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 تنويه 

ي الرسم يعد التقرير للتداول للجمهور ألغراض البحث العلمي فقط والمعد هذا التقرير 

سمية ات الرأو االحتجاج به أمام الجهالتعويل عليه  الصادر عن الجهاز؛ ومن ثم ال يجوز

 بما في ذلك القضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

 الملخص التنفيذي

وكيل نقابة من  2015فبراير  1ورد لجهاز حماية المنافسة و منع الممارسات االحتكارية، البالغ الٌمقدم بتاريخ 

شكل خاص بُمبلغ "، وقد أكد الرابطة موزعي ومستوردي األدويةالصيادلة )ويشار إليه فيما يلي بـ"المبلغ"( ضد "

مل في مجال توزيع األدوية، ، وهذه الشركات تع>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>على 

حيد حيث قامت الشركات الُمبلغ ضدها بتو ".رابطة موزعي ومستوردي األدويةويعدوا كذلك أعضاًء في "

اسات على ه السيالسياسات البيعية والتسويقية، والُمتمثلة في تخفيض فترات االئتمان، والخصم النقدي، وقصر هذ

ى إلى تقييد الكثير من الصيدل هالك دونومتوسطة االست الصيدليات صغيرة ة يات الصغيرالصيدليات الكبرى، مما أدَّ

عد ذلك عدم ي   في الحصول على األدوية المطلوبة وعلى قدرتهم على االستمرار في السوق، ومن ناحية أخرى

الفة جود مخ. األمر الذي يشكل شبهة و2012لسنة  499تطبيق لقرار تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية رقم 

ألمر ألدوية، ا)أ( و)د( ، باإلضافة الى اتفاق ذات الشركات على سياسات احتكارية تتعلق بمرتجعات ا 6للمادة 

 )أ(.6الذي يشكل شبهة وجود مخالفة للمادة 

لمنافسة، ماية احقام الجهاز بدراسة البالغ والتأكد من دخوله في نطاق اختصاصاته المنصوص عليها في قانون  وقد

 وبناًء عليه تم قبوله من حيث الشكل ونظر الموضوع. 

رية مصر ي جمهوو في إطار دراسة البالغ، قام الجهاز بتحديد المنتج المعني، وهو سوق تجارة وتوزيع األدوية ف

 حتى تاريخه. 2011ة، و تم تحديد الفترة الزمنية للدراسة لتبدأ من عام العربي

 1420و 2013و 2011ي أعوام ف  وقد تبين من إجراءات البحث والفحص وجمع االستدالالت ثبوت ثالثة اتفاقات

، بين خمسة من شركات توزيع وتجارة األدوية، وهم اعداد التقرير حتى تاريخ 2014تمر اتفاق واس

ت د السياسالى توحيعوقد تمثل موضوع االتفاقات  ،............................................................

قع التي ت اتلصيدليلالتسويقية والبيعية الُمتمثلة في تقليص فترات االئتمان وتخفيض نسبة الخصم النقدي الممنوحة 

قييد على ت ى إلى تقليص هامش ربح تلك الصيدليات والعملفي شرائح المسحوبات الصغيرة والمتوسطة، مما أدَّ 

لذي يشكل مر ا، األقدرتهم في توفير جميع األدوية بالكميات واألصناف التي تحتاجها ومن ثم فقدان بعض عمالئهم

 )أ( و )د( من قانون حماية المنافسة. 6مخالفة ألحكام المادة 

ون حماية المنافسة و فقرة )أ( من أحكام قان 6من شبهة مخالفة المادة أما فيما يتعلق بسياسة المرتجعات وما تثيره 

ألدوية اتجعات منع الممارسات االحتكارية، فقد تبين عدم ثبوت مخالفة شركات توزيع األدوية، حيث إن سياسة مر

ى ألدوية علع اوزيمنتهية الصالحية يتم تحديدها من ِقَبل الشركات المنتجة والمصنعة للدواء ويقتصر دور شركات ت

  تطبيق هذه السياسة فقط.

( 21( و)20دتين )رفع التقرير لمجلس اإلدارة، إلعمال السلطات المخولة له بموجب الماوعليه، انتهى الجهاز الى 

   ما انتهى إليه قرار الجهاز.بإخطار ذوي الشأن  من قانون حماية المنافسة مع 
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 موضوع البالغ: أوالا 

 2015 فبراير 1ريخ بتا) المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية )ويشار إليه فيما يلي بـ "الجهاز"تلقى جهاز حماية 

يلي  ه فيماالبالغ الوارد من الدكتور/ محمد كمال عبد الفتاح سعودي بصفته وكيل نقابة صيادلة )ويشار إلي

خاص على إتهام وقد أكد المبلغ بشكل  ،بـ"الُمبلغ"( ضد "رابطة موزعي ومستوردي األدوية"

وهذه الشركات تعمل في مجال توزيع  ،<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

لُمبلغ شركات "افيما يلي بال " )ويشار إليهمرابطة موزعي ومستوردي األدويةفي " أعضاء  يعدوا كذلك األدوية، و

غ ضدها، " والشركات الُمبلاألدويةرابطة موزعي ومستوردي " شركات من قيام بلغيتضرر المُ  ضدها"(، وحيث

 ي العاجلالنقد بتقييد عمليات توزيع وتسويق األدوية، عن طريق االتفاق فيما بينهم على تحديد نسبة خصم الدفع

 499قم ربشرية للمشتريات، وبالتالي عدم تطبيقها للنسب الُمقررة بمقتضى قرار تسعير المستحضرات الصيدلية ال

الشركات تفاق اإلى  باإلضافة ،في مواجهة الصيدليات الصغيرة والمتوسطة%، 4.5بتها بـ والمحدد نس ،2012لسنة 

