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 /ب من قانون حماية المنافسة 6المادة  مخالفةبشأن 
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 التنفيـذي الملخـص

أثناء اتخاذ إجراءات البحث والتقصي في أحد  لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية توافر

 احتمالبعض المعلومات حول <<<<<<<<<<<<<<<< الشركة بخصوص، للجهاز الواردة اغاتالبال

 سوق في والعاملتان ،>>>>>>>>>>>> وشركة <<<<<<<<< شركة من كل   بين اتفاق وجود

أثار  الذي األمر العمالء، أساس على بينهما فيما النشا توزيع سوق تقسيم على الجاف، الذرة نشا توزيع

 .المنافسة حماية قانون/ب من 6 للمادةلفة وجود مخا احتمالبعض الشبهات حول 

 مخالفة وجودمن  للتحققإجراءات البحث والتقصي وجمع االستدالالت  باتخاذ بالمبادرة الجهاز قام وعليه

 .عدمه من

 اإلطارمن حيث الشكل والموضوع، ثم قام بتحديد  اختصاصاتهالجهاز بالتأكد من دخول الدراسة في  قام

 .11/12/2011 وحتى 1/1/2002الفترة من الزمني للدراسة خالل 

 وهو الجغرافي والنطاق الجاف، الذرة نشا منتج وهو المعني المنتج بعنصريها المعنية السوق تحديد تم كما

/ب 6 للمادة <<<<<<<< الشركتين ممارسات مخالفة مدى دراسة بهدف وذلك العربية، مصر جمهورية

 السوق المعنية. من القانون باعتبارهما أشخاص متنافسة في

 االتفاقيسرت  عوامل عدة توافر خالل من لالتفاق، المناسبة/ المهيئة البيئة وجود من التأكد تم وقد هذا

 المعلومات تبادل شفافيةو الشركتين، من كل   بين المباشرة الوطيدة العالقة: وهي ،بين الشركتين

لمنتج نشا الذرة بيرة من المشتريات المحلية نسبة ك ىاستحواذ الشركتين علو المنتج، تجانسو واألسعار،

 .الجاف الذرة نشا توزيع سوق لدخول عوائق وجود وأخيرا   ،الجاف

 الواردة المخالفات/ للممارسات الشركتين ارتكاب بإثبات المتعلقة المباشرة لألدلة التوصل تم وبالفعل

 االتفاق طرافأ األشخاص إقرار خالل من المنافسة، حماية قانون من ب/6 بالمادة

 الشهود ألقوال باإلضافة ،(>>>>>>>>>>>>.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.) 

إلى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة  التقريربرفع  التوصيةإلى مل فريق العانتهى معه  الذي األمر

 الشركتين خالفةلثبوت م ومنع الممارسات االحتكارية،

 اقتسام على التفاقهما/ب من القانون 6المادة  ألحكام<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 نوعية العمالء. على أساس ماالسوق المعنية فيما بينه
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 دراسة

 /ب من قانون حماية المنافسة 6لمادة ا مخالفةبشأن 

  سوق توزيع نشا الذرة الجاف في

  واختصاص الجهاز الدراسة: موضوع أولا 

 الدراسةموضوع  -0

 اتخاذعلى ما توافر لجهاز حماية المنافسة )ويشار إليه فيما يلي بالجهاز( من معلومات أثناء  بناء  

لجهازإجراءات البحث والتقصي في أحد البالاغات الواردة ل
1
األمر الذي أثار بعض الشبهات حول  ،

الممارسات االحتكارية )ويشار إليه فيما  ومنع المنافسة حماية قانون من/ب 6 للمادةاحتمال وجود مخالفة 

من شركة  كل  بين  اتفاق بوجود يتعلق فيمايلي بقانون حماية المنافسة(، 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 .الجاف الذرةنشا  توزيع سوق في والعاملتان <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 .عدمه من مخالفة وجود إلثبات االستدالالت وجمع والتقصي البحثالجهاز باتخاذ إجراءات  قام وعليه

   الجهاز اختصاص -1

الشكل أو من حيث في اختصاصاته سواء من حيث  الدراسة موضوع دخولمن  للتأكدالجهاز بالبحث  بدأ

 الموضوع.

 :الشكل حيث من الجهاز اختصاص - أ

 يؤدى ال نحو على االقتصادي النشاط ممارسة تكون أن على المنافسة حماية قانون من( 1) المادة نصت

 األشخاص القانون من)أ(  فقرة( 2) المادة وعرفت بها، اإلضرار أو منعها أو المنافسة حرية تقييد إلى

أنهم األشخاص الطبيعيون، واألشخاص االعتبارية، والكيانات االقتصادية، ب للقانون نالخاضعي

واالتحادات، والروابط والتجمعات المالية وتجمعات األشخاص على اختالف طرق تأسيسها، واغيرها من 

 األطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية.

 و شركة.......................................... .............................. شركةحيث إن و

 تلكاألمر الذي تكون معه  ..............................................................................................

 من األشخاص االعتبارية الخاضعة ألحكام قانون حماية المنافسة.  الشركات

 الدراسات إجراء المنافسة حماية قانون من( 11) للمادة وفقا   الجهازاصات من بين اختصحيث إن و

 .الدراسة بهذه مختصا   الجهاز معه يكون الذي األمر بالمنافسة، الضارة الحاالت لكشف الالزمة والبحوث

 الجهاز من حيث الموضوع اختصاص - ب

أساس  علىشا الذرة الجاف سوق توزيع ن اقتسام علىحول احتمال وجود اتفاق  ةشبه توجد أنه وحيث

 ،والعاملتان في سوق توزيع نشا الذرة الجاف ،..................................... من كل   بيننوعية العمالء، 

والتي تتعلق  ،مما يشير إلي دخول موضوع الدراسة ضمن حاالت االتفاقات التي يختص الجهاز بنظرها

  :أنه عليو التي تنص  منافسةال حماية قانون/ب من 6المادة  بمخالفة

االتفاق أو التعاقد بين األشخاص المتنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يحظر "
 :يأتي
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اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز  ( ب

وقية أو المواسم أو التوزيع أو نوعية العمالء أو السلع أو المواسم أو الحصص الس

 ."...الفترات الزمنية.

   المعنية والسوق للدراسة الزمني اإلطار: ثانياا 

 للدراسة الزمني اإلطار -0

أخذا  في  11/12/2011وحتى  1/1/2002الفترة من  خاللالجهاز بتحديد اإلطار الزمني للدراسة  قام

ع الشركة الوطنية لمنتجات الذرة بدراسة وض والخاص 15/9/2009الصادر في  الجهازاالعتبار تقرير 

المعلومات والبيانات الواردة  لكافةباإلضافة  ،11/12/2001وحتى  1/1/2004والذي تضمن الفترة من 

سابقا   إليه المشار البالغفي 
2

كفترة  2001 إلى 2001 عامفي االعتبار الفترة من  األخذوسوف يتم ، 

 التي سيتم تفصيلها الحقا .  حداثواألاسترشادية لالستدالل بها على بعض الوقائع 

 المعنية السوق -1

( من قانون حماية المنافسة علي أن السوق المعنية هي السوق التي تقوم على عنصرين 1نصت المادة )

وتكون المنتجات المعنية تلك التي تعد كل منها بديال  عمليا   ،هما المنتج المعني والنطاق الجغرافي

منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع  ،النطاق الجغرافي وموضوعيا  عن األخر، ويعني

 أخذ فرص التنافس المحتملة في االعتبار.

