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 البالغ المقدم ضد

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، والشركة المصرية للنشا   

 والجلوكوز، وشركة المنيري لمنتجات الذرة 
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 ملخص تنفيذي

البالغ المقدم من  1122أكتوبر  3ورد لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية بتاريخ 

 (منتجات الجلوكوز والفركتوزوهي شركات توزيع ).....................................................................

والشركة المصرية للنشا والجلوكوز، وشركة المنيري لمنتجات  ،من الشركة الوطنية لمنتجات الذرةضد كل 

الشركة المصرية للنشا والجلوكوز، وشركة الوطنية لمنتجات الذرة، و وقد جاء في البالغ أن الشركة ،الذرة

 .د أسعار منتج الجلوكوز فيما بينهاتحديعلى باالتفاق يقومون  المنيري لمنتجات الذرة

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

الزمني  اإلطاربتحديد الجهاز ثم قام  ،الشكل والموضوع من حيثالبالغ  قبولتم  على ذلكالمنافسة، وبناًء 

 .31/21/1121وحتى  2/2/1112من للدراسة خالل الفترة من 

من الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، والشركة  الحالة محل الفحص تتعلق بشبهة وجود اتفاق بين كل  ن إحيث و

تحديد أسعار بيع منتج الجلوكوز، فبالتالي  ىلعلمنتجات الذرة  يالمنيروشركة  ،المصرية للنشا والجلوكوز

 يكفي وبالتالي فإنه ،من القانون 6تنحصر الممارسات االحتكارية محل الفحص في االتفاقات المجرمة وفقاً للمادة 

 إثبات أن األشخاص تقوم بالتنافس في ذات المنتج – بالنسبة للحالة الماثلة فيما يتعلق باالتفاقات األفقية المجرمة –

 .وهو منتج الجلوكوز داخل جمهورية مصر العربية ،وفي ذات النطاق الجغرافي ،المعني

بين الشركات  عوامل قد تشجع أو تسهل وجود اتفاقعدة  وجود خالل البحث والدراسة من التأكد تم وقد هذا

وجود  ،السوق والتركز في في السوق عدد الشركاتقلة : تتمثل هذه العوامل فيو ،العاملة في سوق الجلوكوز

 .المنتج تجانس ،اتشركالثالث اتصال مباشر بين 

 قانون من أ/6 بالمادة الواردةة لمخالفل اتشركالثالث  ارتكاب بإثبات المتعلقة المباشرة لألدلة التوصل تمكما 

ات الشركة الوطنية لمكالمات بين الشركلدى ماع أربع من موزعي منتج الجلوكوز تسا المنافسة من خالل حماية

 وذلك على النحو التالي: ،محل االتفاق

ام رئيس مجلس يق تبين منهاوالتي  ،وشركة المنيري بين الشركة الوطنية والشركة المصرية اتمكالم -

 إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الذرة بإجراء محادثة هاتفية مع مدير الشركة المصرية للنشا والجلوكوز

بأنه تم بالفعل رفع  المصرية أكد له مدير الشركةوالذي ين، في حضور الموزع ومدير شركة المنيري

بين الموزعين  ىرر مضمون تلك المكالمة في مقابلة أخركوقد ت ،كما سبق االتفاق فيما بينهم األسعار

 .1121وبداية عام  1122وذلك في نهايات عام  ،ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

قيامها إلى كة المنيري المسبقة برفع أسعار المنافسين قبل إعالنها باإلضافة مكالمة تفيد معرفة شر -

 بمراقبة تنفيذ االتفاق.
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حيث تبين أن الشركات تأكد وجود هذا االتفاق  ،والرجوع لبعض مؤشرات السوق االقتصاديالتحليل  وبإجراء

ثبوت انتهى معه الجهاز إلى  الذي مراألوبنسب متقاربة جدا، ذات التوقيت  فيالثالث تقوم برفع أسعارها 

والشركة المصرية للنشا والجلوكوز، وشركة المنيري لمنتجات  ،الشركة الوطنية لمنتجات الذرةمن  كل   خالفةم

إلى  التقريربرفع  التوصيةو زيادة أسعار الجلوكوز فيما بينهم، على االتفاقهمن القانون  أ/6المادة  ألحكام الذرة

 .ز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكاريةمجلس إدارة جها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 :موضوع الدراسة: أوالا 

 3/21/1122بتاريخ  ويشار إليه فيما يلي بالجهاز()جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية  ىتلق

البالغ المقدم من 

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

من الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، والشركة  ضد كل موزعي منتجات الجلوكوز والفركتوزبصفتهم  ........