 ؛لكبرىدليات اتخفيض آجال االئتمان في حالة الدفع اآلجل للصيدليات الصغيرة على عكس الصي على ابلغ ضدهالمُ 

، اتهام . وأخيرا  منها من السوقخروج العديد إلى  حيث تمنح مدد ائتمان أكبر، مما أضر بالصيدليات الصغيرة وأدى

 بلغ ضدها باتفاقهم على سياسات احتكارية تتعلق بمرتجعات األدوية.الشركات المُ 

 اختصاص الجهاز: ثانياا 

 ع.وحيث قام الجهاز بفحص البالغ للتأكد من دخول موضوعه في نطاق اختصاصه من حيث الشكل، والموضو

 :اختصاص الجهاز من حيث الشكل -أ

قييد تإلى  ؤدىي( من قانون حماية المنافسة، على أن تكون ممارسة النشاط االقتصادي على نحو ال 1)نصت المادة 

اضعين للقانون، ( فقرة )أ( من القانون األشخاص الخ2حرية المنافسة أو منعها أو اإلضرار بها، وعرفت المادة )

ة ات الماليالتجمعوة، واالتحادات، والروابط بأنهم األشخاص الطبيعية واألشخاص االعتبارية، والكيانات االقتصادي

حة الالئ وتجمعات األشخاص على اختالف طرق تأسيسها، وغيرها من األطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده

 التنفيذية.

افسة، التي تنص ( من قانون حماية المن11يستمد الجهاز اختصاصه بفحص البالغ من نص الفقرة األولى من المادة )

األمر والت، ن من بين اختصاصات الجهاز "تلقِّي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع االستدالعلى أ

( من القانون 19ادة )باتخاذ هذه اإلجراءات بالنسبة لحاالت االتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة". كما تنص الم

 كام هذا القانون". على أنه "يجوز ألي شخص إبالغ الجهاز بأية مخالفة تقع ألح

في  صاديا  شركات توزيع األدوية أعضاء "رابطة موزعي ومستوردي األدوية" شركات تمارس نشاطا  اقت حيث إنو

ماية انون حقسوق توزيع األدوية، األمر الذي تكون معه تلك الشركة من األشخاص االعتبارية الخاضعة ألحكام 

 المنافسة. 

طلوبة ومشفوعا  يانات الميا  البغ على النموذج الُمعد من قِبل الجهاز مستوفالماثل من الُمبلِّ ه قد تم تقديم البالغ حيث إنو

 ( من الالئحة التنفيذية. 32(، و)31بالمستندات المؤيدة له وفقا  ألحكام المواد رقم )

 األمر الذي يفيد انعقاد اختصاص الجهاز من حيث الشكل.
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 اختصاص الجهاز بنظر الموضوع -ب

التسويق لبيع وصب موضوع البالغ علي قيام الشركات الُمبلِغ ضدها، باالتفاق فيما بينهم على سياسات اوحيث ين

النقاط  ظهر فيوالتي تدخل في إطار الشروط التعاقدية أيضا بين شركات التوزيع وعمالئها من الصيدليات، كما ي

 التالية:

فترات  تخفيض لبيعية والتسويقية والمتمثلة فياالتفاق بين شركات توزيع األدوية على توحيد السياسات ا -1

ومتوسطة االستهالك دون  االئتمان، والخصم النقدي، وقصر هذه السياسات على الصيدليات صغيرة

لمطلوبة دوية اتقييد الكثير من الصيدليات الصغيرة في الحصول على األإلى  ىالصيدليات الكبرى، مما أد  

دلية قرار تسعير المستحضرات الصي، ويعد ذلك عدم تطبيق لالسوقوعلى قدرتهم على االستمرار في 

 11رها المادة )أ( والتي تفس 6األمر الذي يشكل شبهة وجود مخالفة للمادة  .2012 لسنة 499البشرية رقم 

  )د(، ونصهم كالتالي: 6)أ( من الئحة قانون المنافسة و

ن من ية إذا كاين األشخاص المتنافسة في أية سوق معناالتفاق أو التعاقد ب"يحظر  )أ( من القانون 6المادة 

 شأنه إحداث أي مما يأتي:

 لمنتجات محل التعامل.أسعار اأو خفض أو تثبيت  رفع  (أ

 )د( من قانون حماية المنافسة والتي تنص على اآلتي: 6المادة 

 تي:....ي مما يأشأنه إحداث أاالتفاق أو التعاقد بين األشخاص المتنافسة في أية سوق معنية إذا كان من "يحظر 

لمنتج أو د نوع ا( تقييد عمليات التصنيع أو اإلنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات، ويشمل ذلك تقييد)...( 
 حجمه أو الحد من توافره"،

سعير قرار تعلى عدم تطبيق  ن اجتماع شركات توزيع األدوية واالتفاق فيما بينهمأإلى  وتجدر اإلشارة

اتفاقا   جل(، يُعد)في الجزئية الخاصة بخصم الدفع النقدي العا 2012 لسنة 499المستحضرات الصيدلية البشرية رقم 

 .ضمن االتفاقات األفقية التي يختص الجهاز بنظرهامن 

 

دمات خقبيل  والتي تعد من ،دوية على سياسات احتكارية تتعلق بمرتجعات األدويةاتفاق شركات توزيع األ -2

  )أ( والتي تنص على:6األمر الذي يشكل شبهة وجود مخالفة للمادة  ،ما بعد البيع

 أتي:ي مما ياالتفاق أو التعاقد بين األشخاص المتنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أ"يحظر 

حق على ، العائد المستتحديد السعرويدخل في لمنتجات محل التعامل. اأو خفض أو تثبيت أسعار  رفع (أ

أو  الشراء البيع وغيرها من الشروط التعاقدية المؤثرة في قرار وخدمات ما بعداألقساط ومدة الضمان 

 البيع."

 األمر الذي يفيد اختصاص الجهاز بنظر الموضوع.