 ........................................من كل   بين اتفاق وجود بشبهة تتعلق الفحص محل الحالةحيث إن و

على أساس نوعية  ماوق توزيع النشا فيما بينهفي سوق توزيع نشا الذرة الجاف، على تقسيم س والعاملتان

 من القانون.  6الفحص في االتفاقات المجرمة وفقا  للمادة  محلالعمالء، بالتالي تنحصر الممارسات 

( من القانون لن يؤثر في الحالة محل البحث 1وتجدر اإلشارة إلى أن تعريف السوق المعنية وفقا للمادة )

( من القانون تجرم االتفاق في أية سوق معنية وبالتالي 6المادة )حيث إن  علي ثبوت المخالفة من عدمه،

فال تتطلب دراسة مدى وجود منتجات أخري بديلة عملية وموضوعية لمنتج نشا الذرة الجاف أو وجود 

نطاق جغرافي آخر تتجانس فيه ظروف المنافسة. وعليه، فإنه يكفي بالنسبة للحالة الماثلة فيما يتعلق 

اقات األفقية المجرمة إثبات أن األشخاص تقوم بالتعامل في ذات المنتج المعني وفي ذات النطاق باالتف

 االتفاق. أطرافاألشخاص  تتنافس فيها التيهي السوق  السوق المعنية الجغرافي، ويكون بالتالي تعريف

بمناقشة جميع  الجدير بالذكر، إن المقرر فقها  وقضاء  أن القاضي الجنائي المصري ال يلتزم منو

المستندات والحجج التي يقدمها الخصوم، فهو يلتزم ببحث الدفاع الجوهري فقط الذي من الممكن أن يؤثر 

 معرفة اغير المعنية السوق بكون التمسك فإن وعليه،. 1في المنطوق ونفي التهمة المنسوبة إلى المتهم

 في يؤثر لن أعاله موضح هو كما واسع بشكل تعريفه ألن الجوهري، الدفاع قبيل من يعد ال كامل بشكل

القرار
4
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 ينصب والذي الدراسة، بموضوع الجهاز اختصاص في سابقا   ورد لما وباإلشارة الدراسة هذه إطار وفي

 الذي األمر العمالء، نوعية أساس على الجاف الذرة نشا توزيع سوق اقتسام على اتفاق وجود احتمال على

 بدائل وجود بحث في والخوض مفصل بشكل المعنية السوق يفتعر عن النظر يصرف أن شأنه من

 موضوع على ذلك يؤثر لن أنه حيث الجغرافي، النطاق تحديد أو المعني للمنتج وموضوعية عملية

المعنية بالسوق المقصود هو يعتبر والذي نفسه االتفاق
5

 كل  فيما يلي عرض مبسط ل. وبناء  عليه سوف يتم 

 . اق الجغرافيوالنط معنيال منتجمن ال

 تجانسه على والتأكيد الجاف الذرة نشا منتج طبيعة توضيحاإلشارة إلي  تجدرفبالنسبة للمنتج المعنى: فإنه 

مختلفة من النشا ذات خواص  أنواعحيث ال مجال للنعي بان هناك  واالستخدامات، الخواص حيث من

 يتحصل كربوهيدراتية مادة من باتحبي عن عبارة وهوواستخدامات مختلفة. فمنتج نشا الذرة الجاف 

مسحوق صورة في وتكون الذرة مثل النباتات أجزاء من عليها
6
)بودرة بيضاء اللون( ذات خواص  

وتبدأ خطوات إنتاج النشا الجاف بإنتاج النشا المعلق أوالا الصقة. 
1
والفارق بين النشا الجاف والنشا  ،

%( أي مرحلة ما 60-40لة )نشا ذائب في الماء بنسبة المعلق أن الثاني عبارة عن نشا في الصورة السائ

وتحويله للصورة الجافة )بودرة(النشا قبل إنتاج 
2

 . 

والحلويات الشرقية  يُستخدم كمثبتات في الصناعات الغذائية مثل صناعة اللحوم الجاف الذرة ونشا

مراحل تصنيعها، عالوة أنه يساعد على إعطاء تلك المنتجات القوام المناسب الستكمال  حيثوالغربية 

والرقائق الخشبية  والورق الكرتون صناعة في لصقة كمادةيستخدم  كماصحي واغير ضار،  أنهعلى 

 في تدخل التي الالصقة المادة الخليط عن فينتج والصودا المياه مع خلطه طريق عن ،والغزل والنسيج

الكرتون طبقات بين الصناعة
9
. 

النشا ومستهلكي العمالء مع واالجتماعات التالمقاب خالل من للجهاز تبين وقد
10
 أنواعانه ال فارق بين  

ال يقومون بأي عمليات  نيالموزعحيث إن  الخواص، حيث من السوق في الموجودةالمنتجة محليا   النشا

الذي يصل  األمرإضافات عليه،  أي بعمل يقومون والشراؤه من الشركات المنتجة،  بعدتحويلية للمنتج 

 ال حيث الموزع السم وليس مباشرة المنتجة الشركة السم يشيرواأن  إلى المستهلكينب ألحيانافي بعض 

 دون تغيير. المنتجة الشركة اسم ذات الشيكارة على يزال

 جمهورية في للنشا المنتجة شركات الثالث مع يتعاملون الجاف الذرة نشا منتج موزعي أنعلى  عالوة

ية لمنتجات الذرة، الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز وشركة : الشركة الوطني)وه العربية مصر

 الخواص، ذاتو المنتج ذات انه حيث شركة كل لدى النشا نوع بين تفرقة دون المنيري لمنتجات الذرة(،

 تكون جودة التعبئة أفضل لدى شركة عن األخرى. األحياناللهم إال في بعض 

 ...... شركة إدارة مجلس رئيس من كل   إدعاء من الراغم علىاف وال يوجد فرق في منتج نشا الذرة الج

 للعمالء النشا توزيع في تخصصه على يحرص منهما كال    أن ................ شركة إدارة مجلس ورئيس

 ... شركة وبين بينه منافسة توجد البأنه  ............................................. قرر حيث له، المخصصين
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 الورق سوق في تعمل فشركته فيه، المتخصصة سوقها في الشركتين من كل تعمل حيث ..........

 والكيماوية الغذائية الصناعات في ................ شركة تعمل بينما والكرتون

ة يحرص على توفير كافة األصناف والمستلزمات الخاص انه كما ،............................................

بصناعات الكرتون والورق والغزل والنسيج حتى يتعامل معه العميل في كل األصناف المطلوبة
11

. ومن 

أنه يقوم بتعيين العاملين معه من الدكاترة  ....................................ناحية أخري، فقد أفاد 

،تج لديهموالمتخصصين القادرين على التعامل مع شركات األدوية لتسهيل توزيع المن
12
قد ثبت  هذا وقد 

 لالستخدامات سواء   النشا ومستهلكي عمالء في تنوع هناكأنه  للجهاز )كما سيتم بيانه تفصيال  فيما يلي(،

 الذرة نشا منتج توزيع عملية أنالشركتين، وخاصة  من كل   مع يتعاملون الذين الصناعية، وأ الغذائية

للسوق الُمستهدف سواء  كان  ُمالئما   لجعله نفسه المنتج علي تعديل عمليات بأي القيام تتطلب ال الجاف

ا  اغذائي أو ا  صناعي
11
،نأالش هذا في إليه يعول ما هو المستهلكين آراءحيث إن و ،

14
فإنه قد تبين للجهاز  

من خالل المقابالت
15
التي أجراها مع عمالء نشا الذرة الجاف المستخدم في المنتجات الصناعية  

 المستخدم الجاف الذرة نشا رات هو نهأ يودد ما يُسمي بنشا ررة صناعي أو ذذائي ونه لأ ،والغذائية

 .  السوقين اتكل في

ن الشركتين محل أ ........................................رئيس مجلس قد أكد كما أنه ومن الناحية العملية ف

باإلضافة لما أقره عند سؤاله بأنه  ،افتلتزمان بإمداد بعضهما البعض بكميات من نشا الذرة الجالفحص 

وال يوجد وقت لالستيراد هل  (.....................)في حالة حدوث نقص أو احتياج مفاجئ للموزع األخر 

من الممكن إعطاءه جزء من نصيبه من النشا خالل تلك الفترة، فقد أقر "نعم من الممكن طبقا  

gentlemen’s agreement  حالة وجود بضاعة علي األرض يمكن أن يلجأ له علي الطرفين وفي

ويشتري منه مباشرة "
16
. 