 يلي بالشركات المشكو في حقها( )يشار إليها فيما المصرية للنشا والجلوكوز، وشركة المنيري لمنتجات الذرة

 . منتج الجلوكوز تحديد أسعار ىعل وذلك التفاق الشركات الثالث

 :اختصاص الجهاز: ثانياا 

 في اختصاصاته سواء من حيث الشكل ومن حيث الموضوع. البالغبدأ الجهاز بالبحث للتأكد من دخول موضوع 

إلى تقييد  ييؤدممارسة النشاط االقتصادي على نحو ال  أن تكون ( من قانون حماية المنافسة على2نصت المادة )

 الخاضعين للقانون ( فقرة )أ( من القانون األشخاص1حرية المنافسة أو منعها أو اإلضرار بها، وعرفت المادة )

بأنهم األشخاص الطبيعيون، واألشخاص االعتبارية، والكيانات االقتصادية، واالتحادات، والروابط والتجمعات 

ية وتجمعات األشخاص على اختالف طرق تأسيسها، وغيرها من األطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده المال

 الالئحة التنفيذية.

 2122لسنة  251ن الشركة الوطنية لمنتجات الذرة شركة مساهمة مصرية خاضعة ألحكام القانون رقم إوحيث  

عية والنشا من الذرة الصفراءوتمارس نشاطاً اقتصادياً في سوق إنتاج المحليات الطبي
2

، وأن الشركة المصرية 

وتمارس نشاطا  2122لسنة  251لصناعة النشا والجلوكوز شركة مساهمة مصرية تخضع للقانون رقم 

،فيهاتجار واإلاقتصاديا في سوق صناعة النشا والجلوكوز ومحورتها 
1
لمنتجات الذرة شركة  يالمنيرن شركة أو 

وتمارس نشاطا اقتصاديا بغرض  2111لسنة  15والقانون  2111لسنة  2نون رقم مساهمة مصرية خاضعة للقا

تلك الشركات من األشخاص االعتبارية الخاضعة ألحكام  تشغيل مصنع لمنتجات الذرة، األمر الذي تكون معه

.قانون حماية المنافسة
3
  

والتي منحت الجهاز  ،22/2دة الشركات المشكو في حقها وفقاً للما ويستمد الجهاز اختصاصه بفحص ممارسات

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

 بالنسبة لحاالت االتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة.

ي ستوق صتناعة عليه، يختتص الجهتاز بفحتص ستلوف كافتة األشتخاص التذين يمارستون نشتاطا اقتصتاديا فت وبناءً 

/أ متن 6المتادة  حكتامن ذلك ناتجا عن ممارسات تخالف أوما إذا كا ،الجلوكوز للوقوف على أسباب زيادة األسعار

أنه يحظر االتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنيتة إذا  ىعلوالتي تنص  ،قانون حماية المنافسة

  ع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.كان من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البي

 

 :السوق المعنية واإلطار الزمني للدراسة: ثالثا

 

 السوق المعنية - أ
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هما  :أن السوق المعنية هي السوق التي تقوم على عنصرين ىعل( من قانون حماية المنافسة 3نصت المادة )

عد كل منها بديال عمليا وموضوعيا عن وتكون المنتجات المعنية تلك التي ت ،المنتج المعني والنطاق الجغرافي

، ويعني النطاق الجغرافي منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس خراآل

 المحتملة في االعتبار.

من الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، والشركة  تتعلق بشبهة وجود اتفاق بين كل   الحالة محل الفحصن إوحيث 

فبالتالي  ،تحديد أسعار بيع منتج الجلوكوز ىعللمنتجات الذرة  يالمنيرللنشا والجلوكوز وشركة المصرية 

 من القانون.  6تنحصر الممارسات االحتكارية محل الفحص في االتفاقات المجرمة وفقاً للمادة 

ثبوت  ة محل البحث علىلن يؤثر في الحال من القانون 3وتجدر اإلشارة إلى أن تعريف السوق المعنية وفقا للمادة 

وبالتالي فال تتطلب دراسة ،  أية سوق معنيةمن القانون تجرم االتفاق في  6المادة ن إالمخالفة من عدمه، حيث 

تتجانس فيه خر آبديلة عملية وموضوعية لمنتج الجلوكوز أو وجود نطاق جغرافي  ىأخرمدى وجود منتجات 

لحالة الماثلة فيما يتعلق باالتفاقات األفقية المجرمة إثبات أن وعليه، فإنه يكفي بالنسبة ل ،ظروف المنافسة

وهو جمهورية  وفي ذات النطاق الجغرافي ،وهو الجلوكوز في ذات المنتج المعنيبالتنافس األشخاص تقوم 

 .مصر العربية

ستندات والحجج المقرر فقهاً وقضاًء أن القاضي الجنائي المصري ال يلتزم بمناقشة جميع المأن  ،روالجدير بالذك

التي يقدمها الخصوم، فهو يلتزم ببحث الدفاع الجوهري فقط الذي من الممكن أن يؤثر في المنطوق ونفي التهمة 

المنسوبة إلى المتهم
4
وعليه، فإن التمسك بكون السوق المعنية غير معرفة بشكل كامل ال يعد من قبيل الدفاع  ،

 أعاله لن يؤثر في القرار. الجوهري، ألن تعريفه بشكل واسع كما هو موضح

وفقاً لقانوني المنافسة األوروبي فإنه وباإلضافة إلى ذلك،
5
واألمريكي 

6
، ال يتم تحديد السوق المعنية في قضايا 

القاضي و ،االتفاقات األفقية المجرمة، فيكفي فقط اإلشارة إلى القطاع الذي تعمل فيه األشخاص محل االتفاق

يكون تقرير جهاز المنافسة متضمناً تحديداً دقيقاً للسوق المعنية، طالما أن ذلك لن  األوروبي بدوره لم يتطلب أن

يؤثر على التقدير بوجود ممارسات احتكارية
1
. 