 ثالثاا: نظرة عامة على سوق توزيع األدوية في مصر

 ازهوقد وضح للج قطاع الدواء أحد أهم القطاعات االقتصادية نظرا  لصلته المباشرة بصحة المواطن المصري، يعتبر

  .(1رسم التوضيحي )وصول للمريض كما هو مبين في الالمراحل التي يمر بها الدواء لل
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 للمريض للوصول الدواء بها يمر التي المراحل: 1 توضيحي  رسم

 

صيدليات، له للوبين وصو ،يعتبر سوق توزيع األدوية هو المرحلة الوسيطة بين إنتاج الدواء محليا  أو استيراده

  .وتختلف عملية توزيع األدوية المنتجة محليا  عن توزيع األدوية المستوردة

 توزيع األدوية المنتجة محلياا: .1

ن بدورهم ن يقوموللموزعين الذيأو  تتم عملية توزيع األدوية المنتجة محليا  عن طريق البيع المباشر للصيدليات

  والتوجه إليها بأنفسهم وعرض الكميات المتاحة.بإتاحة األدوية للصيدليات 

 :توزيع األدوية المستوردة .2

 :تتم عملية توزيع األدوية المستوردة، عن طريق أي من الوسائل اآلتية

شركة لمي للشركة لديها عقد وكالة وتوزيع للشركة المستوردة أو عقد توزيع فقط، كما يوجد المكتب الع -

لمصدرة نبية اسئول عن عمليات التسويق. ومن الممكن أن يكون للشركة األجاألجنبية المنتجة في مصر والم

ركة لكل ش ولكن األكثر شيوعا  هو أن ،أكثر من وكيل وموزع في السوق ألكثر من دواء أو لذات الدواء

  .( يقوم بعملية االستيراد والتوزيع Sole agentأجنبية وكيل واحد فقط ) 

 تها.مصرية ذات كيان قانوني تقوم بعمليات االستيراد والتوزيع والتسويق معا  لمنتجا أو شركة -

 مصدر الدواء

 إنتاج محلي 

 بائع )صيدلية(

 المستهلك النهائي )المريض(

 استيراد

  بيع مباشر
 شركات التوزيع

 

ود بعقمستوردين 

 وكالة وتوزيع
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 عينة وفقا  حصة م وبصفة عامة تتم عمليات التوزيع للكميات وفقا  لنظام الشرائح حيث يكون لكل مستشفى أو صيدلية

صال واالت لعالقات الشخصيةوتعتمد عملية التوزيع بشكل كبير على ا ،لحجم تعامالتها/مسحوباتها مع الموزع

 المباشر بالتليفون بين الصيدلي والموزع دون وجود عقود بيع مكتوبة.

  

 في سوق توزيع األدوية والتسويقية السياسات البيعية 

م رئيسية، ثازنها اللى مخإوتنقلها  ،نتاج الدواء ومن الموردينإاألدوية بجلب األدوية من مصانع  توزيعتقوم شركات 

لية يقوم كل صيد على طلب وبناء   ،المخازن الفرعية بالمحافظات المختلقةإلى  بنقلها من المخازن الرئيسيةتتكفل 

 العمالء.إلى  مندوبي شركة التوزيع بتوصيل األدوية

مالئها عة على تباع سياسات تسويقية مختلفة لتسويق منتجاتها بهدف زيادة المبيعات والمحافظإوتقوم الشركات ب

إلى  قيم السوتجارة وتوزيع الدواء وما يتطلبه من تقس جانس المنتجات التي تقدمها الشركات في سوقخاصة مع ت

 شرائح مختلفة.

ت أو لصيدليااهم تلك السياسات التسويقية المتبناة من شركات التوزيع في تسويق منتجاتها لعمالئها من أومن 

 تي:المستشفيات اآل

ذلك و ،ئهاخصم للدفع النقدي لعمال ةأن تقوم الشركات بإعطاء نسبسياسات الخصم النقدي: فمن المفترض  (1

ة لسن 314م القرار الوزاري رقالنسبة بداية من هذه تعجيل الدفع، وقد تم تحديد  ىكحافز لتشجيعهم عل

ث يبلغ بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية بحي 2012لسنة  499، وانتهاء بالقرار رقم 1991

 % من سعر بيع المصنع في حالة السداد الفوري.4.5خصم تعجيل 

نما إ، و2012سنة ل 499قرار ل % المحددة وفقا  4.5ولكن واقع األمر أن شركات توزيع األدوية ال تلتزم بنسبة الـ 

اوح كانت تتر ل، وقدللقوة التفاوضية للعمي تقوم بمنح خصم تعجيل دفع طبقا لشرائح مسحوبات العميل الشهرية ووفقا  

شتريات % لشريحة الم3بين  2014النقدي بين شركات التوزيع المتنافسة في السوق قبل سبتمبر  الخصمنسب 

ضال  ف، (ج50,000) حالة مشتريات أكثر من % في4.5إلى  تصلحتى تتدرج ، و(ج5000 -ج 1000) الشهرية من

 وجود استثناءات لكبار العمالء.عن 

لى خصم والذي ينص ع ،2012لسنة  499ومما سبق نستنتج أن جميع شركات توزيع األدوية تخالف القرار رقم 

 لشرائح مشترياتهم الشهرية. % دونما تقسيم للعمالء وفقاا 4.5تعجيل دفع مقداره 

 نوعين:إلى  دويةسياسات اآلجل )االئتمان(: حيث تنقسم مبيعات شركات توزيع األ  (2

كة لبيعي لشرلشهر ااالمبيعات النقدية: أي المبيعات التي يقوم العميل بتسديد قيمة فواتير شرائها في نهاية  .أ

ة ا في نهايها نقدوعة من األدوية التي يتم سدادما تحدد كل شركة توزيع قائمة بمجم دوية، وعادة  توزيع األ

