
دليل التوافق
مع أحكــــــام
قانون حمايـة
٢٠٢٢المنافســـــــة





جــدول
المحتويـــــات

محتوى دليل التوافق

أوًلا: ما هي الممارسات الضارة بالمنافسة طبًقا للقانون؟

١. االتفـاقــات ا�فقية: المادة (٦) فقرة (١) من قانون حماية المنافسة
المادة السـادسة: االتفاقات ا�فقية ما هي عقوبة مخالفة المادة (٦)؟

كيف تتفادي عقوبة مخالفة المادة (٦)؟ 

٢. االتفاقات الرأسية: المادة (٧) من قانون حماية المنافسة.
ما هي عقوبة مخالفة المادة (٧)؟

٣. إساءة استخدام الوضع المسيطر: المادة (٨) من قانون حماية المنافسة
ما هي عقوبة مخالفة المادة (٨)؟

٤. إخطار الجهاز بعمليات التركز االقتصادي:
المادة (١٩) من قانون حماية المنافسة

ثانًيا: ما هي المخالفات الخاصة بسلطات إنفاذ جهاز حماية المنافسة؟

١. تعطيل عمل الجهاز أثناء فحص الممارسات والقيام بدراساته. 
المادة (١١): عدم الرد على طلبات البيانات والمستندات التي يصدرها الجهاز. 

المادة (١٧): تعطيل عمل الجهاز أثناء الضبطية القضائية.

٢. عدم التوافق مع قرارات الجهاز
عدم التوافق مع القرارات أثناء فحص المخالفة. 

عدم التوافق مع القرارات الصادرة بعد االنتهاء من الفحص.

ثالًثا: بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للتوافق مع القانون

الحرص على نشر "ثقافة المنافسة".
تقييم المخاطر. 

مقدمة

٥

٧

٢٣

٢٩

٣٨

٣٩

٤٩





مقدمة

ــة  ــم ا�دوات الحكومي ــد أه ــة أح ــة المنافس ــد سياس ُتع

التــي تســاهم فــي تحقيــق تنميــة اقتصاديــة شــاملة، 

والكيانــات  الشــركات  بيــن  المنافســة  إن  حيــث 

االقتصاديــة العاملــة فــي ا�ســواق هــي أفضــل وســيلة 

ــوض  ــادي والنه ــاط االقتص ــة النش ــة ممارس ــين بيئ لتحس

برفاهيــة المســتهلك مــن خــالل المســاهمة فــي توفيــر 

ــا،  ــر تنوًع ــعًرا وا�كث ــل س ــودة وا�ق ــى ج ــات ا�عل المنتج

ومــن ناحيــة أخــرى تســاهم المنافســة فــي خلــق حوافــز 

الكفــاءة  وتحقيــق  التكلفــة  وخفــض  لالبتــكار  دائمــة 

النهــوض  إلــى  يــؤدي  بــدوره  والــذي  االقتصاديــة، 

باالقتصاد القومي. 

وفــي هــذا الســياق تــم إصــدار قانــون حمايــة المنافســة 

ومنع الممارسات االحتكارية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ (ويشار إليه 

النشــاط  (لحمايــة  "القانــون"  بمســمى  يلــي  فيمــا 

ــص  ــا ين ــة. كم ــة المنافس ــى حري ــم عل ــادي القائ االقتص

القانــون علــى إنشــاء جهــاز حمايــة المنافســة ومنــع 

الممارســات االحتكاريــة (ويشــار إليــه فيمــا يلــي بمســمى 

"الجهــاز")؛ ليتولــى مراقبــة ا�ســواق وفحــص الحــاالت 

ا�ولــى  ا�داة  الجهــاز  يعــد  حيــث  بالمنافســة،  الضــارة 

ومنــع  ا�ســواق  فــي  الحــرة  المنافســة  لضمــان 

المنتــج  رفاهــة  يضمــن  بمــا  االحتكاريــة،  الممارســات 

والمستهلك ويعزز كفاءة االقتصاد القومي.

١



٢

تشجيع
المنافسة

الكفاءة
االقتصادية

الرفاهية
االقتصادية 

للمنتجين

جودة
أعلى

أسعار
 أفضل

رفاهية
المستهلك

نهضة
االقتصاد
 القومي

وتنميــة  بخلــق  شــديًدا  اهتماًمــا  الجهــاز  ويولــي  هــذا 

الواضــح  والفهــم  الحــرة  المنافســة  بقواعــد  الوعــي 

ل¼حــكام والقواعــد التــي ينــص عليهــا القانــون. حيــث 

ُيعــد نشــر وتعزيــز الوعــي بأحــكام القانــون وبثقافــة 

المنافســة أفضــل الُســبل لالرتقــاء بسياســات المنافســة 

وتشجيعها.

 ولهــذا قــام الجهــاز بإعــداد هــذا الدليــل "دليــل التوافــق 

المنافســة" بهــدف نشــر  مــع أحــكام قانــون حمايــة 

ثقافــة المنافســة والتوعيــة بفوائدهــا وأحــكام القانــون 

نشــاًطا  تمــارس  التــي  ا�شــخاص  كافــة  لمســاعدة 

ــا فــي الســوق علــى التوافــق مــع أحــكام قانــون  اقتصادًيّ

االحتكاريــة  الممارســات  وتجنــب  المنافســة  حمايــة 

برنامــج  لتصميــم  وإرشــادهم  بالمنافســة  الضــارة 

التوافق القانوني الخاص بهم.



من هم ا�شخاص المخاطبة
بأحكام قانون حماية المنافسة؟

ــون  ــخاص الطبيعي ــم: " ا�ش ــون ه ــن بالقان ــخاص المخاطبي ــى أن ا�ش ــة عل ــة المنافس ــون حماي ــن قان ــادة (٢/أ) م ــص الم تن

وا�شــخاص االعتباريــة، والكيانــات االقتصاديــة، واالتحــادات، والروابــط والتجمعــات الماليــة وتجمعــات ا�شــخاص علــى اختــالف 

طــرق تأسيســها، وغيرهــا مــن ا�طــراف المرتبطــة". وبشــكل عــام تخضــع جميــع ا�شــخاص ســواء الطبيعيــة أو االعتباريــة التــي 

تمارس نشاط² اقتصادي² �حكام القانون والتي تتضمن على ا�خص ما يلي:

تنــص المــادة (٥) مــن قانــون حمايــة المنافســة علــى أن: "تســري أحــكام هــذا القانــون علــى ا�فعــال التــي ترتكــب فــي الخــارج إذا 

ترتــب عليهــا منــع حريــة المنافســة أو تقييدهــا أو ا½ضــرار بهــا فــي مصــر والتــي تشــكل جرائــم طبًقــا لهــذا القانــون". وهــو 

ا�مــر الــذي يعنــي أن القانــون يســري علــى ممارســات ا�شــخاص خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة إذا كان مــن شــأن تلــك 

الممارسات أن تضر بالمنافسة داخل السوق المصري.

ــركات  ــل ش ــركات مث ــواع الش ــع أن جمي

التضامــن،  شــركات  المســاهمة، 

ــركات  ــيطة، ش ــة البس ــركات التوصي ش

التوصيــــة با�سهــــم ,شركــــــات ذات 

عــن  فضــًلا  المحــدودة،  المســئولية 

الشــركات القابضــة والشــركات التابعــة 

لها.

طــرق  بمختلــف  الشــركات  جميــع 

تأسيسها، وذلك أيË كانت طــــرق تمويل 

هــذه ا�شــخاص أو جنســياتها أو مراكــز 

إدارتها أو المراكز الرئيسية  �نشطتها.

تمــارس  التــي  الطبيعيــة  ا�شــخاص 

مختلــف  مثــل   ،  Ëاقتصاديــ  Ëنشــاط

المهن الحرة. 

والغــرف  واالتحــادات  الجمعيــات 

والشعب بمختلف أنشطتها. 

جميع النقابات.
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نشر ثقافة المنافسة
تعريف جميع ا�طراف المعنية 
من جهات حكومية أو مجتمع 
ا�طراف  من  غيره  أو  ا�عمال 
بقواعد القانون، وتشجيع هذه 
اتخاذ  تفادي  على  ا�طراف 
سياسات  مع  تتعارض  قرارات 
المنافسة أو تفادي القيام بأية 

ممارسات احتكارية.

كشف الممارسـات
 الضارة بالمنافســة

يساعد  بالقانون  التوعية  نشر 
على  مباشر  بشكل  الجهاز 
االحتكارية  الممارسات  كشف 
إلى  يؤدي  مما  المختلفة, 
المختلفة  ا�سواق  حماية 
الحر  السوق  سياسة  ودعم 

المبنية على العرض والطلب.

السمعـة الحسنــة
التوافق مع أحكام القانون 
إلى  فًعال  بشكل  يؤدي 
الحسنة  السمعة  زيادة 
مؤشر  ارتفاع  مع  للشركة 
مع  والتوافق  التنافسية 

القانون.

تفادي ا�حكام
القضائية والغرامات المالية

قانون  بأحكام  ا�شخاص  معرفة 
عدم  إلى  يؤدي  المنافسة  حماية 
قيامهم  بارتكاب ممارسات احتكارية 
صدور  تفادي  إلى  يؤدي  مما  مجرمة، 
نتيجة  بغرامات  قضائية  أحكام  أية 
حماية  قانون  أحكام  لمخالفة 

المنافسة. 

تشجيع االستثمـار
تذليل أية عقبات لدخول ا�سواق 
سياسة  وجود  على  والتأكيد 
تدعم  التي  التنافسي  الحياد 
ا�جنبي  المستثمر  وتشجع 
االستثمارات  ضخ  على  والمحلي 

والتوسع في  السوق. 

ما هي
 فوائد التوافق مع قانون حماية المنافسة؟

٤
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المنافســة  حمايــة  لقانــون  المخالفــة  الممارســات  ُتعتبــر 

جرائــم يعاقــب عليهــا بعقوبــات جنائيــة، ولرئيــس مجلــس 

إدارة الجهــاز بنــاًء علــى موافقــة أغلبيــة أعضــاء المجلــس 

طلــب تحريــك الدعــوى الجنائيــة بالنســبة لتلــك الجرائــم 

القانــون  أحــكام  مــن   (٢١) المــادة  نــص  بموجــب  وذلــك 

التــي تنــص علــى أنــه: "ال يجــوز رفــع الدعــوى الجنائيــة أو 

المخالفــة  ا�فعــال  إلــى  بالنســبة  فيهــا  إجــراءات  اتخــاذ 

�حــكام هــذا القانــون إال بطلــب كتابــي مــن رئيــس مجلــس 

ــص  ــه". وتخت ــة أعضائ ــة أغلبي ــى موافق ــاًء عل ــاز بن إدارة الجه

فــي  الجنائيــة  العقوبــات  بتوقيــع  االقتصاديــة  المحاكــم 

جرائم قانون حماية المنافسة. 

القانــون أن العقوبــة  المــادة (٢٥) مــن أحــكام  كمــا تبيــن 

ا½دارة  عــن  المســئول  يعاقــب  حيــث  بالشــخصية  تتســم 

الفعليــة للشــخص االعتبــاري المخالــف عــن ا�فعــال التــي 

الشــخص  أن  كمــا  القانــون،  �حــكام  بالمخالفــة  ترتكــب 

االعتبــاري يكــون مســئول بالتضامــن عــن الوفــاء بمــا تحكــم 

بــه المحكمــة مــن عقوبــات ماليــة وتعويضــات إذا كانــت 

باســم  بــه  العامليــن  أحــد  مــن  ارتكبــت  قــد  المخالفــة 

الشخص االعتباري أو لصالحه.

وتجــدر ا½شــارة إلــى اختصــاص الجهــاز بالتصالــح فــي أي مــن 

لنــص  وفًقــا  وذلــك  القانــون  �حــكام  المخالفــة  ا�فعــال 

المــادة (٢١) مــن القانــون، وذلــك بعــد موافقــة أغلبيــة أعضــاء 

المحكمــة  مــن  بــات  وقبــل صــدور حكــم  ا½دارة  مجلــس 

ــازل عــن طلــب  ــة تن ــح بمثاب ــر التصال ــك يعتب المختصــة. كذل

الدعــوى  انقضــاء  عليــه  ويترتــب  الجنائيــة  الدعــوى  رفــع 

الجنائيــة عــن ذات الواقعــة التــي صــدر بشــأنها طلــب رفــع 

الدعوى.

ما هي الممارسات الضارة
بالمنافسة طبًقا للقانون؟ 

أوال
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هذا وتتمثل الممارسات الضارة بالمنافسة
 طبًقا للقانون في ا¼تي:

المــــــــادة 

االتفاقات ا�فقية

المــــــــادة ٦

االتفاقات الرأسية

٧

المــــــــادة 

إساءة استخدام
الوضع المسيطر

المـــــــــــادة ٨

عدم إخطار الجهاز
بعمليات التركز 

االقتصادي

١٩



االتفاقــات ا�فقيــة – أو مــا يعــرف بالـــ Cartels – تتمثل 

فــي االتفاقــات مــا بيــن ا�شــخاص المتنافســة (الحاليــة 

ومنهــا  المعنيــة،  الســوق  ذات  فــي  المحتملــة)  أو 

االتفاقــات التــي مــن شــأنها تحديــد ا�ســعار أو مناطــق 

توفيــر  مــن  الحــد  أو  الكميــات  أو  العمــالء  أو  البيــع 

المنتجــات، أو التنســيق فيمــا يتعلــق بالتعاقــدات التــي 

تبرمها الجهات العامة.

