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ً
أوال

تــطــوير الهــــيكــل
الوظيفي والمؤسسي

أهداف ومحاور عمل الجهاز
الكفاءة المؤسسية

الكفاءة البشرية



أهداف ومحاور عمل الجهاز في عام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

 مت إنشاء جهاز محاية املنافسة عام ٢٠٠٦ وفًقا للقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية؛
 كجهاز مستقل يتوىل مراقبة األسواق وفحص احلاالت الضارة باملنافسة، ومنذ نشأته بدأ اجلهاز بذل قصارى جهده لتحقيق
 دوره املنوط به، والعمل على استمرارية حتقيق رؤيته ليكون األداة األوىل لضمان املنافسة احلرة يف األسواق ومنع املمارسات

 االحتكارية، مبا يضمن مصلحة املنتج واملستهلك ويعزز كفاءة االقتصاد القومي

بيئة ممارسة تطويرها، وحتسني  على  والعمل  وتطبيقها  احلرة  املنافسة  قواعد  إرساء  على  رسالته  تطبيق  اجلهاز يف   ويعمل 
 النشاط االقتصادي والنهوض برفاهية املستهلك من خالل املسامهة يف توفري املنتجات األعلى جودة واألقل سعًرا واألكثر تنوًعا،
بالنفع على املمارسات االحتكارية خاصًة، مما يعود  املنافسة ومنع  املنافسة عامًة وأحكام قانون محاية  الوعي بثقافة   ونشر 
 املواطنني واالقتصاد الوطين ككل وانطالًقا من دور اجلهاز االستراتيجي يف خلق مناخ تنافسي سليم والعمل على نشر ثقافة
 املنافسة يف املجتمع. قام اجلهاز خالل تلك الفترة بالعمل على عدة حماور أساسية؛ لتفعيل قانون محاية املنافسة، وبناء جهاز

قوي قادر على القيام باملهام واملسئوليات املنوطة به يف جمال منع املمارسات االحتكارية

.

.

وفي هذا اإلطار يستمر
الجهاز في سـعيه إلى
تحـقـيق ســتة أهـداف 
اســتراتـيجية، والتي
جاءت على النحو التالي

تدعيم دور اجلهاز وتعزيز فاعليته يف محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية
املبادرات لتلك  الترويج  مع  احلرة،  املنافسة  لدعم  واملقترحات  املبادرات   تقدمي 

ومساندة تطبيقها
نشر وتعزيز الوعي بأحكام القانون وبثقافة املنافسة

تنمية قدرات اجلهاز البشرية واملؤسسية لرفع كفاءة األداء
وتوفري األسواق  لتنظيم  األخرى؛  املحلية  الرقابية  األجهزة  مع  والتكامل   التنسيق 

بيئة منافسة سليمة
تدعيم التعاون والتنسيق مع اجلهات الدولية وأجهزة املنافسة النظرية

:

.

.
.

.

.
.
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ولتـحــقيق األهــداف االسـتراتيجية سالفة الذكــر يعمل الجــهاز على
:خـمـسة مــحـاور رئيسية كالتالي

التعديالت التشريعية وتـــعزيز
ســـياســـات املنافسة

رفــــــع كـــفــــاءة التقارير
والدراسات

رفـــــــع الكـــفــــاءة املؤسسية
والبشرية للجهاز

التــوعــية ونــشر ثقافة املنافسة

التنسيق مع اجلهات الـمحـلية
والدولــية ذات الصلة

تــطــوير الهــــيكــل الوظيفي والمؤسسي
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 الكفاءة المؤسسية

 عمد جهاز محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية على رفع الكفاءة املؤسسية، واليت ستبقى دائًما وأبًدا واحدة من أهم أولوياته
 نظًرا لطبيعة عمله، فهي نتاج العمل التعاوين والتفاين يف أدائه، ونظًرا ألن قياس األداء املؤسسي لألجهزة ُيبَنى على قياس أداء
كبًريا حنو أن يقطع شوًطا  استطاع  اجلهاز  بأن  القول  الداخلية واخلارجية، فيمكن  التأثريات  املختلفة يف ضوء  واإلدارات   عامليها 
 حتقيق الكفاءة املؤسسية، خاصة يف ظل ما فرضته جائحة كورونا خالل تلك الفترة من حتديات واليت كان بالتأكيد هلا أثًرا على

االقتصاد املصري
وفيما يلي توضيح ألهم ما قام به اجلهاز يف هذا الصدد

.
:

إدارة الــــمــعــرفة
والـــتحول الرقــمي

 فتماشًيا مع سياسة الدولة املتبعة ملواكبة التكنولوجيا احلديثة وسياسة التحول الرقمي،
 أصدر رئيس جملس إدارة اجلهاز الدكتور/ أمري نبيل قراًرا باختاذ اإلجراءات الالزمة حنو

إنشاء إدارة املعرفة والتحول الرقمي، واليت هتدف إىل ما يلي

 وضع اإلطار العام لسياسات مجع وختزين واسترجاع وحتليل البيانات واملعلومات
 اليت يتحصل عليها وينتجها اجلهاز واليت تتطلب الدقة والقدر العايل من املهنية
 يف التعامل معها؛ هبدف إعادة استخدامها واستثمارها، وتكوين ما يعرف بالتراكم
 املعريف لدى الباحثني الفنيني باجلهاز ومساعدة متخذي القرار، وهو األمر الذي

ينعكس بشكل إجيايب على القرارات الصادرة عن اجلهاز
إعداد وإنشاء قواعد البيانات الرقمية ألعمال اجلهاز والبيانات املتاحة لديه

الرقمي الشكل  إىل  الورقي  الشكل  من  باجلهاز  العمل  بيئة  حتويل  إىل   السعي 
بالكامل

إلدارة العاملية  اإللكترونية  األنظمة  من  عدد  بني  باملفاضلة  اإلدارة   وتقوم 
 العمليات والوثائق مبؤسسات األعمال، وذلك بعد مراجعة وضبط وتوحيد لكافة
حدة، على  اجلهاز  إدارات  من  إدارة  كل  هبا  تقوم  اليت  واإلجراءات   العمليات 
اإلدارات من  وغريها  إدارة  كل  بني  املشتركة  والوثائق  واإلجراءات   والعمليات 

األخرى

:

.
.

.

.
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 يف ظل وجود البنية التحتية القوية والعناصر الكفء القادرة على التعامل مع كافة التغريات استطاعت إدارة تكنولوجيا املعلومات
 تقدمي الدعم الفين لكافة موظفي اجلهاز، وال سيما خالل جائحة كورونا وما فرضته من حتديات ألزمت املوظفني للعمل من املرتل،

وفيما يلي ما قامت به اإلدارة

٢٠٠٩ عام  منذ  واملوجودة  والكهرباء  للشبكة  التحتية  البنية  أجهزة   إحالل 
بأخرى حديثة

إحالل السنترال الرقمي املوجود منذ عام ٢٠٠٩ بآخر جديد
تركيب أجهزة جدار ناري، وبرنامج لتأمني الدخول عليه من خارج الشبكة

التعاقد على خط ألياف ضوئية لزيادة سرعة اإلنترنت
wireless access points شراء وتركيب نقاط الوصول الالسلكية  

 

تطوير البنية التحتية لشبكة معلومات الجهاز

املنضمني املوظفني  أعداد  لتغطية  جديدة  وتليفونات  آيل  حاسب  أجهزة   شراء 
حديًثا للعمل باجلهاز

 تزويد اجلهاز بأجهزة حاسب آيل حممولة وجتهيزها بالربامج املطلوبة، تسهيًال
على موظفي اجلهاز العمل من املرتل يف ظل جائحة كورونا

الوجه التعرف على بصمة  يعمل خباصية  وانصراف جديد   شراء جهاز حضور 
وذلك متاشًيا مع اخلطة االحترازية ملواجهة فريوس كورونا

وفاكس جديدة والطباعة  التصوير  متطورة هبا خاصية  ماكينات تصوير   شراء 
 تعمل بكلمة سر خاصة لكل موظف على حدة؛ وذلك لتفادي إهدار أوراق التصوير

والطباعة والتمكن من عمل حصر لعدد األوراق املستخدمة لكل موظف
شراء خوادم جديدة للجهاز لربامج

احلسابات   
املكتبة

وحدة التحكم
  (Antivirus) مكافحة الفريوسات

تحديث وتطويـــر األجهزة الموجودة بالجهاز

.
.

