كلمة المؤلف

يهدف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية إلى ترسيخ مفهوم المسئولية
تجاه قانون حماية المنافسة وتوضيح مدى تأثير األنشطة االقتصادية والشركات
والمستهلك ومجموعات الدعم واإلعالم على االقتصاد والسوق المصري وهذا التأثير
يساعد على توفير ظروف سوقية عادلة وبيئة تنافسية لكافة األطراف العاملة في
السوق مما يعود بالنفع على المستهلك المصري ،حتى يتاح له حرية االختيار بين عدة
بدائل للمنتج أو الخدمة وتحقيق أكبر منفعة مادية وأفضل جودة وبالتالي النهوض
بالمستوى المعيشي للفرد بجمهورية مصر العربية.
وقد تم تفعيل برنامج النهوض بالوعي بقانون حماية المنافسة للشركات واألنشطة
التجارية والصناعية .وفى إطار هذا البرنامج تم إعداد هذا الدليل «دليل التوافق مع
أحكام قانون حماية المنافسة» لمساعدة كافة األشخاص التي تمارس نشاطا اقتصاديا
في السوق على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ولتجنب الممارسات االحتكارية
الضارة بالمنافسة وإرشادهم لتصميم برنامج التوافق القانوني الخاص بهم وذلك من
خالل عدة أدوات تضمنها هذا الدليل.
كما يبادر الجهاز بتقديم دورات تدريبية وورش عمل للشركات المشاركة في برنامج
التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة بالمشاركة مع مجموعات دعم الجهاز (مرفق
بيان مع الدليل يتضمن أسماء مجموعات دعم الجهاز).
يوضح البرنامج أنه يتحتم على كل شركة أو فرد احترام القوانين بوجه عام ،ويعتمد
في األساس على فرضية رغبة كافة الشركات وإداراتها العليا في االلتزام بقانون
حماية المنافسة وعدم اتجاه النية لمخالفته .فهذا البرنامج ال يهدف فقط إلى تحديد
السلوك غير القانوني أو المشكوك فيه ،بل يهدف كذلك إلى زيادة الوعي بقانون حماية
المنافسة بحيث يؤدي ذلك إلى ترسيخ مفاهيم االلتزام بالقانون وتطبيقاته والمسؤولية
المجتمعية في األعمال اليومية للشركات .ومن خالل قراءة هذا الدليل ،سيكون لدى
الشركات الدراية الكافية بالبرنامج وكيفية تطبيقه وفهم مدى أهميته بالنسبة لالقتصاد
المصري والمجتمع ككل.

2

قائمة المحتويات

قائمة المحتويات
 -المقدمة

 رفيق الدليل الباب األول :معلومات جديرة باالهتمامالفصل األول :الممارسات االحتكارية التي يعاقب عليها القانون
الفصل الثاني :العقوبات

 الباب الثاني :برنامج توافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسةالفصل األول :مميزات تفعيل برنامج التوافق مع أحكام القانون
الفصل الثانى :عناصر البرنامج
مفهوم تكامل العناصر
المتطلبات الرئيسية الالزمة إلقامة برنامج فعال يتسم
بالمصداقية
شرح عناصر إقامة برنامج مفصل لشركتك

 -الباب الثالث :نماذج وأدوات تطبيق البرنامج

نموذج برنامج توافق الشركات مع أحكام قانون حماية
المنافسة
مثال افتراضي لبرنامج االمتثال القانوني الخاص بشركة“س”
استمارة مسئول التوافق القانوني
قائمة الفحص الخاصة بالتوافق

4

المقدمة

الشركات المخاطبة بهذا الدليل

يقصد بمصطلح الشركات في هذا الدليل ،كل األشخاص الوارد ذكرهم في المادة
 2من قانون حماية المنافسة وهم األشخاص الطبيعيون واألشخاص االعتبارية
والكيانات االقتصادية واالتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات
األشخاص على اختالف طرق تأسيسها وغيرها من األطراف المرتبطة على النحو
المحدد في الالئحة التنفيذية للقانون.

الغرض من هذا الدليل

هو التأكد من فهم ودراية المديرين والموظفين بأحكام قانون حماية المنافسة ،

حيث إذا تم تطبيق برنامج التوافق داخل الشركة ،فان من شأن ذلك التقليل من
مخاطر مخالفة قانون حماية المنافسة وكذلك المساعدة على الكشف المبكر
للممارسات الضارة بالمنافسة التي قد تقوم بارتكابها إحدى الشركات.

خلي بالك

�

�

�

ما يتضمنه هذا الدليل

يتضمن الدليل بيان أهمية وكيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة

والمخالفات التي ينص عليها القانون وأخيرا برنامج التوافق مع أحكام قانون
حماية المنافسة.

5

�
�

ملحوظات هامة

ينبغي النظر إلى هذا الدليل على أنه أداة توضيحية وليس على
كونه أداة توجيهية ،هذا باإلضافة إلى عدم اعتبار محتوياته نوع
من أنواع االستشارات القانونية.

يجب على الشركات المطلعة على هذه الوثيقة االستعانة
بمستشاريها القانونيين حال قيامها بصياغة برنامج التوافق
الخاص بها وكذلك حال وجود أية أسئلة أو استفسارات قانونية
ذات صلة.
المحتويات المتضمنة في هذا الدليل ال ترتبط بصناعة أو شركة
بعينها وإنما هي عبارة عن توصيات يمكن االستفادة منها عند قيام
الشركة بتصميم وصياغة البرنامج الخاص بها.
يعد قرار تطبيق هذا البرنامج قرارا تطوعيا في األساس.

ينبغي على الشركات المطلعة على هذه الوثيقة أيضا مالحظة أن
استالم دليل التوافق القانوني وتطبيق البرنامج ال يعني اعتبارها
بمنأى عن مخالفة القانون ،بل على العكس يمكن أن تكون هذه
الشركات محال للفحص من قبل الجهاز وتكون مسئولة حال
ارتكابها أية مخالفة لنصوص قانون حماية المنافسة المصري.

6

رفيق الدليل

يحتوى الدليل على عدة طرق إرشادية يمكنك االستعانة بها
يمكن قراءة الموضوع باستفاضة كما يمكنك قراءة كامل نص الموضوع لكي
تلم بكافة التفاصيل.
“المثال االفتراضي” يحتوي على مثال افتراضي لفهم محتوى الصفحة.

مثال افتراضي
قضي

يمكنك فهم المحتوى بشكل عملي من خالل الجزء الخاص بـ”مثال عن قضية
من مصر”.
ة من

ما هو الوقت المناسب للرجوع الى برنامج التوافق مع أحكام
قانون حماية المنافسة؟

ينبغي إجراء عمليات تقييم دورية الستقصاء أية تغيرات تطرأ على الشركة؛

مثال افتراضي

عند توقع زيادة األسعار
عند إنهاء التعامل مع مورد أو عميل أو عند التعاقد مع عميل جديد
إذا وضع في االعتبار إدخال تغييرات في نظام التوزيع
إذا تحررت الشركة من القيود أو تحرر قطاع منها
إذا حدثت مشاكل بسبب شكاوى العمالء أو الموظفين السابقين أو غيرهم
إذا عد َّل المنافس في خطة العمل أو نظام التوزيع.

مصر

قضية من مصر

مثال افتراضي

فيما يتعلق بالمالحظات ذات األهمية الجوهرية فيمكنك التعرف عليها من
بالك”.
خالل جزء “خلي بالك

خلي بالك
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 1البــاب األول

معلومــات
جديـرة باالهتمــام

الفصل األول
الممارسات االحتكارية التى يعاقب عليها القانون

صدر قانون حماية المنافسة بالقانون رقم  3لسنة  2005في  15فبراير  2005والمعدل
بقانون رقم  190لسنة  2008وقانون رقم  193لسنة  2008ودخل حيز النفاذ منذ 16
مايو  .2005وتم صدور الالئحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316
لسنة .2005
ويضع القانون مجموعة من القواعد التي تنظم النشاط االقتصادي لألشخاص
المتعاملين فى السوق بصفة عامة ويشمل ذلك األشخاص الطبيعيين واألشخاص
االعتبارية والكيانات االقتصادية واالتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات
األشخاص على اختالف طرق تأسيسها .وتسرى أيضا أحكام قانون حماية المنافسة
على األفعال التي ترتكب فى الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو
اإلضرار بها في مصر ،بما يشكل جرائم طبقا لقانون حماية المنافسة .وال تسرى أحكام
هذا القانون على المرافق العامة التي تديرها الدولة واالتفاقات التي تبرمها الحكومة
بقصد تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر بناء على قرار مجلس الوزراء.