ير عميل غالشهر البيعي )وهو يختلف من شركة توزيع ألخرى( أو بشيك بنفس تاريخ التحصيل في حالة ال

 لبيعي لكياة الشهر مكانية أن يقوم العميل بسداد أي نوع من األدوية نقدا  أي في نهايإإلى  ضافةإالمحظور، 

 يل الدفع تمنحه شركة التوزيع. يحظى بأكبر خصم لتعج

التي تندرج  دويةالتي تقوم شركة التوزيع بتوزيعها فيما عدا األ دويةالمبيعات اآلجلة: وتشمل قائمة بجميع األ .ب

ضافية من نهاية الشهر البيعي الذي يختلف من شركة إتحت البند )أ(، حيث يتم منح العمالء مهلة سداد 

وكذلك حسب االتفاق  ،ية الممنوحة للعمالء على شرائح مسحوباتهم الشهريةوتعتمد الفترات االئتمان ألخرى،

 2014فقبل سبتمبر  ،والذي يعتمد على عوامل متعددة أهمها سمعة العميل في السوق ،بين الشركة والعميل
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التي تمثل نسبة تتعدى  دويةقد كانت تتراوح متوسط فترات االئتمان التي تمنحها كبريات شركات توزيع األ

يوم ألقل شريحة مبيعات وتصل حتى  80ما بين  2014في مصر عام  دوية% من سوق توزيع األ80الـ 

 يوم ألقصى شريحة مبيعات.  105

ائد بسوق اري السنما ينظمه العرف التجإنه ال توجد أي قرارات تنظم سياسة البيع باآلجل، وأإلى  شارةوتجدر اإل

 .في منتصف عقد التسعينات دويةصر منذ ظهور شركات توزيع األبم دويةتوزيع األ

 جمهورية مصر العربية يف دويةاإلطار التشريعي لسوق األ 

رات لمستحضوا دويةه يتم تنظيم أسعار األحيث إنيتدخل القانون المصري بشكل كبير في سوق الدواء الداخلي، 

 بية وفقا  ات الطوالكيماويات والمستلزم دويةالصيدلية عن طريق لجنة تختص بإجراء الدراسات الالزمة لتسعير األ

 محلي:المنتج الوستورد من المنتج الم فيتم تنظيم كل   ،للقواعد المعتمدة من وزير الصحة في ضوء التكلفة االقتصادية

 القواعد المنظمة للمنتج المستورد -

 ات والكيماوياتوالمستلزم دويةبشأن إعادة تنظيم استيراد وتصنيع تجارة األ 1962لسنة  113وفقا  ألحكام قانون 

 ون غيرهاد بية"والمستلزمات الط دويةالطبية وتنص المادة األولى للقانون بتولي "المؤسسة المصرية العامة لأل

  المسئوليات والسلطات اآلتية:

 ة للدولة،تنفيذ السياسة الدوائي (أ

  دويةاستيراد ما يلزم حاجة البالد من األ (ب

 والمستحضرات الصيدلية. دويةتسعير األ (ج

االتجار وحليا  موالمستلزمات والكيماويات الطبية سواء منها المستورد أو المنتج  دويةتوزيع األ (د

أو  تنشها وللمؤسسة أن تعهد للمصانع المحلية وللشركات التي ،فيها طبقا  لألصول التجارية

 .تشترك في رأس مالها بتوزيع بعض أو كل هذه المواد وفقا  للخطة والنظم المقررة"

 

 دويةسعير األبشأن قواعد ت 1976لسنة  300تم تحديد ما يقصد بالتكلفة االقتصادية في قرار وزارة الصحة رقم 

ن عستوردة والمستحضرات الصيدلية المدوية لمستوردة فيقوم هذا القرار بتسعير األوالمستحضرات الصيدلية ا

 ،ب(ية )فوطريق القطاع الخاص بفرض على الشركات والصيادلة هامش ربح محدد على أساس فواتير الشراء الفعل

 مركية.الج مصاريف التأمين مصاريف النقل والتخليص والرسوم وذلك مع األخذ في االعتبار مصاريف نولون،

 القواعد المنظمة للمنتج المحلي -

ن أبش 1991 لسنة 314والمستحضرات الصيدلية التي يتم إنتاجها محليا  فتخضع لقرار رقم  دويةوفيما يخص األ

ما يقصد  تحديد ويتم بفعل هذا القانون ،والمستحضرات الصيدلية المنتجة محليا  وتحديد األرباح دويةتسعير األ

 ادية في كافة مراحل اإلنتاج: بالتكلفة االقتص

 أسعار الخامات المستوردة التي يحدد قيمتها على أساس فواتير الشراء الفعلية. .1

المحلي  لمنتجامن  ،أسعار الخامات المحلية التي يحدد قيمتها على أساس فواتير الشراء الفعلية  .2

 مباشرة.الويضاف غليها األجور المباشرة والتكلفة غير 

 الربح للشركة.يحدد هامش  .3

 يتم خصم تعجيل الدفع ومصروفات التوزيع. .4
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 يتم تحديد سعر البيع للجمهور. .5

 

  مزاولة مهنة الصيادلة 1955لسنة  127قانون رقم 
مة ، مزاولة مهنة الصيادلة في مصر بشكل عام، حيث يضع الشروط العا1955لسنة  127تشريع رقم  ينظم

ء نشاإوط لما يعد مؤسسات صيدلية ويحدد كذلك شر ا  كذلك تعريفوالخاصة لمزاولة مهنة الصيدلية، ويرد به 

تجار في ال اإلوكذا مح دويةومخازن األ دويةالصيدليات العامة والخاصة، ويحدد كذلك الشروط الخاصة بوسطاء األ

 يرادواست ،النباتات الطبية ومتحصالتها، ويضع كذلك الشروط واألحكام الخاصة بمصانع المستحضرات الصيدلية

 .والمستحضرات الصيدلية دويةاأل

 

  بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية 449/2012قرار رقم 

رار رقم كام القبتسعير المستحضرات الصيدلية، يتم تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية طبقا  ألح وفيما يتعلق

ية دلية البشرالقرار المستحضرات الصييقسم و ويتم بمقتضاه تحديد نسب ربح الصيدلي والموزع، ،2012لسنة  499

 -:على النحو التالي

 الة جديدة أوعلى مادة فع   ييحتو يوهو المستحضر الذ :Innovatorالمستحضر األصلي

 ابتكار جديد.

