
  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

 وينبغي على كل شركة  تكييفها وتعديلها األمثلة المتضمنة في هذه القائمة تعد بمثابة حجر األساس
  . بما يتناسب معها وذلك قبل توزيعها على الموظفين

  :تتضمن قائمة الفحص أربعة أقسام والموضحة فيما يلي
  عام

التأكد من أن أي أخطاء أو مخالفات يتم اإلبالغ عنها على الفور للمستشار القانوني أو  •
 اإلدارة 

أياً كان اسم ( مسئول التوافق القانوني تين بهوية ومسؤولياالتأكد من دراية كافة الموظف •
 ) المنصب

التأكد من انه قد تم األخذ في االعتبار أي موضوع يتعلق بالتوافق مع أحكام قانون  •
 حماية المنافسة عند القيام بإعداد أية وثائق أو شرح استعراضي 

عند الحصول على أي التأكد من االتصال بجهاز حماية المنافسة حال وجود أي شك  •
 معلومات تفيد بان المنافسين أو الموردين يرتكبون أفعال تخالف قانون حماية المنافسة  

 كان هناك أي االتأكد من الحصول على المشورة القانونية من مستشاري الشركة إذ •
 اشتباه أو لبس في أي موقف 

 فسة لكافة الموظفين التأكد من إتاحة برنامج التوافق مع أحكام قانون حماية المنا •
 تالتأكد من أن كافة الموظفين أقروا بقراءتهم للبرنامج وفهمهم لمحتوياته وااللتزاما •

 الواردة فيه 
 . الدراية بأن الشركات قد تتحمل مسئولية األفعال المرتكبة من قبل موظفيها •
د طلبها التأكد من تقديم كافة البيانات التي يطلبها جهاز حماية المنافسة في نفس موع •

  . المطلوبجوبالنموذ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  االتفاقات والتعاقدات بين المتنافسين
o  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 
 ن لتقديمها حال توجيه أية استفسارات إلى الشركة المنافسي

o  التأكد من الحصول على المشورة القانونية قبل إبرام أي اتفاق مع المنافسين 
o يجب أن يكون هناك دراية بأن: 
  مع المنافسين حول - بما في ذلك أي تفاهم أو قرارات ضمنية –التوصل إلى أية اتفاقات  •

 اية المنافسة التسعير يعد مخالفة لقانون حم
تخصيص العمالء أو المنتجات أو على تقسيم السوق، يعد / االتفاق مع المنافسين على اقتسام •

 مخالفا لقانون حماية المنافسة 
 شركة أخرى من دخول السوق، يعد مخالفا لقانون حماية أي اتفاق من شأنه منع يالقيام بأ •

 المنافسة 
ة أو محادثات غير موثقة حول تحديد األسعار أو إجراء المناقشات داخل اجتماعات غير رسمي •

تخصيص السوق أو حول مستويات اإلنتاج أو غيرها من األمور المتعلقة بالمنافسة، / اقتسام
يعد امرأ مخالفا لقانون حماية المنافسة، وال ينبغي أن يتواجد ممثلي الشركة في مثل هذه 

 االجتماعات والمحادثات 
o تأكد من اخذ المشورة القانونية من المستشار القانوني للشركة في أي وقت تتوافر فيه شكوك ال

 حول المحادثات التي تمت في اجتماع ما أو في أي مكان مع المنافسين 
o  التأكد من االتصال بجهاز حماية المنافسة المصري حال االشتباه في وجود تواطؤ في

لهذا التواطؤ أو نما إلى علمها أية معلومات عن خطة كأن تكون الشركة ضحية (المناقصات 
 ) للتواطؤ في أي مناقصة

o  الدراية بان االتفاق على تقديم أية عطاءات تم الترتيب لها مسبقا يعد أمرا ضارا بالمنافسة 
o  الدراية بأن االتفاق على عدم تقديم عطاء في المناقصة يعد أمرا ضارا بالمنافسة 

  
  : االندماجات
من الحصول على المشورة القانونية واالتصال بجهاز حماية المنافسة عند الشك التأكد  •

 . في ضرورة إخطار الجهاز بأي اندماج أو استحواذ
 

  : من مورديه أو من عمالئهيوأاالتفاق أو التعاقد بين شخص 
 مورد أو عميل أيالتأكد من الحصول على المشورة القانونية عند االتفاق أو التعاقد مع  •

 .تفاق من شأنه الحد من المنافسةا كان هذا االإذ
  

  :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 أن هذه الحاالت ال يعتبر فعلها  
  :ريمة في حد ذاته دون النظر إلى األثر المترتب عليه في السوقيشكل ج

فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو اإلنتاج أو التوزيع لمنتج بصورة كلية أي  •
  أو جزئية



  شخص أياالمتناع عن إبرام صفقات مع  •
  التمييز بين عمالء تتشابه مراكزهم التعاقدية في األسعار أو شروط التعامل •
  بسعر اقل من التكلفةالبيع •
إجبار أو االتفاق مع العمالء على عدم إتاحة خدماتهم ومرافقهم التي ال غنى عنها  •

 للشركات المنافسة لك
  مورد بعد التعامل مع شخص منافس لكأيإلزام  •
  

فعال اآلتية  فالفعل في حد ذاته يشكل جريمة دون النظر إلى األثر االحتراس عند القيام باأل 
  :يه في السوقالمترتب عل

 إقامة اتفاقات حصرية مع احد عمالئك •
االمتناع بصفة كلية أو جزئية عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته  •

  ممكنة اقتصاديا
رغم أن ،إجبار العمالء على شراء منتج آخر حتى يحصلوا على المنتج محل السيطرة •

  ذي تسيطر به على السوقالمنتج اآلخر غير مرتبط بالمنتج المعنى ال
 