.
.

.

.

.

.

.
:

.
.

.

.

للجهـــاز المؤسسيــة  الـكفـــاءة  رفــع  في  ودورهــا  المعلومـات  تكنـولوجيـــــا  إدارة 

.
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شراء سعة تخزيــن داخل مقر الجهـــاز

 حىت يتثىن ألعضاء اجلهاز الدخول على امللفات بطريقة أسرع وأيًضا لكي تعمل كوحدة ختزينية مستقلة يف حالة حدوث أي
 كوارث، حيث يعمل اجلهاز دائًما على تطوير أنظمته مبا يتوافق مع أمهية هذه البيانات، باإلضافة إىل العمل على حماولة

استقطاب برامج للدعم الفين لرفع كفاءة العمل

 قام اجلهاز من خالل التعاون وتبادل اخلربات مع جهاز محاية املنافسة األملاين بتدريب الفريق الفين على استخدام الربامج
واألجهزة اخلاصة بالضبطيات القضائية

في مجال تبادل الخبرات الدولية

.

.
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مكــــتبة الجهــــــاز

املطبوعة املعلومات  مصادر  من  متنوعة  جمموعة  املنافسة  محاية  جهاز  مكتبة   توفر 
 واإللكترونية اليت تسعى خلدمة أهداف اجلهاز وأداء دوره املنوط به ومساعدة الباحثني

القانونيني واالقتصاديني فيما يقومون بإعداده من تقارير فنية متنوعة
 ولتعظيم اإلفادة من تلك املصادر جنحت املكتبة يف بداية عام ٢٠٢٠ من توفري نظام آيل 
وإتاحتها املعلومات  عن  البحث  خدمات  وتوفري  عملياهتا  كافة  إلدارة   متكامل 
املثلى جاري الزائرين)، ولتيسري االستفادة  أو   للمستفيدين (سواء من موظفي اجلهاز 
التقليدية املعلومات  ملصادر  الببليوغرافية  البيانات  كافة  تسجيل  من   االنتهاء 

 واإللكترونية باملكتبة

.

.

.

.

 كما حاولت املكتبة تعظيم اإلفادة من مصادر املعلومات اإللكترونية عن طريق إصدار ثالث نشرات إخبارية بصورة أسبوعية ترسل
 عرب الربيد اإللكتروين لتيسري وصول الباحثني الفنيني باجلهاز ألحدث املعلومات اجلارية يف جمال ختصصهم وهذه النشرات هي:
والعاملية، واإلقليمية  املحلية  املستويات  على  تتم  اليت  واالستحواذات  باالندماجات  نشرة  العامل،  حول  املنافسة  أخبار   (نشرة 

باإلضافة إىل النشرة التشريعية
 ويف ظل ما فرضته جائحة كورونا العاملية من تغيري طبيعة وسياسة العمل داخل العديد من املؤسسات على مستوى العامل واالنتقال
 اإلجباري حنو العمل عن بعد، ومتاشًيا مع سياسة التحول الرقمي اليت تتبناها مؤسسات الدولة، سعت املكتبة إىل توفري خدماهتا

عن ُبعد لتيسري آلية العمل اجلديدة، ويف هذا اإلطار قامت املكتبة باآليت

 وفيما يتعلق خبدمات ومصادر املعلومات اإللكترونية باملكتبة، فقد قام القائمني على املكتبة بتوفري جمموعة من مصادر املعلومات
اإللكترونية لبناء مكتبة رقمية متخصصة يف علم املنافسة واملوضوعات

 املرتبطة هبا من خالل قواعد البيانات املشتركة هبا، إىل جانب االستفادة من جهود الدولة املتمثلة يف بنك املعرفة املصري وتسجيل
 اجلهاز كجهة حبثية لتيسري وصول الباحثني الفنيني باجلهاز لعدد كبري من قواعد البيانات العاملية يف جمايل القانون واالقتصاد،

واليت توفر جمموعة من الكتب، ومقاالت الدوريات، والقواميس واملوسوعات اإللكترونية

.

:

 إصدار النشرات اإلخبارية بصورة أسبوعية وإرساهلا عرب الربيد اإللكتروين للسادة الباحثني القانونيني واالقتصاديني
بصورة دورية

 تيسري وصول السادة الفنيني ملصادر املعلومات اإللكترونية
كافة اإلنترنت وحل  املتاحة على شبكة  املجانية  املصادر  إىل  باإلضافة  املشترك هبا اجلهاز،  البيانات   من خالل قواعد 

املشكالت اليت تواجه الباحثني املتعلقة بالوصول للمعلومات عن ُبعد
 تلبية كافة الطلبات البحثية للعاملني والفنيني باجلهاز عن ُبعد من خالل الربيد اإللكتروين وتيسري وصوهلم للمصادر

اإللكترونية اليت توفرها املكتبة

.
.

.

.

(
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الكفــاءة البشريـــة

 وحيث إن قانون محاية املنافسة من القوانني حديثة النشأة يف مصر، فقد كان لزاًما أن تتوافر يف َمن يقوم على تطبيقه من الفنيني
 بعض املؤهالت والقدرات الفنية واملهنية اليت قد ال يشترط توافرها يف نظائرها من الوظائف اإلدارية بالدولة، واليت من بينها على
 سبيل املثال وليس احلصر؛ اإلملام بقواعد حرية املنافسة اليت حتكم االقتصاد الصناعي واجلوانب القانونية اليت حتكمه، واإلتقان
 التام للغات األجنبية ويف مقدمتها إتقان اللغة اإلجنليزية والفرنسية، وذلك للتعرف على التجارب الدولية، مثل: جتارب دول االحتاد
االحتكارات وسبل املناسبة وجماهبة  االقتصادية  احللول  إجياد  ملحاولة  للفحص  املطروحة  القضايا  مع  التعامل  كيفية   األورويب يف 

.التهرب من القانون، فاإلملام بقواعد حرية املنافسة يعد من اخلربات النادرة

ا لفحص احلاالت ا على تطبيق نصوص القانون، وتأهيلها فنًيّ  ويف هذا اإلطار حرص اجلهاز هلذا العام على اختيار كوادر قادرة علمًيّ
 املعروضة أمام نظر اجلهاز، لذا سعى اجلهاز إىل ضم خنبة من املتخصصني من محلة الدكتوراه واملاجستري من أبرز اجلامعات املرموقة

ا على الصعيد املحلي والدويل علمًيّ
 وقد وضع اجلهاز خطة لتنمية القدرات البشرية للعاملني به، فتم االشتراك يف عدد من الربامج التدريبية الداخلية واخلارجية على
 املستويني املحلي والدويل، باإلضافة إىل جمموعة من الربامج التدريبية لتطوير وتنمية العمل اإلداري واملؤسسي داخل اجلهاز. كما
 مشل التدريب الداخلي االستعانة بعدد من اخلرباء لالستفادة من خرباهتم يف فحص احلاالت املعروضة على اجلهاز وأساليب البحث

والتحليل القانوين واالقتصادي
 ونستعرض فيما يلي أبرز ما بذله اجلهاز من جمهودات يف تنمية وتطوير موارده البشرية، سواء عن طريق الربامج التدريبية، وورش

العمل التدريبية، واملنح الدراسية على مدار هذا العام

.