وعليــه، فــإن تلــك الجرائــم تعــد مــن قبيــل جرائــم 

مقيــدة  وبطبيعتهــا  بذاتهــا  تكــون  والتــي  الخطــر، 

لحرية المنافسة   (Restricti on    by     Object)      ، أي 

أنهــا تقــع بمجــرد االتفــاق دون حاجــة لتنفيــذه، أو إثبــات 

وجــود ضــرر ناتــج عنهــا، حيــث يترتــب علــى مثــل هــذه 

لــدى  الحافــز  وفقــدان  ا�ســعار،  ارتفــاع  االتفاقــات 

وا½ضــرار  ا½بــداع،  أو  التكلفــة  تقليــل  فــي  الشــركات 

بالرفاهيــة االجتماعيــة ورفاهيــة المســتهلك، وعــدم 

كفاءة التوزيع.

وتعــد االتفاقــات ا�فقيــة مــن أخطــر جرائــم المنافســة؛ 

حيــث إنــه مــن المفتــرض أن يتخــذ كل كيــان اقتصــادي 

قراراتــه بشــكل منفــرد دون التنســيق أو االتفــاق مــع 

مبــادئ  مــع  تماشــًيا  وذلــك  ا�خــرى،  الكيانــات 

ــة  ــرض أن المنافس ــي تفت ــر الت ــوق الح ــات الس اقتصادي

بيــن الكيانــات المختلفــة يجــب أن تكــون قائمــة فقــط 

علــى آليــات العــرض والطلــب دون وجــود تأثيــر مــن أيــة 

جهات أخرى. 

 االتفـاقــات ا�فقية
١

المادة (٦) فقرة (١) من قانون حماية المنافسة
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أو  خفــض  أو  رفــع   أ)     

تثبيــت أســعار المنتجــات 

محل التعامل.

أو  ا�ســواق  اقتســام   ب)   

مــن  أســاس  علــى  تخصيصهــا 

مراكــز  أو  الجغرافيــة  المناطــق 

التوزيــع أو نوعيــة العمــالء أو نوعيــة 

المنتجــات أو الحصــص الســوقية أو 

المواسم أو الفترات الزمنية.
 ج)    التنســيق فيمــا يتعلــق 

بالتقــدم أو االمتنــاع عــن 

الدخـــول فــي المناقصــات 

والممارســات  والمزايــدات 

وسائر عروض التوريد

ــع أو  ــات التصني ــد عملي تقيي  د) 

التســويق  أو  التوزيــع  أو  اÑنتــاج 

تقييــد  ذلــك  ويشــمل  للمنتجــات 

نــوع المنتــج أو حجمــه أو الحــد مــن 

توافره.

جاءت المادة (٦) فقرة (١) من قانون حماية المنافسة 

لتنــص علــى حظــر  مثــل هــذه االتفاقــات، وذكــرت أنــواع االتفاقــات التــي يحظــر علــى ا�شــخاص المتنافســة فــي 

السوق المعنية القيام بها.

حيــث تنــص علــى أنــه: "يحظــر االتفــاق أو التعاقــد بيــن أشــخاص متنافســة فــي أيــة ســوق معنيــة إذا كان مــن شــأنه 

إحداث أي مما يأتي:

٦المــــــــــــــادة : االتفاقـــات ا�فقية

٨



الشــأنية فــي إطــار المادة (٦) ال تشــترط أن يكــون االتفاق 

صريــح وواضــح عــن رفــع أو خفــض أو تثبيــت ا�ســعار، أو 

تقييــد عمليــات التوزيــع او ا½نتــاج، أو اقتســام ا�ســواق، 

عــن  االمتنــاع  أو  م  بالتقــد× يتعلــق  فيمــا  التنســيق  أو 

الدخــول فــي المناقصــات والمزايــدات، بــل يكفــي أن 

يكــون مــن شــأن االتفــاق إحــداث أي مــن هــذه ا�ثــار 

ويســتدل علــى ذلــك مــن عبــارات االتفــاق او التعاقــد 

ومالبسات وظروف ابرامه. 

ما معنى مصطلح
"من شأنه" الذي جاء في 

إطار المادة ( ٦) من القانون؟ 

الســوق  ذات  فــي  يعملــون  الذيــن  ا�شــخاص  هــم 

المعنيــة فــي الحــال أو التــي بمقدورهــم العمــل فيهــا 

في المستقبل.

ا�شخــــاص المتنافســة

إن االتفاقــات ا�فقيــة هــي "تالقــي إرادة شــخصين أو 

أكثــر مــن الذيــن اعتبرهــم القانــون اشــخاص متنافســة 

الــذي  االقتصــادي  بالنشــاط  متعلــق  عمــل  أي  علــى 

يمارســونه بقصــد تقييــد المنافســة فــي الســوق التــي 

االتفــاق  هــذا  كان  ســواء  منهــا  الحــد  أو  تجمعهــم 

ــا أو  مكتــوب أو شــفهي أو كان موضوعــه نشــاًطا إيجابًيّ

ا".  سلبًيّ

فاالتفــاق فــي مفهــوم قانــون حمايــة المنافســة ال 

يشــترط فيــه أن يرقــي إلــى مرتبــة العقــد فــي أن يترتــب 

ــزام أو نقلــه أو ضــرورة أن  ــي بإنشــاء الت ــر قانون عليــه أث

تأخــذ  أن  الممكــن  فمــن   - معيــن  شــكل  يســتوفي 

االتفاقــات ا�فقيــة عــدة أشــكال مثــل ا�تفاقــات الوديــة 

(Gentleman's agreement) أو العقود.

أشكــــــال االتفاقـــــــــات
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أمثلة للممارسات التي تنتج عن اتفاقات أفقية

بيــن  التعاقــدات  أو  االتفاقــات 

ــض أو  ــع أو خف ــي رف ــين عل المتنافس

مــن  ســبب  �ي  ا�ســعار  تثبيــت 

ا�ســباب، ســواء لفتــرة محــددة أو غيــر 

محددة. 

حيــث ُتعــد جريمــة االتفــاق ا�فقــي الواردة فــي أحكام المــادة (٦) من 

قانون حماية المنافسة من جرائم الخطر التي ال تستلزم

 تحقيــق نتيجــة إجراميــة علــى أرض الواقــع، بــل تقــوم الجريمــة حتى 

ولو لم يتم تنفيذ االتفاق المقيد للمنافسة.

اتفاقات سعرية

بيــن  التعاقــدات  أو  االتفاقــات 

التنافــس  عــدم  علــى  المتنافســين 

جغرافيــة  مناطــق  او  أســواق  فــي 

ــة، أو فيمــا يخــص بيــع أو توزيــع  معين

ــة  ــات لفئ ــلع أو الخدم ــم الس أو تقدي

من العمالء دون غيرها.

اتفاقات القتسام ا�سواق
بيــن  مــا  التعاقــد  أو  االتفــاق 

المتنافســين علــى تنســيق أســعار او 

قبــل  الخدمــات  أو  الســلع  كميــات 

تقديــم العطــاءات لتحديــد المرســي 

عليــه فــي تلــك المناقصــات، وذلــك 

المرســي  علــي  التنــاوب  خــالل  مــن 

أو تنســيق  عليــه، تقســيم ا�ســواق، 

ا�سعار.

اتفــاق أو تعاقــد المتنافســين علــى 

تقييد إنتاج سلعة أو تقديم خدمة.

االتفاقات في التعاقدات
التي تبرمها الجهات العامة

اتفاقات لتقييد ا�سواق
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علــى جميــع ا�شــخاص العاملــة بالســوق تجنــب تبــادل المعلومــات الحساســة 

أو الكميــات؛  الخاصــة با�ســعار  واالســتراتيجية، مثــل الخطــط المســتقبلية 

فتبــادل المعلومــات الحساســة يضــر ضــرًرا جســيًما بالمنافســة فــي مختلــف 

مــن   (٦) المــادة  أحــكام  تخالــف  التــي  ا�فعــال  أحــد  ُيَعــد  وهــو  ا�ســواق، 

ــاره شــكل مــن أشــكال االتفــاق بيــن أشــخاص  ــة المنافســة باعتب ــون حماي قان

متنافسة تلك ا�فعال التي من شأنها ا½ضرار بالمنافسة.

المعلومــات  تبــادل  عنــد  الحظــر  اتخــاذ  المتنافســة  الشــركات  علــى  لــذا 

لتجنب الوقوع في مخالفة المادة (٦).

فــي حالــة وجــود اجتماعــات تضــم 

التــي  (مثــل  متنافســة  أشــخاًصا 

تقــام باالتحــادات أو الغــرف)، يجــب 

مشــاركة  عــدم  علــى  الحــرص 

ــك لتجنــب  المعلومــات الســرية، وذل

حــدوث أي مــن المخالفــات المذكــورة 

بالمادة (٦).

قــد يقــوم شــخص خــارج الســوق المعنيــة 

بتســهيل  االستشــارات)  شــركات  (مثــل 

بيــن  والتنســيق  المعلومــات  تبــادل 

بـ"منســق  المنافســين، وهــو مــا يعــرف 

التواطؤات"    (Cartel        Facilitator)؛       ا�مر الذي 

ــا  ــة وفًق ــي الجريم ــريًكا ف ــه ش ــد يجعل ق

�حكام المادة (٤٠) من قانون العقوبات.
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مثال عن اتفاق مخالف للمادة (6/ج)مثال عن اتفاق مخالف للمادة (6/أ) و(6/د)

تنــص المــادة (٢٢) مــن قانــون حمايــة المنافســة علــى معاقبة: "كل مــن خالف المــادة (٦) من هذا القانــون بغرامة ال تقل 

ــي  ــن إجمال ــة م ــي المائ ــر ف ــي عش ــاوز اثن ــة وال تج ــل المخالف ــج مح ــرادات المنت ــي إي ــن إجمال ــة م ــي المائ ــن ف ــن اثني ع

ــرادات المشــار إليــه تكــون  ــرادات المشــار إليــه. وذلــك خــالل فتــرة المخالفــة. وفــي حالــة تعــذر حســاب إجمالــي ا½ي ا½ي

العقوبة الغرامة التي ال تقل عن خمسمائة ألف جنيه، وال تجاوز خمسمائة مليون جنيه. 

وتضاعــف الغرامــة بحديهــا، فــي حالــة العــود علــى كل مــن خالــف حكــم أي مــن المــواد (٦، ٧، ٨) مــن هــذا القانــون، وفــي 

حالة عدم التزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيق² لنص المادة (٢٠) من هذا القانون".

ورد للجهــاز الطلــب المقــدم مــن الســيد المهنــدس وزيــر 

التجــارة والصناعــة بشــأن إعــداد الدراســات والبحــوث الالزمــة 

المصــري  الســوق  فــي  ا�ســمنت  بقطــاع  يتعلــق  فيمــا 

للكشــف عمــا إذا كان هنــاك اتفاقــات أو ممارســات ضــارة 

بالمنافسة في هذا القطاع الحيوي.

وقــد انتهــى الفحــص الــذي أجــراه الجهــاز إلــى أن ممارســات 

فــي  العــادي  البورتالنــدي  ل¼ســمنت  المنتجــة  الشــركات 

ــي  ــة الت ــل الدراس ــرة مح ــالل الفت ــة خ ــر العربي ــة مص جمهوري

تبــدأ منــذ تاريــخ العمــل بقانــون حمايــة المنافســة فــي ١٦ 

مايــو ٢٠٠٥ تمثــل مخالفــة للمــادة (٦/أ) مــن قانــون حمايــة 

المنافســة لوجــود اتفــاق بيــن هــذه الشــركات علــى رفــع 

ــون  ــن القان ــادة (٦/د) م ــة للم ــن مخالف ــك تبي ــعار. وكذل ا�س

لوجــود اتفــاق بيــن هــذه الشــركات علــى تقييــد عمليــات 

التســويق فــي الســوق المعنيــة مــن خــالل احتفــاظ كل منهــا 

بحصتهم السوقية من المبيعات المحلية.

ــر  ــة نص ــح أول مدين ــة جن ــت محكم ــك حكم ــى ذل ــالوة عل ع

المتهميــن  جميــع  بمعاقبــة  المنعقــدة  جلســتها  فــي 

بغرامات وصلت إلى ٢٠٠ مليون جنيه. 

بــادر الجهــاز بدراســة ســوق المناقصــات والممارســات الحكوميــة 

ــة  ــة بجراح ــة الخاص ــدات الطبي ــتلزمات والمع ــد المس ــة بتوري الخاص

الصــدر والقلــب، نظــًرا لمــا توافــر لديــه مــن معلومــات حــول وجــود 

تنســيق بيــن الشــركات المتقدمــة، ا�مــر الــذي يثيــر شــبهة مخالفــة 

المادة (٦) من قانون حماية المنافسة.

ــات  ــات والبيان ــادي للمعلوم ــي واالقتص ــل القانون ــى التحلي ــاًء عل وبن

ــى  ــة عل ــات القضائي ــالل الضبطي ــن خ ــاز م ــا الجه ــل عليه ــي حص الت

مقــار بعــض الشــركات محــل الفحــص، وغيرهــا مــن إجــراءات جمــع 

ــن  ــا م ــول عليه ــم الحص ــي ت ــات الت ــن البيان ــك م ــتدالالت، وكذل اس

الجهــات المعنيــة المختلفــة، اتضــح قيــام الشــركات محــل الفحــص 

ــرض  ــة، بغ ــعار متطابق ــروض أس ــم ع ــا بتقدي ــا بينه ــيق فيم بالتنس

 (٦٨) المــادة  بتطبيــق  الطارحــة  الجهــات  إجبــار 

ــم  ــدات رق ــات والمزاي ــون المناقص ــن قان ــة م ــة التنفيذي ــن الالئح م

ــة  ــات المطلوب ــيم الكمي ــواز تقس ــي بج ــي تقض ــنة ١٩٩٨، والت ٨٩ لس

المتقدمــة  الشــركات  جميــع  علــى  الطارحــة  الجهــة  ِقَبــل  مــن 

بنفس ا�سعار.