 

 

 

 

وقد تم التأكد عمليا  من استخدام عمالء النشا الصناعي لنفس نوع النشا الغذائي دون تفرقة حتى في شكل 

 العبوة )الشيكارة( الخارجية، كما هو مبين في صور من واقع مصانع العمالء.
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>>>>>>>>>>>      <<<<<<<<<<<<   >>>>>>>>> 

 )عميل صناعي(      )عميل صناعي(   )عميل اغذائي( 

 

لتوزيع منتج نشا  سوقينأو أنه هناك  النشا، من مختلفين نوعينهناك  نأب للنعي مجال ال فإنه وبالتالي

الكامل  جانسللت نظراا  ورلك ،السوق ذاتحيث يعتبرا  ،الصناعي أوالذرة الجاف وفقا  لالستخدام الغذائي 

.المعني المنتج في
07

 

 

نطاق جغرافي أما بالنسبة لل

% ، أدت إلي وجود 10فضال  عن أن زيادة سعر صرف الدوالر بنسبة 

% دون إضافة أي هامش ربح للمستورد11نتج المستورد بنسبة فارق سعري بين المنتج المحلي والم
20

                                                 

 
11
ا  حينما تكون المنتجات المتجانسة بدائل لبعضها البعض بشكل كامل أو أنه ليس هناك إختالفات حقيقية بين المنتجات ويكون المنتج متجانس 

 تلك المنتجات يكون السعر هو العامل األهم والذى تتنافس عليه الشركات.  يوف ،المقدمة من الشركات المختلفة

 nd Competition Law, compiled by R. S. Khemani and D. M. Glossary of Industrial Organisation Economics a

Shapiro, commissioned by the Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs, OECD, 1993. 
.

...................................................................................... 
19
إلذى عذدة عوامذل مذن أهمهذا، عذدم وجذود  مذع نظيذره المحلذي، ويرجذع ذلذك كثذر تنافسذيةاأل هذو المنذتج المسذتورد النشذا السذوري كر أنالجدير بالذذ 

يسهل نقله بذرا  دون الحاجذة  حيث انهعلى خالف مناطق االستيراد األخرى، وانخفاض تكلفة النقل حيث يدخل ضمن اتفاقية التجارة العربية، جمارك 

   و جوا.لشحنه بحرا أ
20

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

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

........................................................... 
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% 10% باإلضافة إلي 5تعريفة جمركية تقدر بنسبة 

تضاف على سعر المنتج %1ضريبة مبيعات ورسوم أخري تقدر بحوالي 
21

، وقيود أخرى 

هو  

  .تم التوصل إليه أثناء البحث جمهورية مصر العربية، وفقا  لما

                                                 

 
21
 ....................................................................... 
22
 .................................................................................................................................. 
21
 إستقرت المحكمة األوروبية والمفوضية األوروبية فى أحكامها وقراراتها على التوالى على أنه ال حاجة إلثبات النمنتج المعنى أو النطاق 

 :ذلك ينظر فاالمجرم. ى طالما تم وصفهم بشكل عام وتم إثبات اإلتفاق الجغراف
“If the actual object of a cartel arrangement is to restrict competition by agreeing on price-increases or prices, it is not necessary to define 
the geographic markets in question precisely, provided that actual or potential competition on the territories concerned was necessarily 

restricted, whether or not those territories constitute "markets" in the strict sense.” 

COMP/39165 - Flat glass paragraph 53. 
“In cartel cases, undertakings, by concluding anti-competitive agreements, de facto determine the parameters within which they compete 
with one . 

COMP/39.180 – Aluminium fluoride C(2008) 3043 final, paragraph 47. 
“It follows that for the purpose of the establishment of an infringement, the definition of the market in a cartel case does not call for the 
degree of precision equal to that which is required when assessing infringements of Article 82 of the Treaty or in certain merger cases. By 

describing the product, the undertakings concerned, the supply and the demand as well as the geographic scope of the aluminium fluoride 

industry, the Commission has examined the market and placed the cartel conduct in its relevant context.” 

COMP/39.180 – Aluminium fluoride C(2008) 3043 final, paragraph 48. 
 

“It follows that Mannesmann's argument that the Commission did not precisely define the relevant market is irrelevant. The obligation to 

define the market in a decision adopted pursuant to Article 81 EC is binding on the Commission only where, without such a definition, it is 

impossible to determine whether the agreement in question is capable of affecting trade between Member States and has the object or effect 

of preventing, restricting or distorting competition within the common market. In principle, if the actual object of an agreement is to restrict 
competition by 'market sharing', it is not necessary to define the geographic markets in question precisely, provided that actual or potential 

competition on the territories concerned was necessarily restricted, whether or not those territories constitute 'markets' in the strict sense.” 

 
“even on the assumption that Mannesmann were able to establish that the Commission defined the market affected by the infringement 

found in Article 1 of the contested decision insufficiently or incorrectly in the present case, that circumstance could not have an impact on 

the existence of that infringement.” 

Case T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG v Commission, [2004] ECR II-2223, paragraph 132 – 133. 
“it was not necessary first to define the geographical market before it found that there was such a restriction of competition.” 

Case T-348/94 Enso Española v Commission, [1998] ECR II-1875, paragraph 232. 
“The Commission is therefore not obliged, to that end, to define precisely which are the markets in question, but simply to assess the greater 
or lesser extent of the market or markets concerned. Moreover, even in order to find an infringement, the Commission is not required to 

define precisely the markets in question where, as in this case, the agreements are clearly designed to restrict competition.” 

Case T-241/01 SAS v Commission [2005] ECR II-2917, paragraph 99. 

Case T-213/00 CMA CGM a.o. v Commission (FETTCSA) [2003] ECR II-913, paragraph 206; Case T-61/99, 

Adriatica di Navigazione Spa, [2003] ECR II-5349, paragraph 27; Case T-

62/98 Volkswagen v Commission [2000] ECR II-2707, paragraph 230; Case T-29/92 SPO and 

Others v Commission [1995] ECR II-289, paragraph 74. 
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 )سوق توزيع نشا الذرة الجاف( المعنية السوق في العاملة الشركات :ثالثاا 

   <<<<<<<<<<< شركة -0

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

 ....................................... الشركة دمج تم وقد .............................................

)شركة  1991 لسنة 2 لقانون خاضعة بسيطة توصية شركة وهي (......................................)

 ا. وهم11/12/2002 في( دامجة)شركة  ............................................... شركة في( مندمجة

في توحيد اإلدارة والمصانع لتوسيع  راغبة دمجهما تم وقد ومشتقاتها النشا تجارة في متخصصتان انشركت

 عام فيومن الجدير بالذكر انه هذا . واحدة إدارة تحت منهما كل عمالء علي والحفاظ مانشاطهما وإنتاجه

بالتعاقد مع  الوقت ذلك فيللنشا  المستوردين وأكبر أهموالتي كانت تعد من  ..........قامت الشركة  2001

الذرة لمنتجات الوطنية الشركة
24
حصرت التي و ،محليا   الجاف الذرة نشا إنتاج سوقدخول والتي بدأت  

 الشركةعقود حصرية مع شركتين فقط، أحدهما  خاللمن  النشامن  إنتاجهاعملية البيع لكامل 

 شركة بإسم التعامالت كافة أصبحت ............ وشركة............. الشركة دمج وبعد ،...................

.الذرة لمنتجات الوطنية الشركة مع .............
25
 

 (........................) ........................................... شركة -1

 توريد مجال في تعمل 1999 لسنة 11 رقم التجارة لقانون خاضعة تضامن شركة ................... شركة

.تجارية وتوكيالت وتصدير واستيراد الغذائية المواد وتوزيع
26
  

 أن للجهاز تبين منهما، بكل   الخاص التجاري السجل واقع من الشركتين ببيانات ورد لما وفقا  

مدير وشريك له حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات رئيس مجلس إدارة و هو ......................