.

:
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البــــرامج التدريبيــة
على المستوى المحلي

تنظيم عملية  يف  عليها  نعتمد  اليت  املهارات  تلك  هي  القيادية   فاملهارات 
اآلخرين والعمل معهم لتحقيق هدف مشترك

 دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادة

.

 حيث شارك يف هذه الدورة ما يقرب من عشرين (٢٠) موظف، وهدفت إىل
مع التعامل  رهبة  وختطي  باجلهاز،  العاملني  لدى  العرض  مهارات   تنمية 

اجلماهري

دورة تدريبية لتنمية مهارات االتصال

.

 دورة تدريبية حول قانون التأمينات االجتماعية
 رقم ١٤٨ وعالقته بقوانين التأمين االجتماعي
 السارية في الفترة من ١٩-٢١ أكتوبر ٢٠١٩

(شئون العاملين)

 حىت يف خالل فترة جائحة كورونا واظب اجلهاز على االهتمام بتطوير الكفاءة البشرية لديه، واشترك هبذه الدورة عدد من
موظفي اجلهاز واليت كانت تشمل ثالثة برامج كما يلي

دورات تدريبة مقدمة من وزارة االتصاالت

:

إنشاء حسابات على 
التعّرف على شبكات أجهزة الكمبيوتر وكيفية التصفح والبحث عرب اإلنترنت 
االّطالع على                                  وكيفية العمل باستخدام امللفات واملجلدات

التعّرف على املشكالت الشائعة ووضع حلوٍل هلا

Get-Connected
Facebook وLinkedIn وYouTube

Microsoft Windows 

 دورة

 دورة تدريبية حول األمن السيرباين

:
.

.

.
.

.
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(Cybersecurity Essential) : أساسيات األمن السيرباين

 حيث أصبحت شبكة املعلومات اإللكترونية املتصلة جزًءا ال يتجزأ من حياتنا اليومية، وحيث تستخدم مجيع أنواع املؤسسات
هذه الشبكة للعمل بفعالية، وملا ألمهية البيانات وسريتها اليت لدى اجلهاز، ارتأى ضرورة إملام موظفيه هبذه الدورة

كما يشري من عنواهنا فقد مت التدريب يف هذه الدورة التدريبية على استكشاف جمال األمن السيرباين من خالل ما يلي

التعرف على أساسيات األمان عرب اإلنترنت
 التعرف على أنواع خمتلفة من الربامج الضارة واهلجمات وكيف حتمي املؤسسات

نفسها ضد هذه اهلجمات
استكشاف اخليارات املهنية يف جمال األمن السيرباين

:
.

.
.

التدريبيــــة البـرامج 
الدولي المستوى  على 

الدراسية المنح 

برنامج تدريب عن بعد للفرق الفنية حول قانون
"حماية المنافسة العالمي "جامعة ليوال

 يرجع التعاون بني جهاز محاية املنافسة وجامعة ليوال بشيكاغو إىل عام ٢٠١٨ بتوفري
والذي العاملي"  املنافسة  محاية  "قانون  حول  الفنية  للفرق  بعد  عن  تدريب   برنامج 
 يتناول حماضرات عن مبادئ قانون املنافسة واألشكال الرئيسية للممارسات اليت تضر
 باملنافسة؛ مبا يف ذلك االتفاقات األفقية والرأسية، وإساءة استخدام الوضع املسيطر،
املنافسة، قانون  تطبيق  لكيفية  الرئيسية  واألدوات  واالستحواذ،  االندماج   وعمليات 

.وعرض أمثلة من الواليات املتحدة واالحتاد األورويب وغريها

دبلومة في علوم واقتصاديات قانون المنافسة
Kings collegeمن جامعة

 قام اجلهاز بإتاحة منحة دراسية بالتعاون مع                                            للسنة
 الثانية على التوايل ألربعة من فرق فين باجلهاز للحصول على دبلوم الدراسات العليا
لقانون املوضوعية  القواعد  املنافسة، واليت هتدف إىل فهم   يف علوم واقتصاد قانون 

املنافسة يف االحتاد األورويب واإلطار اإلجرائي الذي تعمل فيه
 كما سيتضح أكثر اهتمام اجلهاز برفع الكفاءة البشرية باالطالع على الباب الثالث  من
 هذا التقرير، والذي يستعرض كافة جمهودات اجلهاز املبذولة على الصعيد الدويل يف
التطورات كافة  ومواكبة  منها،  واالستفادة  الدولية  التجارب  أفضل  على   االطالع 

االقتصادية والسياسية والتشريعية يف جمال املنافسة حول العامل

London  King’s College 

.

.

.

.
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ثانًيا
عمل الجهاز على
المستوى المحلي

فحص القضايا
البالغات والطلبات

المبادرات
التنسيق المحلي وتعزيز سياسة المنافسة



فحص القضايا

 قام اجلهاز بتبين نظاًما جديًدا يف تقسيمه للفرق الفنية املعنية بفحص القضايا وفًقا ألفضل التجارب الدولية؛ حيث يتم تقسيمهم
 على سبع إدارات تتوىل كل منها قطاعات معينة تغطي مجيع املجاالت االقتصادية يف األسواق املصرية، حيث إن النظام اهليكلي املبين
 على القطاعات االقتصادية يساعد على املراقبة اجليدة والفعالة لألسواق وزيادة كفاءة العاملني يف اجلهاز، كما أن العمل على أسواق

حمددة يكسبهم املعرفة واخلربة الالزمة لفهم طبيعة هذه األسواق، وكيفية التعامل معها وكشف األفعال املخالفة فيها
ال لسرعة االنتهاء من فحص البالغات والدراسات، واليت وصل عددها إىل ٩٥  واستمر اجلهاز خالل هذا العام على العمل بشكل فَعّ

.حالة تنقسم ما بني ٨١ بالغ، و ٨ دراسات، و ٦ طلبات فحص

.

