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 نفيذيالتلخص الم

من  البالغ المقدم 3/10/2011لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية بتاريخ  ورد

وهي شركات موزعة لمنتج الجلوكوز ) ة<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

بالتمييز بين موزعي الفركتوز  األخيرةبقيام  هتتضرر في ،ضد الشركة الوطنية لمنتجات الذرة (ومنتج الفركتوز

خيرة قيام تلك األ ىإلفي األسعار وطرق المعاملة، باإلضافة  ىأخروالعمالء من ناحية  ،والجلوكوز من ناحية

 . Xشركة وهي  ،وحيدة فقطشركة  ىعلتوزيع منتج األعالف  باقتصار

في قانون حماية  افي نطاق اختصاصاته المنصوص عليه قام الجهاز بدراسة البالغ والتأكد من أنه يدخل

طار الزمني بتحديد اإلالجهاز ثم قام  ،من حيث الشكل والموضوع البالغ قبولتم  ى ذلكعلالمنافسة، وبناًء 

المعنية بعنصريها بتحديد السوق أيضاً قام  وقد ،30/12/2013وحتى  1/1/2008للدراسة خالل الفترة من 

 ،الجهاز بتحديد السوق المعنية، فقد قام ينئجز ىإلالشكوى تنقسم ن إوحيث  ،والنطاق الجغرافيالمنتج المعني 

ة والدول التي يمكن االستيراد منها وذلك وهي سوق مصادر بروتين األعالف في جمهورية مصر العربي

فهو خاص بسوق منتج الفركتوز  الشكوى، أما فيما يتعلق بالشق الثاني من الشكوىبخصوص الشق األول من 

 ومنتج الجلوكوز.

بالتمييز بين موزعي الفركتوز لمنتجات الذرة بقيام الشركة الوطنية الحالة محل الفحص تتعلق ن إوحيث 

خيرة قيام تلك األإلى  في األسعار وطرق المعاملة، باإلضافةأخرى  والعمالء من ناحية ،احيةوالجلوكوز من ن

المادة ب و/8عن ممارسات تخالف أحكام المادة فقد ينتج ذلك ، فقط  xشركة على  باقتصار توزيع منتج األعالف

طرة على سوق معنية القيام من تكون له السيعلى  أن " يحظرعلى  هـ من قانون حماية المنافسة والتي تنص/8

 بأي مما يأتي: 

الحد إلى  نحو يؤديعلى  االمتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه -ب

 من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت. 

 ترين تتشابه مراكزهم التعاقدية".التمييز في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل بين بائعين أو مش -هـ

ب( من /8المشكو في حقها في ضوء قانون حماية المنافسة تبين عدم انطباق المادة ) كةوبفحص ممارسات الشر

مصادر سوق بوضع مسيطر على ال تتمتع  الوطنية لمنتجات الذرة شركةالتبين من الفحص أن  حيث ،القانون

 ،% من السوق المعنية على مدار فترة الدراسة25السوقية للشركة  حيث ال تتجاوز الحصة ،بروتين األعالف

 المراكز التعاقدية للعمالء عن الموزعين. الختالفهـ( من القانون /8كما تبين أيضا عدم وجود مخالفة للمدة )
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 :بالغموضوع ال: أولا 

 3/10/2011بتاريخ  الجهاز(ويشار إليه فيما يلي ب)جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية  تلقى

 موزعي منتجبصفتهم  ة<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<البالغ المقدم من 

)يشار  الشركة الوطنية لمنتجات الذرةضد )ويشار إليهم فيما يلي بالشركات الُمبلغة(  الفركتوزمنتج و الجلوكوز

للتمييز بين موزعي الفركتوز  أوال، لسببين: وذلك ،(الشركة الُمبلغ ضدها – ة الوطنيةإليها فيما يلي بالشرك

توزيع منتج  هاقتصارال ،ثانياو ،وطرق المعاملة في األسعارأخرى  من ناحية والعمالء من ناحية والجلوكوز

  .فقط Xشركة على  األعالف

 :اختصاص الجهاز: ثانياا 

 الشكل ومن حيث الموضوع.في اختصاصاته سواء من حيث  البالغلتأكد من دخول موضوع ابدأ الجهاز ب

ال يؤدى الذي تكون ممارسة النشاط االقتصادي على نحو " أن  ( من قانون حماية المنافسة على1المادة ) نصت

 ( فقرة )أ( من القانون األشخاص2، وعرفت المادة )..."أو اإلضرار بها تقييدهاحرية المنافسة أو منع  إلى

يون، واألشخاص االعتبارية، والكيانات االقتصادية، واالتحادات، بأنهم األشخاص الطبيع الخاضعين للقانون

