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 :املوافق:                         التاريخ

 : رقم

 

 هـ -----------------بتاريخ ------------الئحة ادعاء رقم : املوضوع

 

رئــيس وأعضــاء جلنــة النظــر والفصــل يف خمالفــات نظــام /  أصــحاب الســعادة 

 املنافسة احملرتمني

 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،،،

 

الحمد هللا وحده والصالة والسالم على مـن ال نبـي بعـده، حيـث ذكـر أننـا خالفنـا المـادة 

والمـادة السادسـة فقـرة ) ١(من نظام المنافسة وكذلك المادة الرابعة الفقـرة ) ١(الرابعة 

 .من الالئحة التنفيذية)ب ٢(
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 :فإننا نود أن نبني ما يلي 

حيــث إن الشــرط موضــوع المخالفــة  ١أننــا لــم نخــالف شــرط المــادة الرابعــة فقــرة : أوال 

عار أقـل مـن التكلفـة الموضـح عدم بيع منتجاتنا بأس"المذكور في عقد البيع مع عمالئنا 

ليس من شأنه  اإلخالل بالمنافسة المشروعة  و لـيس مـن شـأنه تقييـد " في فاتورة البيع 

التجارة أو اإلخالل بالمنافسة بين المنشآت حيث إننا لم نحدد سعراً للبيع و لم نحدد 

 .مقدار الربح ولم نتحكم في السعر  

 

ع عمالئنا هو شرط مشروع بأصله إذ أنـه يهـدف إن الشرط المذكور في عقودنا م:  ثانيا

الى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات االحتكارية التي تـؤثر علـى 

المنافسة المشروعة ، فبيع أي بضاعة بأقل من التكلفة هي منافسة غير شريفة لهـا آثـار 

ين  ، خاصة و أن من سيئة جدًا على المنافسة و على السوق بأكمله تجارا أو مستهلك

شأنها اقصاء صغار التجار و تؤدي حتما إلى احتكار األسواق و السـلع ، فهـذا الشـرط 

 .والذي يهدف إلى إزالة المنافسين) البيع بخسارة(هو ضد التسعير المتوحش 
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) ب ٢(والمــادة السادســة فقــرة ) ١(إن اســتناد االدعــاء إلــى المــادة الرابعــة فقــره :  ثالثــا

التنفيذية غير صحيح حيث إننا لم نحـدد أسـعاراً ولـم نفـرض بصـورة مباشـرة من الالئحة 

أو غير مباشرة حد أدنى إلعادة البيع وهذا واضح تماما ، فاشتراطنا عدم البيع بأقل من 

 .التكلفة ما هو إال ترسيخ للمنافسة العادلة

ال أدل علــى  إن ايــراد مثــل هــذا الشــرط مــا  هــو إال  تطبيــق لنظــام المنافســة  و:   رابعــا

يحظـر "  ذلك من نص المادة الخامسة من نظام المنافسـة فـي البنـد األول التـي نصـت 

على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسـة، وفقـاً لمـا تحـدده 

بيــع الســلعة أو الخدمــة بســعر أقــل مــن التكلفــة، بهــدف  -١:  الالئحــة ، ومــن ذلــك 

 . إخراج منافسين من السوق

من الالئحة التنفيذية ) ٩(و كذلك هو احترام و تنفيذ لما ورد  في المادة الرابعة فقرة   

يحظــر  أي ممارســات أو تحالفــات أو اتفاقيــات صــريحة أو ضــمنية بــين المنشــآت "   

المتنافســة أو تلــك التــي مــن المحتمــل أن تكــون متنافســة وتشــكل إخــالالً بالمنافســة أو 
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يعـد البيـع " ٩-: اصة ما يكون موضوعها أو الغايـة منهـا مـا يلـيالحد منها أو منعها وبخ

 " .بأقل من سعر التكلفة إلقصاء المنافسين من السوق 

) د ٢(إن النظـام يفـرض أصـال هـذا الشـرط حيـث إن  المـادة السادسـة الفقــرة :  خامسـا