 توزيع حاالت الفحص (بالغات – دراسات – طلبات فحص) حسب قطاع
الدراسة للقضايا المنتهية الدراسة

صناعة السيارات
١١حاالت الفحص٧٠حاالت الفحص

٢حاالت الفحص٢حاالت الفحص

١٠حاالت الفحص

AMBULANCE

اإلعالم والنشرالرعاية الصحية

المواد الغذائيةمواد البناء

المجموع
٩٥
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توزيع حاالت الفحص وفقا لقطاعات الدراسة

٪٧٤

٪٢٪٢
٪١٠

٪١٢

الرعاية الصحيةصناعة السيارات

اإلعالم والنشر

المواد الغذائية

مواد البناء
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البالغــات والطلبـــات

 يستمد اجلهاز اختصاصه بالفحص وفقا للمادة (١١) من القانون فقرة (١) واليت خًولت له تلقي الطلبات باختاذ إجراءات
التقصي والبحث ومجع االستدالالت واألمر باختاذ هذه اإلجراءات بالنسبة حلاالت االتفاقات واملمارسات الضارة باملنافسة

كما أنه وفًقا ملا ورد باملادة (١٩) من القانون جيوز ألي شخص إبالغ اجلهاز بأية خمالفة تقع ألحكام هذا القانون
:وفيما يلي عرًضا لذلك

.
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البالغات المقدمة ضد مجموعة األهرام
)للمشروبات (تدابير وقتية

٢٠١٧ نوفمرب   ١٢ بتاريخ  املصرية)  (الشركة  واملشروبات  السياحية  للمستلزمات  املصرية  الشركة  من  كل  من  بالغني  اجلهاز   تلقى 
 والشركة املصرية الدولية للمشروبات (اجيي بيف                     ) بتاريخ ١٣ اكتوبر ٢٠١٩ ، حيث يتضرران من ممارسات جمموعة
 األهرام يف سوق املشروبات الكحولية، واليت تضمنت منع جتار التجزئة واملوزعني من بيع املنتجات املنافسة؛ االستحواذ على معظم
 منافذ بيع التجزئة والتوزيع للمشروبات الكحولية؛ إبرام عقود توريد تتضمن شروط حصرية حتظر التعامل مع منافسي جمموعة
 األهرام؛ إجبار الفنادق على شراء النبيذ الذي تنتجه األهرام من خالل ربط بيعه مبنتجات البرية؛ تقدمي خصومات والء؛ ورفض

التعاقد بشأن املادة اخلام إلنتاج البرية (املولت) ملنافستها الوحيدة يف سوق البرية

موضوع البالغ

EgyBev -

.

فحص البالغ
 حيث تبني للجهاز أثناء إجراءات فحص البالغني بأن ممارسات جمموعة األهرام سيترتب عليها وقوع ضرر جسيم على املنافسة
 واملستهلك يتعذر تداركه إن مل يتم وقف تلك املمارسات وذلك قبل صدور القرار النهائي. وعليه، حلني القيام باالنتهاء من إعداد
 التقرير النهائي وفًقا ألحكام الفقرة األوىل من املادة (٢٠) من قانون محاية املنافسة، قام اجلهاز بفحص ذلك البالغ وفًقا ألحكام
 الفقرة الثانية من املادة (٢٠) من قانون محاية املنافسة واليت تنص على أنه: "وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرارًا بوقف
 املمارسات اليت يتبني من ظاهر األدلة اليت حتت بصره أهنا ختالف أي من أحكام املواد (٦، ٧، ٨) وذلك لفترة زمنية حمددة مىت كان

يترتب على هذه املمارسات وقوع ضرر جسيم على املنافسة أو املستهلك يتعذر تداركه

 وحيث يشترط لتطبيق تلك املادة استيفاء شرطني، األول: أن يتبني من ظاهر األدلة اليت حتت بصر اجلهاز حدوث خمالفة للمواد ٦
أو ٧ أو ٨ من قانون محاية املنافسة، والثاين: هو وقوع ضرر جسيم للمنافسة أو للمستهلك يتعذر تداركه

."

.
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أوال: تبين من ظاهر األدلة مخالفة للمادة (٨) من قانون حماية المنافسة

 على وجه التحديد، تبني أن ممارسات جمموعة األهرام تثري شبهة خمالفة ألحكام املادة (٨) من قانون محاية املنافسة واليت حتظر
 على من يتمتع بوضع مسيطر يف سوق معنية القيام بأي من املمارسات الواردة على سبيل احلصر فيما يتعلق باألسواق املعنية، تبني
اخلواص، طريقة من حيث  األخرى  الروحية، خمتلفة عن  واملشروبات  النبيذ  البرية،  الكحولية:  املشروبات  من   أن كل جمموعة 
 التصنيع واالستخدام، وال ميكن اعتبارهم بديًال عملًيا وموضوعًيا عن بعضهم البعض من وجهة نظر املستهلك، وإنه يتعذر على
 شركة منتجة لنوع من املشروبات التحول إىل إنتاج نوع آخر دون القيام بإنشاء مصنع جديد. عالوًة على ذلك، فقد تبني جتانس
 الطلب وسهولة االنتقال بني املحافظات املختلفة يف مجهورية مصر العربية، ولكن ذلك التجانس ال ينطبق على الدول اليت يتم
املشروبات استرياد خمتلف  على  القانونية  والقيود  املستوردة،  واملنتجات  املحلية  املنتجات  بني  السعر  فارق  بسبب  منها   االسترياد 
 الكحولية من اخلارج. وعليه، من ظاهر األدلة، تبني وجود ثالث أسواق معنية، وهم: إنتاج البرية، وإنتاج النبيذ ، وإنتاج املشروبات

الروحية يف مجهورية مصر العربية

 وفيما يتعلق مبدى متتع جمموعة األهرام بوضع مسيطر يف أي من تلك األسواق
كمية من حيث  سواء  األهرام،  ملجموعة  السوقية  احلصة  أن  تبني  فقد   املعنية، 
 اإلنتاج أو الطاقة اإلنتاجية، أو كمية املبيعات أو قيمتها، قد ختطت ٢٥٪ على مدار
املعنية األسواق  من  كل  يف   ،  ٢٠١٩ يوليو  وحىت   ٢٠١٥ يناير  من  الدراسة،   فترة 
على الفعال  التأثري  على  القدرة  لديها  األهرام  جمموعة  أن  تبني  كما   الثالث. 
 األسعار وحجم املعروض دون أن يكون ملنافسيها أي تأثري للحد من ذلك، وذلك
 بناًء على حتليل كل من العوامل املتعلقة هبيكل السوق واحلصة السوقية والقيود
جمموعة أن  اتضح  فقد  وعليه،  السوق.  يف  التوسع  أو  الدخول  دون  حتول   اليت 

هاينكن تتمتع بوضع مسيطر من ظاهر األدلة يف كل من األسواق املعنية الثالث
 وأخًريا، فقد تبني قيام جمموعة األهرام بالقيام بعدة ممارسات متثل من ظاهر

األدلة خمالفة للمادة (٨) من قانون محاية املنافسة، وذلك على النحو التايل

.

.

رفض وهو  البرية،  إنتاج  يف  األساسية  اخلام  املادة  الشعري،  مولت  لتوريد  املصرية  الشركة   مع 
توريد بطلب  صلة  ذات  ليست  اليت  املستندات  من  لعدد  األهرام  جمموعة  طلبته  ملا   ضمين 

 الشعري/املولت ومستندات سرية

االمتناع عن
التعاقد أو االتفاق

األهرام مثل منتجات  أخرى من  منتجات  العميل شراء  بقبول  البرية مرهون  بيع   حيث جتعل 
مع اجتماعات  التجزئة يف  الفنادق وجتار  من  العديد  أبلغت  كما  الروحية،  واملشروبات   النبيذ 
 جهاز محاية املنافسة أهنم أُرغموا على إبرام اتفاقات لتوريد اخلمور على الرغم من قلة الطلب

 عليها

القيام بممارسات
ربط

:

.