وبذلك يكون له التحكم  ...............................شركة و ........................من شركتي  كل  الرسمية ل

المرتبطة  األشخاصه وجب التطرق لتعريف . وبناء  عليللشركتين الالزمة القرارات واتخاذ اإلدارةفي 

 ال. أمالمرتبطة  األطرافوفقا  لقانون حماية المنافسة لمعرفة هل تعد الشركتين من قبيل 

 المرتبطة األشخاص

اإلشارة في هذا الصدد إلى تعريف األطراف المرتبطة الوارد في المادة الخامسة من الالئحة  تجدر

"األطراف المرتبطة المكونة من ة التي تنص على أن يعد من األشخاص التنفيذية لقانون حماية المنافس
شخصين أو أكثر لكل منهما شخصية قانونية مستقلة، تكون اغالبية أسهم أو حصص أحدها مملوكة بطريقة 
مباشرة أو اغير مباشرة للطرف اآلخر أو تكون مملوكة لطرف واحد. كما يعد من هذه األطراف المرتبطة 

أو األشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية الشخص الخاضع 
كل وضع أو اتفاق أو ملكية ألسهم أو حصص أيا كانت نسبتها، وذلك على نحو يؤدى إلى التحكم في 

 اإلدارة أو في اتخاذ القرارات".

 قذانونيين شخصذين العتبار مامنه ألي االستناد يمكن معيارين وضعت الالئحة أن التعريف هذا من يتضح

 :مرتبطة أطرافا أكثر أو مستقلين

% من أسهم أو 50: إذا امتلك أحد األشخاص بطريق مباشر أو اغير مباشر أكثر من الملكية معيار (1

 % من أسهم أو حصص كالهما.50حصص الشخص اآلخر أو إذا امتلك شخص ثالث أكثر من 

                                                 

 
24
 ....................................................................................................................... 
25

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

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

 ................................................................................................ 
26
 ...................................................  
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لسيطرة الفعلية للشخص اآلخر بحيث يكون له ل : إذا كان أحد األشخاص يخضعاإلدارة معيار (2

التحكم في اإلدارة أو في اتخاذ القرارات بالراغم من عدم توافر ملكية أاغلبية أسهم أو حصص 

 أحدهم للطرف األخر.

من األطراف  ................................وشركة  .......................للمعايير السابقة تعد شركة  ووفقاا 

 طةالمرتب

 "....................." بـ يلي فيما إليهما ويشار اإلدارة، لمعيار طبقا   المعنية السوق في

 ......................................... شركة  -3

تعمل في مجال  1921لسنة  159شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون  ......................... شركة

ومكسبات الطعم  وإضافاتهاعبئة لكافة المواد والسلع بما فيها المواد الغذائية التجارة والبيع والتوزيع والت

الكيماوية والبيولوجية  والمواد والشحوم والزيوت الغذائية لصناعاتوالرائحة وجميع الخامات الالزمة ل

اتالمستوردة والمحلية والمنظف أنواعهاوالمخصبات الزراعية واألسمدة والمبيدات بجميع  واألصباغ
21

 .

 أهموالتي كانت تعد من ..........................قامت شركة  2001 عام فيهذا ومن الجدير بالذكر انه 

الذرة لمنتجات الوطنية الشركةبالتعاقد مع  الوقت ذلك فيللنشا  المستوردين وأكبر
22
دخول والتي بدأت  

عقود  خاللمن  النشامن  إنتاجهال حصرت عملية البيع لكامالتي و ،محليا   الجاف الذرة نشا إنتاج سوق

 ..................وشركة  (شرحه سبق)كما  ............................. الشركةحصرية مع شركتين فقط، هما 

 أخرى شركات -4

 توزيع سوق في العاملين الموزعين من الصغيرة الشركات بعض وجود إلى اإلطار هذا في اإلشارة تجدر

النشا
29
% على أقصى تقدير خالل الفترة محل 9المحلي  اإلنتاجنسبة مشترياتهم من  لم تتعدوالتي  ،

الدراسة
10
لم يتم  ،................................وحيث تنصب الدراسة على وجود اتفاق بين شركتي  .

 التعرض لهؤالء الكيانات بمزيد من التفصيل حيث ال يمثلون أحد عناصر االتفاق. 

   المنافسة حماية قانون من 6 للمادة الشركتين مارساتم مخالفة مدىرابعاا: 

 في متنافسة أشخاص بين التعاقد أو االتفاق يحظرأنه، " على المنافسة حماية قانون من( 6) المادة نصت
 :يأتي مما أي إحداث شأنه من كان إذا معنية سوق أية

 رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل. - أ

 أو التوزيع مراكز أو الجغرافية المناطق من أساس على تخصيصها أو المنتجات أسواق اقتسام - ب

 .الزمنية الفترات أو المواسم أو السلع أو العمالء نوعية

 والممارسات والمزايدات المناقصات في الدخـول عن االمتناع أو بالتقدم يتعلق فيما التنسيق - ج

 .التوريد عروض وسائر

 أو حجمها أو نوعها أو الخدمات توزيع من الحد أو التسويق أو التوزيع أو التصنيع عمليات تقييد - د

 .توفيرها على قيود أو شروط وضع

                                                 

 
21
 ........................................................... 
22

............................................................................................................... 
29

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

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

........................................................... 
10
 ............................................................................................... 
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وجود االتفاق او التعاقد سواء  إثبات فقطالمادة المشار إليها وجود اتفاق أو تعاقد، إذ انه ينبغي  وتتطلب

دليل مادي مثل محضر اجتماععن طريق اإلثبات المباشر والذي يتمثل في العثور علي 
11
أو عن طريق  

اغير المباشر بجمع القرائن واألدلة مثل التحليالت االقتصادية ومحاضر جمع االستدالالت، وذلك  اإلثبات

في محضر اجتماع. ويُفهم من ذلك  يتمثل قدنظرا  لصعوبة اإلتيان بدليل قاطع علي وقوع االتفاق والذي 

 هذا يكون وأن .فقطي للجريمة إنما يكون عن طريق إثبات وجود االتفاق األصل في إثبات الركن الماد أن

 من أي إحداث االتفاق هذا شأن من يكون وأن معنية، سوق في متنافسة أشخاص بين التعاقد أو االتفاق

وبعبارة أخرى، فإن ذلك يعنى أن الممارسات  .الحصر سبيل علي المادة حددتها التي المخالفات

من جرائم الخطر. مما يعنى أنه ال حاجه إلثبات وقوع ثمة  هيمن القانون  6المادة  يفالمنصوص عليها 

أركان الجريمة. وعليه فإن الجريمة تثبت بمجرد إثبات  الكتمالضرر على السوق أو حرية المنافسة 

يتم وفيما يلي ستلك المادة من القانون.  فيعلى اإلتيان بأحد الممارسات المنصوص عليها  أتفاقوجود 

 ( من عدمه:6) المادة شروطاستعراض وشرح توافر 

 وجود اتفاق  .1

 بين أشخاص متنافسة .2

 في السوق المعنية .1

والتحليالت االقتصادية ومحاضر جمع االستدالالت بما  البحث إجراءاتتبين للجهاز من خالل  وحيث

فيما يتعلق بوجود  فسةوجود مخالفة لقانون حماية المنا علىفيها من قرائن وأدلة مباشرة واغير مباشرة 

يتمثل في تقسيم  .................................وشركة  .................................من شركة  كل  بين  اتفاق

سوق توزيع النشا فيما بينهما على أساس نوعية العمالء
12
. 