 Importedوالمستحضر الجنيس المستورد 

Generic: 

كل مستحضر مثيل لمادة فعالة مستوردة من الخارج وهو 

 تام الصنع.

مصانع في  وهو المستحضر المثيل الذى يتم تصنيعه :Local Genericي المستحضر الجنيس المحل

 داخل البالد.

ه وهو المستحضر الذى يتم تصنيعه في الخارج ويتم تعبئت :Bulk المستحضر البلك

 مصانع داخل البالد.في  وتغليفه
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 رابعاا: األطراف المعنية بالبالغ 
 

 م.يتعين تعريف األطراف المبلغ ضده قبل التعرض للمخالفة

  

  (المبلغ ضدها) دويةشركات توزيع األ -أ

 
..........................................  

..............................................................................................................................................

......................................................................................................................1  

 

1- ...........................  

..............................................................................................................................................

.................................................... 

 

 

 األشخاص المرتبطة

نفيذية ن الالئحة التإلى تعريف األطراف المرتبطة الوارد في المادة الخامسة م –في هذا الصدد  –تجدر اإلشارة 

ثر لكل أو أك لقانون حماية المنافسة التي تنص على أن يعد من األشخاص "األطراف المرتبطة المكونة من شخصين

لطرف لباشرة حدها مملوكة بطريقة مباشرة أو غير ممنهما شخصية قانونية مستقلة، تكون غالبية أسهم أو حصص أ

 كما يعد من هذه األطراف المرتبطة الشخص الخاضع أو األشخاص ،اآلخر أو تكون مملوكة لطرف واحد

و سهم أألالخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية 

 إلى التحكم في اإلدارة أو في اتخاذ القرارات". يعلى نحو يؤدحصص أيا كانت نسبتها، وذلك 

ساتقلين يتضح من هذا التعريف أن الالئحة وضعت معيارين يمكن االستناد ألي منهما العتباار شخصاين قاانونيين م

 أو أكثر أطرافا مرتبطة:

و حصص أسهم أ % من50: إذا امتلك أحد األشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر أكثر من معيار الملكية (1
 % من أسهم أو حصص كالهما.50الشخص اآلخر أو إذا امتلك شخص ثالث أكثر من 

م في للسيطرة الفعلية للشخص اآلخر بحيث يكون له التحك  : إذا كان أحد األشخاص يخضعمعيار اإلدارة (2
 خر.رف اآلللطاإلدارة أو في اتخاذ القرارات بالرغم من عدم توافر ملكية أغلبية أسهم أو حصص أحدهم 

 

 دويةرابطة موزعي ومستوردي األ -ب 

التي تعمل في مجال استيراد  دويةجمعية أهلية تضم معظم شركات األ دويةرابطة موزعي ومستوردي األتعتبر 

واستيرادها،  دويةرعاية مصالح الشركات العاملة في مجال توزيع األإلى  وتهدف بشكل أساسي دويةوتوزيع األ

تقوم الرابطة بدور رقابي تطوعي على الممارسة التي و نشطتها للقوانين والمواصفات المرعية،أوالتأكد من مطابقة 
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ويقوم أعضاء الرابطة بمناقشة المشكالت التي  ،دويةقد تكون ضارة أو مخالفة من قبل بعض الشركات أو مخازن األ

ل نقابة الصيادلة، الشركات المنتجة أو في حالة ظهور شركات غير تعامل معها مثتتواجههم مع الجهات التي 

كما يقوم أعضاء الرابطة بالتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بوضع السياسات البيعية في سوق  ،متخصصة في المجال

 .2دويةتوزيع األ

التوزيع  جه شركاتالتي توا المشكالتأو  دارة منتخب يقوم بمناقشة القراراتإن للرابطة مجلس أإلى  وتجدر اإلشارة

 -:يتكون منو مع باقي الجهات

 شركة المتحدة للتوزيع .2 الشركة المتحدة للصيادلة .1

  دويةشركة رامكو فارم لتجارة األ .4 شركة الشرق األوسط للكيماويات .3

 دويةشركة سوفيكو فارما لأل .6 شركة ابن سينا  .5

 دويةشركة إيميك لأل .8 شركة فارما أوفرسيز  .7

 والكيماويات دويةمالتي فارما لأل .10 دويةالمصرية لتجارة األالشركة  .9

  شركة كيميفارم ليميتيد .11

 

 شروط االنضمام في الرابطة

 .2009 لسنة 25االلتزام بالقرار الوزاري رقم  -1

جاري عن جل التمناطق التوزيع )ال يقل رأس المال المدفوع والمؤشر به في السأو  تناسب رأس المال مع منطقة -2

ام ضمانا  مليون جنيه في حالة الموزع الع 5جنيه مصري في حالة التوزيع داخل محافظة واحدة وعن مليون 

 لتوافر إمكانيات التوزيع الجيد(.