.

،

١٩٢٠٢٠
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 وهو االتفاق الذي تقوم من خالله الشركة بإجبار موزعيها أو عمالئها على توزيع منتجاهتا فقط
التوزيع عقود  بنود يف  عدة  بوضع  األهرام  قامت جمموعة  وقد  هذا  منافسيها،  منتجات   دون 
 اخلاصة هبا عرب مجيع قنوات التوزيع اخلاصة هبا، واليت تشكل حصرية تعاقدية وحصرية
 حبكم الواقع. كما استخدمت جمموعة األهرام وضع خصومات والء للعمالء لتعزيز احلصرية
 ومت استخدامها الستبعاد املنافسني من السوق، وهي خصومات مشروطة بشراء املشتري حصة
معينة من منتجات األهرام أو تطبيقها بأثر رجعي مبجرد الوصول إىل حد معني من املشتريات

القيام بتعاقدات
 حصرية

.

املنافسة على  تداركه  يتعذر  ضرر  سيتحقق  كان  فإنه  األهرام،  ممارسات  لوقف  بالتدخل  اجلهاز  يقم  مل  إذا  أنه  تبني   وحيث 
 واملستهلك، حيث تبني أن وجود هذه املمارسات يف السوق يعمل على خلق بيئة ضارة باملنافسة، ويزيد حتًما من القيود على دخول
هذه مثل  تؤدي  وقد  العاملة.  والقوى  السياحية  واملؤسسات  النهائي  واملستهلك  باالستثمار  بدوره  ويضر  فيه  التوسع  أو   السوق 
 املمارسات إىل توقف تام عن إنتاج البرية من قبل الشركة املصرية، وافتقاد السوق للممارسات املبتكرة من قبل شركة إجيي بيف،
 ورمبا خروج الشركة املصرية وإجيي بيف من سوق املشروبات الكحولية. وهتدد مثل هذه اخلسارة لالبتكار اإلضرار باالختيارات
 املتاحة للمستهلك حيث يتوقف إنتاج منتج متميز عايل اجلودة ووضع حدود ملجموعة املنتجات يف سوق النبيذ. وباملثل، يواجه

 املوزعون خطر اخلروج من السوق بسبب عدم متكنهم من بيع خمزوهنم بأسعار مناسبة

 ثانًيا: وجود ضرر على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه

.

قرار الجهاز بالتدابير الوقتية

 قرر جملس إدارة اجلهاز جبلسته املنعقدة بتاريخ ١٩ ديسمرب ٢٠١٩ بوقف هذه املمارسات من جانب جمموعة األهرام فوًرا وفًقا
 للفقرة الثانية من املادة (٢٠) من قانون محاية املنافسة، وذلك على األخص بإلزام جمموعة األهرام بتوريد املولت لشركة املصرية
 بناء على شروط عادلة؛ وإلغاء مجيع الشروط اليت تؤدي إىل حصرية توزيع منتجات األهرام فقط من عقودها؛ والتوقف عن

.عرض خصومات الوالء على عمالئها؛ والتوقف عن مجيع ممارسات الربط بني منتج البرية واملشروبات الكحولية األخرى

٢٠ ٢٠٢٠
٢٠١٩
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البالغ المقدم من دور العرض السينمائي
ضد شركات توزيع األفالم

 حيث تلقى اجلهاز بتاريخ ٧ مارس ٢٠١٦ البالغ املقدم من مالكي ومستأجري بعض دور العرض السينمائي ضد شركات توزيع األفالم،
 يتضررون فيه من قيام شركات التوزيع بإجبار دور العرض السينمائي على دفع مبلغ قطعي يصل إىل ٨٠ ألف جنيًها للحصول على
 الفيلم الواحد بدون استرداد حىت ولو مل حيقق الفيلم إيراد، على خالف ما هو معمول به من توزيع إيرادات الفيلم مناصفة بني دور

العرض السينمائي وشركات التوزيع

موضوع البالغ

.

 قام اجلهاز بفحص البالغ املقدم يف ضوء املادة (٨) من قانون محاية املنافسة، وانتهى فحص اجلهاز إىل أن السوق املعين هي خدمة
 التوزيع الداخلي لألفالم املصرية يف مجهورية مصر العربية، وأن الشركة العربية لإلنتاج والتوزيع السينمائي تتمتع بوضع مسيطر
 يف السوق املعنية خالل فترة املخالفة حيث جتاوزت حصتها السوقية ٢٥% من السوق املعنية، وأهنا كانت تتمتع بقوة سوقية منحتها

ال يف األسعار وحجم املعروض يف السوق دون أن يكون ملنافسيها القدرة على احلد من ذلك القدرة على التحكم الفَعّ
الثقافة رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٩ يبني كيفية توزيع إيرادات األفالم بني دور  هذا وقد تبني للجهاز من خالل الفحص أن قرار وزير 

العرض السيمائي واملنتج، حيث يتم توزيعها بواقع ٥٠% لدور العرض و٥٠% للفيلم
 وبفحص ممارسات الشركة العربية، تبني للجهاز أهنا قامت بالتمييز بني دور العرض السينمائي يف طريقة توزيع إيرادات الفيلم
 حيث اشترطت على بعض دور العرض السينمائي - خاصة دور العرض املستقلة غري املرتبطة بشركات إنتاج أو توزيع ودور العرض
 يف األقاليم والسينمات الصيفية - بضرورة سداد مبالغ قطعية ال ترد للحصول على الفيلم، وذلك بغض النظر عما حيققه الفيلم
 من إيرادات، يف حني أهنا قامت باقتسام إيرادات األفالم مع دور العرض األخرى، وهو ما أدى إىل إضعاف القدرة التنافسية لدور
 العرض املتضررة وخروج بعضها من السوق باملخالفة للمادة (٨/هـ) من قانون محاية املنافسة واليت حتظر على الشخص املسيطر

ا كان نوعها، واليت يربمها مع مورديه أو عمالئه مىت تشاهبت مراكزهم التعاقدية التمييز يف االتفاقات أو التعاقدات، أًيّ

 فحص البالغ

.

.

.

عمل الجهاز على المستوى المحلي
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 قرار الجهاز

 قرر جملس إدارة اجلهاز جبلسته املنعقدة بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٠ ثبوت خمالفة الشركة العربية للمادة (٨/هـ) من قانون محاية
 املنافسة، وخماطبة وزير الثقافة وغرفة صناعة السينما بشأن ضرورة تفعيل القرار رقم (١١٥) لسنة ١٩٨٩ اخلاص بتوزيع إيرادات
 األفالم يف القاهرة واإلسكندرية وباقي املحافظات. والتنبيه على كافة الشركات بعدم مشروعية فرض مبالغ قطعية أو ضمان
 إيراد على دور العرض السينمائي من أجل احلصول على الفيلم املصري أو تعليق احلصول عليه على أي شروط تعسفية ال تتفق مع

. املعامالت التجارية وغريها من التدابري اليت هتدف إىل إصالح السوق ومحاية حرية املنافسة

عمل الجهاز على المستوى المحلي

٢٢ ٢٠٢٠
التقرير السنوي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية٢٠١٩



البـالغ الـمقــدم ضد شركة ماش للصناعات الدوائية ومستحضرات
التجميل وشركـة ماركيرل للصناعات الدوائية

موضوع البالغ
 حيث تلقى اجلهاز بتاريخ ٣ سبتمرب ٢٠١٨ البالغ املقدم ضد شركة ماش للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل وشركة ماركريل
 للصناعات الدوائية والذي يتضرر فيه املبلغ من قيام الشركتني يف غضون شهر ديسمرب من عام ٢٠١٥ باالتفاق على ربط توزيع عقار

الدكالتسيفري                       الدكال)وعقار السوفوسبوفري                       (السوفو) املستخدمان يف عالج التهاب الكبد الوبائي
 فريوس     باشتراط بيعهم يف حزمة واحدة مما أجرب املريض املصري على شراء دواء معني وقام بإضعاف القدرة التنافسية للشركات

اليت تقوم بإنتاج السوفو وال تقوم بإنتاج الداكال

(Daclatasvir) (Sofosbuvir)
C

(

.  