خلي بالك

األفعال المحظورة بحكم القانون

بعض المخالفات لقانون حماية المنافسة تندرج تحت جرائم الخطر و البعض األخر
تحت جرائم الضرر
جرائم الخطر :الفعل في حد ذاته يشكل جريمة دون النظر إلى األثر المترتب عليه
في السوق.
جرائم الضرر :الفعل في حد ذاته ال يشكل جريمة إال أن كان من شأنه الحد من
المنافسة في السوق ،اى بعبارة أخرى يقوم الجهاز بدراسة كل حالة على حدة لبيان ما
إذا كان الفعل من شأنه الحد من المنافسة في السوق أو تقييدها أو اإلضرار بها .
يحظر القانون عددا من األفعال التي تؤثر سلبا على ممارسة النشاط االقتصادي،
ويتضمن ذلك:
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الفصل األول
الممارسات االحتكارية التى يعاقب عليها القانون

1

االتفاقات األفقية

Hardcore Cartels

تنص المادة ( )6من القانون على حظر االتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية
سوق معنية إذا كان من شأنه:

ا) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع أو شراء المنتجات محل التعامل و يدخل في تحديد
السعر العائد المستحق على اإلقساط ومدة الضمان وخدمات ما بعد البيع و غيرها من
الشروط التعاقدية المؤثرة في قرارات الشراء والبيع ()Price Fixing
ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها ( )Market Allocationعلى أساس من
المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العمالء أو السلع أو المواسم أو الفترات
الزمنية.

جـ) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو االمتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات
( )Collusive Tenderingويسترشد في قيام التنسيق ،على األخص ،بما يأتي:

تقديم عطاءات متطابقة يشمل ذلك االتفاق على قواعد مشتركة لحساب
األسعار أو تحديد شروط العطاءات .

االتفاق حول الذي سيتقدم بالعطاء ويشمل ذلك ،االتفاق مسبقا على الشخص
الذي يرسو عليه العطاء سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على أساس
تقاسم العمالء.
االتفاق حول تقديم عطاءات صورية.

االتفاق على منع شخص من الدخول أو المشاركة في تقديم عطاءات.
د) تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو اإلنتاج Limitation /أو الحد من
توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.

هذه االتفاقات والعقود محددة في القانون على سبيل الحصر .وتعد من قبيل جرائم
الخطر
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الفصل األول

المنافسة
قانون
أحكام
برنامج التوافق
مميزات تفعيل
القانون
عليها
يعاقب
االحتكاريةمعالتى
الممارسات

مثال افتراضي
قمت أنت و  5شركات منافسة لك بتقسيم  6عطاءات تطرحها هيئة ما بشكل دوري
على مدار السنة ،لتحصل كل شركة على عطاء واحد في السنة .يعد هذا االتفاق
مخالف للمادة ( )6من قانون حماية المنافسة.
قضي

ة من

مصر

قضية من مصر
ورد لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الطلب المقدم من السيد
المهندس وزير التجارة والصناعة بتاريخ  16يوليو  2006بشأن إعداد الدراسات
والبحوث الالزمة فيما يتعلق بقطاع األسمنت في السوق المصري للكشف عما إذا كان
هناك اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة في هذا القطاع الحيوي نظرا لما تكشف
عنه الواقع العملي في الفترة الماضية من الزيادة غير المبررة في أسعار األسمنت،
بعد قيام الجهاز بفحص تصرفات الشركات المنتجة لألسمنت البورتالندي العادي في
السوق المصري في ضوء قانون حماية المنافسة انتهى إلى وجود اتفاق بين الشركات
المنتجة لألسمنت البورتالندي العادي في جمهورية مصر العربية خالل الفترة محل
الدراسة 2006-2002على رفع األسعار والتى تمثل مخالفة للمادة (/6أ) من قانون
حماية المنافسة  ،و على تقييد عمليات التسويق في السوق المعنية من خالل احتفاظ
كل منها باستقرار حصتها السوقية من المبيعات المحلية و التي تمثل مخالفة للمادة
(/6د) من القانون.وقد صدر الحكم بتغريم كل شخص من األشخاص المخالفة مبلغ
عشرة ماليين جنيه وهو ما يمثل الحد األقصى للعقوبة في تاريخه.
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الفصل األول
الممارسات االحتكارية التى يعاقب عليها القانون

2

االتفاقات الرأسية Vertical Agreements

تنص المادة ( )7من القانون على حظر االتفاق أو التعاقد بين شخص وأي من مورديه أو
عمالئه إذا كان من شأن ذلك الحد من المنافسة.
عند فحص هذه الحاالت يجب النظر إلى كل حالة على حدة لبيان ما إذا كان االتفاق أو
التعاقد يؤدي إلى الحد من المنافسة من عدمه.
وضعت الالئحة التنفيذية عددا من المعايير أهمها:
 1تأثير االتفاق أو التعاقد على حرية المنافسة في السوق.
 2وجود فوائد تعود على المستهلك من االتفاق أو التعاقد.
 3اعتبارات المحافظة على جودة المنتج أو سمعته ومقتضيات األمن والسالمة.
 4مدى توافق شروط االتفاق أو التعاقد مع األعراف التجارية المستقرة في
النشاط محل الفحص.
هذه المادة تندرج تحت جرائم الضرر فيقوم الجهاز بدراسة كل حالة على حدة لبيان ما
إذا كان الفعل من شأنه الحد من المنافسة في السوق .

مثال افتراضي
قيام مورد باالتفاق مع موزعيه على حد أدنى لسعر المنتج يلتزموا بالبيع به وهو ما
يحرم المستهلك من االستفادة من المنافسة السعرية بين الموزعين .بالتالي فإنها تضر
المستهلك وتقيد المنافسة بين الموزعين فذلك قد يكون مخالف ألحكام قانون حماية
المنافسة .إال ان يكون هذا االتفاق بغرض الحفاظ على جودة المنتج أو سمعته وينطبق
ذلك على بعض المنتجات التي تتطلب عميل معين يتفهم كيفية التعامل معها.
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الفصل األول
الممارسات االحتكارية التى يعاقب عليها القانون

قضي

ة من

مصر

قضية من مصر
تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية البالغ المقدم من شركة لتصنيع
وبيع وتوزيع التبغ ،ضد مجموعة للتصنيع والتوزيع وهى إحدى الشركات المنتجة لبعض أنواع
السجائر األجنبية في مصر.
وقد ورد بالبالغ أن الشركة المشكو في حقها قامت بعقد اتفاقات مع  165من تجار الجملة في
جميع أنحاء الجمهورية يمثلون  %80من إجمالي حجم مبيعات الجملة لمنتجات التبغ في مصر
باإلضافة إلى أداء مبالغ مالية لهم نظير االمتناع عن توزيع منتجات الشركة الشاكية وكذلك
عقد اتفاقات حصرية مع بعضهم لتوزيع منتجاتها فقط ،مما ألحق ضرراً بالشركة الشاكية
تمثل في انخفاض توزيع منتجاتها إلى جانب زيادة تكاليف التشغيل بسبب االعتماد على التوزيع
المباشر في محاولة منها للتغلب على أثار ممارسات الشركة المشكو في حقها في سوق
الجملة ،األمر الذي دعا الشركة الشاكية للتقدم ببالغ لدراسة مدى مخالفة هذه الممارسات
لنصوص المواد ( )7و( )8من قانون حماية المنافسة.
قام الجهاز بفحص البالغ وتم تحديد السوق المعنية بعنصريها ،المنتج المعني ويشمل
أنواع السجائر األجنبية المصنعة محليا )Foreign Brands Manufactured in
( Egyptوالسجائر المحلية ( ،)Local Brandsوالنطاق الجغرافي وهو جمهورية مصر
العربية .وأوضح الفحص وجود اتفاقات شفهية ما بين الشركة المشكو في حقها والموزعين
المتعاملين معها يتم بمقتضاها بيع منتجاتها حصريا دون منتجات الشركة الشاكية ،إال أن هذه
االتفاقات لم يكن من شأنها الحد من المنافسة في السوق بالنظر إلى وجود عدد كبير من
الموزعين يمكن للشركة الشاكية التعامل معهم وكذلك ما أظهره التحليل االقتصادي للبيانات
المقدمة من الشركة الشاكية من زيادة حجم مبيعاتها وزيادة حصتها السوقية بالرغم من وجود
تلك االتفاقات في السوق .وأظهر الفحص كذلك أن الحصة السوقية للشركة المشكو في
حقها تمثل  %10.1من السوق المعنية وهو ما ينفي تمتع الشركة بالسيطرة على السوق والتي
تتطلب كشرط أولي أن تزيد حصة الشركة على  %25من السوق المعنية .وانتهى الجهاز إلى أن
االتفاقات المبرمة بين الشركة المشكو في حقها وموزعيها ليس من شأنها الحد من المنافسة
كما أن الشركة ال تتمتع بالسيطرة وال محل بالتالي للنظر في إساءة استخدام السيطرة على
السوق المعنية ،األمر الذي يتعين معه حفظ البالغ مع إخطار كل من الشركة الشاكية والشركة
المشكو في حقها بقرار الجهاز في هذا الشأن.
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3