 وجود عدد كافي من السيارات المجهزة للتوزيع. -3

 .2009لسنة  25توافر مساحات تخزين كافية مع استيفاء شرط المساحة المنصوص عليه في القرار رقم  -4

 م( 2X 2X2المخزن باألبعاد المناسبة ) ال تقل عن أو  توافر ثالجات داخل المخزن -5

 المستوردة.أو  وجود عقود توزيع مبرمة مع بعض مع بعض الشركات المنتجة -6

 ليوم.اأهمية وجود ترمومترات وأجهزة لقياس الحرارة والرطوبة في المخازن وسجل لتسجيلها على مدار  -7

 ماثلة.ات العليه كافة البيانات الوارد والمنصرف وفواتير البيع وكافة البيان وجود نظام حاسب آلي مسجل -8

 صادرهوأخيرا  تمتع الشركة طالبة العضوية بسمعة طيبة في سوق الدواء على األخص شراء الدواء من م -9

 األصلية. 
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 (2014خامساا: الحصص السوقية للشركات العاملة في السوق )في عام 

 
شركات  من خالل أو العمالء مباشرةإلى  أن توزيع الدواء يتم من خالل الشركات المنتجة نفسهاإلى شارة تجدر اإل

سوق في ال التي تشمل النوعين السالف ذكرهم دوية، وتتمثل الحصص السوقية لشركات توزيع األدويةتوزيع األ

 تي: اآلالرسم التوضيحي في  2014المصري عام 

 
 2014 لعام المبيعات إجمالي من دويةاأل توزيعو تجارة لشركات السوقية الحصص :2 توضيحي رسم

 
 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

الشركة المتحدة 
للصيادلة
33%

ابن سينا
15%

فارما اوفر سيز
14%

الشركة المصرية 
لتجارة األدوية 

10%

الشرق األوسط
7%

امالتي فارم
4%

سوفيكو فارم
2%

اخناتون
1%

كيميفارم
1%

ايبيكو
8%

أخرى
5%
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)د( من قانون  6)أ( و 6مدى مخالفة ممارسات الشركات الُمبلغ ضدها للمادة  : سادساا 

 حماية المنافسة

إذا كان  ة سوق معنيةالتعاقد بين األشخاص المتنافسة في أيأو  "االتفاق المنافسة( من قانون حماية 6حظرت المادة )
 من شأنه إحداث أي مما يأتي:

 لمنتجات محل التعامل.اتثبيت أسعار أو  خفضأو  رفع (أ
 نوعية أو مراكز التوزيعأو  تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافيةأو  اقتسام أسواق المنتجات (ب

 الفترات الزمنية.أو  المواسمأو  الحصص السوقيةأو  المنتجات نوعيةأو  العمالء

ائر سات وساالمتناع عن الدخـول في المناقصات والمزايدات والممارأو  التنسيق فيما يتعلق بالتقدم (ج
 عروض التوريد.

 حجمهو أ ع المنتجويشمل ذلك تقييد نو للمنتجاتالتسويق أو  التوزيعأو  اإلنتاجأو  تقييد عمليات التصنيع (د
 الحد من توافره."أو 

ص اتفاق بين أشخا ( ال تتطلب تعريف للسوق المعنية، إذ يكفي فقط إثبات وجود6نص المادة ) أنإلى  وتجدر اإلشارة

اردة على الت الوتعريف دقيق للمنتج المعني، وأن يكون من شأن هذا االتفاق إحداث الحاإلى  متنافسة دون الحاجة

ت، يدات/الممارساالتواطؤ في المناقصات/المزاأو  تقسيم األسواق،أو  )رفع األسعار، 6سبيل الحصر في نص المادة 

تقوم  ن األشخاصثبات أوأخيرا  تقييد عمليات التصنيع/االنتاج/التوزيع/التسويق( لقيام الجريمة. وعليه، فإنه يكفي إ

 .ذات السوق وفي ذات النطاق الجغرافيبالتعامل في 

 

 :وهي كاآلتي ،المخالفة الواردة بنص المادةشرح توافر شروط الجزء التالي من التقرير  يعرضو

  .وجود اتفاق (أ

 .سوق المعنيةأية في  بين أشخاص متنافسة (ب

  .من شأنه إحداث الحاالت الواردة على سبيل الحصر (ج

 

كات الشر بين مكتوب اتفاقتبين للجهاز من خالل إجراءات البحث والتقصي وجمع االستدالالت وجود وقد 

قية د السياسات التسوييحفي تو (.....................................................................................المخالفة

 تقرير.وهو ما سيتم التعرض له تفصيال  الحقا  في ال والبيعية فيما بينهم داخل جمهورية مصر العربية

النشاط  أن الشركات محل الفحص تمارس ذاتالشركات محل الدراسة، وباإلشارة لما سبق أعاله إلى  وبالنظر

 التالي منتكون بوالمستوردة، أو  المنتجة محليا   دويةاالقتصادي داخل جمهورية مصر العربية، وهو مجال توزيع األ

، وذلك ر العربيةردة داخل جمهورية مصالمستوأو  المنتجة محليا   دويةسوق توزيع األفي  األشخاص المتنافسةقبيل 

 . من القانون 9وفقا  لنص المادة 

ك وذل ،6دة در الماإحداث الحاالت الواردة على سبيل الحصر في صهذا وقد تبين للجهاز أن االتفاق المؤثم من شأنه 

 كما يلي بيانه:
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  لمنتجات محل التعاملاتثبيت أسعار أو  خفضأو  رفعاالتفاق من شأنه 

ن الممكن أن مأ(، ال يجب أن يكون منصب مباشرة  على تحديد األسعار، بل /6لكي يكون االتفاق مخالف للمادة )

( 6لمادة )اتثبيت في األسعار. بعبارة أخرى، لم تحدد أو  خفضأو  رفع شأنها إحداث من وسيلةعلى أية ينصب 

انون طالما أنه أ( من الق/6مخالفا  لحكم نص المادة )موضوع االتفاق على سبيل الحصر، فأي موضوع اتفاق سيكون 