 تبني للجهاز من واقع الفحص أن دواء الدكال (االسم العلمي: دكالتسفري) يعطي مع السوفالدي لعالج فريوس      وحيقق نسبة شفاء
   تصل إىل ٩٦%، وقد مت تركيبه بواسطة علماء يف شركة بريستول مريز سكويب األمريكية

ومت اعتماده سنة ٢٠١٥ وحيث تبني أن شركة ماش برميري تقوم بإنتاج الداكال باسم جتاري يسمى الدكالنورك
 كما تقوم بإنتاج السوفو باسم جتاري يسمى السوفالنورك                     ، بينما تقوم شركة ماركريل بإنتاج الداكال حتت اسم جتاري
 يسمى الدكالفروكريل                        كما تقوم بإنتاج السوفو حتت اسم جتاري يسمى مييب فريوباك                        ، وهو ما يعين

أهنم على درجة واحدة يف العملية االقتصادية؛ لذا فإهنم من قبيل األشخاص املتنافسة

 فحص البالغ

(Bristol-Myers Squibb)
C

Daklanork
Sofolanork

DaclavirocyrlMpiviropack
.

 كما تبني للجهاز ثبوت اتفاق املبلغ ضدهم على ربط بيع وتوزيع عقار الدكالنورك والسوفالنورك يف صورة حزمة
 وذلك من خالل ضبط الربيد اإللكتروين املرسل من قبيل مدير مبيعات إحدى الشركتني الوارد فيه أنه جيب أال يتم بيع عقار
 الدكالنورك من إنتاج الشركة بشكل منفرد، بل جيب أن يباع كل من عقار الدكالنورك والسوفالنورك يف صورة حزمة                   ،
وأن هذه السياسة قد مت إقرارها بعد الرجوع إىل كبار املسئولني يف الشركة وبعد التنسيق مع املنافس الوحيد للشركة يف هذا املجال

(Bundle)

(Bundle)
.

عمل الجهاز على المستوى المحلي
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 قرار الجهاز

 وهو ما ثبت أيًضا من خالل مطالعة قرارات تسجيل عقار الدكالتسيفري، حيث تبني أنه خالل الفترة من ٢٩ أكتوبر ٢٠١٥ وحىت
 ١١ فرباير ٢٠١٦، كان املبلغ ضدهم فقط من يقومون بإنتاج الدكالتسيفري يف مصر واستغلوا ذلك بأن بأن اشترطوا بيعها مع عقار
اضطر الوقت، مما  هذا  من عشرين شركة يف  أكثر  تنتجه  كانت  السوفوسبفري   عقار  أن  ، يف حني  إنتاجهم  من   السوفوسبفري 
 الصيدليات وشركات توزيع األدوية احلصول على منتج املبلغ ضدهم دون غريهم من باقي الشركات اليت تنتج السوفوسبفري مما
 أضعف من قدرهتم التنافسية وذلك باملخالفة للمادة (٦/د) من قانون محاية املنافسة، وأجرب املريض املصري على احلصول على

نوع معني من الدواء

 قرر جملس إدارة اجلهاز جبلسته املنعقدة بتاريخ ٣ سبتمرب ٢٠١٩ إىل ثبوت خمالفة شركة ماش برميري وشركة ماركريل للمادة
الدكالتسيفري باشتراط بيعهما يف السوفوسبوفري وعقار  املنافسة التفاقهما على تقييد توزيع عقار   (٦/د) من قانون محاية 
 حزمة واحدة يف غضون شهر ديسمرب من عام ٢٠١٥ ، وأن تلتزم شركة ماش برميري وشركة ماركريل بقيام كل منها على حدة
 بتحديد أسعار املنتجات اليت تقدمها، واختاذمها قراراهتما التسويقية بشكل منفرد ودون التنسيق أو االتفاق أو تبادل املعلومات

التجارية واالقتصادية السرية أو احلساسة مع أٍيّ من الشركات املتنافسة
 هذا وقد تقدمت الشركات املخالفة بطلب للتصاحل مع اجلهاز دون اإلحالة إىل النيابة املختصة، وقد قبل اجلهاز التصاحل مقابل

سداد املبالغ املالية املقررة

. 

.

.

عمل الجهاز على المستوى المحلي

٢٤ ٢٠٢٠
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البالغات المقدمة من بعض المربيين ضد
 سماسرة الدجاج األبيض

 حيث تلقى اجلهاز بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠١٩ بالغات من بعض مربيي الدجاج األبيض يف مصر ضد جمموعة من السماسرة؛ يتضررون
 فيها من وجود ممارسات احتكارية يف سوق الدجاج األبيض تتمثل يف اتفاق هؤالء السماسرة على حتديد أسعار بيع اللحم احلي من
 الدجاج األبيض من املربيني إىل جتار اجلملة على مستوى اجلمهورية؛ األمر الذي أدى إىل تكبد املربيني خسائر مالية كبرية، واليت

نتج عنها خروج بعًضا منهم من سوق تربية الدجاج األبيض

موضوع البالغ

.

 حيث تبني أن آلية هذا السوق تتمثل يف جلوء املربيني إىل مساسرة لتسويق الدجاج احلي املنَتجة، كما يلجأ أيًضا التجار إىل السماسرة
 لتوجيههم للمزارع اليت تبيع إنتاجها من الدجاج احلي، حيث يلعب السمسار دور احللقة الوسيطة ما بني املريب والتاجر. عالوة على
 ذلك، فإن السماسرة الكبار هم من يقومون بتسعري كيلو اللحم احلي من الدجاج األبيض من املزرعة لتجار اجلملة، وذلك بعد إغالق

بورصة بنها، يف حني أن باقي السماسرة الصغار هم فقط يتبعون السعر الذي حيدده السماسرة الكبار

 فحص البالغ

.

 حيث تبني للجهاز من واقع الشكاوى املقدمة من املربيني وجود شبهة قيام مساسرة الدجاج باالتفاق على حتديد أسعار بيع كيلو اللحم
 احلي من الدجاج األبيض من املريب لتاجر اجلملة، وذلك يف الفترة من   يناير ٢٠١٨ وحىت ٢٢ سبتمرب ٢٠١٩ ، وهو األمر الذي يثري

شبهة خمالفة للمادة (٦/أ) من قانون محاية املنافسة

 وحيث تبني أن مساسرة الدجاج األبيض يعملون يف ذات املنتج املعين الذي يتمثل يف سوق مسسرة اللحوم احلية من الدجاج األبيض.
 كما اتضح أن ظروف التنافس تتجانس بني مجيع حمافظات اجلمهورية، فقد تبني قدرة السماسرة على إمتام عملية البيع يف أي مكان
 على مستوى اجلمهورية، حيث إهنم يزاولون نشاطهم دون احلاجة إىل تراخيص، وأهنم يقومون بإمتام عملهم من خالل االتصاالت

اهلاتفية واإلعالن عن أسعارهم على مواقع التواصل االجتماعي

.