ولذلــك، قــرر مجلــس اÑدارة ثبــوت مخالفــة للمــادة (٦/ج) مــن قانــون 

أصــدرت  كمــا  الجنائيــة،  الدعــوى  وتحريــك  المنافســة  حمايــة 

المحكمة االقتصادية حكًما بتغريم كل من المتهمين ٥٠٠ مليون 

جنيه مصري.

ما هي عقوبة
٦مخالفــــــة المـــــــــادة ؟ 



١٤

مثال عن اتفاق مخالف للمادة (6/ب) و (6/د) مثال عن اتفاق مخالف للمادة (6/د)

بــادر جهــاز حمايــة المنافســة بفتــح دراســة علــى إثــر الخــروج المفاجــئ 

Ñحــدى شــركات توصيــل الطلبــات عبــر التطبيقــات مــن الســوق المصــري 

مما أثار شبهة وجود مخالفة لقانون حماية المنافسة.

حيــث تبيــن للجهــاز مــن الفحــص أن ســبب خــروج تلــك الشــركة مــن الســوق 

بيــن  الــدول ا�وروبيــة  تــم فــي إحــدى  اتفــاق أفقــي  ناتــج عــن  المصــري 

الشــركتين ا�م �كبــر شــركتين عاملتيــن فــي مجــال التوصيــل فــي الســوق 

ــن تقســيم ا�ســواق بيــن الشــركتين علــى المســتوى الدولــي  المصــري ، تضمَّ

وخــــروج الشركــــة سالفــــة البيــــان من الســـوق المصـــــري؛ مما يشكـــل 

ــر  ــث يعتب ــة. حي ــة المنافس ــون حماي ــن قان ــادة (٦) م ــكام الم ــة �ح مخالف

تقســيم ا�ســواق علــى أســاس جغرافــي بيــن المتنافســين مــن أكثــر صــور 

ــة  ــة الطبيعي ــن المنافس ــرج ع ــا تخ ــث إنه ــرًرا؛ حي ــة ض ــات االحتكاري الممارس

علــى  الحصــول  فرصــة  للمســتهلكين  تتيــح  والتــي  المنتجــات  فــي 

منتجاتهــم فــي إطــار مــن حريــة االختيــار الــذي يكفــل أســعار تنافســية 

وجودة أفضل.

وبنــاًء علــى ذلــك، قــرر مجلــس إدارة الجهــاز ثبــوت قيــام الشــركتين ا�م 

بمخالفــة المــادة (٦) فقــرة (ب) و(د) مــن قانــون حمايــة المنافســة وألزمهما 

ــع  ــادة الوض ــا، وإع ــة بينهم ــات المبرم ــوًرا باالتفاق ــل ف ــاف العم ــاز بإيق الجه

ــي  ــل ف ــركة للعم ــوع الش ــات، ورج ــك االتفاق ــرام تل ــل إب ــه قب ــا كان علي كم

السوق المصري، وقد التزمت الشركتان بقرار الجهاز.

تلقــى الجهــاز بالًغــا مقدًمــا ضــد شــركتين Ñنتــاج ا�دويــة والــذي 

تضــرر فيــه المبلــغ مــن قيــام الشــركتين باالتفــاق علــى ربــط 

توزيع عقار الدكالتسيفير (Daclatasvir ) وعقار السوفوسبوفير

ــي  ــد الوبائ ــاب الكب ــالج الته ــي ع ــتخدمان ف (Sofosbuvir) المس

(فيروس C) باشــتراط بيعهما في حزمة واحدة، مما أجبر المريض 

المصري على شراء دواء معين، وقام  بإضعاف القدرة  التنافسية 

للشركات التي تقوم  بإنتاج السوفو وال تقوم بإنتاج الداكال.  

انتهــى مجلــس إدارة الجهــاز إلــى ثبــوت مخالفــة الشــركتين 

للمــادة (٦/د) مــن قانون حماية المنافســة التفاقهمــا على تقييد 

باشــتراط  الدكالتســيفير  وعقــار  السوفوســبوفير  عقــار  توزيــع 

بيعهمــا فــي حزمــة واحــدة، وأن تلتــزم الشــركتان بقيــام كل 

تقدمهــا،  التــي  المنتجــات  أســعار  بتحديــد  حــدة  علــى  منهــا 

واتخاذهمــا قراراتهمــا التســويقية بشــكل منفــرد ودون التنســيق 

أو االتفــاق أو تبــادل المعلومــات التجاريــة واالقتصاديــة الســرية أو 

الحساسة مع أيٍّ من الشركات المتنافسة. 

هــذا وقــد تقدمــت الشــركات المخالفــة بطلــب للتصالــح مــع 

الجهــاز  قبــل  وقــد  الجنائيــة،  الدعــوى  تحريــك  قبــل  الجهــاز 

التصالــح مقابــل ســداد المبالــغ الماليــة المقــررة إعمــاال �حــكام 

المادة (٢١/ أ) من قانون حماية المنافسة .



لتجنــب عقوبــات االتفاقــات ا�فقيــة، علــى كل كيــان اقتصــادي أن يتخــذ قراراتــه بشــكل منفــرد دون أن يكــون متأثــًرا 

بكيانــات أخــرى، وذلــك تماشــًيا مــع مبــادئ اقتصاديــات الســوق الحــر التــي تفتــرض أن المنافســة بيــن الكيانــات 

المختلفة تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أية جهات أخرى.

فيما يتعلق باستقاللية اتخاذ القرارات  .1
اتخــاذ القــرارات بشــكل مســتقل فيمــا يتعلــق 

بالتســعير،  واســتراتيجية اÑنتــاج والبيــع،  وكل 

مــا يتعلــق بالعمــالء أو المورديــن الذيــن يتــم 

التعامل معهم.

المتنافســة  ا�شــخاص   مــع  التنســيق  عــدم 

أو  العمــالء  أو  ا�ســواق  اقتســام  علــى 

المنتجات.

المتنافســة  ا�شــخاص  مــع  التنســيق  عــدم 

أو  اÑنتــاج  أو  التصنيــع  عمليــات  تقييــد  علــى 

التوزيــع أو التســويق للمنتجــات أو تقييــد نــوع 

المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.

كيف تتوافق مع
٦أحكام المــــــــادة من القانون؟  

في حالة وجود أي تعامل مع المنافسين

الحساســة  المعلومــات  ســرية  علــى  الحفــاظ 

هــذه  مشــاركة  عــدم  علــى  والحــرص  ــا  تجارًيّ

المعلومات مع ا�شخاص المتنافسة.

مــع  مناقشــات  أيــة  تــؤدي  أال  علــى  الحــرص 

المنافســين علــى أيــة ترتيبــات تحــد مــن المنافســة 

أو أن تــؤدي إلــى تبــادل معلومــات ســرية، حيــث إن 

مــع  الرســمية  غيــر  االتفاقــات  أو  المناقشــات 

ا�شــخاص المتنافســة قــد تــؤدي إلــى مخالفــة 

المادة (٦) من قانون حماية المنافسة.

فــي حالــة وجــود مناقشــات مــع المنافســين، يتــم 

االحتفاظ بمحاضر اجتماع واضحة.

ــؤات"  ــير التواط ــات تيس ــن "ممارس ــذر م ــي الح توخ

 Cartel Facilitation

.2
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في حـــالة حضــــور اجتماعــات مــع   .3
 منافسيـــن في غـرف تجاريـة أو غيرهـا

4.   فيما يتعلق بالتعاقدات الحكومية 
(مثل المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد)

 (Meeting Agenda) ــال ــدول أعم ــود ج ــن وج ــد م التأك

واضــح قبــل أي اجتمــاع، وأن يتــم توزيعــه بوقــت كاف 

قبل االجتماع على أعضاء االجتماع.

التأكد من أن االجتماع يتبع جدول ا�عمال الخاص به.

ا�عضــاء  مــع  مناقشــات  فــي  الدخــول  عنــد  الحــذر 

أيــة  وتجنــب  بعدهــا،  أو  االجتماعــات  أثنــاء  اâخريــن 

مناقشــة تتضمــن تبــادل المعلومــات الحساســة مثــل 

ا�سعار أو الحصص السوقية أو العمالء أو غيرها.

االحتفــاظ بمحاضــر اجتمــاع واضحــة للتأكــد ممــا إذا كان 

ــة  ــه مخالف ــب علي ــأنه أو يترت ــن ش ــون م ــد يك ــل ق أي فع

قانون حماية المنافسة.

إبــالغ الجهــاز عــن أي أعضــاء يقومــون بــأي فعــل مــن شــأنه 

أو يترتــب عليــه إلحــاق الضــرر بالمنافســة ســواء كان بصــورة 

مباشرة أو غير مباشرة.

االعتــراض فــور حــدوث أيــة مناقشــة تقــوم علــى تبــادل 

معلومات عن ا�سعار أو العمالء أو أية معلومات سرية.

محاضــر  فــي  اعتراضــك  وكتابــة  تدويــن  مــن  التأكــد 

االجتماعات.

مغــادرة االجتمــاع إذا اســتمرت هــذه المناقشــة، مــع تكــرار 

اعتراضك.

ــم  ــيء ت ــركتك �ي ش ــت وش ــذك أن ــدم تنفي ــن ع ــد م التأك

مناقشته ومن شأنه اÑضرار بالمنافسة.

ــدم أو  ــق بالتق ــا يتعل ــة فيم ــخاص المتنافس ــع ا�ش ــاش م ــاق أو النق ــيق أو االتف ــدم التنس ع

االمتناع عن الدخـول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

االحتفـاظ بالسرية الكاملة عن جميع التفاصيل المقدمة في العروض الفنية والمالية. 

تفادي االجتماع مع الموردين اâخرين قبل تقديم العطاءات لعدم إثارة الشبهات.

عدم االتفاق مقدًما على من سيرسى عليه العملية التعاقدية. 



٦كيف تتفادي عقوبة مخالفة المــــادة ؟

١٧

طلب إعفاء وفًقا 
للمادة (6) فقرة (2) من القانون

الهدف

فائــدة  وتحقيــق  اقتصاديــة  كفــاءة  تحقيــق 

للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة

طلب إعفاء وفًقا
 للمادة (26) من القانون

الهدف

عــدم تحريــك الدعــوى الجنائيــة وتفــادي وقــوع 

أية عقوبة أو أي حكم قضائي



طلب إعفاء من الحظر
وفًقا للمادة (٦) فقرة (٢) من 

”Exemption“ قانون حماية المنافسة 

ــا إذا  ــة م ــي حال ــا ف ــل إبرامه ــة قب ــات ا�فقي ــاء االتفاق ــوز إعف يج

وفائــدة  اقتصاديــة  كفــاءة  تحقيــق  شــأنه  مــن  االتفــاق  كان 

المنافســة  علــى  الســلبي  التأثيــر  بوضــوح  تفــوق  للمســتهلك 

متوســط  "خفــض  االقتصاديــة  بالكفــاءة  ويقصــد  بالســوق. 

زيــادة  أو  جودتهــا،  تحســين  أو  للمنتجــات،  المتغيــرة  التكلفــة 

حجــم إنتاجهــا أو توزيعهــا، أو إنتــاج أو توزيــع منتجــات جديــدة أو 

التعجيل بإنتاجها أو توزيعها".

ــى  ــدف إل ــي ته ــات الت ــي االتفاق ــات ه ــك االتفاق ــة تل ــن أمثل وم

 Production) نتاجÑأو ا (Distribution Agreements) تطوير سبل التوزيع

 Research and Development) أو زيــادة البحــث والتطويــر (Agreements

.(Agreements

ــاء علــى طلــب ا�شــخاص ذوي الشــأن أن يعفــى مــن  "للجهــاز بن

الحظــر الــوارد فــي هــذه المــادة االتفــاق أو التعاقــد الــذي يهــدف 

إلــى تحقيــق كفــاءة اقتصاديــة إذا ثبــت أن االتفــاق أو التعاقــد 

المشــار إليــه مــن شــأنه أن يحقــق فائــدة للمســتهلك تفــوق آثــار 

إجــراءات  التنفيذيــة  الالئحــة  وتحــدد  المنافســة.  مــن  الحــد 

وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز".

تنص المادة (٦) فقرة (٢) من قانون حماية المنافسة علي:

١٨



ما هي الشروط التي
يجب توافرها لتقديم طلب 

اÊعفاء وفًقا للمادة (٦) فقرة (٢)؟ 

ــاق  ــن االتف ــببية بي ــة الس ــات العالق ــب إثب يج

والكفــاءة االقتصاديــة التــي ســتتحقق؛ إذ 

إنــه مــن الضــروري فــي هــذه الحالــة إثبــات أن 

االتفــاق ســوف ينتــج عنــه كفــاءة اقتصاديــة 

وقــد  منفــرد.  بشــكل  تحققهــا  يمكــن  ال 

فــي  االقتصاديــة  الكفــاءة  هــذه  تتمثــل 

وتحســين  جديــدة،  إنتــاج  تقنيــات  تطويــر 

اÑنتاج وتوزيع السلع وجودتها وغيرها.