والروابط والتجمعات المالية وتجمعات األشخاص على اختالف طرق تأسيسها، وغيرها من األطراف المرتبطة 

 .على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية

 1981لسنة  159حكام القانون رقم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة شركة مساهمة مصرية خاضعة ألحيث إن و

من  وتمارس نشاطاً اقتصادياً في سوق إنتاج المحليات الطبيعية والنشا من الذرة الصفراء، األمر الذي تكون معه

  .األشخاص االعتبارية الخاضعة ألحكام قانون حماية المنافسة

والتي منحت الجهاز  ،11/1للمادة الشركات المشكو في حقها وفقاً  ويستمد الجهاز اختصاصه بفحص ممارسات

االختصاص بتلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع االستدالالت واألمر باتخاذ هذه اإلجراءات 

 بالنسبة لحاالت االتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة.

قتصاديا في سوق صناعة مارس نشاطا ات الشركة الُمبلغ ضدها والتيعليه، يختص الجهاز بفحص سلوك  وبناءً 

من قانون  هـب و/8المادة  حكامن ذلك ناتجا عن ممارسات تخالف أوما إذا كا، والجلوكوز واألعالف الفركتوز

 : مما يأتي يعلى سوق معنية القيام بأ من تكون له السيطرةعلى  يحظر" أن على  تنصحماية المنافسة والتي 

 الحدإلى  نحو يؤديعلى  منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معهاالمتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء  -ب

 من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.      

  ."التمييز في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التعاقدية -هـ

  .الموضوعو حيث الشكل منبفحص البالغ هاز الذي ينعقد به االختصاص للجمر األ وهو     
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 :فحص الموضوع :ثالثا

 في سوق األعالف ب/8الُمخالفة للمادة  اتفحص الممارس 3-1

صر توزيع تأن الشركة المبلغ ضدها ترفض التعامل مع الشركات الُمبلغة وتقعلى  نصب موضوع البالغاحيث 

 ب من قانون حماية المنافسة./8ة للمادة مما يمثل شبهة مخالف فقط X شركةعلى  منتج األعالف

 السوق المعنية  -أ

الفعل المكون للمخالفة الواردة بالبالغ يتعين أن تتمتع الشركة الٌمبلغ ضدها بوضع مسيطر  م فحصولكي يت

 فيما يلي:في السوق المعنية التي سيتم تعريفها 

 المنتج المعني -

لمعنية بأنها "المنتجات التي يعد كل منها، من وجهة نظر ( من الالئحة التنفيذية المنتجات ا6عرفت المادة )
 المستهلك، بديالً عملياً وموضوعياً لآلخر، ويؤخذ في هذا التحديد، على األخص، بأي من المعايير اآلتية:

 تماثل المنتجات في الخواص وفي االستخدام. -

سبي في السعر أو في أية عوامل مدى إمكانية تحول المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة للتغير الن -
 تنافسية أخرى.

ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول المشترين عن المنتجات إلى منتجات  -
 أخرى نتيجة التغير النسبي في السعر أو في العوامل التنافسية األخرى.

 منتج.السهولة النسبية التي يمكن بها لألشخاص األخرى دخول سوق ال -

 مدى توافر منتجات بديلة أمام المستهلك." -

م، ماعز(، والحيوانات المستأنسة )دواجن، اغنأجميع عناصر التغذية الخاصة بالماشية )بقر،  األعالفتشمل 

 ومن ضمنها الجلوتينات. خيول، أرانب(

جلوتين من الذرة يستخرج الو ،أحد أهم مصادر البروتين فيهاويعتبر الجلوتين مكون من مكونات األعالف، 

، وهو  الصفراء في مرحلة اإلنتاج التي تعقب استخالص الزيت واستبعاد القشور الخارجية للحبوب )النخالة(

ولذلك يدخل الجلوتين  ،وحده حرارية 3720الكيلو جرام من الجلوتين على  ييحتوحيث  ،بالبروتين يغنمكون 

 اجن التي تربى للتسمين. لكل من أعالف الماشية والدو المهمةكأحد المكونات 

 وتقوم الشركة الوطنية بإنتاج نوعين من الجلوتين تختلف باختالف نسبة البروتين:

 % بروتين. 16يستخدم غالباً لعلف الماشية حيث يحتوى على نسبة  :16جلوتوفيد  [أ]

 % بروتين. 60: يستخدم غالباً لعلف الدواجن ويحتوى على نسبة 60 جلوتين ميل [ب]