 شراء المنتج.أو  تثبيت في أسعار بيعأو  خفضأو  رفعإلى  أدى

حد كبير مع القانون المقارن وخاصة  إلى  تحديد األسعار متماشيا  إلى  ويعد هذا االتجاه في تجريم االتفاقات التي تؤدي

تحديد األسعار بشكل إلى  موضوع االتفاق طالما أن يؤديأو  التفاق بشكلقانون المنافسة األوروبي، حيث ال يهتم ا

كما يتبين بأن اتفاق األشخاص المتنافسة على أية تكاليف بشتى أنواعها تؤثر في أسعار  ،3غير مباشرأو  مباشر

 .4المنتجات يعد شكال  من أشكال االتفاقات الجسيمة على تحديد األسعار

ن معتفعاق كعان تلك المبادئ القانونية على الوقائع، يتبين أن موضوع االتفاق بين شركات التوزيعع أطعراف اال وبإنزال

 التي تتحملها الصيدليات. دويةشأنه رفع أسعار خدمة توزيع األ

ل تفاق يشكاألمر الذي يترتب عليه أن هذا اال ،موضوع معين لالتفاقأو  القانون لم ينص على صيغة حيث إنو

 أ( من قانون حماية المنافسة./6لفة صريحة لنص المادة )مخا

قد بين التعاأو  التفاق( من الالئحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة التي تحظر "ا11المادة ) نص هويدعم ما نقول ب

 التعاقد إحداث أي مما يأتي:أو  أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأن االتفاق

حق على لمنتجات محل التعامل. ويدخل في تحديد السعر، العائد المستاتثبيت أسعار أو  خفضأو  رفع (أ

 .البيعأو  الشراء وغيرها من الشروط التعاقدية المؤثرة في قراراألقساط ومدة الضمان وخدمات ما بعد البيع 

قانون ( بال6ة )أ( من المادة )مفسرة للفقر( بالالئحة التنفيذية وال11وبإنزال المعيار السابق ذكره بالفقرة )أ( من المادة )

الخاصة  لبيعيةاعلى توحيد السياسات  دويةعلى الحالة محل الفحص يتبين أن موضوع االتفاق بين شركات توزيع األ

وقد  ،عالتوزي والذي يدخل في إطار الشروط التعاقدية بين الصيدليات وشركاتبسياسات االئتمان والخصم النقدي 

حوبات ح المسفاق تقليص فترات االئتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات التي تقع في شرائترتب على االت

ات في الصغيرة والمتوسطة على عكس ما كان معمول به قبل االتفاق، ومن ثم ارتفعت تكلفة حصول الصيدلي

، وهو ما ............................................الشريحة المذكورة على خدمة التوزيع من الشركات أطراف االتفاق 

قية ة والتسويالبيعي ن االتفاق على توحيد السياساتأوبالتالي يمكن القول  ،تلك الصيدليات أثر بدوره على هامش ربح

 (11مادة )من ال وهذا ما تحظره الفقرة )أ( للصيدليات، دويةيعد وسيلة من شأنها إحداث رفع سعر خدمة توزيع األ

  قانون حماية المنافسة.ل يمثل مخالفةألمر الذي يعضض أن يقع هذا االتفاق بالالئحة، ا

 

ية أنافسة في ن أشخاص متالتعاقد بيأو  )أ( من الالئحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة "االتفاق 11المادة كما حظرت 

 التعاقد إحداث أي مما يأتي:أو  سوق معنية إذا كان من شأن االتفاق
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مستحق لعائد ال، ايدخل في تحديد السعرو الشراء للمنتجات محل التعامل.أو  تثبيت أسعار البيعأو  خفضأو  "رفع
 البيع".و أ لشراءاوغيرها من الشروط التعاقدية المؤثرة في قرار  وخدمات ما بعد البيععلى األقساط ومدة الضمان 

لى سياسة ع دويةوجود اتفاق بين شركات توزيع األوبإنزال هذا المعيار على الحالة محل الفحص فيما يتعلق بشبهة 

يدها ة يتم تحدصالحيمنتهية ال دويةمنتهية الصالحية، تبين أن سياسة مرتجعات األ دويةاحتكارية تتعلق بمرتجعات األ

اسة فقط ك السييقتصر دورها على تطبيق تل دويةمن قبل الشركات المنتجة والمصنعة للدواء وأن شركات توزيع األ

ركات وم الشوأن مناقشة شركات التوزيع أعضاء الرابطة لمشكلة المرتجعات أثناء اجتماعاتهم كان بهدف أن تق

كالت في مش الموردة بتحديد سياسة المرتجعات الخاصة بها بطريقة واضحة وتخطر بها الصيدليات حتى ال تتسبب

لمنافسة فيما يتعلق ا)أ( من الالئحة التنفيذية لقانون حماية  11ينفي شبهة انطباق المادة  للصيدليات، األمر الذي

 منتهية الصالحية في الحالة محل الفحص. دويةبسياسة مرتجعات األ

ف اتحاد أحد غروجدير بالذكر أن هناك مفاوضات دائرة بين الشركات المنتجة للدواء أعضاء غرفة مصنعي الدواء )

ل صفتها ممثادلة ببصفتها الوسيط بين المنتجين والصيادلة وبين نقابة الصي دويةوبين رابطة موزعي األ الصناعات(

ن ممنتهية الصالحية  دويةعن جموع صيادلة مصر لتعديل نسب المرتجعات المطبقة ولعمل فترة سحب لأل

 (. Washoutالصيدليات ) 

 للمنتجاتالتسويق أو  التوزيعأو  اإلنتاجأو  قيد عمليات التصنيعاالتفاق من شأنه أن ي  

عنية إذا مي أية سوق فالتعاقد بين األشخاص المتنافسة أو  "االتفاق كذلك ( من قانون حماية المنافسة6حظرت المادة )
 كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

 حجمهو أ ع المنتجتقييد نو ويشمل ذلك للمنتجات التسويقأو  التوزيعأو  اإلنتاجأو  تقييد عمليات التصنيع (د
 ."الحد من توافرهأو 

 

جذب العمالء من خالل تقديم خدمة إليهم وبناء صلة قوية معهم، ويعد من أهم علوم اإلدارة  ،التسويقبعملية ويُقصد ب

فهي . ويتبين من هذا التعريف أنه ال توجد وسائل محددة على سبيل الحصر لجذب العمالء، 5الالزمة لنجاح أية شركة

 من الممكن أن تشتمل على أية وسيلة كانت طالما أنه سيكون من شأنها جذب العمالء ودعم قوة الشركة التنافسية.