يجــب أن يحقــق االتفــاق فوائــد للمســتهلك 

المنافســة.  علــى  الســلبية  آثــاره  تفــوق 

علــى  يترتــب  قــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

ــر  ــرض تطوي ــرم بغ ــد الُمب ــاق أو التعاق االتف

ا علــى زيــادة  المنتجــات (R&D) تأثيــًرا ســلبًيّ

ــتهلك  ــض المس ــم تعوي ــن يت ــعار، ولك ا�س

جديــدة  منتجــات  صــورة  فــي  ذلــك  عــن 

وُمَحسنة.

إثبــات أن االتفــاق أو التعاقــد 

فائــدة  تحقيــق  شــأنه  مــن 

آثــار  تفــوق  للمســتهلك 

الحد من المنافسة

إثبــات أن االتفــاق أو التعاقــد 

ــاءة  ــق كف ــى تحقي ــدف إل يه

اقتصادية 

فــي حالــة منــح إعفــاء، يجــوز للجهــاز أن 

يراقــب مــدى التــزام ذوي الشــأن بشــروط 

وضوابط اÑعفاء. 

لمــدة  ســارية  الجهــاز  موافقــة  تكــون 

ســنتين بحــد أقصــى، ويجــوز تجديدهــا بنــاء 

الشــأن  صاحــب  بــه  يتقــدم  طلــب  علــى 

للجهاز قبل ستين يوًما من نهاية المدة. 

إعفــــاء

١٩



طلب إعفاء من العقوبة
وفًقا للمادة (٢٦) من قانون 

حماية المنافسة 

المادة (٢٦)

"فــي حالــة ارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة (٦) مــن هــذا القانــون، ال ترفــع الدعــوى الجنائيــة ضــد أول مــن بــادر 

مــن المخالفيــن بإبــالغ الجهــاز بالجريمــة وقــدم مــا لديــه مــن أدلــة علــى ارتكابهــا والتــي كان مــن شــأنها الكشــف عنهــا وإثبــات 

أركانها.

ــي  ــهم ف ــه أس ــدرت أن ــى ق ــررة مت ــة المق ــف العقوب ــن نص ــم م ــي المته ــن، أن تعف ــي المخالفي ــبة لباق ــة، بالنس ــوز للمحكم ويج

والتحقيــق  االســتدالالت  وجمــع  والبحــث  التقصــي  مراحــل  مــن  مرحلــة  أيــة  فــي  أركانهــا  إثبــات  أو  عناصرهــا  عــن  الكشــف 

والمحاكمة".

سياسة اÊعفاء الكلي

ــة  ــة الالزم ــاز با�دل ــاة الجه ــوا بمواف ــررة إذا قام ــة المق ــن العقوب ــة م ــخاص المخالف ــاء ا�ش ــون إعف ــن القان ــادة (٢٦) م ــن الم تضم

للكشف عن االتفاقات ا�فقية الضارة بالمنافسة والمجرمة في المادة (٦) من القانون وإثبات أركانها، فهي توفر:

ــادر  ــن ب ــة �ول م ــوى الجنائي ــع الدع ــدم رف ع

بمخالفتــه  الجهــاز  بإبــالغ  المخالفيــن  مــن 

ــاز  ــداد الجه ــع إم ــون، م ــن القان ــادة (٦) م للم

ــف  ــة للكش ــات الالزم ــتندات والمعلوم بالمس

عنها وإثبات أركانها.

ا�عفــاء الكــلي
نصــف  مــن  اÑعفــاء  للمحكمــة  يجــوز 

العقوبــة لباقــي المخالفيــن متــى أســهموا 

فــي الكشــف عــن عناصــر المخالفــة وإثبــات 

أركانها. 

ا�عفــاء الجزئــي

٢٠



مثال عن فوائد
طلب اÊعفاء من العقوبة

ورد إلــى الجهــاز بالًغــا ضــد أحــد روابــط التوزيــع واالســتيراد بشــأن قيــام الشــركات 

فــي  والُمتمثلــة  والتســويقية،  ــة  البيعيَّ السياســات  بتوحيــد  ضدهــا  ــغ  الُمبلَّ

ــرة  ــات المض ــذه السياس ــر ه ــدي، وقص ــم النق ــان والخص ــرات االئتم ــض فت تخفي

بالمنافســة علــى الصيدليــات الصغيــرة ومتوســطة االســتهالك دون الصيدليــات 

الكبرى.

وبعــد الفحــص، تبيــن للجهــاز ثبــوت مخالفــة خمــس شــركات فــي مجــال توزيــع 

وتجارة ا�دوية �حكام المادتين (٦/أ) و(٦/د) من قانون حماية المنافسة.

هــذا وقــد قــام أحــد ا�شــخاص العاملــة فــي الســوق – والُمشــتركة فــي االتفــاق 

– بتقديــم طلــب إعفــاء، وتقــدم با�دلــة الالزمــة Ñثبــات الجريمــة، والتــي تــم بنــاء 

المحكمــة فيمــا عــدا  إلــى  االتفــاق  المتهميــن أطــراف  عليهــا إحالــة جميــع 

المستفيد من اÑعفاء.

لــم يتــم رفــع الدعــوى الجنائيــة ضــد مقــدم اÑعفــاء، ممــا ســاهم فــي عــدم 

وقوع أية عقوبة عليه أو صدور أي حكم قضائي ضده.

إعفــاء الشــخص الُمبلــغ مــن كامــل العقوبــة الُمقــررة مــن المحكمــة والتــي 

وصلت غرامتها إلى ٥٠٠ مليون جنيه مصري لكل ُمتهم.

لمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى مراجعــة إرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن سياسة اÑعفاء الكلي 

الــواردة بالمــادة (٢٦) مــن قانون حماية المنافسة والمتــاح علــى الموقــع الرســمي للجهــاز هنــا: 

٢٠ECA.pdf٪٢٠Guildlines٪Leniency/١٢٩/http://www.eca.org.eg/ECA/upload/Publication/Attachment_A

فوائد طلب ا�عفاء
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٢٣

٢

حمايــة  إلــى  القانــون  مــن   (٧) المــادة  أحــكام  تهــدف 

المنافســة فــي جميــع مراحــل توريــد وتوزيــع المنتجــات 

بمختلــف أنواعهــا وأشــكالها، حيــث تحظــر االتفــاق بيــن 

ا�شــخاص التــي تجمعهــم عالقــة رأســية مــن القيــام بأيــة 

اتفاقات أو تعاقدات من شأنها الحد من المنافسة.

تنــص المــادة (٧) مــن قانــون حمايــة المنافســة علــى أنه "يحظــر االتفــاق أو التعاقد 

بيــن الشــخص وأي مــن مورديــه أو مــن عمالئــه، إذا كان مــن شــأنه الحــد مــن 

المنافسة".

عالقــة أفقيـــة

مــورد

مقدم الخدمة/موزع

مــورد

ية
س

 رأ
ـة

قـ
ال

ع

االتفاقات الرأسية
المادة (٧) من قانون حماية المنافسة 



تأثيــر االتفــاق أو التعاقــد علــى 

حرية المنافسة في السوق.

وال تشــكل جميــع االتفاقــات الرأســية مخالفــة �حــكام المــادة (٧) ، فهــي تعــد مــن جرائــم الضــرر وذلــك �ن بعــض 

االتفاقــات الرأســية قــد تــؤدي إلــى زيــادة الكفــاءة االقتصاديــة فــي الســوق وال تضــر بالمنافســة، بينمــا البعــض اßخــر 

قــد يــؤدي إلــى الحــد مــن المنافســة وا½ضــرار بهــا؛ ولذلــك، يقــوم الجهــاز بدراســة تلــك االتفاقــات والتعاقــدات وفًقــا 

للعوامل المذكورة في المادة (١٢) من الالئحة التنفيذية وهي:

١
وجــود فوائــد تعــود علــى 

ــاق أو  ــن االتف ــتهلك م المس

التعاقد. 

٢
علــى  المحافظــة  اعتبــارات 

جــودة المنتــج أو ســمعته أو 

مقتضيــات ا�مــن والســالمة 

وذلــك كلــه علــى النحــو الــذي 

ال يضر بالمنافسة.

٣
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تحديد سعر إعادة البيع 

(Resale Price Maintenance)

اتفاقات التوزيع أو التوريد بشرط

 شراء نوع محدد من المنتجات

(Resale Rrice Raintenance) 

ــلبي   ــع الس ــن البي ــد م ــع أو الح المن

(Passive Sale Restrictions)

اتفاقــات التوزيــع أو التوريــد الحصريــة 

(Exclusive Distribution)

اتفاقات توحيد ا�سعار  

(Most Favored Nation Clauses)

 ا�فعال التي قد تكون
 محظورة وفًقا للمادة (٧) إذا

كان من شأنها الحد من المنافسة

١٢

٤٥

٣
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٢٦

وقــد يكــون ذلــك فــي صــورة فــرض المــورد شــروًطا ســعرية علــى 

المــوزع، ينتــج عنهــا قيــام المــوزع بالبيــع بســعر ثابــت، أو ســعر 

موصى به أو سعر أدنى أو أقصى يختاره الُمنتج. 

وُيعــد تحديــد ســعر البيــع مــن االتفاقــات الرأســية التــي مــن شــأنها 

الحـــد من المنافســـــــــــة، وذلك �ن تحديـــــد سعــــر البيــــــــــع 

ُيحد  من المنافســــــة ما بيـــــن الموزعيـــــــن   لنفس  المنتــــــــج   

(Intra-brand competition) ؛  كمــا أنــه قــد يكــون مــن شــأنه تنســيق 

ا�ســعار مــا بيــن ا�شــخاص المتنافســة، وذلــك با�خــص فــي حالــة 

تحديد سعر أدنى أو سعر ثابت. 

الوكيــل  أو  الُمنِتــج  قيــام  االتفاقــات  مــن  النــوع  هــذا  يشــمل 

أو  حصــري،  بشــكل  منتجاتــه  بيــع  علــى  مــوزع  مــع  باالتفــاق 

االتفــاق معــه علــى المناطــق الجغرافيــة أو مراكــز التوزيــع أو 

ــة  ــه لممارس ــة ل ــة المتاح ــرات الزمني ــم أو الفت ــالء أو المواس العم

النشاط.  

ــن  ــع للموزعي ــادة البي ــعر إع ــد س تحدي

(Resale Price Maintenance)

مــن االتفاقــات الرأســية التــي قــد تشــكل ضــرًرا بالمنافســة هــي 

إلــزام المــوزع أو تشــجيعه علــى شــراء منتــج مــن مــورد واحــد دون 

غيره. 

بشــرط  التوريــد  أو  التوزيــع  اتفاقــات 
شراء نوع محدد من المنتجات 

(single branding) 

نحــو  بالســعي  قيــام مــوزع فــي منطقــة جغرافيــة معينــة 

جــذب المســتهلكين الكائنيــن فــي منطقــة جغرافيــة أخــرى 

أو  اÑعالنــات  طريــق  عــن  مثــًال،  ومباشــرة؛  صريحــة  بطريقــة 

الخصومات الموجهة إليهم (Solicited). وعادًة ال يعد منع البيع 

اÑيجابي مخالفة للمادة (٧).

منع البيع اÊيجابي

يقصــد بالبيــع الســلبي قيــام مــوزع فــي منطقــة جغرافيــة 

معينــة بتلبيــة طلبــات شــراء مــن مناطــق جغرافيــة أخــرى دون أن 

ــن  ــد م ــذا وُيع ــرة. ه ــة ومباش ــة صريح ــذا بطريق ــى ه ــعى إل يس

قبيل البيع السلبي البيع عبر اÑنترنت      (Unsolicited). وعادة يعد منع 

حريــة  مــن  يحــد  كونــه   ،(٧) للمــادة  مخالًفــا  الســلبي  البيــع 

المستهلك الختيار أفضل المنتجات بأفضل ا�سعار.

منع البيع السلبي

ــة   ــد الحصري ــع أو التوري ــات التوزي اتفاق
(exclusive distribution)

مــن االتفاقــات الرأســية الضــارة بالمنافســة هــي التــي يكــون 

ــل  ــعار أفض ــه بأس ــر منتجات ــخص توفي ــن لش ــه ال يمك ــا أن مفاده

مــن تلــك المعروضــة مــن قبــل شــخص آخــر. فعلــى ســبيل 

المثــال، قــد يشــترط مــوزع علــى المــورد عــدم بيــع منتجاتــه 

بســعر أفضــل عنــد الموزعيــن اâخريــن، ممــا ســيؤدي إلــى عــدم 

قــدرة الموزعيــن علــى توفيــر المنتــج بأســعار أفضــل، ممــا يقلــل 

المنافسة فيما بينهم ويرفع السعر بالنسبة للمستهلك. 

ا�ســعار    توحيــد  اتفاقــات 

(Most Favored Nation Clauses)



تنــص المــادة (٢٢) مــن قانــون حمايــة المنافســة علــى معاقبــة " كل مــن خالــف المادتيــن (٧، ٨) مــن هــذا القانــون بغرامــة ال 

تقــل عــن واحــد فــي المائــة مــن إجمالــي إيــرادات المنتــج محــل المخالفــة وال تجــاوز عشــرة فــي المائــة مــن إجمالــي ا½يــرادات 

المشــار إليــه، وذلــك خــالل فتــرة المخالفــة، وفــي حالــة تعــذر حســاب إجمالــي ا½يــرادات المشــار إليــه تكــون العقوبــة الغرامــة 

التي ال تقل عن مائة ألف جنيه، وال تجاوز ثالثمائة مليون جنيه. 