 بالتنافسوعليه، فإنه يكفي بالنسبة للحالة الماثلة فيما يتعلق باالتفاقات األفقية المجرمة إثبات أن األشخاص تقوم 

 ، والذي سيتم شرحه الحقاً.ذات النطاق الجغرافيفي ذات المنتج المعني وفي 

 

 

 

 اإلطار الزمني للدراسة - ب

للقيام بالتحليالت  31/21/1121وحتى  2/2/1112ة خالل الفترة من قام الجهاز بتحديد اإلطار الزمني للدراس

 . معنية من عدمهفي السوق ال ما إذا كان هناف ممارسات ضارة بالمنافسةعلبيان ، االقتصادية والقانونية الالزمة
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 نظرة عامة عن سوق الجلوكوز: رابعا

تطور  ىإلباإلضافة  ،يتناول هذا الجزء تعريف المنتج المعني ودراسة الشركات العاملة في سوق الجلوكوز

 السوق خالل الفترة محل الدراسة.

 

 منتج الجلوكوز - أ

كوز والمالتوز وغيرها من يتكون شراب الجلوكوز من سائل لزج يحتوي على تركيزات مختلفة من الجلو

السكريات الغذائية والتي يتم الحصول عليها من النشا
2
ويتميز منتج الجلوكوز بارتفاع درجة لزوجته  ،

وإضفائه اللمعان للمنتجات التي يدخل في إنتاجها، وهذه الخصائص هي التي أدت إلى تفضيل استخدامه في 

الشرقية الحلويات المتماسكة القوام كالبونبون والحلويات
1
. 

 

 )الشركات محل الدراسة( الشركات العاملة في السوق - ب

 .العربية مصرجمهورية الجلوكوز في تقوم بإنتاج  فقط شركات توجد ثالث

 الشركة الوطنية لمنتجات الذرة .1
10

 

وخضعت لقانون الشركات  2122عام  – شركة مساهمة مصرية –تأسست الشركة الوطنية لمنتجات الذرة 

والئحته التنفيذية، بغرض إنتاج المحليات الطبيعية والنشا من الذرة الصفراء 2122لسنة 251رقم
22
وقد بدأ  ،

وتعتبر الشركة الوطنية لمنتجات الذرة هي الشركة األولي في مصر والشرق  ،2122اإلنتاج الفعلي للشركة عام 

منتج الفركتوز، الجلوكوز،  جوتقوم الشركة بإنتا ،األوسط التي تعنى بالمنتجات المستخلصة من الذرة الصفراء

 العلف، النشا الجاف، وزيت الذرة.

 لصناعة النشا والجلوكوز الشركة المصرية  .2

 251وهي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم  ،تأسست الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

2116والئحته التنفيذية عام 2122لسنة 
21
 يوه ،تاج النشا والجلوكوزوذلك بغرض إقامة وتشغيل مصنع إلن ،

كسر الذرة )كسب جنين والنشا الجاف، ووتقوم الشركة بإنتاج الجلوكوز،  ،تتبع مجموعة شركات أمريكانا

 الجلوتين، والجلوتوفيد.وزيت الذرة الخام، والذرة(، 

 شركة المنيري لمنتجات الذرة .3

2111لسنة  2لقانون رقم ة خاضعة لشركة مساهمة مصريوهي  ،1115 في عام يتأسست شركة المنير
23
، 

زيت خام، والجلوكوز، ووتقوم الشركة بإنتاج النشا،  ،وذلك بغرض تشغيل مصنع إلنتاج منتجات الذرة

 كسر ذرة.وجلوتين، و

 

 تطور سوق الجلوكوز خالل الفترة محل الدراسة -ج
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 واقع من الثالث الشركاتلدى  الحصص السوقية سيتم في هذا الجزء دراسة وتحليل سوق الجلوكوز من حيث

 . خالل فترة الدراسة حجم المبيعات المحلية

o الحصص السوقية من مبيعات الجلوكوز
14

 

عن  (: الحصص السوقية لشركة الوطنية والمصرية والمنيري من مبيعات منتج الجلوكوز1شكل بياني رقم )

2012إلى  2002الفترة من 
15

 

 

 الثالثالشركات المصدر: بيانات 

 ،متن مبيعتات الستوق .......... تستتحوذ فتي المتوستط علتى الوطنيتةأن الشتركة  يتاني الستابقمتن الرستم الب يتضتح

