
  طلب رأى استشاري 
  مقدم من وزارة االستثمار

 ٢/٧/٢٠٠٧بتاريخ 
  

  موضوع الطلب
عن مدى تأثير بطلب اإلفادة بالرأي الطلب المقدم من السيد مساعد وزير االستثمار  تلقى الجهاز

 من من رأس المال بالشركة الوطنية لمنتجات الذرة% ٥٥طرح حصة المال العام والتي تبلغ 
 لسنة ٣ة والتنافسية على احتياجات السوق المحلي طبقاً ألحكام القانون رقم الناحية االحتكاري

  . بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية٢٠٠٥
  

  إجراءات الفحص
من القانون ) ١١(قام الجهاز ببحث الطلب والنظر في اختصاص الجهاز به في ضوء المادة 

وقد قام الجهاز بتحديد . من اختصاصات الجهازوانتهي إلى قبوله شكالً ودخوله موضوعاً ض
 ٢٠٠٥ مايو ١٦اإلطار الزمني للدراسة منذ تاريخ بدء العمل بأحكام قانون حماية المنافسة في 

  .٢٨/٦/٢٠٠٧حتى تاريخ تلقى الطلب من السيد مساعد وزير االستثمار في 
  

ا المنتج المعني والنطاق وبدراسة منتجات الشركة الوطنية بهدف تحديد السوق المعنية بعنصريه
الجغرافي تم تقسيم السوق المعنية إلي عدة أسواق مختلفة بسبب تعدد المنتجات التي تقوم الشركة 

هذا وقد انتهي الجهاز إلي . الوطنية بإنتاجها والتي تعتبر جميعها مستخرجات من الذرة الصفراء
 من القانون، ٤عليها في المادة تحديد وضع الشركة الوطنية، طبقاً لعناصر السيطرة المنصوص 

  :إزاء األسواق المعنية لمنتجات الشركة على النحو اآلتي
 

  وضع الشركة  النطاق الجغرافي  الصناعة   المعني المنتَج

 ٥٥الفركتوز
  والسكروز

  غير مسيطرة  مصر ودول االستيراد  المشروبات الغازية

الحلويات الطرية   ٤٢الفركتوز 
  والمخبوزات

  مسيطرة  مصر

  غير مسيطرة  ودول االستيراد مصر  الحلويات المتماسكة  الجلوكوز النمطي

  غير مسيطرة  ودول االستيراد مصر  الحلويات المتماسكة  الجلوكوز هاي مالتوز

  مسيطرة  مصر  الحالوة الطحينية  فهد

مصادر بروتين 
  األعالف

  غير مسيطرة  مصر ودول االستيراد  األعالف

  نشا الذرة الجاف
لغذائية والمواد الصناعات ا

  الالصقة
  مسيطرة  مصر

  غير مسيطرة  مصر ودول االستيراد  زيت الذرة المعبأ  زيت الذرة الخام

  



  رأى الجهاز
 إلى التوصية بأن بيع حصة المال العام بالشركة ٢٠٠٩ ديسمبر فيانتهى مجلس إدارة الجهاز 

المشتري في منتجات الوطنية لمنتجات الذرة يمكن أن يؤدي إلى نقل عناصر السيطرة إلى 
 وفهد ونشا الذرة الجاف، مما قد يترتب عليه إحداث تأثير فعال على األسعار أو ٤٢الفركتوز 

حجم المعروض من تلك المنتجات في السوق خاصة للصناعات األخرى التي تعتمد في مدخالت 
لعام بالشركة كذلك فإن طرح حصة المال ا. إنتاجها بشكل كبير علي إنتاج الشركة الوطنية للذرة

الوطنية لمنتجات الذرة للبيع لصالح أي شركة تتوافر لديها عناصر السيطرة على سوق السكر 
يمكن أن يؤدى بالتالي إلى تحقق السيطرة على سوق منتج الفركتوز ويزيد من احتمال إساءة 

  .استغالل الوضع المسيطر
 