وتضاعــف الغرامــة بحديهــا، فــي حالــة العــود علــى كل مــن خالــف حكــم أي مــن المــواد (٦، ٧، ٨) مــن هــذا القانــون، وفــي 

حالة عدم التزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيق² لنص المادة (٢٠) من هذا القانون."

حيــث ورد إلــى الجهــاز بالًغــا يتضــرر فيــه المبلــغ مــن ســيطرة 

أحــد أصحــاب أســتوديوهات التصويــر بمدينــة اÑســكندرية 

الفنــادق  قاعــات  داخــل  ا�فــراح  تجهيــزات  كافــة  علــى 

بنــد خــاص بعقــود  باÑســكندرية، مســتنًدا علــى  الفاخــرة 

إيجــار  فــي  معــه  بالتعاقــد  العميــل  يلــزم  ا�فــراح  إقامــة 

ــي  ــر الفوتوغراف ــو والتصوي ــر الفيدي ــوء وتصوي ــوت والض الص

وكافة التجهيزات ا�خرى.

قــام الجهــاز بتحديــد الســوق المعنيــة، المنتــج المعنــي وهــو 

نجــوم  الخمــس  الفنــادق  فــي  ا�فــراح  تصويــر  خدمــة 

المســتوى  فــي  نجــوم  الخمــس  تماثــل  التــي  والقاعــات 

والنطاق الجغرافي وهو محافظة اÑسكندرية.

للمعلومــات  واالقتصــادي  القانونــي  التحليــل  علــى  وبنــاء 

ــات التــي حصــل عليهــا الجهــاز، تبيــن مخالفــة العقــد  والبيان

المبــرم بيــن ا�ســتوديو والفنــادق �حــكام المــادة (٧) مــن 

قانــون حمايــة المنافســة، وذلــك �نــه تبيــن أن مــن شــأن تلــك 

وجــود  وتمنــع  المنافســة  حريــة  مــن  تحــد  أن  االتفاقــات 

تقديــم  ســعر  حيــث  مــن  المســتهلك  أمــام  اختيــارات 

خــالل  مــن  للجهــاز  اتضــح  قــد  وأنــه  خاصــة  الخدمــة، 

المقابــالت التــي أجراهــا مــع بعــض العامليــن فــي الســوق، أن 

تلــك العقــود أثــرت علــى نشــاطهم بصــورة ســلبية وأدت 

لخــروج بعــض ا�ســتوديوهات فعــًال مــن الســوق وذلــك نظــرا 

لعــدم قدرتهــم علــى تقديــم خدماتهــم فــي الفنــادق 

ــة  ــي حال ــود ف ــام العق ــل بنظ ــي تتعام ــا والت ــابق ذكره الس

الرغبة بتغير المصور.

ما هي عقوبة
مخالفــة المـــــــــــــادة ؟

مثال التفاقات أفقية تحد من المنافسة

٢٧

٧



 (Resale price maintenance) تحديد سعر إعادة البيع للموزعين

(Exclusive distribution) اتفاقات التوزيع أو التوريد الحصرية

(Most favored nation clauses) اتفاقات توحيد ا�سعار

(Single branding) اتفاقات التوزيع أو التوريد بشرط شراء نوع محدد من المنتجات

 (Passive sale restrictions) منع أو الحد من البيع السلبي

يجب مراجعة أنواع وطبيعة االتفاقات التي تقوم بها الشركة. على سبيل المثال، هل تقوم بأي من االتفاقات 

التي قد تكون محظورة حسب المادة (٧)؟ مثل: 

في حالة قيام الشركة بإحدى االتفاقات السابقة، يجب التأكد من أن هذه االتفاقات ليس من شأنها الحد من 

حرية المنافسة في السوق، وبا�خص أنها تحقق فوائد تعود على المستهلك أو أنها الزمة للمحافظة على 

جودة أو سمعة المنتج أو الحفاظ على مقتضيات ا�من والسالمة. 

في حالة مالحظة وجود أية اتفاقات رأسية تحد من حرية المنافسة في السوق يجب إبالغ الجهاز وتقديم 

ا�دلة (إن وجدت) لمساعدته على الكشف عنها. 

فيما يتعلق باالتفاقات الرأسية

كيف تتوافق مع أحكام
٧القانـون فيما يخــص المـــــــــــادة؟

٢٨



إساءة استخدام الوضع المسيطر
المادة (٨) من قانون حماية المنافسة 

٣

هــي مجموعــة مــن الممارســات المنصــوص عليهــا فــي أحــكام المــادة (٨) مــن قانــون حمايــة المنافســة علــى ســبيل الحصر 

ال المثــل، والتــي تشــترط وجــود وضــع مســيطر مقتــرن بهــذه الممارســات. حيــث تخلــق عوائــق توســع للمنافســين الحالييــن 

أو عوائق لدخول منافسين محتملين ، ا�مر الذي من شأنه ا½ضرار بالمنافسة.  

كمــا تجــدر االشــارة، أن الوضــع الُمســيطر بذاتــه لشــركة ال يعــد مخالفــة لقانــون حمايــة المنافســة، ولكــن فــي حالــة اقتــران 

الوضع المسيطر بممارسة منصوص عليها بالقانون فيصبح الفعل مخالًفا للقانون. 

وضعهــا  الشــركة  تســتخدم 

المسيطر الستغالل المستهلك.

ممارسات استغاللية
Exploitative practice

المســيطرة  الشــركة  تقــوم 

بوضــع اســتراتيجيات وممارســات 

ــيها  ــتبعاد منافس ــى اس ــؤدي إل ت

تقييــد  وبالتالــي  الســوق  مــن 

المنافسة.

ممارسات إقصائية
Exclusionary practices

٢٩



زيــادة حصــة الشــخص علــى ٢٥٪ مــن الســوق المعنيــة، ويكــون حســاب هــذه الحصــة علــى أســاس عنصــريَّ هــذا 

السوق من المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي مًعا، وذلك خالل فترة زمنية معينة.

قدرة الشخص على إحداث تأثير فعال في أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعنية.

ــال للشــخص علــى ا�ســعار أو حجــم  عــدم قــدرة ا�شــخاص المنافســين للشــخص علــى الحــد مــن التأثيــر الفعَّ

المعروض من المنتجات بالسوق المعنية.

:تتحقق سيطرة الشخص على سوق معنية بتوافر الشروط ا¼تية مجتمعة

٣٠

المعنيــة  الســوق  فــي  الشــخص  حصــة 

ووضعه بالنسبة لباقي المتنافسين.

المعنيــة فــي  الســوق  الشــخص فــي  تصرفــات 
علــى  القــدرة  اكتســاب  علــى  الســابقة  الفتــرة 

تحديد ا�سعار أو حجم المعروض بها.

عــدد ا�شــخاص المتنافســين فــي الســوق المعنيــة 
وتأثيرهم النسبي على هيكل هذه السوق.

مــدى قــدرة كل مــن الشــخص ومنافســيه علــى 
الوصــول إلــى المــواد الالزمــة لèنتــاج أو إلــى قنــوات 

التوزيع.

مــدى تأثيــر القيــود القانونيــة أو الفعليــة علــى قــدرة 
فــي  التوســع  علــى  للشــخص  القائــم  المنافــس 
الســوق المعنيــة أو علــى قــدرة شــخص آخــر علــى 

دخول تلك السوق.

ويراعــى العوامــل اßتيــة 

الشــرط  تحليــل  فــي 

الثاني والشرط الثالث :



وضعــه  اســتخدام  الشــخص  يســيء  عندمــا  المخالفــة  تتحقــق 

المســيطر عــن طريــق القيــام بــأي مــن ا�فعــال المنصــوص عليهــا 

بالمادة (٨) من القانون والمادة (١٣) من الالئحة التنفيذية:

جزئــي  أو  كلــي  منــع  إلــى  يــؤدي  أن  شــأنه  مــن  فعــل  أي  أ-  

لعمليــات التصنيــع أو اÑنتــاج أو التوزيــع لمنتــج لفتــرة أو فتــرات 

محــددة ويقصــد بالفتــرة أو الفتــرات المحــددة تلــك التــي تكفــي 

لحدوث منع لحرية المنافسة أو تقييدها أو اÑضرار بها.

ب-  االمتنــاع عــن االتفــاق أو التعاقــد علــى المنتجــات مــع أي 

شــخص أو وقــف التعامــل معــه علــى نحــو يــؤدي إلــى الحــد مــن 

حريتــه فــي دخــول الســوق أو البقــاء فيــه أو الخــروج منــه فــي أي 

وقــت، بمــا فــي ذلــك فــرض شــروط ماليــة أو التزامــات أو شــروط 

تعاقديــة تعســفية أو غيــر مألوفــة فــي النشــاط محــل التعامــل، 

ــرام الصفقــات مــع أي شــخص أو وقــف  وال يعــد االمتنــاع عــن إب

ــدم  ــق بع ــررات تتعل ــه مب ــدت ل ــوًرا إذا وج ــه محظ ــل مع التعام

قدرة هذا الشخص على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد.

عمــالء أو مواســم أو فتــرات زمنيــة وذلــك بيــن أشــخاص ذوي 

عالقــة رأســية. ويقصــد بالعالقــة الرأســية العالقــة بيــن الشــخص 

المسيطر وأي من مورديه أو بينه وبين أي من عمالئه.

ــج  ــع منت ــى توزي ــار عل ــى االقتص ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــل م ج-  فع

دون غيــره، علــى أســاس مناطــق جغرافيــة أو مراكــز توزيــع أو 

د-   تعليــق إبــرام عقــد أو اتفــاق خــاص بمنتــج علــى شــرط قبــول 

ــتخدام  ــب االس ــا أو بموج ــون بطبيعته ــات تك ــات أو منتج التزام

ــد أو  ــاق أو التعاق ــل االتف ــج مح ــة بالمنت ــر مرتبط ــا غي ــاري له التج

التعامل ا�صلي.

ــا كان نوعهــا، التــي  هـــ-  التمييــز فــي االتفاقــات أو التعاقــدات، أًيّ

ــم  ــابهت مراكزه ــى تش ــه مت ــع عمالئ ــه أو م ــع موردي ــا م يبرمه

نوعيــة  أو  ا�ســعار  فــي  التمييــز  هــذا  كان  ســواء  التعاقديــة، 

المنتجــات أو فــي شــروط التعامــل ا�خــرى، وذلــك علــى نحــو 

يــؤدي إلــى إضعــاف القــدرة التنافســية لبعضهــم أمــام البعــض 

اâخر أو يؤدي إلى إخراج بعضهم من السوق.

٣١



و-    االمتنــاع بصفــة كليــة أو جزئيــة عــن إنتــاج أو إتاحــة منتــج 

ــا ممكنــة، ويقصــد  شــحيح، متــى كان إنتاجــه أو إتاحتــه اقتصادًيّ

ــزء  ــوى ج ــه س ــاح من ــي المت ــذي ال يلب ــج ال ــحيح المنت ــج الش بالمنت

ضئيل من حجم الطلب في السوق المعنية.

ــه أال  ــن مع ــى المتعاملي ــيطر عل ــخص المس ــترط الش ز-    أن يش

مــن  يحتاجــه  مــا  اســتخدام  لــه  منافــس  لشــخص  يتيحــوا 

االســتخدام  هــذا  إتاحــة  أن  رغــم  خدماتهــم،  أو  مرافقهــم 

ــا، ويعــد مــن هــذه المرافــق والخدمــات تلــك  ممكنــا قتصادًيّ

المملوكــة للمتعامليــن مــع الشــخص المســيطر ملكيــة خاصــة، 

وتكــون ال غنــى عنهــا ل¼شــخاص المنافســين لــه للدخــول أو 

البقاء في السوق.

أو  الحديــة  تكلفتهــا  عــن  يقــل  بســعر  المنتجــات  بيــع  ح-    

متوســط تكلفتهــا المتغيــرة، ويقصــد بالتكلفــة الحديــة نصيــب 

التكاليــف خــالل فتــرة  المنتجــات مــن إجمالــي  الوحــدة مــن 

زمنيــة محــددة، كمــا يقصــد بالتكلفــة المتغيــرة التكلفــة التــي 

ــالل  ــات خ ــن منتج ــخص م ــه الش ــا يقدم ــم م ــر حج ــر بتغي تتغي

فتــرة زمنيــة محــددة، كمــا يقصــد بمتوســط التكلفــة المتغيــرة 

إجمالــي التكاليــف المتغيــرة مقســوًما علــى عــدد وحــدات مــن 

ــه  ــم بيع ــج يت ــا إذا كان المنت ــد م ــد تحدي ــى عن ــات، ويراع المنتج

بســعر يقــل عــن تكلفتــه الحديــة أو متوســط تكلفتــه المتغيــرة 

أي من ا¼تي:

ــع  ــل م ــدم التعام ــورد بع ــيطر �ي م ــخص المس ــزام الش ط-   إل

ــورد  ــاع الم ــل امتن ــدم التعام ــد بع ــه، ويقص ــس ل ــخص مناف ش

عــن التعامــل مــع الشــخص المنافــس بصــورة كليــة أو تخفيــض 

حجــم التعامــل معــه إلــى الحــد الــذي يــؤدي إلــى تهديــد بقائــه 

فــي الســوق أو إخراجــه منــه أو الحــد مــن حريــة أو منــع هــذا 

المنافس من الدخول إلى السوق.