سة السوقية التي قام بها الجهاز تبين أن هناك أنواع عديدة من األعالف تُقَسَّم تبعاً للغرض ومن خالل الدرا

كما تختلف أنواع األعالف  ،علف أسماك وغيرهاوعلف دواجن، والمستخدمة ألجله، فهناك علف ماشية، 

األنواع المختلفة من  والعنصر المميز لكل من هذه، باختالف طريقة اإلنتاج فمنها المحبب والناعم والمكعبات

 . اتين والمواصفات الغذائية لكل منهاألعالف هو نسب البرو

على  نية المحتويةيمصادر نباتية وهي تعتبر مصادر فقيرة في األحماض األمإلى  وتنقسم مصادر البروتين

 الكبريت:على  نية المحتويةياألحماض األمبالكبريت ومصادر حيوانية غنية 
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 در البروتينمصا(: 1جدول رقم )

 مصادر حيوانية مصادر نباتية

 %(48إلي 44كسب الصويا ) -

 %(45إلى  25كسب القطن ) -

 %(45إلى  28كسب العباد ) -

 %(45إلى  25كسب الكتان ) -

 (%17جرمة األرز ) -

 (%60) جلوتين الذرة -

 (%16جلوتوفيد الذرة )  -

 أخرى  مصادر -

 %(72إلى  65مسحوق السمك ) -

 مسحوق لحم  -

 (%40لبن فرز مجفف ) -

 (%45مسحوق مخلفات المجازر ) -

 (%80مسحوق الدم ) -

 شرش اللبن -

 أخرىمصادر  -

الجلوتين ميل % 16وبناًء على ما سبق فقد تعين البحث فيما إذا كان لمنتجات الشركة الوطنية من والجلوتوفيد 

التي ير بديل عملي وموضوعي يمكن استخدامه في صناعة األعالف مع األخذ في االعتبار أي من المعاي 60%

 .حددتها نصوص قانون حماية المنافسة والالئحة التنفيذية

أنه في مجال إنتاج األعالف يقوم مركز البحوث الزراعية ومن خالل الدراسة السوقية التي قام بها الجهاز اتضح 

تلفة بوزارة الزراعة والهيئة العامة للمواصفات والجودة بإعداد المواصفات والخواص المميزة لألعالف المخ

حتى تتمكن المصانع من الوصول إلى المواصفات الغذائية المحددة وفقاً للمعايير التي توضع بمعرفة هاتين 

 النتائج ذات  هذا ويمكن االستعاضة عن كل مكون من مكونات العلف بأي مدخل آخر طالما أنه يحقق ،الجهتين

منتجات  وعليه فإن هناك ،المواصفات القياسية من توفير نسبة البروتين المحددة من قبل الجهات المعنية بوضع

 عديدة تستخدم كمصادر للبروتين في صناعة األعالف مثل الردة والنخالة وأي مادة مالئة مضافاً لها البروتين.

يمكن استخدامها  (كما هو موضح في الجدول السابق ) ن هناك بدائل كثيرة ومتوافرة للجلوتيناتأوالجدير بالذكر 

التكلفة هي العامل األساسي في  تكون حيث ،وتين في تكوين العليقة الخاصة بالمواشي أو الدواجنر للبردكمص

أنه يمكن و% 3الـ ىتتعدوقد تبين أن نسبة الجلوتين في العليقة ال  ،اختيار أي من أنواع مصادر البروتين

 االستغناء عنه.

)كمنتجات للشركة الوطنية( في ذات الخواص  بناًء على ما سبق، يجتمع كل من الجلوتين فيد والجلوتين ميل

المنتج المعني هو واالستخدام مع باقي المنتجات التي تعتبر مصادر للبروتين في صناعة األعالف ليكون بذلك 

 . مصادر بروتين األعالف

 النطاق الجغرافي -

ة التي تتجانس فيها ظروف ( من الالئحة التنفيذية النطاق الجغرافي على أنه "المنطقة الجغرافي6عرفت المادة )
 وأي من المعايير اآلتية:  ،التنافس، وفي هذا الصدد يؤخذ في االعتبار فرص التنافس المحتملة

مدي القدرة على انتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة التغيرات النسبية في األسعار أو في العوامل   -
 التنافسية األخرى.

اراتهم التجارية على أساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة ما إذا كان البائعون يتخذون قر -
 نتيجة التغيرات النسبية في األسعار أو في العوامل التنافسية األخرى.

 السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص آخرون دخول السوق المعنية. -
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لفة التأمين والوقت الالزم لتزويد المنطقة الجغرافية تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية، بما في ذلك تك -
 بالمنتجات المعنية من أسواق أو من مناطق جغرافية أخرى أو من الخارج.

 الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستويين المحلي والخارجي. " -

لشركة الوطنية( باإلضافة لجميع كما سبقت اإلشارة يجتمع الجلوتوفيد والجلوتين ميل وكسر الذرة )كمنتجات ل
وهو  ،التي تعتبر مصدراً للبروتين ومكون أساسي في إنتاج األعالف تحت منتج معني واحد األخرى المنتجات

، فإن سوق مصادر بروتين األعالف يعتمد بشكل 2وكما يتضح من الجدول رقم  ،مصادر بروتين األعالف
مدار على  % من متوسط قيمة مبيعات السوق96 ة االستيرادالمنتجات المستوردة حيث تتعدى قيمعلى  كبير

  للجدول اآلتي:وفقاً  فترة الدراسة

 

(: الحصص السوقية من قيم المبيعات لمنتجي الجلوتين والجلوتوفيد وبدائلهما من الواردات )بالجنيه المصري( في 2جدول رقم )

  2011حتى  2008الفترة من 

 اإلجمالي لواردات ا الوطنية المنيري المصرية السنة

2008 >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> 

2009 >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> 

2010 >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> 

2011 >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> 

 

 االستيراد هو تبين أنو بروتين األعالف،المنتجة لمصادر  فقط هناك ثالثة شركات محلية وقد تبين للجهاز أن

أن جميع العمالء يفضلوا إلى  وذلك يرجع ،مصادر البروتينات من الجلوتينعلى  للحصول يالمصدر الرئيس

فضالً عن أن اإلنتاج  ،جودته أفضل ونسبة الرطوبة والسموم أقل من المنتج المحليحيث إن  ،المنتج المستورد

 المحلي غير كافي.

جمهورية مصر العربية والدول ألعالف هو على ما سبق، يكون النطاق الجغرافي لمنتج مصادر بروتين ا وبناءً 
 .التي يمكن االستيراد منها

 

 الفترة الزمنية  -

للقيام بالتحليالت  30/12/2013وحتى  1/1/2008قام الجهاز بتحديد اإلطار الزمني للدراسة خالل الفترة من 

 ي السوق المعنية من عدمه. لبيان عما إذا كان هناك ممارسات ضارة بالمنافسة فاالقتصادية والقانونية الالزمة، 

 

 وضع الشركة الُمبلغ ضدها في السوق -ب

الشروط الواجب توافرها في الشخص العتباره مسيطرا، وهي:( من قانون حماية المنافسة 4حددت المادة )  

 % من السوق المعنية.25 عنحصة الشخص  زيادة .1

 .المعنية السوقها بوض منأو حجم المعرالمنتجات أسعار في تأثير فعال إحداث على  لشخصقدرة ا .2

حجم المعروض األسعار أو على  الفعال هعلى الحد من تأثير للشخصالمنافسين عدم قدرة األشخاص  .3
 .المعنية السوقمن المنتجات ب
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ويجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة حتى يتمتع الشخص بالسيطرة على السوق، فإذا انتفى أي شرط منها 
 ال محل لدراسة إساءة استخدام الوضع المسيطر.  ، بالتاليرأصبح الشخص في وضع غير مسيط

 

من  ........3ىمدار الفترة محل الدراسة لم تتعدعلى  أن الحصة السوقية للشركة الوطنية السابقيوضح الجدول 
سوق مصادر بروتين األعالف، األمر الذي يكون معه العنصر األول من العناصر الواجب توافرها إلثبات 

ال تتمتع الشركة الوطنية بعناصر السيطرة في سوق وبالتالي  ،مسيطر غير متوافر بالنسبة للشركةالوضع ال
وبالتالي ال مجال لدراسة  ،وال محل لدراسة باقي عناصر السيطرة بالنسبة لهذا السوق مصادر بروتين األعالف

 .الغ المقدم للجهازفيما يتعلق بمكون األعالف في البمدى وجود مخالفة لقانون حماية المنافسة 

 

 الفركتوزمنتج الجلوكوز و منتج في سوق هــ/8الُمخالفة للمادة  اتفحص الممارس - 3-2

أن الشركة المبلغ ضدها تقوم بالتمييز في أسعار بيع منتجات الجلوكوز على  حيث ينصب موضوع البالغ

القيام بالتمييز إلى  باإلضافة ىأخر والعمالء من ناحية ،موزعي الفركتوز والجلوكوز من ناحيةوالفركتوز بين 

هـ من قانون حماية /8مما يمثل مخالفة للمادة ، بطرق السداد واالمتيازات األخرى في شروط التعامل الخاصة

 المنافسة فيما يلي:

ولكي يتكون الفعل المكون للمخالفة الواردة بالبالغ يتعين أن تتمتع الشركة الوطنية بوضع مسيطر في السوق 

فقرة هـ من  – 8، فإن الفعل المبلغ عنه والمتمثل في المادة وبافتراض ثبوت الوضع المسيطر للشركة ،يةالمعن

القانون غير متحقق حيث تنص المادة على أنه: "يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي 

 مما يأتي:

 بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التعاقدية"التمييز في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل  هـ

تبين أنه يجب أن يكون األشخاص المتنافسة  هـ من الالئحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة، 13وبالنظر للمادة 

 : نظراً لما يليإذا كان األشخاص في مراكز تعاقدية متشابهة ما تم تحديد قد في مراكز تعاقدية متشابهة، و

 

 ذاتالموزع عن العميل وذلك رغم أن كالهما يقوم بالحصول على المنتج في نهاية األمر من  يختلف 

المصدر )الشركة(، فالموزع ينحصر نشاطه في توزيع المنتج مرة أخرى أي إعادة بيعه لشركات 

تستخدمه في تصنيع منتجات أخرى، بينما يقوم العميل بالحصول على المنتج واستخدامه لتصنيع منتج 

 خر. آ

  هناك عدة أساليب تستخدمها الشركات لتوزيع منتجاتها المختلفة، ولها مطلق الحرية في اختيار الطرق

التي تناسبها وفقاً لسياساتها التسويقية. فيمكن للشركة أن تختار البيع المباشر مع الشركات العميلة أو 

و غير حصريين( يقوموا هم يمكنها أن تقوم ببيع منتجاتها عن طريق موزعين مستقلين )حصريين أ

ن طريق وكالء تابعين وممثلين بدورهم ببيع المنتجات للشركات العميلة، كما يمكنها أن تختار العمالء ع

ويمكن للشركة اختيار استخدام أكثر من طريقة معاً، فالتعامل مع شركة ذات كيان اقتصادي كبير،  لها

 عامل مع شركة توزيع صغيرة أو متوسطة الحجم.من المتصور أن تختلف طريقة التعامل عنها عن الت
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( من الالئحة التنفيذية للقانون "يقصد باألشخاص المتنافسة، األشخاص الـذين يكون بمقدور أي 9ووفقا للمادة )

 منهم ممارسة ذات النشاط فـي السوق المعنية فـي الحال أو في المستقبل" ويقصد بذات النشاط أي النشاط

 يقع في سوق توزيع أو إنتاج أو تصنيع وليس المقصود به عمليات الشراء والبيع.التجاري الذي 

 ،تعامل من خالل عقودتال البالغ(  )مقدمة ةالشركات الموزعأن تبين وبتطبيق ذلك على الحالة المطروحة، 

من  العميلةالشركات السداد بينما تتعامل  ىالتزامات سو ةولكن من خالل طلبيات دون أن يقع على عاتقهم أي

تلتزم فيها بسحب كميات محددة مسبقاً وفقاً لجدول يتم إرفاقه بالعقد محدد به الكميات المطلوبة  خالل عقود سنوية

وفي حالة  ،,,,,,,,وذلك بأسعار محددة سلفاً وفي أغلب األحيان تكون طرق سداد مقدماً أو بآجل ال يتعدى  ،شهرياً 

وهو ما يختلف تماما عن حالة  ،ود، توقع جزاءات على الطرف المخالفعدم االلتزام بالشروط الواردة بالعق

  .الموزعين الذين ال يقع على عاتقهم أي التزام بسحب كمية معينة، كما أن السداد يكون آجالً 

الموزعين تلك المتبعة مع عن مع العمالء المتبعة امل شروط التعاختالف  اعتبارال يمكن وفي ضوء ما سبق، 

من قبل الشركة الوطنية  ممارسةوبالتالي فال تمثل تلك ال ،روط التعامل بين الموزعين والعمالءتمييز في ش

للعمالء عن الختالف المراكز التعاقدية وذلك  ،حماية المنافسةمن قانون هـ  8المادة  مخالفة لنص لمنتجات الذرة

 .اإلشارةنية كما سبق افتراض الوضع المسيطر للشركة الوطبكله وذلك  ،الموزعينتلك الخاصة ب

 

 :الخالصة والتوصيات: رابعاا 
 

 الخالصة -أ
 .من قانون حماية المنافسة)ب( و)هـ(  8 ادولمل ات الُمبلغ عنهامخالفالانتفاء  -

 

 التوصيات  -ب
 حفظ البالغ مع إخطار ذوي الشأن. -

 