إساءة استخدام الوضع المسيطر Abuse of Dominance

تتحقق سيطرة شخص على سوق معنية بتوافر العناصر التالية مجتمعة:
 .11زيادة حصة الشخص على  %25من السوق المعنية,ويكون حساب هذه الحصة على
أساس عنصري هذا السوق من المنتجات المعنية و النطاق الجغرافي معا ،وذلك
خالل فترة زمنية معينة.
 .22قدرة الشخص على إحداث تأثير فعال في أسعار المنتجات أو في حجم المعروض
منها بالسوق المعنية.
 .33عدم قدرة األشخاص المنافسين للشخص على الحد من تأثيره الفعال على
األسعار أو على حجم المعروض من المنتجات بالسوق المعنية.
وجود شخص مسيطر في السوق المعنية ال يعني في حد ذاته انه مخالف لقانون حماية
المنافسة ،فقط عندما يسيء الشخص استغالل وضعه المسيطر تتحقق المخالفة وقد
أوضحت المادة  8من القانون والمادة  13من الالئحة التنفيذية أشكال اإلساءة وهى:
أ -فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو اإلنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو
فترات محددة .ويقصد بالفترة أو الفترات المحددة تلك التي تكفى لحدوث منع لحرية
المنافسة أو تقييدها أو اإلضرار بها.
ب -االمتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه
على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت ،بما
في ذلك فرض شروط مالية أو التزامات أو شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة
في النشاط محل التعامل .وال يعد االمتناع عن إبرام صفقات مع اى شخص أو وقف
التعامل معه محظورا إذا وجدت له مبررات تتعلق بعدم قدرة هذا الشخص على الوفاء
بالتزاماته الناشئة عن العقد.
ج -فعل من شأنه أن يؤدي إلى االقتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق
جغرافية أو مراكز توزيع أو عمالء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي
عالقة رأسية .ويقصد بالعالقة الرأسية العالقة بين الشخص المسيطر واى من مورديه
أو بينه وبين اى من عمالئه.
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د -تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات
تكون بطبيعتها أو بموجب االستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة بمحل التعامل
األصلي أو االتفاق.
هـ -التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التعاقدية في أسعار البيع أو الشراء
أو في شروط التعامل وذلك على نحو يؤدى إلى إضعاف القدرة التنافسية لبعضهم أمام
البعض األخر أو يؤدى إلى إخراج بعضهم من السوق.
و -االمتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.
ويقصد بالمنتج الشحيح المنتج الذي ال يلبى المتاح منه سوى جزء ضئيل من حجم
الطلب في السوق المعنية.
ز -أن يشترط على المتعاملين معه أال يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه
من مرافقهم أو خدماتهم رغم أن إتاحة هذا االستخدام ممكن اقتصاديا .ويعد من
هذه المرافق والخدمات تلك المملوكة للمتعاملين مع الشخص المسيطر ملكية خاصة،
وتكون ال غنى عنها لألشخاص المنافسين له للدخول أو البقاء في السوق.
ح -بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
ويقصد بالتكلفة الحدية نصيب الوحدة من المنتجات من إجمالى التكاليف خالل فترة
زمنية محددة .كما يقصد بالتكلفة المتغيرة التكلفة التي تتغير بتغير حجم ما يقدمه
الشخص من منتجات خالل فترة زمنية محددة .كما يقصد بمتوسط التكلفة المتغيرة
إجمالى التكاليف المتغيرة مقسوما على عدد وحدات من المنتجات.
ويراعى عند تحديد ما إذا كان المنتج يتم بيعه بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط
تكلفته المتغيرة ما يأتي:
.11
.22

23

.33
.44

ما إذا كان يترتب على البيع قدرة الشخص المسيطر على رفع األسعار بعد
إخراج األشخاص المنافسين له من السوق.
ما إذا كانت الفترة الزمنية لبيع المنتج بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو
متوسط تكلفته المتغيرة تؤدى إلى تحقيق ما سبق.

ط -إلزام الشخص المسيطر المورد بعدم التعامل مع شخص منافس له .ويقصد
بعدم التعامل امتناع المورد عن التعامل مع الشخص المنافس بصورة كلية أو تخفيض
حجم التعامل معه إلى الحد الذي يؤدى إلى إخراجه من السوق أو إلى منع المنافسين
المحتملين من دخول السوق.

مثال افتراضي
تمتلك شركة  %70من سوق الثالجات في مصر و هي لديها القدرة على التحكم في أسعار
الثالجات وحجم المعروض منها في السوق نظرا الن باقي المنافسين ال تزيد حصة اى
منهم في السوق عن  %7باإلضافة إلى وجود عقبات كبيرة لدخول منافسين جدد إلى السوق
وبالتالي تتوافر للشركة عناصر السيطرة على السوق .تقوم هذه الشركة بإجبار عمالئها
على شراء جهاز تكييف مع كل ثالجة فال يستطيعوا شراء الثالجة إال إذا قاموا بشراء جهاز
التكييف .هذه الشركة تكون مخالفة للمادة (/8د) من لقانون حماية المنافسة.

ما إذا كان البيع يؤدى إلى إخراج أشخاص منافسين للشخص المسيطر
من السوق.
ما إذا كان البيع يؤدى إلى منع أشخاص منافسين للشخص المسيطر من
الدخول إلى السوق.
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مصر

قضية من مصر
تلقى جهاز حماية المنافسة بتاريخ  2007/11/12البالغ المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة للمنتجات
الزجاجية ضد كل من شركة تعمل في قطاع إنتاج الزجاج المسطح ومجموعة من التجار يمثلون الموزع
الوحيد لهذه للشركة.
وقد انتهى الفحص الذي أجراه الجهاز توافر عناصر السيطرة للشركة المشكو في حقها وفقا ً للمادة
( )4من القانون حيث تستحوذ على حصة سوقية تزيد على  %25من السوق المعنية خالل فترة الدراسة
كما أن لها القدرة على التأثير الفعال من خالل ممارساتها المنفردة في األسعار وحجم المعروض من
منتج الزجاج المسطح في السوق دون أن يكون لباقي المتنافسين القدرة على الحد من هذا التأثير.
وبالنظر إلى ممارسات الشركة المشكو في حقها تبين إلزام الشركة المشكو في حقها ،والتي تتمتع
بالسيطرة على السوق المعنية ،مجموعة الموزع المشكو في حقه بعدم االستيراد أو التجارة أو التعامل
في زجاج مستورد من الخارج إال لألصناف التي ال تقوم بإنتاجها وذلك وفقا للبند ( )9فى العقد بين
الطرفين وقد تبين مخالفة هذا البند من العقد للمادة  8ج من أحكام لقانون حماية المنافسة حيث
أدى االتفاق الحصرى إلى عدم استيراد المنتجات البديلة من الخارج وبالتالي حرمان المستهلك من
المنافسة السعرية بين المنتجات المستوردة ومثيلتها المنتجة من الشخص المسيطر.
ووفقا للمادة ( )20من قانون حماية المنافسة كلف جهاز حماية المنافسة شركة الزجاج المسطح بإزالة
المخالفة المشار إليها وذلك بإلغاء البند رقم ( )9من التعاقد المبرم بينها وبين مجموعة «الموزع
الوحيد» ،مع إخطار الجهاز بخطاب مصحوب بعلم الوصول بما تم من تعديل في خالل ثالثين يوما
من تاريخ إخطار الشركة بإزالة المخالفة.
قامت الشركة بإزالة المخالفة والتصالح مع الوزير المختص بعد سداد مثلى الحد األدنى للغرامة.
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يناقش هذا الفصل العقوبات التي ينص عليها قانون حماية المنافسة إذا قام المسئولون بالشركة
بمخالفة اى من مواد قانون حماية المنافسة ،وفيما يلي مواد القانون التي تتناول العقوبات:
مادة  -21ال يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى األفعال
المخالفة ألحكام هذا القانون إال بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه.
وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك األفعال قبل صدور حكم بات
فيها ،وذلك مقابل أداء مبلغ ال يقل عن مثلي الحد األدنى للغرامة وال يجاوز مثلي حدها األقصى.
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء
الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
مادة  -22مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل
مخالفة ألحكام أي من المواد ( )8 ،7 ،6من هذا القانون بغرامة ال يقل حدها األدنى
عن مائة ألف جنيه ،وال يجاوز حدها األقصى ثالثمائة مليون جنيه ،وتضاعف الغرامة
بحديها في حالة العود.
مادة  22مكررا – يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه كل من:
أخل بواجب اإلخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ()19
-1
من هذا القانون.
امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو األوراق أو المستندات المنصوص
-2
عليها في الفقرة الثالثة من المادة ( )11من هذا القانون.
ومع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد تكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف
جنيه وال تتجاوز مائتي ألف جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات
غير صحيحة مع العلم بذلك.
مادة ( )22مكررا (أ)  -مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون ،يعاقب
بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من لم يلتزم
بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيقا لنص المادة ( )20من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها األدنى واألقصى.
مادة  -23مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على
مخالفة أي من أحكام المادة ( )16من هذا القانون بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه
وال تجاوز خمسين ألف جنيه.
28

 2البــاب الثاني

برنامج توافق الشركات
مع أحكام قانون حماية المنافسة

الفصل األول
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المنافسة العادلة في األسواق بين الشركات تساعد على خلق فرص استثمارية وطنية
وأجنبية جديدة ،وتساعد على تشجيع االبتكار وتحسين جودة المنتجات والخدمات
وزيادة االختيارات المتوفرة أمام المستهلك .يضاف إلى ذلك سهولة الوصول للمواد
الخام والمنتجات والخدمات وصوال إلى تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة االقتصادية.
ويقع على عاتق كل شركة مسئولية احترام القانون والتي يترتب عليها حماية السوق
من الممارسات الضارة بالمنافسة وخلق ممارسات سوقية عادلة .فتوافق الشركات
مع أحكام قانون حماية المنافسة ال يساعد فقط على نشر المنافسة العادلة وتحقيق
الرفاهية في السوق بل ينعكس أيضا على اقتصاديات الشركات .فالتوافق مع أحكام
قانون حماية المنافسة له تأثيرات ايجابية على الشركة وموظفيها.