يحضر على أي منشاة إعـادة بيـع سـلعة علـى حالـة شـرائها بسـعر أقـل مـن سـعر شـرائها "

 ".حقيقي مضاف لها نفقاتها ال

ال ينطبـق علـى منشـأتنا إذ أن الفقـرات الـواردة  ١ان نـص المـادة الرابعـة فقـرة :   سادسا

فــي هــذه المــادة مقتصــرة علــى المنشــأة او المنشــئآت ذات الوضــع المهــيمن، فبــالرجوع 

 للنظام فالنص واضح 

أي ممارسـة تحـد كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتـع بوضـع مهـيمن، " 

من المنافسة بين المنشآت، وفقـًا للشـروط والضـوابط المبينـة فـي الالئحـة، وبخاصـة مـا 

التحكم في أسعار السـلع والخـدمات المعـدة للبيـع بالزيـادة أو الخفـض،  .1 -١: يأتي

 ".أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة
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ادة الثانية من نظام المنافسة و ايضـا إلـى مـا ورد و بالرجوع لمعنى الهيمنة الوارد في الم

 :في المادة االولى من الالئحة التنفيذية لنظام المنافسة التي نصت 

علــى %) ٤٠(بلــوغ نســبة حصــة المنشــأة أو مجموعــة منشــآت فــي الســوق : الهيمنــة "

ــه /شــهراً و) ١٢(األقــل مــن القيمــة اإلجماليــة للمبيعــات طــوال فتــرة  أو تكــون مــن خالل

 " .  منشأة أو مجموعة منشآت قادرة على التأثير في السعر السائد في السوقال

فكمــا تعلمــون ســعادتكم إننــا لســنا مهيمنــين علــى تجــارة األرز و إن حصــتنا الســوقية ال 

تتعــدى ثــالث بالمائــة مــن الحصــة الســوقية آلخــر ثــالث ســنوات ، و كــذلك إن منشــأتنا 

قادرة على التأثير على السعر السـائد فـي السـوق ، اذ بهذه الحصة ال يمكن ان تكون  

اننا لسنا الوحيدين في السوق و أنه لوال السعر و الجودة المنافسة لما أقبل أحـد علينـا 

. 

 

إن البيع بأقل من سعر التكلفة يؤدي إلى اإلغراق، و ال يخـف علـى أحـد مـدى :  سابعا

صاد بشكل عام ، وكذلك مخالف ضرر اإلغراق على  السوق و المنافسة  و على االقت
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ألحكـام نظــام المنافســة و الالئحــة التنفيذيــة و أيضــا مخــالف للنظــام  الموحــد لمكافحــة 

اإلغــراق والتــدابير التعويضــية والوقائيــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة ، و 

يخـــالف األعــــراف و المواثيــــق الدوليــــة و يخــــالف معاهــــدة الجــــات و معاهــــدة  منظمــــة 

 .تجارة العالمية ال

إن إدراج شــرط منــع البيــع بأقــل مــن ســعر التكلفــة لــم يكــن إال مــن قبيــل حســن النيــة و 

ترســـيخا للمنافســـة المشـــروعة ، و إننـــا بكـــل حـــال نحتـــرم النظـــام و نأخـــذ علـــى عاتقنـــا 

ــم نعــد ندرجــه فــي  ــا ل ــل هــذا الشــرط إال إنن ــا بمشــروعية مث ــالرغم مــن قناعتن تطبيقــه، و ب

اسـتعداد للتفــاهم مــع المتعاقـد معهــم الســابقين لحـذف هــذا الشــرط عقودنـا ونحــن علــى 

 .بملحق بيننا و بين المتعاقد معهم اذا ما كلفتنا اللجنة الكريمة بذلك

عليــه نأمــل مــن ســعادتكم رّد االّدعــاء حيــث إن المــواد المــذكورة فــي الئحــة االّدعــاء ال 

 .تنطبق علينا سائلين المولى عز وجل التوفيق للجميع 

 اهللا وسلم على نبينا حممد،، وصلى
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