 في يدلياتمن الص في الحالة الماثلة في جذب عمالئها دويةوتتمثل أدوات التسويق التي تستخدمها شركات توزيع األ

داد ه على السري لحث( يمنحه البائع للمشتهية )او مبلغ متفق عليوهو عبارة عن خصم نسبة مئو: الخصم النقدي "أوال  
ى ئن ( ويسمد ) داالمبكر ويسجل في دفاتر البائع كتكلفة )مدين( ويسمى خصم تعجيل دفع، وفي دفاتر المشتري كإيرا

 لكي يسدد لمشتريل"ويعرف بأنه المدة الزمنية التي يمنحها البائع  جلثانيا: فترات االئتمان/ اآلو ،خصم مكتسب"
 ".التزاماته

سائل وإحدى  تعتبرمما سبق، يتبين أن الخصم النقدي وفترات االئتمان التي تمنحها شركات التوزيع للصيدليات 

ي مول بها فالمع لتجاريةالمنافسة المشروعة واألدوات التسويقية الالزمة لجذب العمالء وذلك بناء على العادات ا

 وسلوك الغالبية العظمى من شركات التوزيع. دويةسوق توزيع األ

والخاص  دويةشركات توزيع األكبرى يتبين أن موضوع االتفاق بين  ،وبإنزال هذا المعيار على الحالة محل الفحص

، التي تعتبر إحدى أدوات االئتمان والخصم النقدي فترات تقليصالتي تشمل و التسويقية والبيعيةبتوحيد السياسات 

ع تكلفة حصول اارتفما ترتب عليه و ،شرائح مسحوبات صغيرة ومتوسطة جذب العمالء من الصيدليات ذات
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وهو ما أثر بدوره على هامش  ،الصيدليات في الشريحة المذكورة على خدمة التوزيع من الشركات أطراف االتفاق

، بالكميات واألصناف التي تحتاجها كما كان الوضع قبل االتفاق دويةجميع األ على توفيروحد من قدرتها ربحها 

  د(./6األمر الذي يعد من قبيل تقييد عمليات التسويق التي حظرتها المادة )

 

 االتفاق جراءثار المترتبة اآل: 

 علي الصيدليات( 1

ن والخصم الئتماابشأن توحيد السياسات البيعية التي تشمل توحيد سياسات  دويةيترتب على اتفاق شركات توزيع األ

رائح شقع في توالذي انعكس في صورة تقليص فترات االئتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات التي  ،النقدي

 :تياآل به قبل االتفاق، ترتب على تلك السياسات المسحوبات الصغيرة والمتوسطة على عكس ما كان معمول  

طراف أمن الشركات  دويةارتفاع تكلفة حصول الصيدليات في الشريحة المذكورة على خدمة توزيع األ  -1

 دويةع األير جميمن قدرتها على توف ومن ثم حد   ،ر بدوره على انخفاض هامش ربحيتهااالتفاق، وهو ما أث  

ء ف بعض من عمالانصراإلى  أدى هذاو - كما كان الوضع قبل االتفاق -بالكميات واألصناف التي تحتاجها 

 صناف. سالسل الصيدليات الكبرى التي يتوافر لديها كافة األإلى  تلك الصيدليات

 ا  خزونمن تترك أوال تستطيع  دويةكميات أقل من األ يصبحت تشترأن معظم الصيدليات بتلك الشريحة إ -2

شركات لالبيعية  لسياسةالعدم قدرتها على الوفاء بااللتزامات المالية التي زادت نتيجة تغيير  دويةلديها من األ

 عنها تراكم للشيكات في بعض األحيان. م  ج  التوزيع، ون  

 :( على شركات التوزيع الصغيرة2

 برابطة موزعيضو وع دويةشركات توزيع األ إحدىوهي  - ..................بمقابلة شركة  ،على سبيل المثال

 دويةاأل تفاق بين شركات توزيع%، أفادت بأن هذا اال ....نحصتها السوقية أقل موالتي تبلغ  - دويةومستوردي األ

ات تصاديذات االق دويةعلى خفض فترات االئتمان وخفض نسب الخصم النقدي يؤثر بدوره على شركات توزيع األ

لمرتفعة نقدي انح كبار العمالء فترات االئتمان ونسب الخصم الضعف في سوق التوزيع التي ليس في مقدورها ماأل

 صغيرة علىكات ال، األمر الذي من شأنه أن يقيد قدرة تلك الشرمخالفةتفاق عليها من قبل الشركات الالتي تم اال

 .دويةتوزيع األ

 

 ةأي وضعفي عدم التدخل ب ة موزعي ومستوردي األدويةورابط ة صناعة األدويةتوعية غرفالقيام ب 

 المنافسة.بسياسات قد تضر 

  2012ة لسن 499مخاطبة وزارة الصحة والسكان بشأن إمكانية إعادة النظر في القرار الوزاري رقم ،
 ربح يتم رفع هامش ربح المنتج والموزع بمقدار يتناسب مع الزيادة التي أقرها في هامش بحيث

يق للتطب الصيدلي، وذلك بهدف تحقيق توازن بن كافة أطراف المنظومة الدوائية ولجعل القرار قابل
 على أرض الواقع.

 