فوائد إقامة هذا البرنامج:

يمكن اعتبار برنامج التوافق القانوني برنامجا فعاال وذو مصداقية إذا تم تصميمه
بغرض منع حدوث أية مخالفة لقانون حماية المنافسة و كشف الممارسات المخالفة
في مرحلة مبكرة ،باإلضافة إلى تحديد المخالفات المرتكبة من قبل الشركات األخرى
التي تؤثر على الشركة.
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خلي بالك

مزايا تطبيق برنامج التوافق داخل الشركة

المساهمة في الحفاظ على السمعة الجيدة للشركة وتشجيع االبتكار
توفير النفقات القانونية والقضائية وتجنب السمعة السيئة وتعطل اإلعمال
نتيجة لتحقيقات الجهاز ،هذا بخالف الغرامات التي فرضها القانون
تقليل التكاليف المتعلقة بالجهود واألنشطة التسويقية اإلضافية لتعويض
األضرار الخاصة بالممارسات الخاطئة داخل السوق
إعطاء تحذيرات مبكرة حول احتمالية وجود اى سلوك غير قانوني للوقاية
من الوقوع تحت طائلة القانون
الحيلولة دون تعرض المسئولين بالشركة إلى أي مسئولية جنائية
زيادة وعي المتنافسين والموردين والعمالء في السوق بالسلوكيات التي
تخالف قانون حماية المنافسة
مساعدة الشركة وموظفيها في تقييم المخاطر التي قد يواجهونها فيما يتعلق
بالمنافسة
كشف التصرفات والممارسات االحتكارية التي يمكن أن تكون الشركة معرضة
لها من قبل باقي المنافسين
تقليل مخاطر فقد الموظفين الرئيسيين وانخفاض الروح المعنوية للموظفين
زيادة فرصة الشركة للتنافس في الخارج وذلك من خالل قدرتها على تحقيق
بعض المعايير الالزمة لدخول أسواق بعض البلدان
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يقترح البرنامج خطة إلدارة وتنسيق العناصر المشتركة للتوافق مع أحكام قانون حماية
المنافسة حيث يمكن االستفادة من ذلك في تعزيز الفاعلية والمصداقية ،ويوفر البرنامج
أيضا قائمة فحص تنفيذية تساعد المنشأة على تقييم ثقافة التوافق القانوني داخلها.
وتتناول النقاط التالية تفاصيل أكثر ستساعدكم على فهم برنامج التوافق مع أحكام
قانون حماية المنافسة والفوائد المترتبة عليه.

مفهوم تكامل العناصر

لضمان فاعلية البرنامج ،يجب أن يمثل التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة جزءا
ال يتجزأ من سياسة الشركة .وينبغي أن تكون السياسات واإلجراءات والدورات التدريبية
جزءا من هذه الثقافة.
تبدأ عملية تعزيز ثقافة التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة من اإلدارة العليا ،
فاإلدارة العليا يجب أن تقر بأن التوافق القانوني يعد جزءا ال يتجزأ من دورها القيادي.
يمكن لإلدارة العليا تفويض هذه المسئولية من خالل تعيين شخص أو مجموعة (مسئول
التوافق لقانون حماية المنافسة أو ما شابه ذلك) لتطبيق برنامج يتسم بالفاعلية
والمصداقية (بحيث يتضمن ذلك :التدريب ،المراقبة ،واإلشراف على نظام اإلبالغ عن
الشكاوي وسوء السلوك).
وبغض النظر عن حجم وموارد الشركة ،فان الشخص أو المجموعة المسئولة عن التوافق
البد أن يعمل بفاعلية ،وهو ما يتطلب توافر عنصر االستقاللية والتمتع بمهنية عالية
والحصول على السلطات الالزمة بجانب الدعم المادي والدراية الكافية لما يحدث
داخل الشركة.
تجدر اإلشارة إلى أنه بينما يقوم الشخص (أو المجموعة) المسئول عن التوافق القانوني
بتنفيذ وتفعيل البرنامج ،يتحمل المديرين المسئولية المطلقة عن التوافق الفعلي مع
أحكام قانون حماية المنافسة .وينبغي اإلشارة أيضا إلى الدور المحوري للموظفين في
تنفيذ وتطبيق هذا البرنامج بنجاح لكونهم المسئولين عن المعامالت اليومية الخاصة
بالشركة.
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لكي يتسم البرنامج بالفاعلية والمصداقية ،ينبغي أن يتم تصميمه طبقا لوضع وظروف
كل شركة على حدة حيث من الممكن أن يختلف طبقا لموارد الشركة .فالشركات
الصغيرة على سبيل المثال قد ال تمتلك الموارد الكافية لتطبيق برنامج متكامل ،إال
أنها على الرغم من ذلك يمكن أن تقوم بزيادة وعي موظفيها فيما يتعلق بقانون حماية
المنافسة والعواقب المترتبة على مخالفة القانون.

خلي بالك
المتطلبات الرئيسية الالزمة إلقامة برنامج فعال يتسم بالمصداقية
توجد  5عناصر رئيسية إلقامة برنامج مالئم بغض النظر عن مستوي تشابك أنظمة
الشركة أو حجمها:
دعم واشتراك اإلدارة العليا
)11
سياسات وإجراءات حول التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة
)22
دورات تدريبية وتعليمية
)33
المراقبة والمراجعة
)44
عمل التقارير وتوثيق المستندات
)55

ينبغي على اإلدارة العليا أن تدعم رسالتها بشكل دوري من خالل ما يلي:
•تعزيز مبدأ التوافق مع أحكام القانون باعتباره جزءا رئيسيا من
سياسة الشركة.
•تنفيذ البرنامج بشكل فعال.
•التواصل مع مجلس اإلدارة وتقديم التقارير له حول المواضيع ذات
الصلة بالبرنامج مثل مدى تقدم البرنامج أو المخالفات.
•يفضل أن يتم إشراك مجلس اإلدارة/مالك الشركة في عملية تعيين
الشخص (أو المجموعة) المسئول عن التوافق مع أحكام قانون
حماية المنافسة (مسئول التوافق القانوني) حيث أن هذا يعد بمثابة
ضمان أو حماية إضافية خاصة إذا ما كانت اإلدارة العليا هي من
ترتكب المخالفات القانونية.ينبغي أن يخول لهذا الشخص السلطات
الالزمة للوصول إلى المعلومات والبيانات التي تسهل له التوافق
مع قانون حماية المنافسة كما ينبغي له حضور اجتماعات مجلس
اإلدارة لمعرفة القرارات التي تتخذها الشركة للتأكد من توافقها مع
أحكام قانون حماية المنافسة.
•تخول إلي ذلك الشخص مجموعة من المسئوليات كما موضح فيما
يلي:

شرح عناصر إقامة برنامج مفصل لشركتك
1
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دعم واشتراك اإلدارة العليا

يعد الدعم الواضح من قبل اإلدارة العليا هو حجر األساس لبرنامج فعال
يتسم بالمصداقية
من المفترض على اإلدارة العليا أثناء تأديتها لواجباتها أن تعمل دائما بما
يصب في مصلحة الشركة بما في ذلك االمتثال للقوانين واللوائح وثيقة
الصلة ،حيث يجب أن تحدد وتقيم المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة
باإلضافة إلى كيفية إدارتها.
ينبغي على اإلدارة العليا أن تضمن االلتزام بقانون حماية المنافسة المصري
والتأكد من عدم السماح بأية مخالفات للقانون من جانب العاملين بالشركة.
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مسئوليات مسئول التوافق القانوني
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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إعالن سياسات وإجراءات حول التوافق مع قانون حماية المنافسة
o
o
o
o

o
o
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حضور الندوات العلمية والدورات التدريبية التي يعقدها جهاز
حماية المنافسة.
التعامل مع أية تساؤالت متعلقة بالتوافق مع أحكام قانون حماية
المنافسة.
معاونة جهاز حماية المنافسة فيما يتعلق بأية معلومات أو مستندات
يطلبها الجهاز.
تطبيق البرنامج على نحو فعال يتسم بالمصداقية.
تولي ترتيبات التدريب الداخلي لموظفي الشركة.
مراقبة ومراجعة مدى فاعلية البرنامج.
اإلشراف على نظام التبليغ الخاص بالشكاوي والممارسات الخاطئة.
اإلبالغ عن أية ممارسات ضارة بالمنافسة.

ينبغي اإلعالن عن محتويات برنامج التوافق مع أحكام قانون حماية
المنافسة داخل الشركة في منشور أو إصدار يصدر عن الشركة.
ينبغي أن يكون اإلعالن من خالل وسيلة متاحة لكافة الموظفين
وبأسلوب سهل ومبسط
ينبغي أن يتم إعداد اإلجراءات والسياسات الخاصة بالتوافق القانوني
للشركة طبقا لطبيعة نشاط الشركة.
ينبغي تحديث هذه السياسات واإلجراءات على نحو يتماشى مع
التغيرات الحاصلة في الشركة والتغيرات التي تطرأ على قانون حماية
المنافسة وكذا التغيرات التي تطرأ على الصناعة نفسها (مثل التحرر
من القيود)
ينبغي اتخاذ التدابير الالزمة إلخطار موظفي الشركة على الفور بهذه
التغييرات
ينبغي إعطاء أمثلة لهذه اإلجراءات والسياسات من واقع األنشطة

o

اليومية للموظفين .فعلى سبيل المثال ،إذا كانت الشركة تتقدم
للحصول على عطاءات ،يمكن أن تتضمن هذه السياسات واإلجراءات
قائمة “ما يجب وما ال يجب” فعله أثناء تقديم العطاء.وأيضا مراجعة
السياسات التسويقية ومدى موافقتها ألحكام قانون حماية المنافسة.
الغرض من قائمة الفحص المرفقة بـالدليل هو مساعدة الشركة على
تصميم قائمة تتضمن “ما يجب وما ال يجب فعله”.