ين سابقا  لما سبق شرحه عن نشاط الشركت وباإلشارةوبالنظر إلى الشركات محل الدراسة، 
11

، يتبين أنها 

 ذات السوق المعنيةتتنافس في  ،متنافسة أشخاص اشركات توزيع لمنتج نشا الذرة الجاف مما يجعلهم

 وهي سوق توزيع نشا الذرة الجاف في جمهورية مصر العربية.

 تم وقد االتفاق، إلثبات المباشرة األدلةو االتفاق، حدوث إلى أدت التي العوامليلي سيتم عرض  وفيما

 االتفاق  سهولةتشير ل قد التي االقتصادية المؤشرات بعض ببيان األدلة هذه تعضيد

   تفاقالحدوث  سهلتالتي  العوامل -0

 إدارة مجلس رئيس في ممثلتين الشركتين من كل   بين المباشرة الوطيدة العالقة 

 أقره فيما تتمثل والتي .......................... إدارة مجلس ورئيس ...................................

 اآلخر عن نيابة وحضوره تمثيله إلى وصلت" ... النشوية للمواد إيمانز شركة إدارة مجلس رئيس

 ............................ منتجات فائض شراء لمناقشة الوطنية الشركة مع االجتماعات أحد في

"عنه بنوب أنا موجودمش  بيبقى لما بس مسافر كان"و
14
 إدارة مجلس رئيس أقره لما باإلضافة .

 للموزع مفاجئ احتياج أو نقص حدوث حالة في بأنه سؤاله عند ................................ شركة

 من نصيبه من جزء إعطاءه الممكن من هل لالستيراد وقت يوجد وال (...................) األخر

                                                 

 
11
 United States v. Socony-Vacuum Oil Co., 310 U.S. 150, 218عليا في الواليات المتحدة األمريكية:نظر أحكام المحكمة الا 

(1940)  ،United States v. Trenton Potteries Co 1927 ، United States v. Midwest Steel Drum Manufacturers 

(Chicago, 1992). 

 يحتكاراال االتفاقبعبارة أخرى ال يشترط أن يكون ، على مستوى الموزعين احتكارية اتفاقات تجدر اإلشارة إلى أنه من المتصور أن تنعقد 12

وقد أيدت المحكمة األوروبية هذا النهج فى أحد  ،اقتصادياخدمات طالما كانت األشخاص متنافسة وتمارس نشاطا   مقدميمنعقدا  بين منتجين أو 

 C100-103/1980, SA Musique Diffusion Francaise and others v. Commission of the Europeanنظر، اأحكامها. 

Communities, Judgement of 7 June 1983. 
11
 .2،  1انظر التقرير صفحة  
14
 .............................................................................................................. 
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 علي gentlemen’s agreement طبقا   ممكنال من نعم" أقر فقد الفترة، تلك خالل النشا

"مباشرة   منه ويشتري له يلجأ أن يمكن األرض علي بضاعة وجود حالة وفي الطرفين
15

مما . 

يؤكد أيضا  أن هناك تجانس كامل فى المنتجات التى تقوم كل من الشركتين محل الفحص بتوزيعه 

 على عمالئها.

 والشركة الشركتين بين تحدث التي الجتماعاتا خالل من واألسعار المعلومات تبادل شفافية 

 إدارة مجلس رئيس أكده ما وهذا. شابه وما األسعار زيادة لمناقشة الذرة لمنتجات الوطنية

.............................................
16

 

 واحد منتج يعتبر فهو المنتج، ذات بإنتاج تقوم المنتجة الشركات جميعحيث إن  المنتج تجانس 

 صناعات في يدخل الجاف الذرة نشا منتج أن إلى اإلشارة سبقت وقد المستهلك، نظر وجهة من

عديدة
11
 مدخالت أحد يعد وأنه خاصة السعر، هو المنتج هذا شراء عند الرئيسي العامل وان ،

 مدخالت سعر تخفيض تحاول النشا منتج تستخدم التي فالشركات الصناعات، هذه في اإلنتاج

 عامال   ليست التجارية العالمة أن يدل مما. منافس بسعر السلعة تنتج لكي المستطاع بقدر اإلنتاج

 هذا من الراغم وعلى. األحيان أاغلب في معين نشا منتج شراء المستهلك أساسه على يحدد مؤثرا  

 رةالذ لنشا المنتجة شركات الثالث مع تتعامالن( ...............................) التوزيع شركتي فإن

 . بينهما االتفاق معه يسهل الذي األمر محليا   الجاف

   لمنتج نشا الذرة الجافاستحوار الشركتين علي نسبة كبيرة من المشتريات المحلية  

(: نسبة مشتريات الشركات محل الفحص من إدمالي المبيعات المحلية 0) رقم بياني رسم
38
  

 

.............................. :.............................................. 

 المبيعات يمن إجمال ...............................من شركة  كل  يوضح الرسم البياني السابق نسبة مشتريات 

 المحلية المتوفر في جمهورية مصر العربية، باإلضافة لوجود نسبة من السوق موزعة على آخرين. 

فذي  .................من المشذتريات المحليذة لنشذا الذذرة الجذاف لشذركة الحصة السوقية  متوسطتبين أن  وقد

%. بينما متوسط الحصة السوقية من المشتريات المحليذة لنشذا الذذرة 15هو  2011إلي  2002الفترة من 

%. إذن الشركتان مجتمعتان تسذتحوذان 5665هو  2011إلي  2002في الفترة من  ........الجاف لشركة 

 2011إلذي  2002ة سذوقية مذن المشذتريات المحليذة لنشذا الذذرة الجذاف فذي الفتذرة مذن علي متوسط حصذ

فذي الفتذرة  الحصة السوقية من المشتريات المحلية لنشا الذرة الجذاف لخخذرين ومتوسط%. 9165تساوي 

 االسذتمرار علذى الشذركتين قذدرة إلذى مجملذه فذي يشذير قد الذي األمر%. 265هو  2011إلي  2002من 

 الشذذركات مذذن المحليذذة المبيعذذات مذذن األكبذذر النصذذيب علذذى االسذذتحواذ فذذي 2011-2002 فتذذرةال خذذالل

 وضعف المنافسة من الموزعين اآلخرين. بينهما فيما االتفاق خالل من العربية مصر بجمهورية المنتجة

 سوق في جدد موزعين دخول أن بالذكر الجدير من الجاف الذرة نشا توزيع سوق دخول عوائق 

 شركتي من كل   استحواذ نتيجة وذلك المستحيلة شبه األمور من يعد الجاف الذرة شان توزيع

)والتي تمثل متوسط  الذرة لمنتجات الوطنية الشركة إنتاج على بالكامل ..............................

 خالل من وذلك% على مدار فترة الدراسة(، 61النشا المحلية حوالي إنتاج حصتها السوقية من 
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سابقا   إليه المشار الحصري العقد
19
 إنتاج من وجزء المنيري شركة إنتاج كامل لشراء باإلضافة ،

 مما في السوق المعنية، الذرة الجاف فقط المنتجة لنشا الثالثالشركات  هيو المصرية، الشركة

 إلنتاج ةالمتاح الطاقة من% 10 من أكثر على ........................من شركتي  كل   استحواذ يعني

 :التالي البياني بالرسم موضح هو كما العربية، مصر جمهورية في الجاف الذرة نشا

 

 

 

 

 

 

 الجاف الذرة نشا إلنتاج المتاحة اإلنتادية الطاقة من السوقية الحصص(: 1) رقم بياني رسم

 1100-1118 الفترة خالل

 

بالفعل من بعض الجاف نشا الذرة دخول سوق توزيع عدة محاوالت لومن الجدير بالذكر انه تمت  هذا

%( 9، مما يفسر النسبة الضئيلة التي يستحوذ عليها الموزعين اآلخرين )، والتي باءت بالفشلالموزعين

 وفقا  للوقائع اآلتية: في السوق المعنية،

 بتقديم طلبات مكتوبة للشركة الوطنية تفيد طلب كميات من النشا على فترات  قام بعض الموزعين

كمية من النشا وتلف  تعرضت لخسارة الشركة الوطنية أنحتى  ،بالرفض واقوبل مأنهال إ مختلفة،

بسبب رفضها للتعامل معهم وإصرارها على طن نتيجة سوء التخزين 1000غت حوالي بل

تخزين الكمية لصالح الموزعين التي تتعامل معهما
40

 . 
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  بها  تللضغوط المستمرة التي قامأحد الموزعين نتيجة قامت الشركة المصرية بوقف التعامل مع

ألن هذا الموزع قام بالتعامل مع احد عمالء الشركتين ........................من شركة كلٌّ 
41
.     