.

عمل الجهاز على المستوى المحلي
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األسعار، السماسرة على حتديد  اتفاق بني  السوق على وجود  العاملني يف  بينها: شهادة  القرائن من  من  العديد  توافر   وحيث تبني 
 التحليل االقتصادي لألسعار اليومية لكيلو اللحم احلي للدجاج األبيض من املزارع إىل جتار اجلملة؛ حيث هدف هذا التحليل إىل
 دراسة ما إذا كان السعر الذي حيدده السماسرة يعكس ظروف العرض والطلب يف السوق أم يعكس وجود اتفاق على األسعار فيما بني
 السماسرة، سواء كان السعر املعلن عنه على املواقع اإللكترونية (صفحات الفيسبوك اخلاصة بالسماسرة – موقع املرشد للدجاج) أو

ا .سعر التنفيذ املعلن عنه هاتفًيّ

 قرار الجهاز
ثبوت إىل   ٢٠٢٠ مارس   ٨ بتاريخ  املنعقدة  اجلهاز جبلسته  إدارة   قرر جملس 
محاية قانون  من  (٦/أ)  املادة  ألحكام  حقهم  يف  املشكو  السماسرة   خمالفة 
 املنافسة، وقام باملوافقة على طلب حتريك الدعوى اجلنائية بالنسبة لواقعة

.اتفاقهم

عمل الجهاز على المستوى المحلي

٢٦ ٢٠٢٠
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البالغ المقدم ضد شركة
               من شركتي مترا كمبيوترز وأوتينا
Apple

 حيث ورد إىل اجلهاز بالغني؛ األول من شركة مترا كمبيوترز لتجارة احلاسبات اآللية واألجهزة اللوحية الرقمية بتاريخ ١٩ يونيو
٢٠١٦ ، والثاين من شركة أوتينا لتوزيع اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية الرقمية بتاريخ ٩ مارس ٢٠١٧

 حيث تضررت الشركتان من قيام شركة أبل بإجبار املوزعني والبائعني املعتمدين يف الشرق األوسط على عدم البيع بشكل مباشر أو
 غري مباشر ألي شخص خارج النطاق اجلغرايف املحدد يف عقودهم، باإلضافة إىل وجود موزع معتمد واحد فقط للبائعني املعتمدين يف
 مجهورية مصر العربية؛ األمر الذي أدى إىل وقف االسترياد املوازي وارتفاع أسعار منتجات أبل يف مجهورية مصر العربية مقارنًة

بالدول األخرى

موضوع الطلب

  ضد شركة أبل إنكوربوريتد

.

 قرار الجهاز

 وقد انتهى قرار جملس إدارة اجلهاز يف جلسته املنعقدة بتاريخ ١٥ نوفمرب ٢٠١٨ إىل ثبوت خمالفة شركة أبل وموزعيها للمادة (٧) من
 قانون محاية املنافسة وإلزامها بوقف وإزالة أي قيود على املوزعني أو البائعني يف أي نطاق جغرايف وذلك يف مدة أقصاها ٣٠ يوم من
 تاريخ إخطارها ، وبتاريخ ٧ فرباير ٢٠١٩ قام جملس إدارة اجلهاز بسحب قراره رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨، وذلك يف ضوء اإلجراءات اليت

. Apple اختذهتا شركة

عمل الجهاز على المستوى المحلي
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الطلـــب الـمقدم من نيابة الشئون الماليــة
والتجارية بشأن سوق أرز الشعير بالبحيرة

 حيث تلقى اجلهاز طلًبا من نيابة الشئون املالية والتجارية باإلسكندرية بشأن مدى حتريك الدعوى اجلنائية يف قيام أحد التجار يف
مركز حوش عيسى يف البحرية بتخزين كميات كبرية من أرز الشعري بغرض منعها من التداول واحتكارها

موضوع الطلب

.

 حيث قام اجلهاز بفحص مدى إمكانية متتع التاجر بوضع مسيطر يف سوق أرز الشعري يف مركز حوش عيسى بالبحرية وما إذا كان
 التاجر قد قام باستغالل هذا الوضع املسيطر يف حال ثبوته، باإلضافة إىل فحص مدى إمكانية وجود اتفاق بني التجار على حجب

تلك السلع للتأثري على أسعارها
 وقد تبني أن التاجر ال يتمتع بوضع مسيطر يف سوق أرز الشعري يف مركز حوش عيسى إىل جانب عدم وجود اتفاق بني التجار على

حجب تلك السلع للتأثري على أسعارها
 وبناًء عليه، انتهى الفحص إىل أن التاجر ال يتمتع بوضع مسيطر يف سوق أرز الشعري يف مركز حوش عيسى ومن مث تنتفي أركان
 جرمية إساءة استغالل الوضع املسيطر يف املادة (٨) من قانون محاية املنافسة باإلضافة إىل عدم وجود اتفاق بني التجار على حجب

تلك السلع ومن مث تنتفي أركان جرمية االتفاق األفقي الواردة باملادة (٦) من قانون محاية املنافسة

فحص الطلب

.

.

.

 قرار الجهاز

 عدم حتريك الدعوى اجلنائية جتاه التاجر املشكو يف حقه وحفظ موضوع الشكوى لعدم وجود خمالفة ألحكام
قانون محاية املنافسة

.إخطار نيابة الشئون املالية والتجارية يف اإلسكندرية بقرار جملس اإلدارة
.

قرر جملس إدارة اجلهاز جبلسته املنعقدة بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٠ اآليت:

عمل الجهاز على المستوى المحلي
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الطلب المقدم من نيابة الشئون المالية والتجارية بشأن سوق
األرز األبيض والسكر بالبحيرة

 حيث تلقى اجلهاز طلًبا من نيابة الشئون املالية والتجارية باإلسكندرية بشأن مدى حتريك الدعوى اجلنائية يف قيام أحد التجار يف
مركز حوش عيسى يف البحرية بتخزين كميات كبرية من األرز األبيض والسكر بغرض منعهما من التداول واحتكارها

موضوع الطلب

.

 حيث قام اجلهاز بفحص مدى إمكانية متتع التاجر بوضع مسيطر يف أي من سوقي األرز األبيض والسكر يف مركز حوش عيسى
 بالبحرية وما إذا كان التاجر قد قام باستغالل هذا الوضع املسيطر يف حال ثبوته، باإلضافة إىل فحص مدى إمكانية وجود اتفاق

بني التجار على حجب تلك السلع للتأثري على أسعارها
 وقد تبني أن التاجر ال يتمتع بوضع مسيطر يف سوقي األرز األبيض والسكر يف مركز حوش عيسى، إىل جانب عدم وجود اتفاق بني

التجار على حجب تلك السلع للتأثري على أسعارها
 وبناًء عليه، انتهى الفحص إىل أن التاجر ال يتمتع بوضع مسيطر يف سوقي األرز األبيض والسكر يف مركز حوش عيسى ومن مث
 تنتفي أركان جرمية إساءة استغالل الوضع املسيطر الواردة يف املادة (٨) من قانون محاية املنافسة ، باإلضافة إىل عدم وجود اتفاق

بني التجار على حجب تلك السلع ، ومن مث تنتفي أركان جرمية االتفاق األفقي الواردة باملادة (٦) من قانون محاية املنافسة

فحص الطلب

.