(223

التدريب الداخلي

(23

لمن ؟

(24

(25

o

تحتاج اإلدارة العليا وكذلك الموظفين إلى فهم معايير السلوك
المقبول وكذلك الممارسات الضارة بالمنافسة التي تنتهك قانون
حماية المنافسة.

ممن ؟

o

o

o

يتولي مسئول التوافق القانوني  -الذي يتم تعيينه داخل الشركة –
مسئولية التدريب الداخلي .كما يحضر مسئول التوافق القانوني
دورات تدريبية وورش عمل التي ينظمها جهاز حماية المنافسة ليصبح
على دراية ووعي اكبر بقانون حماية المنافسة.

ما هو الغرض ؟

من خالل التدريب المناسب ،سيتمكن الموظفون من كشف السلوكيات
المجرمة بنص القانون وسيصبحون على دراية بما يجب وما ال يجب
فعله وكذلك العقوبات التي ستفرض على من يخالف القانون.
ونظرا الختالف الخصائص من قطاع صناعي إلى أخر ،فان الشركات
يجب أن تتحلى بالمرونة حال قيامها بتصميم برامج تدريبية فعالة
حول التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة.
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(26

(27

(428

o

o

o

o
o

o

o
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كيفية التدريب ؟

يمكن تدريب الموظفين من خالل عقد ورش عمل وندوات علمية
وتدريب عبر االنترنت بشكل منتظم من خالل االستعانة بخبراء في
مجال المنافسة والمسئول عن التوافق القانوني .كما يتم توزيع كتيبات
تتناول السلوكيات المحظورة باألساس على المتدربين.

كيفية تقييم التدريب ؟

يتم تقييم التدريب من خالل اختبارات لقياس مدى معرفة الموظفين
بقانون حماية المنافسة وبسياسات وإجراءات الشركة الخاصة
بالتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ،وذلك لتحديد ما إذا كان
البرنامج الخاص بالشركة يحتاج إلى تحديث أو تعديل.

المراقبة والمراجعة

تساعد المراقبة والمراجعة الفعالة على منع السلوكيات المخالفة
للقانون وكشفها وتساعد أيضا في زيادة معرفة الموظفين وتحديد
مناطق الخطر في العمل باإلضافة إلى الكفاءة اإلجمالية للبرنامج.
يقصد بالمراقبة مراقبة اإلجراءات الجارية المطبقة لمنع وجود أية
مخالفات لقانون حماية المنافسة.
وتعد المراقبة الدورية أو المستمرة شيئا ضروريا ،وينبغي على
الشركة التحقق من ممارساتها الداخلية و الخارجية واحتمالية
ارتكابها لمخالفة من عدمه.
القصد من عملية المراجعة هو تحديد ما إذا كان قد وقع أي خرق
للقانون والتأكد من أن الشركة تعاملت معه بشكل مالئم في حالة
حدوثه .كما يقصد أيضا من عملية المراجعة التأكد من كون الشركة
ملتزمة بقانون حماية المنافسة أم ال.
يمكن إجراء عمليات المراجعة من خالل مراجعة األوراق وملفات
الحاسب اآللي الخاصة بالموظفين الذين يتولون مناصب تزيد

احتمالية تورطهم في سلوك يخالف قانون حماية المنافسة ،وأخيرا
تكون عمليات المراجعة بشكل معلن أو خفي.

( 295

اإلبالغ وتوثيق المستندات

o

o
o

o

o

يجب تشجيع الموظف على إبالغ إدارة الشركة بتلقائية عن السلوكيات
التي يرى أنها تتعارض مع نصوص قانون حماية المنافسة ومع سياسة
الشركة.
ينبغي أن يحدد البرنامج بشكل واضح التصرفات التي يجب اإلبالغ
عنها ويوضح كذلك وقت اإلبالغ والشخص المختص بتلقي البالغات.
يمكن إقامة نظام فعال لإلبالغ من خالل عدة طرق مثل تطبيق نظام
إبالغ سري ،أو تبني سياسة الباب المفتوح ،أو من خالل تحديد احد
المستشارين القانونين لتولى مهام مسئول التوافق القانوني.
ينبغي توثيق كافة الجهود المبذولة الخاصة بالتوافق القانوني وكذلك
توثيق االتصاالت بالمنافسين (حيث سيساعد هذا الشركة أيضا في
تقديم دفاعاتها حال احتياجها إلى ذلك).
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نموذج برنامج توافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة

تم إعداد هذا النموذج لمساعدة الشركات على تصميم برنامجها الخاص بالتوافق القانوني،
وعليه يجب اعتبار هذا النموذج إرشادي من الدرجة األولى وان على كل شركة تصميم النموذج
الخاص بها طبقا الحتياجاتها ومجال النشاط الذي تمارسه.
يشير هذا النموذج إلى عدد من المرفقات (المالحق) التي ينبغي صياغتها من قبل الشركة بما
يتالءم مع احتياجاتها ومخاطر الممارسات الضارة بالمنافسة التي قد تواجهها.

برنامج التوافق القانوني الخاص بشركة “س”
مقدمة
الهدف:
تم إنشاء هذا البرنامج رغبة من الشركة في التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة المصري
وذلك من اجل توفير قيمة أفضل لعمالئنا وللتنافس بكفاءة وفعالية داخل السوق المصري
لتعزيز نمو االقتصاد المصري.
يعد هذا البرنامج بمثابة دليال إرشاديا للشركة بحيث يساعدها على منع المخالفات المحتملة
لقانون حماية المنافسة المصري قبل حدوثها ،ويساعدها أيضا على كشف التصرفات
والممارسات التي تعيق المنافسة الحرة واإلبالغ عنها.
صمم هذا البرنامج لكي يستخدم من قبل كافة موظفي الشركة أثناء قيامهم بأعمالهم اليومية.

االلتزام بالتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة
تتعهد شركة “س” بالتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة المصري.
قامت شركتنا بتعيين شخص مسئول عن تطبيق وتطوير هذا البرنامج حيث يمكنكم االتصال
بمسئول التوافق القانوني أو “أي مسمي وظيفي أخر” من خالل البيانات التالية........... :

مسئولية الموظفين عن التوافق القانوني
يطبق هذا البرنامج على كافة الموظفين الذين يتولون مناصب أو وظائف تحتمل التعرض ألي
تصرف مخالف لقانون حماية المنافسة.
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يمكن أن يساهم كافة الموظفين في تعزيز ثقافة التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة
داخل الشركة ،وذلك من خالل فهم البرنامج على نحو جيد ودعم التزام الشركة بالتوافق
القانوني وكذلك العمل على تجنب ارتكاب أي مخالفات.
أي موظف يخالف هذا البرنامج من الممكن أن يعرض نفسه إلجراء تأديبي قد يصل إلى
إنهاء خدمته أو غيرها من اإلجراءات التأديبية ،عوضا عن تحمله تبعات المسئولية الجنائية
والمدنية الناتجة عن مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة.

دون ان تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك .وتتضمن إساءة استخدام الوضع
المسيطر الممارسات الضارة بالمنافسة المتخذة من قبل المسيطر على سبيل المثال
رفض التعامل مع أي شخص أو وضع أسعار تمييزية ألشخاص تتشابه مراكزهم
التعاقدية أو تقييد عمليات توزيع منتج معين أو فرض التزام على الموزع بعدم التعامل
مع المنافسين.
o

التوافق مع قانون حماية المنافسة

يعد قانون حماية المنافسة هو حجر األساس القتصاد السوق الحر بحيث يكفل المنافسة
الحرة المبنية على الكفاءة االقتصادية.

خلي بالك
أمور تجب معرفتها
يتناول قانون حماية المنافسة المصري ثالث مخالفات:

االتفاقات األفقية (االتفاقات التي تبرم مع المنافسين:2

ما يجب عمله:
o
o

تتضمن هذه االتفاقات ممارسات ضارة بالمنافسة مثل االتفاق على رفع أو خفض أو تثبيت
األسعار ،التواطؤ في التقدم للمناقصات والممارسات والمزايدات ،تقسيم السوق ،تقييد
عمليات اإلنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق ألي منتج.

االتفاقات الرأسية:

o

ينص القانون على حظر أي اتفاق بين الشخص وأي من مورديه أو عمالئه إذا كان من شأنه
الحد من المنافسة.