  اإلنتاجيةغر حجما  في السوق من ناحية الطاقة لشركة المنيري وهي الشركة األصوبالنسبة 

موتتبع سياسة العلى الراغم من أنها لم والمتاحة لديها، 

كل  

 

    

 لشركتي فعالو قوي منافس أي خولد الصعوبة الجمة في معه ثبتت الذي األمر

 . مصر في للنشا المنتجة الشركات إنتاج معظم على يستحوذان ألنهما..............................

 

األمر الذي نستخلص منه وجود عقبات كبيرة لدخول سوق توزيع نشا الذرة الجاف، األمر الذي يجعل 

مستقبلية مما  أونافسة حالية ملن يكون مهددا  ب اقاالتفحيث إن  اتفاقهيكل السوق شبة ممتاز لحدوث 

 بصورة كبيرة. االتفاقيساعد على نجاح 

 التفاق إلثبات المباشرة األدلة -1

في اإلجراءات هذا اإلطار فإنه من المستقر فقها  وقضاء "أن طرق اإلثبات التي استقر عليها المشرع  وفى

 .تنقسم إلي طرق مباشرة وطرق اغير مباشرة الجنائية

والطرق المباشرة هي التي تنصب مباشرة علي الواقعة المراد إثباتها بالذات ويعني ذلك أن الدليل المباشر 

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

 العلم بالوقائع المراد إثباتها.

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

وتعد الشهادة من الدالئل المباشرة، باعتبارها تنصب علي الواقعة مباشرة . فهي تقرير يصدر عن شخص 

في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه وهي دليل شفوي باعتبار أن الشاهد يدلي بشهادته شفويا  أمام 

شهادته. وقد تكون حاسة الشاهد التي عاين بها الواقعة هي بصره وقد تكون  السلطة المختصة بسماع

حاسته السمع، وفي الحالتين تعتبر الشهادة من الدالئل المباشرة إذ أن الشاهد قد عاين الواقعة بحواسه 

الشخصية"
44
. 

 قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها على أنه؛  وقد

                                                 

 
41
 ...........................................................................................................  
42
 ............................................................................. 
41
 .................................................................................... 
44
دار النهضة العربية،  2011الجزء الثاني"، -الدكتور محمود نجيب حسني، "شرح قانون اإلجراءات الجنائية وفقا ألحداث التعديالت الشرعية، 

 .221-221ص 
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وسائر العناصر  أن تستخلص من أقوال الشهودلمحكمة الموضوع "من المقرر أن 
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه  المطروحة على بساط

 أدلة إلى مستنداا  سائغاا  استخالصها دام ما أخرىوأن تطرح ما يخالفها من صور  اقتناعها
لدعوى المطروحة ولها أصلها في األوراق ـ كما هو الحال في ا والمنطق العقل في مقبولة

وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء ـ 
على أقوالهم مهما وده إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مردعه إلى محكمة 
الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت 

يفيد أنها أطرحت دميع العتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم بشهادتهم فإن رلك 
كما أن المحكمة اغير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذ تعددت وبيان وجه أخذها  األخذ بها،

حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إل ما تقيم عليه بما اقتنعت به منها بل 
شاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد ولها أن تعول على أقوال ال قضاءها،

كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في  اطمأنت إليها،
بعض تفصيالتها ـ بفرض حصوله ـ ل يعيب الحكم أو يقدح في سالمته ما دام قد استخلص 

تلك التفصيالت على نحو ولم يورد  الحقيقة من أقوالهم استخالصاا سائغاا ل تناقض فيه
أقوال  عقيدتها . وإذ كانت المحكمة في هذا الدعوى قد اطمأنت إلى يركن بها إليها في تكوين

اإلثبات وصحة تصويرهم للواقعة , فإن ما يثيره المحكوم عليه في هذا الصدد ينحل  شهود
 وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ول تجوز إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل

 45أمام محكمة النقض." مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه

 على أنه،أحكامها  فيمحكمة النقض  استقرتوقد 

مما تطمئن إليه  كامل الحرية في تكوين عقيدتهالمحكمة الموضوع "من المقرر أن 

ليست مطالبة بأل تأخذ من أدلة و عناصر في الدعوى بما في ذلك القرائن، وهى 

لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم بل إن  مباشرةال إل باألدلة

متى كان ما حصله الحكم منها ال يخرج عن  مباشرة إليها من أدلة و لو كانت ذير

."المنطقيو العقلي االقتضاء
46
 

 تبين المنافسة، حماية قانون من/ب 6 بالمادة الواردة بالممارسات متعلقة مباشرة أدلة ثبوت بشأن أما

 :اآلتي عليها، حصل التي والمستندات والمقابالت المحاضر خالل من جهازلل

 :وهما التفاق، أطراف األشخاص إقرار .أ 

 .....................................مجلس ادارة شركة  رئيس (1

 .................................... شركةمجلس إدارة  رئيس (2

 أقوالهما ما يلي:  جاء ضمن وقد

.......................... إدارة مجلس رئيس أقر (1
41
 وشركة شركته بين منافسة وجود بعدم ،

 وذلك الذرة لمنتجات الوطنية للشركة الجاف الذرة نشا توزيع سوق في ............................

 بينهما السوق تقسيم علي الشركتين بين" gentlemen’s agreement" ودِّي اتفاق علي بناء

                                                 

 
45
 تاريخ الجلسةق  37سنة  73743الطعن رقم  جنائينقض ؛ 5/1/4661 تاريخ الجلسةق  37سنة  16004رقم الطعن جنائينقض  

4/1/4661 
46
 .م 14/1/1966بتاريخ  15السنة القضائية  2069طعن رقم  
41

.................................................................................................................................................................................
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 مجال في بالعمل ................... شركة لقيام وذلك متنافسين اغير يجعلهما الذي النحو علي

والكرتون الورق صناعة مجال في بالعمل ............. شركة تقوم حين في الغذائية الصناعات
42
. 

 وبين بينه منافسة توجد ال أنه ،........................... شركة إدارة مجلس رئيس وأقر (2

 فشركته فيه، المتخصصة سوقها في الشركتين من كل تعمل حيث .............................شركة

 الغذائية الصناعات في ................ األستاذ يعمل بينما والكرتون الورق سوق في تعمل

 . السوق هذا في جدا   ومتخصص كيميائي ألنه والكيماوية

 :وهم الشهود، أقوال .ب 

  ................................. إدارة مجلس رئيس (1

 .....................................................................شركة  ممثل (1

 ................... عمالء أحد ،..................... الشركة مدير (3

 ................................................................................................ شركة مدير (4

 :كالتالي الستدللت دمع محاضر واقع من أقوالهم داءت وقد

 الموزعين قبل من التزام بوجود ................................... إدارة مجلس رئيس أقر 

 يقوما بأن( الفحص محل الشركتين) تحديدا   شركته لمنتج الجاف الذرة نشا لمنتج الحصريين

 بين لالتفاق وفقا   العمالء على بينهما منافسة هناك تكون ال حتى العمالء بقوائم هبإبالاغ

.الشركتين
49
 

 ............................................... شركة ممثل (1

o من الفترة خالل ....................................... ممثل بصفته .................................. أقر 

 شركة إدارة مجلس رئيس من كل   بين العالقة أن ،2006 إلى 2001

 شركة إدارة مجلس ورئيس ....................................................