حصتة الشتركة  أنومتن الجتدير بالتذكر  ،في المتوسط ............ثم شركة المنيري  .......المصرية وتليها الشركة 

 .لسوق إنتاج الجلوكوزيري دخول شركة المنألسباب عديدة منها  فترة الدراسةتدريجيا خالل  انخفضتالمصرية 

 

 من قانون حماية المنافسة 6مدى مخالفة ممارسات الشركات محل الفحص للمادة : خامساا 

وذلك من  ،تبين للجهاز من خالل إجراءات البحث والتقصي وجود اتفاق على رفع أسعار بيع منتج الجلوكوز

التي نتجت عن الفترة محل  االقتصاديةالت والتحلي واقع المقابالت التي تمت مع موزعي الجلوكوز في السوق

وبالتالي تنحصر الممارسات االحتكارية محل الفحص في االتفاقات المجرمة  ،كما سيتم تفصيله الحقاً الفحص 

 ( من القانون. 6وفقاً للمادة )

وق معنية إذا ( من قانون حماية المنافسة "االتفاق أو التعاقد بين األشخاص المتنافسة في أية س6حظرت المادة )
 كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

 رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل. (أ 
اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية  (ب 

 الفترات الزمنية.العمالء أو السلع أو المواسم أو الحصص السوقية أو المواسم أو 

التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو االمتناع عن الدخـول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر  (ج 
 عروض التوريد.

تقييد عمليات التصنيع أو اإلنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع  (د 
 المنتج أو حجمه أو الحد من توافره."

( حظرت االتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية وأن 6ن النص السابق أن المادة )ويتبين م

 إحدى الممارسات الواردة بنص القانون.  ىعلاالتفاق أو التعاقد  يكون

 االتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنية - أ

ألشخاص الذين يكون بمقدور أي منهم شخاص المتنافسة بأنهم "ااأل من الالئحة التنفيذية للقانون، 1عرفت المادة 

 ".ممارسة ذات النشاط في السوق المعنية في الحال أو في المستقبل

                                                 
24
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وحيث اتضح من المقابالت التي أجراها الجهاز مع الشركات العاملة في السوق أن الشركة الوطنية لمنتجات 

لمنتجات الذرة تقوم بصناعة منتج  يالمنيروز وشركة الذرة، والشركة المصرية لصناعة النشا والجلوك

العامل الرئيسي في شرائه هو ن إحيث  ،منتج الجلوكوز يفبعضها البعض  تنافستلك الشركات وأن  ،الجلوكوز

.خراآلفبالتالي تعد كل من منتجات الشركات الثالث من الجلوكوز بديالً عن  ،السعر
26
  

داخل جمهورية مصر قتصادي اال ذات النشاطتمارس محل الفحص  الشركات الثالثفإن ذلك  ىعل وبناءً 

، األمر الذي الئحة التنفيذيةمن ال 1للمادة  وتكون بالتالي من قبيل األشخاص المتنافسة في السوق، وفقاً  ،العربية

 من القانون. 6يجعلها خاضعة ألحكام المادة 

  

  6 لمادةإحدى الممارسات الواردة بنص اعلى  االتفاق أو التعاقد - ب

 

 العوامل التي تسهل وجود اتفاق (1

تفاق بين االتشجع أو تسهل قد  أثبتتها الدراسات التطبيقية وأكدت البحوث العلمية انها هناف عدد من العوامل التي

تجانس  :ومن أهم العوامل التي تجعل من السهل حدوث اتفاق فيما بينهم ،األشخاص المتنافسة في السوق المعنية

بين األشخاص المتنافسة في  واضح قلة عدد األشخاص المتنافسين، ووجود اتصال مباشروالدراسة، المنتج محل 

السوق
21
 وبالنظر إلى سوق الجلوكوز يتضح اآلتي:  ،

وبالتالي فمنتج الجلوكوز  ،بنفس الخطواتمر يإنتاجه  نأ اتضح حيث ؛هناك تجانس في منتج الجلوكوز 

الخواص ، وليس له بديل عملي أو موضوعي يتماثل معه في ُمتجانسمنتج  تلك الشركات يعتبر ىلد

العالمة التجارية ليست عامل كبير يحدد على أساسه المستهلك شراء ن أاالستخدام، ومن الجدير بالذكر و

 منتج الجلوكوز معين في أغلب األحيان، وعليه يتضح تجانس المنتج مما يسهل معه االتفاق بين

.الشركات المنتجة
22
 

الجلوكوز في إنتاج تعمل في سوق  فقط شركات وجد ثالثتحيث  ؛الشركات والتركز في السوقعدد قلة  

  ومراقبته. ووضعه موضع التنفيذبل جمهورية مصر العربية، األمر الذي قد يسهل االتفاق فيما بينهم 

لنشا وجود اتصال مباشر بين رؤساء مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الذرة والشركة المصرية ل 