١/ مــا إذا كان البيــع مــن شــأنه إخــراج أشــخاص منافســين 

للشخص المسيطر من السوق.

٢/ مــا إذا كان البيــع مــن شــأنه منــع أشــخاص منافســين 

للشخص المسيطر من الدخول إلى السوق.

٣/ مــا إذا كان البيــع مــن شــأنه أن يجعــل للشــخص المســيطر 

ــين  ــخاص منافس ــراج أش ــد إخ ــعار بع ــع ا�س ــى رف ــدرة عل الق

له من السوق، أو منع منافسين آخرين من دخولها.

٤/ مــا إذا كانــت الفتــرة الزمنيــة لبيــع المنتــج بســعر يقــل عــن 

تكلفتــه الحديــة أو متوســط تكلفتــه المتغيــرة تــؤدي إلــى 

تحقيق أي مما سبق.

٣٢



تعامل حصري

بفــرض  المســيطر  الشــخص  قيــام   

تغطــي  عمالئــه  علــى  كميــات 

معظــم احتياجاتهــم بشــكل يــؤدي 

إلــى حصريــة فــي التعامــل وتوزيــع 

منتــج الشــخص المســيطر دون غيــره 

من المنتجات.

ربط المنتجات

أو  عقــد  إبــرام  تعليــق  بهــا  يقصــد   

شــرط  علــى  بمنتــج  خــاص  اتفــاق 

تكــون  منتجــات  أو  التزامــات  قبــول 

االســتخدام  بموجــب  أو  بطبيعتهــا 

التجــاري لهــا غيــر مرتبطــة بالمنتــج 

محــل االتفــاق أو التعاقــد أو التعامــل 

ا�صلي.

تقليص هامش الربح

 يقصــد بتقليــص هامــش الربــح قيــام 

مســيطر  ا  رأســًيّ متكامــل  شــخص 

ــاج  ــل إنت ــي لمدخ ــوق الفوق ــي الس ف

المنتــج  ذلــك  ببيــع  أساســي 

فــي  لــه  المنافســة  ل¼شــخاص 

مرتفعــة  بأســعار  التحتــي  الســوق 

ممــا يؤثــر بزيــادة تكاليــف اÑنتــاج لتلــك 

يقــوم  المقابــل،  وفــي  الشــركات، 

الشــخص المســيطر بخفــض ســعر 

بيــع المنتــج النهائــي الــذي ينتجــه فــي 

السوق التحتي.

حرق ا�سعار

ــل  ــعر يق ــات بس ــع المنتج ــد ببي  يقص

متوســط  أو  الحديــة  تكلفتهــا  عــن 

تكلفتها خالل فترة زمنية محددة. 

رفض التعامل

برفــض  المســيطر  الشــخص  قيــام   

ــه  ــس ل ــي لمناف ــق أساس ــة مرف إتاح

للدخول إلى السوق.

خصومات والئية

ــكل  ــورد بش ــا الُم ــي يمنحه ــي الت  وه

عــن  لــه  العمــالء  والء  إلــى  يــؤدي 

إذا  الخصومــات  منحهــم  طريــق 

معظــم  أو  كل  بشــراء  قامــوا 

 .(Loyalty  Rebates) احتياجاتهم منه

ويعــد مــن أشــكال هــذه الخصومــات، 

ــي  ــي الت ــر الرجع ــات ذات ا�ث الخصوم

ُتمنــح للعميــل، عنــد الوصــول إلــى حــد 

كل  علــى  المشــتريات،  مــن  معيــن 

خــالل  شــرائها  تــم  التــي  الكميــة 

الكميــات  وتشــمل  الزمنيــة،  المــدة 

هــذه  خــالل  شــرائها  ســبق  التــي 

بأثــر  منحهــا  يتــم  أنــه  أي  المــدة، 

رجعي.

٣٣

أمثلة لممارسات تنتج عن إساءة 
استخدام وضع مسيطر 



تنــص المــادة (٢٢) علــى أنــه يعاقــب كل مــن خالــف المادة (٨) من قانــون حماية المنافســة "(...) بغرامــة ال تقل عن 

ــي  ــن إجمالــ ــة م ــي المائ ــرة ف ــاوز عش ــة وال تج ــل المخالف ــج مح ــرادات المنت ــي إي ــن إجمالــ ــة م ــي المائـ ــد ف واح

اÊيــرادات المشــار إليهــا، وذلــك خــالل فتــرة المخالفــة، وفــي حالــة تعــذر حســاب إجمالــي اÊيــرادات المشــار إليــه 

تكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن مائة ألف جنيه، وال تجاوز ثالثمائة مليون جنيه".

٨ما هي عقوبة مخالفة المـــــــــــادة؟

٣٤



مــع  المتعامليــن  أحــد  مــن  المقــدم  البــالغ  للجهــاز  ورد 

والــذي يتضــرر فيــه مــن قيــام  شــبكة قنــوات فضائيــة 

الشــركة بإجبــاره علــى تحويــل اســتقبال القنــوات المشــترك 

عليهــا الخاصــة بالبطــوالت الرياضيــة مــن قمــر إلــى قمــر 

آخــر، كمــا ورد إلــى الجهــاز بالًغــا آخــر يتضــرر فيــه الُمبلــغ مــن 

قيــام الشــركة بربــط المباريــات ببعضهــا البعــض عــن طريــق 

تغيير الشركة للباقات التي تتيح االشتراك بها.

وقد انتهت الدراسة إلى اßتي: 

-  أن كل بطولــة مــن البطــوالت الســابقة تعــد ســوًقا معنيــة 

منفصلــة وتتوافــر فــي كل منهــا عناصــر الســيطرة فــي حــق 

شبكة القنوات الفضائية.

ــة  ــض مخالف ــا ببع ــة بعضه ــوالت الدوري ــع البط ــط بي ــد رب -   يع

�حــكام المــادة (٨/د)؛ وذلك �ن كل بطولــة تمثل منتًجا منفصًلا 

وغيــر مرتبــط بــأي شــكل مــن ا�شــكال با�خــرى، وال يســتطيع أي 

ــارض  ــد تتع ــي ق ــات الت ــن المباري ــم م ــذا الك ــة ه ــاهد متابع مش

مواعيد إذاعتها.

-  يعــد ربــط بيــع البطــوالت الموســمية بالدوريــة مخالفــة للمــادة 

٨(د)؛ وذلــك �ن فــي وقــت إقامــة البطــوالت الموســمية تتوقــف 

إجبــار  بمثابــة  فهــو  وعليــه  ا�ســاس،  مــن  الدوريــة  البطــوالت 

المشــاهد علــى االشــتراك فــي بطــوالت قــد ال يرغــب فيهــا، وهــو 

ما يعني حرمانه من حقه في اختيار البطولة التي تناسبه.

وضعهــا  باســتغالل  الفضائيــة  القنــوات  شــبكة  تقــوم   -

المســيطر فــي هــذه ا�ســواق بصــورة تحــد مــن المنافســة بيــن 

ا�قمــار الصناعيــة، وذلــك عــن طريــق إجبــار المشــتركين الحالييــن 

أو الجــدد باالنتقــال مــن قمــر إلــى قمــر آخــر ، بمــا يمثــل مخالفــة 

للمواد  (٨/د)، و (٨/ز) من أحكام قانون حماية المنافسة.

انتهــى مجلــس إدارة الجهــاز إلــى مخالفــة شــبكة القنــوات 

المــادة (٨/د) و(٨/ز) مــن قانــون حمايــة  الفضائيــة لنــص 

المنافسة، إعمال سلطاته وفًقا للمادة (٢٠) و(٢١) من القانون 

بتحريــك الدعــوى الجنائيــة ضــد الشــبكة، وفــرض مجموعــة 

االقتصاديــة  المحكمــة  وقامــت  ا½داريــة.  التدابيــر  مــن 

بتغريــم المتهــم أربعمائــة مليــون جنيــه، وهــو مــا تأيــد 

ا وأمام محكمة النقض. استئنافًيّ

مثال عن مخالفة المادة (٨/أ)، 
(٨/د) و(٨/ز)

٣٥



٣٦

ا�فــراد  مــن  العديــد  بــه  م  تقــدَّ بالًغــا  الجهــاز  إلــى  ورد 

وشــركات االتصــاالت، ضــد إحــدى شــركات االتصــاالت حيــث 

يتضــرروا مــن قيــام ا�خيــرة بقطــع ا½نترنــت عــن عمــالء 

ــار  ــم وإجب ــل له ــر بدي ــذار أو توفي ــابق إن ــدون س ــركات ب الش

ى إلــى الحــد مــن  العمــالء علــى التعاقــد معهــا، ممــا أدَّ

مــن  ا½نترنــت  شــركات  ومنــع  الســوق  فــي  المنافســة 

ممارسة نشاطها االقتصادي. 

بمنــع  تقــوم  ضدهــا  ــغ  الُمبلَّ الشــركة  أن  ثبــت  وقــد 

ــا مــن خــالل تنفيــذ خطــة ا½حــالل  الشــركات مــن ا½نتــاج جزئًيّ

اتفــاق مــع الشــركات المقدمــة لخدمــات  أو  دون إخطــار 

مــن  أ)   /٨) للمــادة  مخالفــة  يعــد  ممــا  ا½نترنــت، 

مــع  االتفــاق  عــن  الضمنــي  باالمتنــاع  وأيًضــا  القانــون، 

الشــركات (شــروط تعســفية غيــر مألوفــة لتوفيــر البنيــة)، 

مما يعد مخالفة للمادة (٨/ ب) من القانون.

ــع  ــات من ــك الممارس ــن تل ــج ع ــه نت ــر أن ــر بالذك ــن الجدي وم

تقديــم  مــن  الســوق  فــي  العاملــة  ا½نترنــت  شــركات 

خدمــات ا½نترنــت لعمالئهــا الذيــن تــم توصيلهــم علــى 

شــبكة كابــالت ا�ليــاف الضوئيــة حيــث حققــت الشــركات 

وســبعون  واحــد  بلغــت  العمــالء  عــدد  فــي  خســائر 

حوالــي  بلغــت  ماليــة  وخســائر  عميــل  ألــف   (٧١٫٠٠٠)

تســعة مالييــن وأربعمائة ألــف (٩٫٤٠٠٫٠٠٠) جنيًها شــهرًيّا خالل 

فترة الدراسة.

ــى ثبــوت مخالفــة الشــركة  انتهــى مجلــس إدارة الجهــاز إل

للمادتين (٨/أ) و(٨/ب) من قانون حماية المنافسة .

مثال عن مخالفة المادة (٨/أ) 
و(٨/ب)



٣٧

كيف تتوافق مع أحكام المـــــــــــــادة 
 لقانـــون حمايـــــة المنافســــــــة

يجــب علــى الشــخص الُمســيطر التأكــد مــن عــدم القيــام بأفعــال عديــدة مــن شــأنها اÊضــرار بالمنافســة، ومنهــا 

على سبيل المثال ال الحصر التأكد من:

عدم وضع أسعار أقل من متوسط التكلفة الُمتغيرة.

عدم وضع سياسات سعرية من شأنها تقييد المنافسة في السوق.

عدم وضع أسعار أو فرض شروط تعامل مختلفة للموردين أو العمالء تتشابه مراكزهم التعاقدية.

عدم فرض العمالء على شراء منتج أو خدمة مع المنتج أو الخدمة ا�صلية.

عدم التعامل بشكل حصري مع موزع أو عميل.

ــي  ــالء تغط ــى العم ــرة عل ــات كبي ــرض كمي ــل: ف ــري، مث ــل حص ــى تعام ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــل م ــأي فع ــام ب ــدم القي ع

.(Quantity forcing) معظم احتياجاتهم

عدم التعامل بشكل حصري مع مورد.

عدم منع مورد من التعامل مع منافس.

عدم وضع شروط تعاقدية من شأنها أن تؤدي إلى تقييد المنافسة في السوق.

عدم رفض التعامل مع عميل أو مورد بدون أي مبرر موضوعي.

عدم وقف التعامل مع عميل أو مورد بشكل تعسفي.

.(Resale Price Maintenance) عدم تحديد أسعار إعادة البيع للموزعين

.(Most Favored Nation Clauses) عدم اللجوء إلى اتفاقات مع الموزعين، أو فرض التزاًما عليهم بتوحيد ا�سعار

٨



٣٨

عــدم قيــام إحــدى شــركات ا�ســمنت 

بإخطــار الجهــاز باالســتحواذ علــى عــدد 

إحــدى  فــي  المملوكــة  ا�ســهم  مــن 

شــركات ا�ســمنت العاملــة فــي الســوق 

الدعــوى  تحريــك  تــم  وعليــه،  المصــري. 

الجنائية وإحالة الشركة للنيابة العامة. 

مــع  بالتصالــح  الشــركة  قامــت  وقــد 

الجهــاز مقابــل ســداد المبالــغ المقــررة 

قانوًنا.

بعمليــة  ا½خطــار  عــدم  عــن  مثــال 
تركز اقتصادي.