إساءة استخدام الوضع المسيطر:
تتحقق السيطرة طبقا للقانون إذا كانت حصة الشخص تزيد على  %25من السوق المعنية
وكان بإمكانه التأثير على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها في السوق المعنية
47

لم ينص القانون على مراقبة االندماجات أو االستحوذات ،إال انه اوجب على
الشخص الذي يتجاوز رقم أعماله السنوية في أخر ميزانية  100مليون جنيه
مصري إخطار الجهاز لدى اكتسابه ألصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم
أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو استحوذات أو الجمع بين إدارة شخصين أو
أكثر وفقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لقانون حماية
المنافسة المصري.

o

االلتزام بقانون حماية المنافسة والئحته التنفيذية فيما يتعلق
بسلوك الشركة
عدم الدخول في اتفاقات صريحة أو ضمنية  ،رسمية أو غير
رسمية ،كتابية أو شفوية مع المنافسين حول األسعار أو العطاءات
أو مناطق المبيعات أو تخصيص العمالء أو شروط البيع أو كمية
اإلنتاج والسعة اإلنتاجية أو حجم المبيعات أو التكاليف أو األرباح
أو هوامش الربح أو الحصة السوقية أو وسائل التوزيع وخالفه.
التأكد من أن االتفاقات مع العمالء والموزعين والتي بدورها قد تحد
من المنافسة مثل اتفاقات التعامل الحصرية لشراء وبيع المنتجات
وكذلك االتفاقات التي تقيد من اختيارات العمالء وخالفه متفقة
مع أحكام القانون ويمكن الرجوع إلى المسئول القانوني للشركة قبل
الحصول على االستشارة القانونية لتقليل مخاطر مخالفة القانون.
إشراك المستشار القانوني للشركة في المراحل المبكرة قبل عمل
أية مبادرات تجارية قد تؤدي إلى أي شكوك فيما يتعلق بتطبيق
قانون حماية المنافسة.
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إنفاذ القانون
o
o

يتمتع موظفي جهاز حماية المنافسة بسلطة الضبطية القضائية أثناء
قيامهم بإنفاذ نصوص القانون
يحق لموظفي جهاز حماية المنافسة مراجعة السجالت والوثائق والحصول
على المعلومات والبيانات وصور رسمية من المستندات من أي منشأة
حكومية أو غير حكومية.

العليا ،إال أنه يجوز تخويل اإلدارة العليا مسئولية تعزيز وضمان
برنامج التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة إلى شخص محدد
أو مجموعة معينة

 2إعالن السياسات واإلجــراءات المعنية بالتوافق مع أحكام قانون
حماية المنافسة
o

العقوبات المنصوص عليها في القانون
يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري المخالف بــذات العقوبات
المقررة عن األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها
وكان إخالله بالواجبات التي تفرض عليها تلك اإلدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
يكون الشخص االعتباري مسئوال بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية
وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به باسم الشخص االعتباري
أو لصالحه وذلك حال قيام احد العاملين بأي ما يأتي:
o
انتهاك نصوص قانون حماية المنافسة ،وفي حالة التكرار يتم مضاعفة
الغرامة بحديها األعلى واألدنى
عدم تقديم إخطارات باالندماجات أو االمتناع عن تزويد الجهاز بالمعلومات
o
أو البيانات أو المستندات
تقديم معلومات أو مستندات خاطئة أو مضللة إلى الجهاز مع العلم بذلك.
o

1

دعم واشتراك اإلدارة العليا

المقصود باإلدارة العليا( :المنصب)
تدرك الشركة أن الدعم الواضح من قبل اإلدارة العليا هو حجر
o
األساس لبرنامج توافق قانوني فعال ويتسم بالمصداقية.
ينبغي على اإلدارة العليا أن تعمل دائما بما يصب في مصلحة الشركة
o
وأن تعزز وتكفل مراعاة التوافق الكامل مع أحكام قانون حماية
المنافسة والئحته التنفيذية.
على الرغم من أن مسئولية التوافق القانوني تقع على كاهل اإلدارة
o
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o

o

3

تدرك الشركة أهمية وجود سياسات وإجراءات قوية وصارمة إلنجاح هذا
البرنامج
السياسات واإلجراءات الخاصة بالشركة مرفقة في الملحق (*) وسيتم تحديثها
بشكل مستمر لتعكس التغييرات الحاصلة بالشركة أو بالقانون أو في سياسات
التنفيذ الخاصة بجهاز حماية المنافسة المصري أو في القطاع نفسه؛
ينبغي أن تتاح هذه السياسات واإلجراءات لكافة الموظفين وأن يتم صياغتها
بشكل واضح ومفهوم وعلى أن تحدد األنشطة التي تعد غير قانونية أو مثيرة
للتساؤالت ،باإلضافة إلى توضيح العواقب المترتبة على خرق قانون حماية
المنافسة .كما ينبغي أيضا توافر أمثلة عملية توضح ممارسات أو سلوكيات
معينة يفعلها الموظفين أثناء مشاركتهم في أي اتحادات تجارية أو أثناء
ممارستهم ألعمالهم.

التدريب الداخلي

o
o
o
o

o

تدرك الشركة مدى أهمية برامج التدريب الداخلية التي تلقي الضوء على
موضوعات التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة والتي قد يواجهها
الموظفين.
مرفق طيه البرنامج التدريبي في الملحق (*).
يجب على كافة الموظفين المشاركة في الدورات التدريبية التي توفرها
الشركة.
يجب أن يتضمن برنامج التدريب :المبادئ القانونية الرئيسية المنصوص
عليها في قانون حماية المنافسة ،معايير السلوك المقبول ،معايير الممارسات
الضارة بالمنافسة التي تخالف القانون ،السلوك المحظور والعقوبات
المفروضة نتيجة لعدم االمتثال القانوني.
سيتم تنفيذ البرامج التدريبية من خالل ورش عمل وندوات علمية وتدريبات
على االنترنت بشكل منتظم ،وذلك من خالل االستعانة بخبراء في مجال
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o
o

المنافسة والمسئول عن التوافق القانوني بالشركة.
سيتم تقييم المتدربين من خالل امتحانات الختبار مدى معرفتهم ودرايتهم
بقانون حماية المنافسة وبسياسات وإجراءات الشركة الخاصة بالتوافق مع
أحكام قانون حماية المنافسة.
يمكن االطالع على برنامج التدريب من خالل الموقع اإللكتروني للشركة... :

المراقبة والمراجعة

4
تدرك الشركة مدى أهمية آليات المراقبة والمراجعة الفعالة لمساعدة الشركة على
الوقاية من مخالفة القانون وعلى تحديد مناطق الخطر أثناء قيامها بتحديد مدى
الفاعلية والكفاءة اإلجمالية للبرنامج.

المراقبة
o

o

يجب أن يقوم مسئول التوافق القانوني (أو أيا كان المسمى الوظيفي
المختار) بمراقبة أنشطة الشركة لضمان التوافق مع أحكام قانون
حماية المنافسة؛
إجراءات المراقبة مرفقة في المحلق رقم (*)

المراجعة
o

o
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يجب على مسئول التوافق القانوني (أو أيا كان المسمى الوظيفي
المختار) تحديد ما إذا كان حدث أي خرق للقانون والتأكد من
تعامل الشركة معه بشكل مالئم في حالة حدوثه .ويقصد أيضا من
عملية المراجعة التأكد من كون الشركة ملتزمة تماما بقانون حماية
المنافسة أم ال؛
إجراءات المراجعة مرفقة في الملحق رقم (*)

التبليغ وتوثيق المستندات

5
o
o
o
o

يجب أن يبلغ الموظفون عن أي سلوك يرونه مخالف لقانون حماية
المنافسة
إجراءات اإلبالغ مرفقة في الملحق رقم (*)؛
يجب على الموظفين توثيق كافة الجهود المبذولة الخاصة بالتوافق
القانوني وكذلك توثيق االتصاالت بالمنافسين توثيقا مستنديا؛
إجراءات التوثيق المستندي مرفقة في الملحق رقم (*).

استمارة مسئول التوافق القانوني
) كمسئول التوافق القانوني

) بتعيين السيد (
 قامت الشركة ( صفته داخل الشركة......... : مجموعة الدعم المختارة (من الموقع االليكتروني/الدليل) لحضور الــدورا تالتدريبية................................................................................................................................ :
 يمكن االتصال به على:تليفون............................. :
محمول........................... :
فاكس...............................:
بريد اليكتروني...........................:
التوقيع:

التاريخ:

توقيع (مسئول اإلدارة العليا/مالك الشركة):

التار يخ:

اقر أنا  ........................../بالتزامي ببرنامج التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة
بصفتي مسئول التوافق القانوني ،باإلضافة إلى قيامي بكافة واجباتي ومسئولياتي
الوظيفية.
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o

o
o
o

o

o
o
o
o

مسئول التوافق القانوني في الشركة هو الشخص المسئول عن
تطبيق برنامج توافق قانوني فعال يتسم بالمصداقية ،باإلضافة إلى
مسئوليته عن التعامل مع الموضوعات الخاصة بالتوافق القانوني
تم تعيين مسئول التوافق القانوني من قبل اإلدارة العليا/مالك الشركة
يلتزم مسئول التوافق القانوني بحضور دورات تدريبية من قبل جهاز
حماية المنافسة لتمكينه من فهم قانون حماية المنافسة بشكل أفضل
سيقوم جهاز حماية المنافسة باالتصال بالشركة ومسئول التوافق
القانوني فيها للحصول على أية سجالت أو مستندات أو معلومات
يحتاجها الجهاز
ينبغي على الشركة ومسئول التوافق القانوني التعاون مع الجهاز
وتسليمه كافة المستندات والمعلومات المطلوبة في الوقت الذي
يحدده الجهاز
يتحمل مسئول التوافق القانوني مسئولية التدريب الداخلي للموظفين
وتقييم معرفتهم بقانون حماية المنافسة
ينبغي على مسئول التوافق القانوني القيام بتقييم دورات التدريب
الداخلي التي تعطى للموظفين بصورة دورية
يجب على مسئول التوافق القانوني مراجعة فاعلية البرنامج
ينبغي على مسئول التوافق القانوني الحصول على المشورة القانونية
من مستشار الشركة القانوني فيما يتعلق بأية مخالفات لقانون حماية
المنافسة المصري