وهو ما أكده موزعي ،وشركة المنيري والجلوكوز
21
الشركة الوطنية حيث أقروا بحدوث اتصاالت  

اجتماعهم برئيس مجلس  لوذلك خال ،بخصوص رفع أسعار منتج الجلوكوز اتشرك الثالث هاتفية بين

شركة أن مدير شركة المنيري قام باالتصال بإحدى موزعي الإلى  باإلضافة ،إدارة الشركة الوطنية
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وهو ما تم بالفعل ،جنيه للطن 111الوطنية وأبلغه أن تلك األخيرة ستقوم برفع أسعارها بمبلغ قدره 
11
، 

تحديد أسعار بيع منتج  ىعلاألمر الذي يتضح معه بالفعل وجود مناقشات تدور بين تلك الشركات 

 الجلوكوز، وهو ما سيتم تفصيله الحقاً.

 

سوق  تشجع أو تسهل وجود اتفاق بين األشخاص العاملة فيقد ل التي ويتضح مما سبق توافر عدد من العوام

وجود االتفاق بين أدلة وقرائن تؤكد وجود  مدى دراسة ىإلإنتاج الجلوكوز، األمر الذي انتقل معه الجهاز 

  محل الفحص. الشركات الثالث

طرق مباشرة  ىإلتنقسم  نائيةفي اإلجراءات الجالمشرع  استقر عليهاطرق اإلثبات التي "والجدير بالذكر أن 

 وطرق غير مباشرة.

ويعني ذلك أن الدليل المباشر  ،الواقعة المراد إثباتها بالذات ىعلوالطرق المباشرة هي التي تنصب مباشرة 

يتضمن في ذاته قوته في اإلثبات، ومجرد تقديمه محاطاً بضمانات معينة يتيح للقاضي الحصول على العلم 

 اتها.بالوقائع المراد إثب

 أما الطرق غير المباشرة تنصب على واقعة أخرى ذات صلة منطقية وثيقة بالواقعة المراد إثباتها.

فهي تقرير يصدر عن شخص في  ،الواقعة مباشرةً  ىعلوتعد الشهادة من الدالئل المباشرة، باعتبارها تنصب 

دلي بشهادته شفوياً أمام السلطة وهي دليل شفوي باعتبار أن الشاهد ي ،شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه

وقد تكون حاسة الشاهد التي عاين بها الواقعة هي بصره وقد تكون حاسته السمع، وفي  ،المختصة بسماع شهادته

".مباشرة إذ أن الشاهد قد عاين الواقعة بحواسه الشخصيةمن الدالئل ال الشهادةتعتبر  الحالتين
12

 

  :امها على أنهوقد قضت محكمة النقض في العديد من أحك

وسائر العناصر المطروحة على  لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهودمن المقرر أن "

وأن تطرح ما يخالفها من  البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها بساط

ولها أصلها في  طقأخرى ما دام استخالصها سائغاا مستنداا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنصور 

وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي  –كما هو الحال في الدعوى المطروحة  –األوراق 

يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من 

الذي تطمئن إليه  الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير

ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع االعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على 

كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذ تعددت وبيان وجه أخذها بما  ،عدم األخذ بها

ولها أن  ،تقيم عليه قضاءها حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إال مااقتنعت به منها بل 

كما أن تناقض  تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها،

ال يعيب  –بفرض حصوله  –الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيالتها 

ولم  الهم استخالصاا سائغاا ال تناقض فيهالحكم أو يقدح في سالمته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقو

عقيدتها. وإذ كانت المحكمة في هذا الدعوى  يورد تلك التفصيالت على نحو يركن بها إليها في تكوين

فإن ما يثيره المحكوم عليه في هذا  ،اإلثبات وصحة تصويرهم للواقعة أقوال شهود قد اطمأنت إلى
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الصدد ينحل
11
وهو ما تستقل به محكمة الموضوع وال تجوز دليل إلى جدل موضوعي في تقدير ال 

أمام محكمة النقض." مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه
13
 

تشتير مجتمعتة إلتى وجتود اتفتاق بتين الشتركات التثالث محتل الفحتص علتى  قترائنو دالئل وقد تبين للجهاز وجود

 ىلقتانون علتامتن  (6)المختالف للمتادة تحديد أسعار بيتع منتتج الجلوكتوز، حيتث استتند الجهتاز فتي إثبتات االتفتاق 

قترره والتذي يؤكتد متا  ،التحليتل االقتصتادي لتطتور األستعار ختالل الفتترة محتل الدراستة ىوعلتشهادة الموزعين 

 .الموزعين

 :محكمة النقض على أنهستقرت اوقد 

ا مما تطمئن إليه من أدلة لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدته"من المقرر أن 

ليست مطالبة بأال تأخذ إال  يوهالدعوى بما في ذلك القرائن،  في اصروعن

بل إن لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو  المباشرة باألدلة

 العقلي االقتضاءها ال يخرج عن متى كان ما حصله الحكم من مباشرة كانت غير

."والمنطقي
14
 

األمريكي واألوروبي إلى إمكانية إثبات االتفاقات األفقية باألدلة غير المباشرة دون من القضاء  وقد ذهب كل  