يلــزم قانــون حمايــة المنافســة ا�شــخاص التــي يتجــاوز رقــم أعمالهــم الســنوي "١٠٠ مليــون جنيــه" بإخطــار الجهــاز عــن 

عمليات التركز االقتصادي وذلك خالل ثالثين يوًما من تاريخ نفاذ التصرف القانوني. هذا ويقع واجب ا½خطار على: 

الشــخص الــذي يكتســب أصــول أو حقــوق ملكيــة أو انتفــاع أو أســهم أو يســتحوذ علــى شــخص آخــر أو يجمــع بيــن   -

إدارة شخصين أو أكثر؛ 

أو الشخص الناتج عن هذا االندماج أو االتحاد وفي حالة اندماج أو اتحاد ا�شخاص مع بعضهم البعض.  -

ــفوًعا  ــاز مش ــى الجه ــه إل ــاز، وموافات ــاص بالجه ــي الخ ــع ا½لكترون ــى الموق ــاح عل ــوذج المت ــلء النم ــالل م ــن خ ــك م وذل

بالمستندات المطلوبة فيه خالل المواعيد القانونية:

إخطار الجهاز بعمليات
التركز االقتصادي

المادة (١٩) من قانون حماية المنافسة 

٤

المادة (١٩) فقرة (٢)

 "علــى ا�شــخاص الذيــن يتجــاوز رقــم 

أعمالهــم الســنوي فــي آخــر ميزانيــة 

يخطــروا  أن  جنيــه  مليــون  مائــة 

الجهــاز لــدى اكتســابهم �صــول أو 

حقــوق ملكيــة أو انتفــاع أو أســهم أو 

أو  اندماجيــات  أو  اتحــادات  إقامــة 

دمــج أو اســتحواذ أو الجمــع بيــن إدارة 

شخصين أو أكثر".

قانــون  مــن  مكــرر   (٢٢) المــادة  تنــص 

أخــل  مــن  كل  أن  المنافســة،  حمايــة 

بواجــب اÑخطــار المنصــوص عليــه فــي 

ــب  ــادة (١٩) يعاق ــن الم ــة م ــرة الثاني الفق

"بغرامــة ال تقــل عــن عشــرين ألــف جنيــه 

وال تجاوز خمسمائة ألف جنيه".

ما هي عقوبة مخالفة المادة (١٩)؟



ما هي المخالفات الخاصة
بسلطات إنفاذ جهاز

 حماية المنافسة؟ 

 ثانًيا

تعطيل عمل الجهاز أثناء فحص 

الممارسات والقيام بدراساته 

المادة (١١) فقرة (٣) 

والمادة (١٧) من قانون حماية المنافسة

عدم التوافق مع قرارات الجهاز

أثناء وبعد فحص المخالفة 

٣٩



تعطيل عمل الجهاز أثناء 
فحص الممارسات والقيام بدراساته. 

المادة (١١) فقرة (٣)

االمتناع عن تقديم البيانات والمستندات.

المادة (١٧)

منع العاملين بالجهاز من أداء عملهم أثناء 

الضبطية القضائية.

٤٠



٤١

١١المـــــــــادة
عدم الرد على طلبات البيانات

والمستندات التي يصدرها الجهاز

ــال فــي التأكــد مــن وجــود بيئــة تنافســية فعالــة مــع منــع أيــة ممارســة احتكاريــة فــي  مــن أجــل قيــام الجهــاز بــدوره الفعَّ

ثــة عــن النشــاط االقتصــادي، مــع إجــراء الدراســات المتخصصــة،  ا�ســواق، فــإن الجهــاز يقــوم بعمــل قاعــدة بيانــات محدَّ

وكشف الحاالت الضارة بالمنافسة في ا�سواق المختلفة. 

ــات أو ا�وراق أو  ــن البيان ــه م ــا يطلب ــاز بم ــاة الجه ــخاص بمواف ــزم ا�ش ــى أن: "يلت ــون عل ــن القان ــرة (٣) م ــادة (١١) فق ــص الم تن

المستندات الالزمة لممارسة اختصاصاته وذلك خالل المواعيد التي يحددها".

وعليــه، يتوجــب علــى جميــع ا�شــخاص المعنيــة االلتــزام بموافــاة الجهــاز بالبيانــات أو ا�وراق أو المســتندات مــع الحــرص علــى 

أن تكــون هــذه البيانــات والمعلومــات صحيحــة، وذلــك فــي المواعيــد التــي يحددهــا الجهــاز، وحتــى ال يتعرضــوا للعقوبــات 

المنصوص عليها في القانون.

تنــص المــادة (٢٢) مكــرر مــن القانــون علــى أنــه "مع عــدم اÑخالل 

بأيــة عقوبــة أشــد تكــون العقوبــة الغرامــة التــي ال تقــل عــن 

ــة إمــداد  خمســين ألــف جنيــه وال تتجــاوز مليــون جنيــه فــي حال

ــم  ــع العل ــة م ــر صحيح ــتندات غي ــات أو أوراق أو مس ــاز ببيان الجه

بذلك".

ما هي عقوبة إمداد الجهاز ببيانات ومستندات غير صحيحة؟

تنــص المــادة (٢٢) مكــرر مــن القانــون على أنــه: "يعاقــب بغرامة ال 

ــه  ــف جني ــمائة أل ــاوز خمس ــه وال تج ــف جني ــرين أل ــن عش ــل ع تق

كل مــن: (٢) أمتنــع عــن موافــاة الجهــاز بالبيانــات أو ا�وراق أو 

المستندات".   

ما هي عقوبة االمتناع عن تقديم البيانات والمستندات؟



٤٢

أو  ا�وراق  أو  البيانــات  مــن  يطلبــه  بمــا  الجهــاز  موافــاة 

المســتندات الالزمــة لممارســة اختصاصاتــه بشــكل كامــل 

ووافي.

موافاة الجهاز ببيانات ومعلومات صحيحة.

االلتزام بالمواعيد التي يحددها الجهاز بدون أي تأخير.

االلتــزام بشــكل البيانــات التــي يطلبهــا الجهــاز (مثــال علــى 

ذلك: بيانات في جداول، بيانات رقمية … إلخ).

ــن  ــلة م ــات المرس ــم الطلب ــدم فه ــر أو ع ــة التعث ــي حال ف

ِقَبل الجهاز، يرجى التواصل الفوري معه.

أصــدرت محكمــة القاهــرة االقتصاديــة حكمهــا بتغريــم إحــدى 

شــركات االتصــاالت مبلــغ وقــدره مائــة ألــف جنيهــا وذلــك نظيــر 

ــة  ــتندات المطلوب ــات والمس ــم البيان ــن تقدي ــركة ع ــاع الش امتن

ــك  ــه، وذل ــن ِقَبل ــددة م ــد المح ــالل المواعي ــاز خ ــل الجه ــن ِقَب م

بالمخالفــة �حــكام قانــون حمايــة المنافســة، وهــو مــا تأيــد 

ا.  استئنافًيّ

كيف تتوافق مع أحكام المادة (١١) فقرة (٣)مثال عن تعطيل الرد على طلبات البيانات
 لقانون حماية المنافسة؟



١٧المــــــــــــادة
تعطيل عمل الجهاز أثناء الضبطية القضائية

منــح قانــون حمايــة المنافســة صفــة الضبطيــة القضائيــة للعامليــن بالجهــاز ،وذلــك مــن أجــل فحــص القضايــا المختلفــة، 

حيث يعطي لهم الحق في طلب الدفاتر والمستندات واالطالع عليها، والحصول على المعلومات والبيانات الالزمة.

تنــص المــادة (١٧) مــن القانــون علــى أنــه: "يكــون للعامليــن بالجهــاز ... صفــة الضبطيــة القضائيــة فــي تطبيــق أحــكام هــذا 

القانــون ويكــون لهــؤالء العامليــن الحــق فــي االطــالع لــدى أيــة جهــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة علــى الدفاتــر والمســتندات 

والحصول على المعلومات والبيانات الالزمة لفحص الحاالت المعروضة على الجهاز".

وتنــص المــادة (٣٨) مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون علــى أن "يكــون للعامليــن بالجهــاز ممــن لهــم صفــة الضبطيــة القضائيــة 

القيام با½جراءات التالية وذلك بعد الكشف عن هويتهم واطالع صاحب الشأن عليها:

العمــل  ســاعات  خــالل  الدخــول   -٢

عمــل  مقــار  أو  أماكــن  إلــى  الرســمية 

ا�شــخاص الخاضعيــن للفحــص، ويجــوز 

لهــم االســتعانة برجــال الســلطة العامــة 

إذا تطلب ا�مر ذلك.

١- االطــالع لــدى أيــة جهــة حكوميــة أو 

غيــر حكوميــة علــى الدفاتــر والمســتندات 

والبيانــات  المعلومــات  علــى  والحصــول 

الالزمــة لفحــص الحــاالت المعروضــة علــى 

الجهاز.

االســتدالالت  جمــع  إجــراءات  اتخــاذ   -٣

الالزمــة للفحــص وســؤال أي شــخص فــي 

�حــكام  مخالفــة  أيــة  ارتكابــه  شــأن 

القانون".

٤٣



ما هي عقوبة منع العاملين بالجهاز من أداء عملهم؟

ــت  ــخصية وليس ــة ش ــك العقوب ــا أن تل كم

عينيــة، حيــث تنــص المــادة (٢٥) مــن قانون 

"يعاقــب  أنــه:  علــى  المنافســة  حمايــة 

المســئول علــى اÑدارة الفعليــة للشــخص 

العقوبــات  بــذات  المخالــف  االعتبــاري 

ترتكــب  التــي  ا�فعــال  عــن  المقــررة 

بالمخالفــة �حــكام هــذا القانــون، إذا ثبــت 

ــي  ــات الت ــه بالواجب ــا وكان إخالل ــه به علم

تفرضهــا عليــه تلــك اÑدارة قــد أســهم 

في وقوع الجريمة.

تنــص المــادة ٢٢ مكــرر (ب) مــن القانــون 

علــى أنــه " مــع عــدم اÑخــالل بأيــة عقوبــة 

أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر، يعاقــب 

كل مــن منــع العامليــن بالجهــاز ممــن 

يتمتعــون بصفــة الضبطيــة القضائيــة مــن 

عليهــا  المنصــوص  ا�عمــال  مــن  أي  أداء 

المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  فــي 

ال  بغرامــة  القانــون  هــذا  مــن   (١٧)

تقــل عــن عشــرين ألــف جنيــه وال تجــاوز 

خمسمائة ألف جنيه."

مســئوًال  االعتبــاري  الشــخص  ويكــون 

بالتضامــن عــن الوفــاء بمــا يحكــم بــه مــن 

كانــت  إذا  وتعويضــات  ماليــة  عقوبــات 

المخالفــة قــد ارتكبــت مــن أحــد العامليــن 

به باسم الشخص االعتباري أو لصالحه."

قامــت محكمــة القاهــرة االقتصاديــة فــي حكمهــا المــؤرخ فــي 

المســتلزمات  توزيــع  شــركات  إحــدى  بتغريــم   ،٢٠١٧ مــارس   ٢٧

الطبيــة مبلــغ مائــة ألــف جنيهــا ؛وذلــك لمــا بــدر منهــم مــن 

والبيانــات  المســتندات  علــى  باالطــالع  الجهــاز  بمنــع  فعــٍل 

المطلوبة خالل مأمورية الضبط القضائي.

مثال
 عن تعطيل عمل الجهاز أثناء الضبطية القضائية 

السماح لمأموري الضبط القضائي بدخول مقر العمل.

ــع  ــي م ــل والواف ــاون الكام ــن بالتع ــع الموظفي ــزام جمي الت

مأموري الضبط القضائي.

بســؤال  بالجهــاز  القضائــي  الضبــط  لمأمــوري  الســماح 

العاملين بالمقر وكتابة محاضر جمع االستدالل.

تقديــم كافــة المســتندات والملفــات الورقيــة والرقميــة 

المطلوبة بدون أي طرق للتالعب أو إخفاء المستندات.

مــن  التنقــل  بعــدم  بالمقــر  العامليــن  جميــع  التــزام 

مكاتبهــم بقصــد اســتقرار النظــام فــي هــذا المــكان حتــى 

تتم المهمة التي حضر من أجلها الجهاز.

كيف
 تتوافق مع أحكام المادة (١٧) لقانون حماية المنافسة؟

٤٤



عدم التوافق مع قرارات الجهاز

٤٥

تفادي وقوع ضرر جسيم على المنافسة

 أو المستهلك يتعذر تداركه

قرار بإصدار تدابير وقتية لوقف أية 

ممارسات يتبين من ظاهر ا�دلة أنها 

قد تخالف أحكام القانون.

قرار بتكليف المخالف بتعديل 

أوضاعه وإزالة المخالفة.

الهدف

الهدف

بعد االنتهاء من
 فحص المخالفة

أثناء فحص
المخالفة

إصالح الوضع التنافسي في السوق.



٤٦

عدم التوافق مع القرارات
أثناء فحص المخالفة 

حمايــة  لقانــون  مخالفــة  ممارســات  عــن  الكشــف  عنــد 

ــراره  ــاز ق ــس إدارة الجه ــدر مجل ــا، يص ــق منه ــة والتحق المنافس

حسب طبيعة المخالفة وخطورتها.

حيــث تنــص المــادة (٢٠) فقــرة (٢) مــن قانــون حمايــة المنافســة، 

علــى أنــه من الممكــن أن يصدر الجهــاز تدابيًرا وقتيــة لوقف أية 

ممارســات يتبيــن مــن ظاهــر ا�دلــة أنهــا قــد تخالــف أي مــن 

ــك  ــى تل ــب عل ــا إذا كان يترت ــال م ــي ح ــك ف ــواد (٦، ٧، ٨)، وذل الم

الممارســات وقــوع ضــرر جســيم علــى المنافســة أو المســتهلك 

يتعذر تداركه.  