يجب تقديم ه��ذه االستمارة بعد استيفائها وختمها بخاتم الشركة إل��ى جهاز
حماية المنافسة

قائمة الفحص الخاصة بالتوافق القانوني:
تم تصميم هذه القائمة لمساعدة الشركات على االلتزام بقانون حماية المنافسة  ،حيث
توفر هذه القائمة أمثلة فقط موجهة إلى مسئولي أو خبراء التوافق القانوني داخل
الشركات.
األمثلة المتضمنة في هذه القائمة تعد بمثابة حجر األساس وينبغي على كل شركة
تكييفها وتعديلها بما يتناسب معها وذلك قبل توزيعها على الموظفين.
تتضمن قائمة الفحص أربعة أقسام والموضحة فيما يلي:

عــــــــام
o
o
o

o

o
o
o
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التأكد من أن أي أخطاء أو مخالفات يتم اإلبالغ عنها على الفور
للمستشار القانوني أو اإلدارة
التأكد من دراية كافة الموظفين بهوية ومسؤوليات مسئول التوافق
القانوني (أيا ً كان اسم المنصب)
التأكد من أنه قد تم األخذ في االعتبار أي موضوع يتعلق بالتوافق مع
أحكام قانون حماية المنافسة عند القيام بإعداد أية وثائق أو شرح
استعراضي
التأكد من االتصال بجهاز حماية المنافسة حال وجود أي شك عند
الحصول على أي معلومات تفيد بان المنافسين أو الموردين يرتكبون
أفعال تخالف قانون حماية المنافسة
التأكد من الحصول على المشورة القانونية من مستشاري الشركة إذا
كان هناك أي اشتباه أو لبس في أي موقف
التأكد من إتاحة برنامج التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة
لكافة الموظفين
التأكد من أن كافة الموظفين أقروا بقراءتهم للبرنامج وفهمهم
لمحتوياته وااللتزامات الواردة فيه
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o
o

الدراية بأن الشركات قد تتحمل مسئولية األفعال المرتكبة من قبل
موظفيها.
التأكد من تقديم كافة البيانات التي يطلبها جهاز حماية المنافسة في
نفس موعد طلبها وبالنموذج المطلوب.

االتفاقات والتعاقدات بين المتنافسين
o

o
o
o
o
o
o

o
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التأكد من الحصول على المشورة القانونية قبل االتصال بالمنافسين
حيث أن هذا االتصال قد ينتج عنه مخالفة لقانون حماية المنافسة،
باإلضافة إلى التأكد من توثيق كافة المكالمات مع المنافسين
لتقديمها حال توجيه أية استفسارات إلى الشركة
التأكد من الحصول على المشورة القانونية قبل إبرام أي اتفاق مع
المنافسين
يجب أن يكون هناك دراية بأن:
التوصل إلى أية اتفاقات – بما في ذلك أي تفاهم أو قرارات ضمنية
 مع المنافسين حول التسعير يعد مخالفة لقانون حماية المنافسةاالتفاق مع المنافسين على اقتسام /تخصيص العمالء أو المنتجات
أو على تقسيم السوق ،يعد مخالفا لقانون حماية المنافسة
القيام بأي إتفاق من شأنه منع أي شركة أخرى من دخول السوق ،يعد
مخالفا لقانون حماية المنافسة
إجراء المناقشات داخل اجتماعات غير رسمية أو محادثات غير
موثقة حول تحديد األسعار أو اقتسام /تخصيص السوق أو حول
مستويات اإلنتاج أو غيرها من األمور المتعلقة بالمنافسة ،يعد امرأ
مخالفا لقانون حماية المنافسة ،وال ينبغي أن يتواجد ممثلي الشركة
في مثل هذه االجتماعات والمحادثات
التأكد من أخذ المشورة القانونية من المستشار القانوني للشركة في
أي وقت تتوافر فيه شكوك حول المحادثات التي تمت في اجتماع ما
أو في أي مكان مع المنافسين

o

o
o

التأكد من االتصال بجهاز حماية المنافسة المصري حال االشتباه في
وجود تواطؤ في المناقصات (كأن تكون الشركة ضحية لهذا التواطؤ
أو نما إلى علمها أية معلومات عن خطة للتواطؤ في أي مناقصة)
الدراية بان االتفاق على تقديم أية عطاءات تم الترتيب لها مسبقا يعد
أمرا ضارا بالمنافسة
الدراية بأن االتفاق على عدم تقديم عطاء في المناقصة يعد أمرا
ضارا بالمنافسة

االندماجات:

التأكد من الحصول على المشورة القانونية واالتصال بجهاز حماية المنافسة عند الشك
في ضرورة إخطار الجهاز بأي اندماج أو استحواذ.

االتفاق أو التعاقد بين شخص واى من مورديه أو من عمالئه:

التأكد من الحصول على المشورة القانونية عند االتفاق أو التعاقد مع اى مورد أو عميل
إذا كان هذا االتفاق من شأنه الحد من المنافسة .

إساءة استخدام الوضع المسيطر:

إذا كانت شركتك تتمتع بالسيطرة أو تتوافر لها عناصر السيطرة على السوق المعنية
يجب عليك:
اللجوء إلى مستشارك القانوني عند القيام بالحاالت اآلتية نظرا ألن
o
هذه الحاالت ال يشكل فعلها جريمة في حد ذاته دون النظر إلى األثر
المترتب عليه في السوق:
أي فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو اإلنتاج أو التوزيع لمنتج
o
بصورة كلية أو جزئية
االمتناع عن إبرام صفقات مع أي شخص
o
التمييز بين عمالء تتشابه مراكزهم التعاقدية في األسعار أو شروط
o
التعامل
البيع بسعر أقل من التكلفة
o
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o

إجبار أو االتفاق مع العمالء على عدم إتاحة خدماتهم ومرافقهم التي
ال غنى عنها للشركات المنافسة لك
إلزام أي مورد بعد التعامل مع شخص منافس لك

o

االحتراس عند القيام باألفعال اآلتية فالفعل في حد ذاته يشكل
جريمة دون النظر إلى األثر المترتب عليه في السوق:
إقامة اتفاقات حصرية مع أحد عمالئك
االمتناع بصفة كلية أو جزئية عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان
إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا
إجبار العمالء على شراء منتج آخر حتى يحصلوا على المنتج محل
السيطرة ،رغم أن المنتج اآلخر غير مرتبط بالمنتج المعنى الذي
تسيطر به على السوق

o

o
o
o

المتنافسين سويا مما قد يؤدي إلى نهج سلوك أو ممارسة ضارة بالمنافسة.

فيما يلي بعض التوصيات الخاصة بضمان التوافق مع أحكام قانون حماية
المنافسة المصري:
o

ينبغي أن تتأكد االتحادات /مجتمعات األعمال من أن سياستها
تتماشى مع قانون حماية المنافسة

o

ينبغي أن يتم التعاون والتنسيق بين االتحادات /مجتمعات األعمال
وجهاز حماية المنافسة لكي تتأكد من أن اجتماعاتها أو قراراتها أو
توصياتها تتماشى مع قانون حماية المنافسة

o

ينبغي عمل محاضر ألي اجتماعات يعقدها المنافسين حيث أن هذه
االجتماعات قد تتضمن مناقشات لموضوعات تعزز الممارسات
الضارة بالمنافسة هناك بعض الموضوعات التي تتطلب حذر كبير
عند تناولها مثل وضع لوائح تقيد العضوية ،فان هذا قد يسبب وجود
شبهات فيما يتعلق بالمنافسة حيث أن تقييد العضوية قد تؤدي إلى
الحد من المنافسة

o

ينبغي أال تناقش الشركات أية موضوعات فيما يتعلق بتحديد وتنسيق
فى األسعار أو تقييد سعة اإلنتاج أو التنسيق في تقديم العطاءات أو
تخصيص السوق ،حيث أن ذلك سيعرضهم لخطر خرق قانون حماية
المنافسة المصري .ويفضل أيضا أن يوضح لألعضاء أن المناقشات
التي تعقد قبل أو بعد االجتماعات قد تعرض لخطر مخالفة قانون
حماية المنافسة.