الحاجة إلى حيازة دليل مباشر على وجود االتفاق، خاصةً أنه من الصعب عملياً الحصول على أدلة مباشرة حيث 

يتسم هذا النوع من الممارسات االحتكارية بالسرية ويكون أغلبه اتفاقات شفوية.
15
 

 النحو التالي: ىعلوذلك  تلك القرائن استعراضيما يلي سيتم وف

 :الخاصة بوجود االتفاقوالقرائن األدلة  (2

 

 شهودقوال الأ - أ

 
o االتفاقتؤكد  وشركة المنيري( الشركة الوطنية والشركة المصرية الثالث شركات ) بين اتكالمم 

 :على رفع األسعار

 

موزعيأفاد أربعة من  .2
26
وطنية لمنتجات الذرة، بأنهم قاموا بمقابلة رئيس الجلوكوز لدي الشركة ال 

مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الذرة في مقر الشركة، لالستفسار عن سبب رفعها ألسعار 

الجلوكوز بالمقارنة بالشركات األخرى المتنافسة، وأكدوا له عدم قيام الشركة المصرية للنشا والجلوكوز 

 ل الموزعينتساؤعلى  برفع أسعارها ، ورداً 
27
بإجراء محادثة  رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية قام 

الذين استمعوا للمكالمة بالكامل حيث أراد  في حضور الموزعينهاتفية مع مدير الشركة المصرية 

مدير الشركة  سؤالقد قام بو ،)السبيكر( صية مكبر الصوتاخعلى  إسماعهم للمكالمة، فوضع هاتفه
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 ، فأكد له مدير الشركةكما سبق االتفاق فيما بينهم منتج الجلوكوز فع أسعارقد ر عما إذا المصرية

 .بأنه تم بالفعل رفع األسعار المصرية

بين الموزعين ىأخرفي مقابلة تكرر مضمون تلك المكالمة وقد  .1
22
 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنيةو 

مدير الشركة  سؤالب يةكة الوطنرئيس مجلس إدارة الشرالذين استمعوا للمكالمة بالكامل، حيث قام 

أكد مدير الشركة فقد ، كما سبق االتفاق فيما بينهم منتج الجلوكوز قد رفع أسعار عما إذا المصرية

. ستقوم برفع األسعار من اليوم المقبل مثل ما تم االتفاق عليه المصرية في هذه المكالمة أن شركته

.1121- 1122هذه المقابالت في عام  وكانت
11
  

ن أن الشركة المصرية قامت بالفعل برفع أسعارها بعد تلك المقابالتود الموزعوأك
31
. 

نموزعيالأفاد أحد  .3
31
 وبين مدير رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنيةمحادثة هاتفية بين إلى  أنه استمع 

تم االتفاق لتأكد انه قد تم رفع األسعار كما با رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنيةحيث قام  شركة المنيري

 عليه فيما بينهم.

 

o مكالمة تفيد معرفة شركة المنيري المسبقة برفع أسعار المنافسين قبل إعالنها  

...........................................أفاد مستشار
32
 كما سبق اإلشارة، أن مدير شركة المنيري قام الشركة الوطنية 

بمحادثته هاتفياً 
33
 111محل الفحص سترفع أسعار بيع منتج الجلوكوز بمبلغ قدره  ثأكد له أن الشركات الثالو 

أن ذلك ما  مستشار الشركة المتحدة للتجارة وأضاف ،تلك األسعار مواعيد رفع له تفصيالً وضح أو ،جنيه للطن

.وقد تأكد ذلك للجهاز بعد الحصول على بيانات الشركة الوطنية وهو ما يتوافق مع أقوال الشاهد ،حدث بالفعل
 34

 

تحديد األسعار، تقوم شركة المنيري بمراقبة تنفيذ  ىعلبعد قيام الشركات أعضاء االتفاق  هويتضح مما سبق أن

 الشركة الوطنية. يمن خالل موزع وذلك ،األسعارقد رفعت  كة الوطنيةوالتأكد من أن الشر االتفاق

و الحد من المنافسة في أية سوق معنية بحسب طبيعتها على منع أتقوم االتفاقات االحتكارية وتجدر اإلشارة أن 

صوراً تلك االتفاقات خذ أوت ،ويكون ذلك لقيام األشخاص المتنافسة باالتفاق على عدم منافسة بعضهم البعض

أو تقسيم األسواق أو تقييد  أو خفض أو تثبيت األسعار( رفعتحديد األسعار )عديدة من أهمها االتفاق على 

 من القانون. 6االتفاقات التي جرمتها المادة  يوه ،عمليات اإلنتاج أو التوزيع

الشركة الوطنية  ىلدموزعي منتج الجلوكوز بعض ع محاضر جمع االستدالالت المشار إليها وبشهادة امومن ج

لمنتجات الذرة، يتبين قيام الشركات العاملة بسوق الجلوكوز باالتفاق على تحديد األسعار بالمخالفة ألحكام المادة 

محل الفحص خالل الفترة  دراسة تطور أسعار الشركات الثالثمن القانون، األمر الذي قام معه الجهاز ب/أ( 6)

 محل الدراسة.

