با

آ
ت تلك وفروع بالعملية المعنية المنشا

آ
 .المحلية السوق من نسبتها وتحديد ، ومبيعاتها السلع وحجم المنشا

oثارها خاصة وبصورة ، للعملية االقتصادية االبعاد عن تقرير
آ
ثار السوق، على اإليجابية ا

آ
 .منها الحد وكيفية وجدت إن السلبية واال

و عقد
 
ولي ابتدائي اتفاق ا

 
ي االقتصادي التركز لعملية (تفاهم اتفاقية) ا

 
سهم ونوع وعدد عام طرح  مستندات وا

 
و اال

 
صول ا

 
 ذات االطراف من موقعة) عليها االستحواذ سيتم التي اال

 .التواقيع جميع على الغرفة من ومصدق (العلقة

سيس عقد
 
و التا

 
ت االساسي النظام ا

آ
  .العلقة ذات للمنشا

كد يتم الشرعية وكالته من صورة وارفاق الكاملة، بياناته ذكر وجب وكيل، من مقدم الطلب كان إذا
 
صل مطابقتها من التا

 
 .لل

خر المالية البيانات
 
ت ماليتين سنتين ال

آ
 .فروعها وكافة االقتصادي التركز بعملية المعنية للمنشا

ت لجميع التجاري  السجل من صورة
آ
 .االقتصادي بالتركز المعنية المنشا

لف الرسوم سداد ايصال
 
 .(للسترداد قابلة غير) الطلب لدراسة لاير ا

ثار اإليجابية 
آ
نواعه واال ول  1 -مفهوم االندماج وا 

 
 ( م2014ديسمبر  23)هـ 1436ربيع اال



 اجراءات طلب التركز االقتصادي
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 النظر في التركز االقتصادي 

 ت طالبة البيانات المالية  تحليل
آ
 .التركزللـمنشا

 :التاليةعند النظر في طلب الموافقة على عملية التركز االقتصادي يتم تقييم الموضوعات 

مستوى المنافسة الفعلية والمحتملة في السوق. 

ت جديدة للسوق
آ
 .مدى سهولة دخول منشا

ي عوائق نظامية تؤثر على دخول متنافسين جدد
 
 .وجود ا

 طراف المعنية بالتركز قبل
 
 .التركز وبعدهالحصص السوقية لل
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 قرار التركز االقتصادي

 الطلبالموافقة على. 

 رفض الطلب مسببا. 

  الطلبالمشروطة على الموافقة. 

 :يصدر المجلس قرار بشان طلب التركز االقتصادي بإحدى الصور التالية
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ثار اإليجابية لعمليات التركز االقتصادي 
آ
 اال

المحافظة على المنافسة العادلة وزيادتها بين منتجي وموزعي السلع والخدمات في السوق. 

 القدرة على االستثمار في البحث والتطويرزيادة. 

 والموزعينزيادة القدرة التفاوضية مع الموردين. 

 (.اإلنتاج، اإلدارة، التسويق، والتوزيع)بسبب اقتصاديات الحجم الكبير خفض التكاليف 

 ة من قد
 
 .اإلفلسيكون السبيل الوحيد إلنقاذ المنشا

 مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعرتعزيز. 



 التي قام المجلس بدراستهاقائمة بطلبات التركز االقتصادي 
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 القـــرار الطــلب م

صول شراء شركة العزيزية بنده المتحدة  1
 
 المشروطة الموافقة  شركة المخازن الكبرى التجارية المحدودة في المملكةا

صول شركة  2
 
 الموافقة المشروطة السعودية المحدودة جيانشراء شركة العزيزية بنده المتحدة ا

3 
من والسلمة المحدودة والشركة العربية لخدمات النقل المؤتمن المحدودة 

 
 اندماج الشركة العربية لخدمات اال

منية المدنية الخاصة)سلطان بن محمد العذل وشركاه وشركة 
 
منكو للحراسات اال

 
 (ا

 الموافقة

فاق التعليمية 4
آ
هلية في شركة ا

 
 الموافقة اندماج شركة المنار اال

صول شركة  5 سهم وا   الموافقة نيتريشون بفايزر شراء شركة نستله بعض ا 

 المشروطة الموافقة  العالميةاسطول وعمليات شركة فيل البحرية على الوطنية السعودية للنقل البحري استحواذ الشركة  6

بناء محمد علي سعد الديناندماج  7  الموافقة شركة محمد علي سعد الدين مع شركة خالد محمد علي سعد الدين وشركة ا 

نابيباستحواذ  8
 
نابيب الفخارية على شركة الخزف لل

 
 عدم الموافقة  الشركة السعودية إلنتاج اال

 الموافقة شركة المجموعة السعودية على شركة سيسوس وشركة خطوة التقدم للتجارةاستحواذ  9

ولى للتقسيطوشركة اندماج شركة المتاجرة للتقسيط  10
 
 الموافقة دار المتاجرة للتقسيط وشركة مقابل للتقسيط والشركة اال

ولى  11
 
يان اال يان الخرج وشركة اندماج شركة ا 

 
 الموافقة مفتاح السيح وشركة ا

 الموافقة المحدودة الصبحيسامي سليمان وشركة اندماج شركة اللفندر المحدودة  12

 الموافقة  اندماج الشركة الدولية اإلبداعية وشركة دلتا  13

صيلة للستثمار  14  الموافقة  اندماج شركة ماسك القابضة وشركة ا 
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 التركز االقتصادينموذج إعلن طلب 



www.coc.gov.sa 
800 44 000 33  

 

 
/SaudiCOC 
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http://www.coc.gov.sa/