 بعضهما مع ينتمتفق كانتا الفحص محل نيالشركت وأن جدا ، طيبة ................................

 أقوالكما سيرد تفصيله الحقا  في  2001ام )وذلك منذ ع العمالء تقسيم على البعض

 األخرى الشركة بعمالء قائمة لديه كان أنه وأضاف .(..........................................

.معهم التعامل عليه المحظور
50

 

o شركةحيث إن ب"...  العمالء تقسيم هو االتفاق موضوع أن .............. األستاذ أقر كما 

 أخرى اغذائية ومصانع اللحوم مصانع على كميتها أاغلب توزع ........................................

 الكرتون مصانع من وعمالئها توزيعها معظم فيكون ....................... شركة أما وتجار،

"وآخرين
51

 

 شركة بين منافسة هناك تكان إذاعما  سؤاله عند ............. شركة عمالء أحد قرر وقد (2

"،بينهما منافسة توجد ال "أنهب ........................... وشركة ..............................
52
حيث  

                                                 

 
42
 ..........................................................................................................................................................  
49
 ............................................................................... 

50................................................................................................................................................................................

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

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

51 ........................................................... 
52

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

........... 



 

 

12 

عندما كان يعمل لدى شركة أخرى، ولكنه فقط  ................ شركةأفاد بأنه سبق له التعامل مع 

فقط ................حاليا  مع شركة  يتعامل
51

 . 

3) ......................................................................................................................

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

 ..........................................................أ/ بادر الجهاز بتوجيه الدعوة لالجتماع مع 

 ........................... إدارة مجلس رئيس من كل   بين اعاجتم بنفسه حضر أنهب والذي أقر

 ،1110 عام ذضون في ......................... إدارة مجلس ورئيس

ورلك قبل الدتماع مع الشركة  ،..................فندق في ............................................

 على االجتماع هذا في االتفاق وتم، بشكل حصري اجهاتوزيع كامل إنتللتعاقد معها ل الوطنية

 وكان ،"الوطنية الشركة مع االتفاق إتمام قبل األمور تستقر حتى" الشركتين بين العمالء تقسيم

 أكد وقد. العمالء لتقسيم التفاوض ووجب بينهما العمالء بعض على خالف وجود بسبب ذلك

.تاريخه حتى التفاقا هذا استمرار ...........................
54
  

o أقر كما ............................................................................................................ 

 الشركة مقر في ولكن سابقا   إليه المشار االجتماع بعد آخر اجتماع بنفسه حضر أنه ،

 .................................. مجلس رئيس من كل   ضوروبح ،...................................

 لكل يكون أن على أيضاا  التفاق فيه تم والذي ،تين محل الفحصشركال إدارة ىمجلس اورئيس

 نأ .................................. أكد وقد .محددين عمالءمن الشركتين محل الفحص  شركة

.اآلن إلى فاقباالت ملتزمين زاال ما الشركتين
55

 

o ه إذا حاول أن ،................................................................. أقر االتفاق، تنفيذ آلية وعن

أحد عمالء الشركتين التعامل مع شركة بدال  من األخرى، فإن الشركة األخرى ترفض ذلك 

مل معها.حتى ال يتعاكرفع السعر، الطلب أو تفرض عليه شروط تعسفية 
56

 

o بتسليم ،......................................................................................... قام وقد هذا 

 وعلى عليها، باالتفاق الفحص محل الشركتان قامت التي العمالء أهم بأسماء نموذجين الجهاز

 معلومات أن المفترض من أنه الرذم

 أن إل ،(..............) ..........................................................................................

 الشركتين من الواردة البيانات مع  تماثلت منه المقدمة القائمة في وردت التي العمالء أسماء

 ،1100-1118 وهي الفحص محل الفترة خالل معهم المتعامل العمالء أهم عن الفحص محل

 . خالل الفترة محل الفحص التفاق تنفيذ اراستمر من بأقواله داء ما يؤكد الذي األمر

 

 وأ الغذائية لالستخدامات سواء   النشا ومستهلكي عمالء في تنوع هناك أن( 1) رقم البياني الرسم ويوضح

 المتعاملين الغذائي ءالعمال من اكبر نسبة وجود مع ولكن الشركتين، من كل   مع يتعاملون الذين الصناعية،

                                                 

 
51

.............................................................................................................................................................................". 
54

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

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

................................................................................................................................................................................. 
55

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

........................ 
56

.................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................
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 مع التعامل عليها يغلب والتي .............. شركة حالة في والعكس ،%(92) .................. شركة مع

.%(22) الصناعي العمالء
51
  

 

 

 1100-1118 الفترة خالل وصناعي ذذائي بين الشركتين عمالء توزيع(: 3) رقم بياني رسم

 

 شركاتال من الواردة البيانات: المصدر

 شركة من كل   من الواردة العمالء قوائم وبمراجعة

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

 على معها يتعامل التي للشركة العمالء أحد تغيير ثمة رصد يتم لم أنه كما ،................................

 في والمتمثلة الشركتين بها تقوم التي االحتكارية الممارسة إلى يشير قد الذي األمر سنوات 4 مدار

 المستهلكينعمالئهما و أمام اإلمكانية أو الفرصة يتيح ال بما بينهما فيما السوق تقسيم على االتفاق

لالختيار
52
.  

اتفاق بين الشركات محل الدراسة  للجهاز وجود جماع ما سبق ثبت من

علي تقسيم األسواق بناء  علي نوعية العمالء بالمخالفة  (.....................................................)

 .المنافسة حماية قانون/ب من 6 المادةألحكام 

ناتا معا  من تقييد ومنع حرية المنافسة الشركتينفإن  وعليه فيما بينهما في  محل الفحص قد تمكَّ

 محددين لعمالء طبقا   التوزيع عملياتتقسيم  علي اتفاقهماسوق توزيع نشا الذرة الجاف من خالل 

 الغذائية، والمصانع اللحوم لمصانع ................... شركة توزيعيكون أاغلب  بحيثمنهما  لكل  

 كصناعة الصناعية صانعالم أصحاب لعمالء ......... شركةأاغلب توزيع  كونومن ناحية أخري ي

والكرتون الورق
59
وقد أكد بعض العمالء عدم معرفتهم بوجود شركات توزيع أخرى اغير التي  ،

يتعاملون معها وراغبتهم في وجود أكثر من شركة توزيع
60
وقد تضرر بالفعل احد العمالء  .

يل للشركة نه عمنتيجة أ من جراء رفض التعامل معه معا ، والذي كان على علم بوجود الشركتين

األخرى
61
من العمالء للموزع اآلخر وبالتالي تقلص  أيلجوء  إمكانية علي سلبا   بالتأثيرأدي  مما ،

عدم  ذلك أيضا  لتضرر العمالء من أدىكما  ،الجودة أو السعر عليفرص اختيارهم للمنتج بناء  
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....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
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% 1و 2ين إذعانهم للزيادة التي تتراوح شهريا ما باألسعار والقدرة على التفاوض على 

 باإلضافة لعدم إمكانية التعامل المباشر مع الشركة الوطنية إال عن طريق موزعيها الحصريين. 