 تطور األسعار على مدار فترة الدراسة - ب

ن من وجود وما أقره الموزعمتأكد للوذلك  ،قام الجهاز بتحليل تطور أسعار الجلوكوز خالل الفترة محل الدراسة

  :تياآلمحل الفحص، وقد تبين  الشركات ثالثال اتفاق بين
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 (: متوسط األسعار الشهرية للثالث شركات2رقم ) بياني شكل

 المصدر: بيانات الثالث شركات 

االتجاه الواضح ألسعار الثالث شركات صعوداً وهبوطاً  يتضح من الرسم البياني
35
حيث يوضح الرسم أن  ،

 التوقيتات ذاتتبين أنهم يقومون برفع أو خفض أسعارهم في يث ح التوقيت، ذاتاالتجاه في  ذاتاألسعار تأخذ 

يمكنها حال قيام أي من  ، في حين أنه يمكن أن يكون رد فعل أي من الشركات مختلفا حيثالنسبة تقريباً  ذاتوب

بالحفاظ على سعرها األقل الجتذاب عمالء جدد مما سيعظم أرباحه من خالل  الشركتين بزيادة السعر في السوق

أنه يتضح  1121األسعار في عام  اتجاهإلى  وبالنظر، أكبر من منافسيه بزيادة مبيعاته كتسابه لحصة سوقيةا

 ، وهو ما قد يمكن تفسيره ببدء الجهاز حماية المنافسة بفحصهناف تغير واضح في المنهج المتبع في التسعير

.البالغ المقدم ضدهم
36
 

ول الشركات في تلك االتفاقات المجرمة تكون عادة متصلة بزيادة الباعث من دخ جدير بالذكر أنال منأنه كما 

ما يكون ألطراف االتفاق المجرم حافز جدي فيما يعرف بـ"الغش"  هامش الربح أو الحد من التوسع، فإنه عادةً 

، وذلك أركانها واكتمالوقوع الجريمة  يفإن ذلك ال ينف االتفاقتنفيذ  فيإال أنه وإن حدث غش  ،في تنفيذ االتفاق

أي أن  ؛من جرائم الخطر وليس الضرر هي( 6المادة ) فيالمنصوص عليها  االحتكاري االتفاقألن جريمة 

وتجدر  ،عليه االتفاقبما تم  االتفاقكل من أطراف  التزامودون الحاجة إلثبات مدى  االتفاقالجريمة تقع بمجرد 

إنهاء أو إفشال االتفاقات االحتكارية، إال أن الفقه  اإلشارة إلى أنه إن كان الغش من الممكن أن يكون سبباً في

فحتى وإن حدث غش في  ،المقارن توصل إلى أن ذلك الغش نادراً ما يكون سبباً كافياً إلنهاء االتفاق االحتكاري

 استمراره. يفإن ذلك ال ينفي وجوده بدايةً وال ينف ،تفعيل االتفاق
31
 

 شهادة الشهود وباقي أدلة اإلثبات.اهها تأتي لتتماشى تماماً مع وعليه نجد أن أسعار الشركات الثالث واتج

سلوف عن  ليس نتاجاً أن تحديد أسعار منتج الجلوكوز وقرارات التسعير  السابقالبياني  الرسم ويتضح من

ن إ حيث ،هيكل السوق الذي يتسم باحتكار القلةناتج عن طبيعة  ،العاملة بالسوق شركات الثالث بين يمتواز

وبعدما يطمئن المنافس بأن رفع  ،وهي أن يكون هناف من يبدأ برفع السعر ،وف المتوازي يعمل بآلية مختلفةالسل

.بعدها برفع السعرأو المنافسين اآلخرين يقوم المنافس ، وبعد مرور فترة زمنيةالسعر مؤكداً 
32
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لتتماشى مع أقوال شهود  أتت التي الدالئل االقتصاديةو ومن واقع بيانات الشركات ،الحالة الماثلة فيإال أنه 

بناًء على اتفاق  وبنسب متقاربةالتوقيت  ذاتفع أو خفض األسعار في تقوم برالثالث شركات  أن تأكد ،اإلثبات

 .مسبق

الجهاز قام بسؤال مستهلكي منتج الجلوكوزن أإال 
31
والذين أفادوا بأن الشركات الثالث المنتجة )الشركة  ،

هناف نه أو ،النسب تقريباً  بذاتالوقت و ذاتة وشركة المنيري( تقوم برفع األسعار في الوطنية، الشركة المصري

بالجدول  كما هو موضح ،بيانات الشركات هأكدتوهذا ما  ،ارتفاع ملحوظ ومتزامن في الرفع كل شهر وشهرين