الدورات التدريبية الخاصة بمسئول التوافق القانوني:
o

o
o

سيبادر جهاز حماية المنافسة بعمل دورات تدريبية وورش عمل
لمسئولي التوافق القانوني للشركات لمساعدتهم على فهم قانون
حماية المنافسة بشكل أفضل وتطبيق برنامج توافق قانوني فعال.
مواعيد ومقار الدورات التدريبية سوف يتم تحديدها واإلعالن عنها
على الموقع االليكتروني لجهاز حماية المنافسة.
ستستضيف مجموعات الدعم لجهاز حماية المنافسة الدورات
التدريبية وسوف يتم اإلعالن عن هذه المجموعات على الموقع
االليكتروني الخاص بجهاز حماية المنافسة.

تجمعات األعمال وقانون حماية المنافسة
تواجه اتــحــادات وغــرف وجمعيات رجــال العمال وغيرها موضوعات فريدة خاصة
بالتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة حيث أن الهدف من هذه االتحادات تعزيز
المعايير األخالقية للمهنة وتعزيز مصالح أعضائها .وعلى الرغم من ذلك ،فإنها تجمع
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مثال افتراضي
أنت مسئول عن شركة وتحضر اجتماع الغرفة التجارية التابع لها .وفى وقت االستراحة
تتحدث مع احد المنافسين لشركتك عن أحوال العمل وأن ظروف العمل اآلن أصعب
من الفترة السابقة.
ال يوجد مشكلة هنا ----------انتم تتبادلون وجهات النظر
يطالب منافسك برفع األسعار وهامش الربح وأن الغرفة التجارية يجب أن تتدخل
بوضع أسعار استرشادية.
انتبه اآلن-------------هناك مطالبة بتحديد األسعار
أنت غادرت وبعد بضع أسابيع أرسل إليك بريد اليكتروني يتضمن قائمة باألسعار
ويقول لك أن هذه الفكرة القت إعجاب معظم المنافسين اآلخرين وسوف يقوموا
باستخدام هذه القائمة.
قم باإلبالغ اآلن --------هذا إتفاق لتحديد األسعار ويعتبر مخالف لقانون حماية
المنافسة .

يجب أن تستشير مستشارك القانوني وأن تقدم بالغ إلى جهاز حماية المنافسة.

التكتالت الضارة بالمنافسة (الكارتل2
ما هي التكتالت الضارة بالمنافسة؟
تحدث تلك التكتالت عند إبرام اتفاقيات أو عقود بين األشخاص المتنافسة في أي
سوق معنية وتكون هذه االتفاقيات تهدف إلى أيا مما يأتي:
o
o
o
o

رفع أو خفض أو تثبيت أسعار شراء أو بيع المنتجات
تخصيص األسواق على أساس جغرافي أو مراكز التوزيع أو نوع
العمالء أو البضائع أو المواسم أو فترات من الزمن
التنسيق فيما يتعلق بالمشاركة أو االمتناع عن المشاركة في المناقصات
والمزادات والمفاوضات وخالفه
تقييد عمليات اإلنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو تقييد عمليات التسويق
أو تقييد توزيع الخدمات فيما يتعلق بالنوع أو حجم المعروض أو
فرض قيود أو شروط على إتاحة هذه الخدمات.

كيف تتصرف إذا طلب منك االنضمام إلى احد هذه التكتالت الضارة بالمنافسة؟

إذا طلب منك االنضمام إلى أحد التكتالت الضارة بالمنافسة ،ينبغي أن تطلب المشورة
القانونية وأن تخطر جهاز حماية المنافسة المصري بهذا.
كذلك ،في حالة عرض هذا األمر عليك ينبغي أن تضع في إعتبارك العقوبات التي
سيفرضها عليك القضاء بسبب مخالفتك لقانون حماية المنافسة وينبغي أن تضع في
الحسبان أيضا تأثير ذلك على سمعة شركتك.

ما الذي ينبغي عليك فعله إذا اعتقدت أنك مستهدف من قبل تكتل ضار
بالمنافسة؟

ينبغي على الشركات التي تعتقد ذلك ،أن تتصل بجهاز حماية المنافسة المصري ،ولن
يطلب منك عمل أي تحقيقات معقدة أو تقديم أدلة دامغة على وجود كارتل .ومع ذلك،
فسيكون من المفيد جمع الحقائق التي أدت إلى إثارة الشكوك لديك.
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شرح وتوضيح المصطلحات الواردة في القانون والالئحة التنفيذية
إن فهم العبارات والمصطلحات الواردة في القانون والئحته التنفيذية يمثل خطوة
الزمة لتطبيق القانون على الوجه األمثل.
ومن ناحية أخرى ،يعد توحيد العبارات والمصطلحات ضمانة للمتعاملين مع الجهاز
بحيث ال يكون هناك مجال الختالف التفسير من موظف إلى آخر داخل الجهاز وهو
ما يضمن الشفافية والوضوح في تناول الحاالت المعروضة على الجهاز.
وقــد بــدأ الجهاز بالفعل في إعــداد شــرح للمصطلحات المستخدمة في القانون
والالئحة التنفيذية بحيث يكون متاحا للكافة سواء من خالل إصداره ضمن النشرات
الدورية للجهاز أو عرضه على موقع الجهاز على شبكة المعلومات الدولية.

أهم المصطلحات الواردة في القانون
 1األشخاص
عرفت المادة ( )2فقرة (أ) من القانون األشخاص بأنهم األشخاص الطبيعيون،
واألشخاص االعتبارية ،والكيانات االقتصادية ،واالتحادات ،والروابط والتجمعات
المالية وتجمعات األشخاص على اختالف طرق تأسيسها ،وغيرها من األطراف
المرتبطة على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية.
وقد عرفت المادة ( )5من الالئحة التنفيذية األطراف المرتبطة بأنها تلك المكونة من
شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة ،تكون غالبية أسهم أو حصص
أحدها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف اآلخر أو تكون مملوكة لطرف
واحد .كما يعد من األطراف المرتبطة الشخص الخاضع أو األشخاص الخاضعون
للسيطرة الفعلية لشخص آخر .ويقصد بالسيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية
ألسهم أو حصص أيا كانت نسبتها ،وذلك على نحو يؤدى إلى التحكم في اإلدارة أو
في اتخاذ القرارات.
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وتجدر اإلشــارة في هذا الصدد إلى خضوع كافة األشخاص الطبيعيين واألشخاص
االعتبارية ألحكام القانون طالما مارست نشاطها االقتصادي في السوق ،ويشمل ذلك
كافة أنواع الشركات حتى ما كان منها مملوكا بالكامل للدولة مثل شركات قطاع األعمال
العام .وال يستثنى من الخضوع ألحكام القانون سوى المرافق العامة التي تديرها الدولة.
أما الشركات التي تخضع ألحكام القانون الخاص والتي تدير مرفق عام فيمكن إعفائها
من الخضوع ألحكام القانون بناء على طلب تتقدم به للجهاز إذا كان في هذا اإلعفاء ما
يحقق المنفعة العامة أو يحقق مصالح للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.

المنتجات

2
عرفت المادة ( )2فقرة (ب) من القانون المنتجات بأنها السلع والخدمات .وقد ورد
تعريف المنتجات عاما بحيث يشمل السلع والخدمات المحلية واألجنبية .وتجدر
اإلشارة في هذا الصدد إلى ما نصت عليه المادة ( )10من القانون من أنه يجوز بقرار
من مجلس الوزراء تحديد سعر منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية معينة وذلك بعد أخذ
رأي الجهاز .وتعفى االتفاقات التي تبرمها الحكومة بقصد تطبيق تحديد أسعار تلك
المنتجات األساسية من الخضوع ألحكام القانون.

السوق المعنية

3
تنص المادة ( )3من القانون على أن “ السوق المعنية في تطبيق هذا القانون هي السوق
التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي”.

أ .المنتج المعني

أوضحت الالئحة التنفيذية أن تحديد ما إذا كان المنتج بديالً عمليا ً وموضوعيا ً عن
اآلخر يكون من وجهة نظر المستهلك وذلك مع األخذ في االعتبار أي من المعايير
اآلتية:
تماثل المنتجات في الخواص وفي االستخدام.
o
مدى إمكانية تحول المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة للتغير
o
النسبي في السعر أو في أية عوامل تنافسية أخرى.
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o

o
o

ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول المشترين عن
المنتجات إلى منتجات أخرى نتيجة التغير النسبي في السعر أو في العوامل
التنافسية األخرى.
السهولة النسبية التي يمكن بها لألشخاص اآلخرين دخول سوق المنتج.
مدى توافر منتجات بديلة أمام المستهلك.

ب .النطاق الجغرافي

عند تحديد النطاق الجغرافي يتعين على الجهاز النظر إلى أي من المعايير التي حددتها الالئحة
التنفيذية والتي تشمل:
مدي القدرة علي انتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة التغيرات النسبية
o1
في األسعار أو في العوامل التنافسية األخرى.
ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية علي أساس انتقال المشترين بين
o2
المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في األسعار أو في العوامل
التنافسية األخرى.
السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص آخرون دخول السوق المعنية.
o3
تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية ،بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت الالزم
o4
لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أو من مناطق جغرافية
أخري أو من الخارج.
الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية علي المستويين المحلي والخارجي.
o5

ج .الفترة الزمنية

يجب أن تقدر الحصة السوقية للشخص محل الفحص خالل فترة زمنية معينة يحددها الجهاز في
ضوء الشكوى المقدمة أو إذا ما بادر بإجراء الدراسات والبحوث لكشف حالة من الحاالت الضارة
بالمنافسة.
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