 

وأنها قد  ،2001 يفقد حدثت  انعقاد االتفاق واقعة بأن للنعي مجال الفي هذا الصدد أنه  اإلشارة وتجدر

 فيالجريمة المرتكبة  ألن ذلك الجريمة، وقوع تاريخ على سنوات ثسقطت بالتقادم لمرور أكثر من ثال

 فيوقد تواترت أحكام محكمة النقض على بيان والتدقيق  ،باالستمراريةالواقعة محل الفحص تتصف 

 الفصل بين الجرائم الوقتية والمستمرة، وقد جاء بأحكامها أنه؛

يعاقب  الذيهو الفعل  يز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرةالتمي في الفصل أن المقرر"من 

، أما إرا استمرت بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية وتنتهيعليه القانون، فإذا كانت الجريمة تتم 

الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في 

..."في الفعل المعاقب عليه تدخال متتابعا متجددا الجانيبتدخل إرادة  هيالستمرار هنا 
62
 

هو طبيعة الفعل  والجريمة المستمرة الوقتيةالفيصل في التمييز بين الجريمة "من المقرر أن 

أو  ارتكاباا المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياا أو سلبياا،  المادي

الحالة  رتاستم، أما إذا ةبمجرد إتيان الفعل كانت وقتي وتنتهيفإذا كانت الجريمة تتم  تركاا،

هنا هو  االستمرارالجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في 

يسبق  الذيفي الفعل المعاقب عليه تدخال  متتابعا  متجددا ، وال عبرة بالزمن  الجانيتداخل إرادة 

تستمر آثاره  والذييليه  الذيبمقارفته أو بالزمن  واالستعداد الرتكابههذا العمل في التهيوء 

الجنائية في أعقابه..."
61
  

وإما  ،أو تركا   ارتكاباإما  الجنائية، الحالة استمرار تشترط المستمرة الجريمة أن األحكام هذه من ويتضح

 بأفعال ويتدخل بشكل متتابع ومتجدد.  يأتي الجانيوأن  ،إيجابا  أو سلبا  فترة من الزمن

محل الفحص  الشركتين بين تم قد االتفاقفحص، يتبين أنه على الراغم من أن إلى الواقعة محل ال وبالنظر

رئيس مجلس إدارة و ...........................رئيس مجلس إدارة شركة إال أن  ،2001عام  في

فيما  المنافسة منالحد  كواقعة إيجابي، بشكلمتكررة ومتجددة  بأفعالأتيا  قد ...................................

 وباإلضافة هذا بينهما؛ فيما عليها ومتفق محددة عمالء قوائم علي التوزيع عمليةبينهما بناء  علي تقسيم 

 من الشركتين.  كل  للتخصص المزعوم ل طبقا   صناعي أم اغذائي سواء العمالء أاغلب تحديد إلي

بتنفيذ االتفاق  انتقوم لتازا ما فحصمحل ال الشركتين أن الشهود وأقوال المستندات واقع من اتضح كما

اوال تتنافس
64

 . 

فإنه  ،محل الفحص الشركتين ممارسات خالل من االحتكاري االتفاقجريمة  استمراريةومع ثبوت  وعليه

يتصف بها السلوك  التي االستمرارحالة  انتهاءالواقعة محل الفحص إال من تاريخ  فيال يبدأ التقادم 

لفحص وهو ما لم يثبت لدى الجهاز.الواقعة محل ا فيالمتبع  اإلجرامي
65
بل على العكس، فقد أتت الكثير  

جريمة  الجنائي االتفاق"كما قضى أن جريمة الُجرم.  استمرارمن األدلة والقرائن والتحليالت لتؤكد 
إال من  تبتدئإقامة الدعوى العمومية عنها ال  فيقائما ، ومدة سقوط الحق  االتفاقمستمرة تظل قائمة مادام 

66."االتفاقت انتهاء وق
  

ومع دخول الشركة الوطنية لسوق إنتاج نشا الذرة  2001عام  يجماع ما سبق نخلص إلى أنه ف ومن 

النشا )في ذلك الوقت(  لمنتج االستيرادتعتبر من أكبر شركات  والتي الفحص محل الشركات قامتالجاف 

                                                 

 
62
 م. 22/5/1992ق بجلسة  56سنة  2411نقض جنائى، طعن رقم  
61
 م.19/1/1994ق بجلسة  60سنة  5265نقض جنائى، طعن رقم  
64
 .(16انظر التقرير صفحة ) 
65
 .. 1010. ص 2011، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، يهدن؛ عبد الرؤوف مأهذا الش ينظر فا 

 444ص14/4/1941 241ق 5مجموعة القواعد القانونية ج  66
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وقد قامت تلك الشركات  ،إنتاجهازيع كامل والتعاقد مع الشركة الوطنية لتو المحلي،إلي اللجوء للشراء 

علي عدم المنافسة في سوق توزيع نشا الذرة الجاف فيما بينهما وذلك بتقسيم عملية التوزيع  باالتفاقآنذاك 

تعمل ..........................تكون معظم عمالء شركة  بحيث عليها، وُمتفق محددة عمالء قوائم أساسعلي 

شركة  عمالء نوعية أاغلبناحية أخري تكون  ومن الغذائية والمنتجات اللحوم ناعةلص الغذائيفي المجال 

تعمل في صناعة الورق والكرتون والمنتجات الصناعية. ............
61
 

القيام بأي  عناالتفاق  أطرافمن الشركتين  كل   امتناعسلبية تتمثل في  آثاراالتفاق  هذاعن  نتج وقد

 متنوعة عروض وتقديم أعلي بجودة أو أفضل بأسعار المنتج كعرضء عمليات تسويق لصالح العمال

 . العمالء لجذب

 التي االتفاقاتاألسواق وفقا  لنوعية العمالء هو أحد طرق  اقتسامعلى  االتفاقالجدير بالذكر أن  ومن

.األوروبيالكثير من التشريعات المقارنة وعلى رأسها اإلتحاد يجرمها القانون المصري و
62
ن حيث إ 

كل طرف من  أنالمؤثمة ينصب بشكل كبير على  االتفاقاتينتج عن تلك النوعية من  الذيالخطر الجم 

محتملة،  ةمنافسيستأثر بعمالء محددين يتصرف معهم بحرية كاملة دون خوف من أي  االتفاقأطراف 

ن يكون لهؤالء بهؤالء العمالء دون أ يستئثاراالذلك الوضع  استغاللمما يعطى له القدرة على إساءة 

المؤثم. االتفاقمن التعامل معهم بموجب  اآلخرينالعمالء القدرة على الحد من ذلك لرفض الموزعين 
69
  

استعراضه عاليه، ثبوت اتفاق الشركتين محل الدراسة على اقتسام سوق توزيع ما سبق من جماع  يتبين

 حماية قانون من/ب( 6) للمادة فةبالمخال وذلك ،نوعية العمالء أساسنشا الذرة الجاف بينهما على 

 .المنافسة

  والتوصيات الخالصة: خامساا 

 الخالصة

 الشركات ممارسات بفحص الجهاز مبادرة إطار في الجاف الذرة نشا توزيع سوق دراسة تم 

 من كل   بين أفقي اتفاق حول شبهات لوجود السوق هذا في العاملة

 .بالمنافسة يضر قد مما .............................................................

 الجغرافي والنطاق الجاف الذرة نشا منتج وهو المعني المنتج بعنصريها المعنية السوق تحديد تم 

 .......................................................العربية مصر بجمهورية

 تيشرك من كل   بين االتفاق لوجود المباشرة األدلة عرض تم 

 الشهود أقوال من للجهاز توافر ما على بناء   ...........................................................

 .االستدالالت جمع ومحاضر

 حماية لقانون ........................................... وشركة ............ شركة من كل   مخالفة ثبوت 

 أساس على بينهما الجاف الذرة نشا توزيع سوق اقتسام على اقهماالتف ب/6 مادته في المنافسة

 . العمالء نوعية

                                                 

 
61

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

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

........................... 
62
 .يتحاد األوروبتفاقية تفعيل االا)ج( من  101نظر المادة ا 

69
 Alison Jone & Brenda Sufrin, EU Competition Law, p.891 , Oxford Uni. Press, 2002. 
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 التوصيات

  خالفةملثبوت ، االحتكاريةرفع التقرير إلى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات 

السوق  اقتسام على التفاقهما ،/ب من القانون6المادة  ألحكام ................................ الشركتين

  نوعية العمالء. على أساس ماالمعنية فيما بينه

 .إخطار ذوى الشأن بقرار الجهاز 

 

 

 