نص المادة (٢٠) فقرة (٢)
ــي  ــات الت ــف الممارس ــرارé بوق ــدر ق ــه أن يص ــة أعضائ ــس بأغلبي  "وللمجل

ــة التــي تحــت بصــره أنهــا تخالــف أي مــن أحــكام  يبيــن مــن ظاهــر ا�دل

ــى  ــب عل ــى كان يترت ــددة مت ــة مح ــرة زمني ــك لفت ــواد  (٦، ٧، ٨)  وذل الم

ــتهلك  ــة أو المس ــى المنافس ــيم عل ــرر جس ــوع ض ــات وق ــذه الممارس ه

يتعذر تداركه".

حيــث تلقــى الجهــاز بالغيــن تــم التضــرر فيهمــا مــن ممارســات 

إحــدى شــركات المشــروبات الكحوليــة، وحيــث تبيــن للجهــاز 

أثنــاء إجــراءات فحــص البالغيــن بــأن الممارســات ســيترتب عليهــا 

يتعــذر  والمســتهلك  المنافســة  علــى  جســيم  ضــرر  وقــوع 

تداركــه إن لــم يتــم وقــف تلــك الممارســات وذلــك قبــل صــدور 

القرار النهائي. 

ــذه  ــف ه ــركة بوق ــزام الش ــاز بإل ــس إدارة الجه ــرر مجل ــه، ق وعلي

الممارســات فــوًرا إعمــاًلا �حــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

(٢٠) من قانون حماية المنافسة. 

مثال عن إلزام الشركات بتدابير وقتية
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 فــي حالــة ثبــوت مخالفــة �ي مــن ا�حكام الــواردة بالمــواد (٦، ٧، 

٨)، يصــدر الجهــاز قــراًرا بتكليــف المخالــف بتعديــل أوضاعــه 

وإزالــة المخالفــة، كمــا هــو منصــوص عليــه بالمــادة (٢٠) فقــرة (١) 

من قانون حماية المنافسة.

نص المادة (٢٠) فقرة (١)

الــواردة  ا�حــكام  أحــد  مخالفــة  ثبــوت  عنــد  الجهــاز  "علــى   

بالمــواد (٦، ٧، ٨) مــن هــذا القانــون تكليــف المخالــف بتعديــل 

ــا  ــة يحدده ــرة زمني ــالل فت ــوًرا، أو خ ــة ف ــة المخالف ــه وإزال أوضاع

مجلــس إدارة الجهــاز وإال وقــع االتفــاق أو التعاقــد المخالــف 

باطًال."

عدم التوافق مع القرارات الصادرة
بعد االنتهاء من الفحص
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مثال عن تكليف الشركات بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة

ورد إلــى الجهــاز بــالغ مقــدم مــن أحــد ا�شــخاص ضــد إحــدى شــركات الدعايــة، والــذي يتضــرر فيــه مــن قيــام ا�خيــرة بإجبــاره بصفتــه 

ُمتســابًقا فــي ســباقات الماراثــون علــى النــزول فــي فنــدق معيــن كشــرط الشــتراكه بالماراثــون ممــا ســيجعله يتكبــد مصاريــف إضافيــة 

بمقــدار ٩٥٠ جنيــه مصــري، حيــث تعتبــر الشــركة هــي الوحيــدة الُمنظمــة لســباقات الماراثــون با�قصــر. وذلــك علــى الرغــم مــن الخدمــات 

ا�ساســية لتنظيــم ســباقات الماراثــون تشــمل فقــط الحصــول علــى رقــم بدايــة الســباق (رقــم الُمتســابق)وخدمات الطريــق للُمتســابق، 

وخدمات الرعاية الصحية، وإمداد المشترك بما ُيثبت االشتراك في السباق (مثل ميدالية أو شهادة السباق).

إزالة المخالفة فوًرا بوقف ربط االشتراك في سباق ماراثون ا�قصر الدولي بخدمة اÑقامة الفندقية وتعديل ا�وضاع. 

فتــح بــاب االشــتراك فــي ســباق ماراثــون ا�قصــر الدولــي لكافــة المتقدميــن للحصــول علــى الخدمــة شــاملة االشــتراك 

بالســباق، ورقــم بدايــة الســباق (رقــم المتســابق)، وخدمــة الرعايــة الصحيــة، وخدمــات الطريــق للمتســابق مــع إمــداد 

المشــترك بمــا يثبــت مشــاركته ســواء بميداليــة أو شــهادة الســباق بنفــس القيمــة المقــدرة مــن الشــركة مســبًقا دون تحميــل 

المتقدم أية مصاريف إضافية، على أن تكون أية عروض أو خدمات إضافية اختيارية للمتقدمين. 

تكليف الشركة بإخطار الجهاز بإزالة المخالفة وتعديل ا�وضاع. 

التزام الشركة بأحكام القانون عند تنظيم أية مسابقات في المستقبل.

وفي هذا ا½طار، قام مجلس إدارة الجهاز بفرض تدابير إدارية على الشركة والتي تتمثل على ا�خص في اßتي:

ومــن خــالل الدراســة الســوقية، أثبت الجهاز مخالفة الشــركة �حكام المادة (٨/د) للقانون؛ حيث تبين أن الشــركة تقــوم بربط المنتج 

المعنــي، وهــو خدمــة تنظيــم ســباقات ماراثــون ا�قصــر واالشــتراك فيهــا، بنــزول الُمتســابق فــي فنــدق محــدد، ا�مــر الــذي كان مــن 

شــأنه اÑضــرار بطريقــة مباشــرة بالمســتهلك مــن ناحيــة، وبالمنافســة الخاصــة بالمنتــج المربــوط (الفنــادق) بالمنتــج ا�صلــي (خدمــة 

تنظيم سباقات ماراثون ا�قصر) من ناحية أخرى. 
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بعض الخطوات التي يمكن
اتباعها للتوافق مع القانون 

ثالًثا

مــن الممكــن أن تقــوم الشــركات بتشــكيل إدارة أو تعييــن شــخص مســئول عــن تســهيل عمليــة التوافــق مــع قانــون حمايــة المنافســة، 

ــي  ــاهم ف ــا تس ــث إنه ــركات، حي ــل الش ــة داخ ــة المنافس ــز ثقاف ــي تعزي ــاهم ف ــك اÑدارات يس ــخاص أو تل ــؤالء ا�ش ــود ه ــث إن وج حي

توعيــة جميــع العامليــن بالشــركة حــول فوائــد المنافســة بصــورة عامــة وفوائــد التوافــق مــع قانــون حمايــة المنافســة بصــورة خاصــة، 

ــة  ــز  ثقاف ــى تعزي ــل عل ــا للعم ــن اتباعه ــي يمك ــوات الت ــض الخط ــق بع ــل التواف ــرد دلي ــه، يس ــات. وعلي ــب المخالف ــص تجن ــى ا�خ وعل

المنافسة ونشرها.

الحرص على نشر
تقييم المخاطر"ثقافة المنافسة" 
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تحديــد الفوائــد مــن التوافــق مــع القانــون يســاعد 

علــى  الموظفيــن  تحفيــز  كيفيــة  معرفــة  علــى 

تطبيــق آليــات الســوق الحــر وعــدم القيــام بــأي أعمــال 

تساعد على الحد من المنافسة في السوق.

تحديد الدوافع وراء التوافق مع القانون

إلــى رفــع  تــؤدي  التــي  المخاطــر  دراســة ومعرفــة 

كيفيــة  فــي  الشــركة  مــوارد  اســتخدام  كفــاءة 

ــل  ــي تمث ــاالت الت ــال والمج ــاق ا�عم ــى نط ــز عل التركي

الضرر ا�كبر بمخالفة القانون وبالتالي الحد منها.

التعرف على أضرار عدم التوافق وتقييمها

يجب على المديرين ورؤساء الشركات التوافق مع قانون حماية المنافسة لكونهم َمَثل أعلى للموظفين.

ــد  ــة أح ــة المنافس ــون حري ــب أن تك ــث يج ــن، حي ــدى الموظفي ــة ل ــم المنافس ــز قي ــر وتعزي ــام بنش ــم القي ــك، عليه ــى ذل ــة إل باÑضاف

أعمدة سياسات الشركة وجزء من الرؤية والمهمة الخاصة بها. 

كمــا أنــه مــن المحبــذ أيًضــا إعــداد ورش عمــل تدريبيــة عــن قواعــد المنافســة للموظفيــن مــن فتــرة �خــرى لتفــادي القيــام بــأي فعــل 

من شأنه أو ناتج عنه إلحاق ضرر بالمنافسة.

تعزيز ثقافة المنافسة انطالًقا من القمة

الحرص على نشر 
"ثقافة المنافسة"



مخالفــة  شــأنها  مــن  التــي  المخاطــر  تحديــد  المهــم  مــن 

أحــكام قانــون حمايــة المنافســة. الخطــوة ا�ولــى التــي يجــب 

ــي  ــي ف ــث والتقص ــي البح ــا ه ــة اتباعه ــخاص المعني ــى ا�ش عل

ــبهة  ــود ش ــى وج ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــركة الت ــال الش ــاالت أعم مج

الحد من المنافسة.

فعلى سبيل المثال، من الممكن اتخاذ الخطوات اßتية:

-دراســة ومراجعــة ســلوك الشــركة وســلوك العامليــن بهــا  

ــى  ــوا عل ــل أن يكون ــن المحتم ــن م ــن الموظفي ــاك أي م ــل هن ه

اتصــال بالمنافســين نتيجــة لطبيعــة عملهــم؟ هــل هنــاك آليــات 

تســهل عمليــة االتفــاق مــع المنافســين؟ (خاصــة فيمــا يتعلــق 

باجتماعات الروابط والغرف أو التعاقدات مع الدولة).

(Identify the Risks) الخطوة ا�ولى: تحديد المخاطر

والشــركات  ا�شــخاص  علــى  يجــب  المخاطــر،  تحديــد  بعــد 

المعنيــة تحليــل المخاطــر وتقييمهــا وتصنيــف مــدى خطورتهــا 

على إنشاء ضرر للمنافسة في السوق.

فعلى سبيل المثال، من الممكن اتخاذ الخطوات اßتية:

-تعييــن شــخص مســؤول عــن االلتــزام بأحــكام قانــون حمايــة 

المنافسة لتحليل المخاطر واتباع الخطوات الالحقة.

-دراســة ومراجعــة أيــة اتفاقــات ســارية أو محتملــة  هــل هنــاك 

ــي  ــا الت ــيها أو مورديه ــن منافس ــركة وبي ــن الش ــات بي ــة اتفاق أي

حمايــة  قانــون  مــن   (٨  ،٧  ،٦) المــواد  أحــكام  تخالــف  قــد 

المنافسة؟

(Analyze the Risks) الخطوة الثانية: تحليل المخاطر

تقييم المخاطر
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بمجــرد أن يتــم تقييــم المخاطــر وتصنيفهــا، فــإن الخطــوة 

الالزمــة  واÑجــراءات  السياســات  وضــع  علــى  تعتمــد  التاليــة 

للتخفيف من المخاطر ومعالجتها.

فعلى سبيل المثال، من الممكن اتخاذ الخطوات اâتية:

ــق  ــة التواف ــن أهمي ــم ع ــن وتوعيته ــب الموظفي ــام بتدري -القي

ــرر  ــوع أي ض ــب وق ــة تجن ــة وكيفي ــة المنافس ــون حماي ــع قان م

الموظفيــن  (با�خــص  المنافســة  مــن  الحــد  شــأنه  مــن 

المختصيــن بحضــور اجتماعــات الروابــط والغــرف، والمســؤولين 

عن التعاقدات مع الدولة).

ــف  ــد تخال ــي ق ــات الت ــن الممارس ــة أي م ــوات Ñزال ــاذ خط -اتخ

أحكام قانون حماية المنافسة.

القيــام بمراجعــة الخطــوات الســابقة بصــورة مســتمرة للتأكــد 

مــن عــدم وجــود أيــة مخاطــر جديــدة مــن شــأنها إلحــاق الضــرر 

بالمنافسة. 

فعلى سبيل المثال، من الممكن اتخاذ الخطوات اâتية:

-مراجعة سلوكي الشركة والعاملين بها بشكل سنوي.

-دراســة ومراجعــة االتفاقــات الســارية أو المحتملــة بشــكل 

سنوي.

تدريــب  مــع  ســنوي،  بشــكل  الموظفيــن  تدريــب  -إعــادة 

الموظفين الجدد.

(Monitor the Risks) الخطوة الرابعة: مراقبة المخاطر (Manage the Risks) الخطوة الثالثة: إدارة المخاطر

٥٢



فــي حالــة وجــود أيــة استفســارات، يرجــى التواصــل مــع الجهــاز بــأيٍّ 
من الطرق ا¼تية:

رقم الهاتف: ٣٥٣٥١٩٠٠
فاكس: ٣٥٣٧٠٤٣٦

complaints@eca.org.eg :لكترونيÊالبريد ا
العنــوان: مبنــى B١٩، القريــة الذكيــة، الكيلــو ٢٨ طريــق اÊســكندرية 

الصحراوي.

لمعرفــة المزيــد عــن الجهــاز واالطــالع علــى المزيــد مــن النشــرات، 
برجاء التوجه إلى الموقع اÊلكتروني الخاص بالجهاز:

 www.eca.org.eg

٠٢-
٠٢-

التواصل مع الجهاز



T: (202) 3535 1900     F: (202) 3537 0436
www.eca.org.eg

Building B19,1st �oor, Smart Village, KM 28 Cairo - Alexandria Desert Road 