 التالي على سبيل المثال:

 2011مارس  12قرار تسعير 

ستتتعار الجلوكتتتوزأصتتتدرت الشتتتركة الوطنيتتتة قتتترار بزيتتتادة أ
41
 1122متتتارس  21ابتتتتداء متتتن تستتتليمات الستتتبت  

 جنيه مصري للطن.  ...........ليصبح

 األسعار الفعلية في هذا التوقيت:الجدول التالي يوضح 

 

 

 

 )جنيه مصري للطن(  (: متوسط األسعار اليومية للثالثة شركات لمنتج الجلوكوز1جدول رقم )

 المنيري المصرية الوطنية اليوم

 

 قبل قرار تسعير الوطنية

 ........ ........ ........ 1122مارس  1

 ........ ........ ........ 1122مارس  21

 بعد قرار تسعير الوطنية

 ........ ........  1122مارس  21

 ........ ........ ........ 1122مارس  23

 ........ ........ ........ التغير في السعر

 ........ ........ ........ ير في السعرنسبة التغ

 المصدر: بيانات الثالثة شركات 

 

                                                 
.
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...................................................................................... 
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 1122مارس  1الجدول السابق يوضح أن متوسط السعر اليومي لمنتج الجلوكوز للشركة الوطنية زاد من يوم 

وسط مت ،في نفس التوقيتو ذلك يتوافق مع قرار التسعيرو ،جنيه للطن .....بقيمة  1122مارس  23يوم إلى 

 قيمةب 1122مارس  23يوم إلى  1122مارس  1السعر اليومي لمنتج الجلوكوز للشركة المصرية زاد من يوم 

ارس م 1متوسط السعر اليومي لمنتج الجلوكوز زاد من يوم  ،فيما يخص شركة المنيريو ،جنيه للطن ....

يري قد خفضت أسعارها بتاريخ شركة المن أنالرغم من على  جنيه ....بقيمة  1122مارس  23يوم إلى  1122

 االتفاق اتبعتعدد عمالء أكبر إال أنها  الجتذابسيعطي لها فرصة كان مما  ،جنيه ....بمقدار  1122مارس  21

 جنيه كما سبق الذكر.  ....رفع األسعار بقيمة على 

تزامن في رفع األسعار إلى  هذا األمر يشيرة هو الذرة الصفراء، المصدر الرئيسي للتكلفأن ومن الجدير بالذكر 

 . بنفس القيمة بين الثالث شركات

بين الثالث اتفاق لتدعيم ما توصل إليه التقرير من أدلة خاصة بوجود  "قانون بنفورد"وقد تم االستعانة باختبار 

 (2المرفق انظر ) .لرفع األسعار في نفس الفترة وبنفس القيمة شركات العاملة بالسوق

المستهلكين برفع سعر منتج الجلوكتوز باستغالليقوموا  المنتجين أنوعليه يتضح 
42
ممتا ال يجعتل  ،بتنفس النستبة 

المستهلك سوى قبول زيادة األسعار، األمر الذي سينعكس بالتالي على العديد من المنتجات النهائية مما  أمامخيار 

  يزيد من األعباء المادية على المستهلك النهائي.

كوز وشركة لشركة الوطنية لمنتجات الذرة والشركة المصرية للنشا والجلوا قيامع ما سبق تبين ومن جما

وذلك بالمخالفة ألحكام المادة  ،، باالتفاق على تحديد األسعار سواء بالرفع أو الخفضالمنيري لمنتجات الذرة

 ./أ( من القانون6)

 :الخالصة والتوصيات: سادساا 

 الخالصة ( أ

/أ من قانون حماية المنافسة 6نتجة للجلوكوز بمخالفة أحكام المادة ما سبق قيام الشركات الم جماعتبين من 

وذلك استناداً إلى شهادة أكبر موزعي  ،جمهورية مصر العربية فيسعر بيع منتج الجلوكوز على رفع  التفاقهم

ة والتي تتضمن سماعهم للمكالمات الهاتفية التي دارت بين الشركة الوطني ،الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

حد بين أوالمكالمة التي دارت بين مدير شركة المنيري  ىإل، باإلضافة وشركة المنيري والشركة المصرية

وهذا ما اطمأن إليه فريق البحث  والذي أبلغه أن الثالث شركات ستقوم برفع أسعارها، ،موزعي الشركة الوطنية

وجود اتفاق بين الشركات العاملة في شهود بما أقر به ال خاصة مع الرجوع إلى األرقام االقتصادية التي أكدت

  .تحديد األسعارلسوق الجلوكوز 

 التوصيات ( ب

o  أ من قانون حماية المنافسة وتكليفها بإزالة المخالفة 6إخطار الشركات بمخالفتها ألحكام المادة/

  ( من قانون حماية المنافسة.11المشار إليها، وذلك وفقاً لنص المادة )

o افسة ومنع الممارسات االحتكاريةس إدارة جهاز حماية المنرفع التقرير إلى مجل. 
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