.

.

 قرار الجهاز

خمالفة وجود  لعدم  الشكوى  موضوع  وحفظ  حقه  يف  املشكو  التاجر  جتاه  اجلنائية  الدعوى  حتريك   عدم 
ألحكام قانون محاية املنافسة

إخطار نيابة الشئون املالية والتجارية يف اإلسكندرية بقرار جملس االدارة

:

.
.

.

قرر جملس إدارة اجلهاز جبلسته املنعقدة بتاريخ ١٦ يونيو ٢٠٢٠ اآليت

عمل الجهاز على المستوى المحلي
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الطلب المقدم من نيابة الشئون المالية والتجـارية بشأن
تقييد توزيع مستحضر السيــربرواليسن

 حيث تلقى اجلهاز بتاريخ ٨ يونيو ٢٠١٧ طلًبا مقدًما من نيابة الشئون املالية والتجارية باستطالع رأي اجلهاز بشأن حتريك الدعوى
الصحة لوزارة  التابعة  الصيدلية  للشئون  املركزية  اإلدارة  من  العام  النائب  املستشار  السيد  إىل  املوجه  البالغ  على  بناء   اجلنائية 
 والسكان بشأن قيام شركة املتحدة للصيادلة بتخزين كميات كبرية من أمبوالت مستحضر السريبرواليسن مبخازهنا، وذلك رغم

النقص الشديد بالسوق املحلي

موضوع الطلب

.

 تبني للجهاز من واقع الفحص وجود شخصني مسئولني عن عقار السريبرواليسن داخل مجهورية مصر العربية، ومها شركة يب يب
الذي املستحضر، وأن  أية خماطر جتارية فيما يتعلق بتوزيع  املتحدة ال تتحمل  املتحدة. ولكن تبني أن جمموعة   فارما وجمموعة 
 يتحمل كافة املخاطر هي شركة يب يب فارما وأن الشركة املتحدة هي جمرد آلية لتنفيذ إرادة شركة يب يب فارما فيما يتعلق بتوزيع

املستحضر، وأن شركة يب يب فارما هي الشركة صاحبة القرار يف كل ما يتعلق من استرياد وتسويق وبيع املستحضر
 هذا وقد قام اجلهاز بتحديد السوق املعنية بأنه سوق توزيع مستحضر السريبرواليسن أمبوالت بتركيزيه ١ و٥ مللي إىل الصيدليات

واملستشفيات اخلاصة داخل مجهورية مصر العربية حيث ال يوجد له بدائل عملية وموضوعية
 وحيث تبني أن شركة يب يب فارما هي صاحبة الوكالة احلصرية يف توزيع املستحضر يف السوق املعنية خالل فترة الدراسة، مع عدم

وجود إمكانية لدخول السوق املعنية من قبل شركات أخرى؛ وهو األمر الذي أدى إىل متتع شركة يب يب فارما حبصة سوقية بلغت
١٠٠% من السوق خالل الفترة من أغسطس ٢٠١٦ وحىت مايو ٢٠١٧ 

 وقد انتهى الفحص إىل ثبوت قيام شركة يب يب فارما مبخالفة أحكام املادة (٨/أ) من قانون محاية املنافسة، من خالل قيامها بإصدار
تعليمات فيما يتعلق بتوزيع املستحضر حمل الفحص، مما أثر على توافره يف السوق املعنية خالل فترة الدراسة

فحص الطلب

.

.

.

.

عمل الجهاز على المستوى المحلي
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 قرار الجهاز

 انتهى جملس إدارة اجلهاز جبلسته املنعقدة بتاريخ ٣ سبتمرب ٢٠١٩ إىل ثبوت خمالفة شركة يب يب فارما للمادة (٨/أ) من قانون
 محاية املنافسة؛ لقيامها بإساءة وضعها املسيطر فيما يتعلق بتوزيع مستحضر السريبرواليسن، مما أثر على توافره يف السوق
 املعنية خالل فترة الدراسة، وثبوت خمالفة جمموعة املتحدة (واملتمثلة يف الشركة املتحدة للصيادلة والشركة املتحدة للتوزيع
باعتبارها شريًكا يف املنافسة  قانون محاية  (٨/أ) من  للمادة  املرتبطة)  األطراف  باعتبارمها من قبيل  الصيدليات   ومستلزمات 

جرمية إساءة الوضع املسيطر املنسوبة لشركة يب يب فارما وفًقا للمادة (٤٠) من قانون العقوبات
 هذا وقد تقدمت الشركات املخالفة بطلب للتصاحل مع اجلهاز دون اإلحالة إىل النيابة املختصة، وقد قبل اجلهاز التصاحل مقابل

.سداد املبالغ املالية املقررة

.

عمل الجهاز على المستوى المحلي
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الطلب المقدم من مفوضية المنافسة بالكوميسا بشأن فحص
استحواذ مجموعة الكتاليس - حالوة على شركة جرين النـد

 حيث تلقى اجلهاز يف يوليو ٢٠١٩ طلًبا من مفوضية املنافسة بالكوميسا - باعتبار أن مجهورية مصر العربية إحدى الدول األعضاء فيها
 - باختاذ إجراءات الفحص الالزمة لتقييم مدى تأثري استحواذ جمموعة الكتاليس – حالوة على شركة جرين الند يف السوق املصرية
التعارض مع أو  املنافسة يف السوق املشتركة للكوميسا  التأثري على  إذا كان ذلك االستحواذ من شأنه   ومعاونة املفوضية لتحديد ما 
 املصلحة العامة، وذلك إعماًال لنص املادة (٤٣) من قواعد الكوميسا للمنافسة واليت تنص على أنه على السلطات املختصة يف الدول

األعضاء إجراء التحقيقات اليت ترى املفوضية أهنا ضرورية أو اليت أمرت بإجرائها

موضوع الطلب

.

األلبان يف مصر، فعليه قام اجلهاز بفحص مدى تأثري إنتاج  املستحوذ عليها من شركات  املستحوذة والشركة  الشركة  أن   نظًرا إىل 
 االستحواذ على سوق اللنب املعبأ، سوق اجلنب األبيض وسوق اجلنب املطبوخ. واجلدير بالذكر بأنه تبني من الفحص من أن كل عالمة
 جتارية ملنتجات األلبان تستهدف فئة معينة من املستهلكني على حسب قدرهتم الشرائية، وقد تبني على األخص وجود فئتني من
القدرة ذوي  املستهلكني  (ب)  الفئة  ومتثل  املرتفعة  الشرائية  القدرة  ذوي  املستهلكني  (أ)  الفئة  و(ب)، حيث متثل  (أ)   املُستهلكني: 

الشرائية املنخفضة

فحص الطلب

.

 فيما يتعلق بسوق اللنب املعبأ: فقد تبني للجهاز أن استحواذ جمموعة الكتاليس - حالوة على شركة جرين الند لن يغري هيكل هذا
 السوق بسبب قلة احلصة السوقية للشركتني جمتمعتني بعد إمتام االستحواذ وذلك فيما خيص كل من السوق املحلي وسوق تصدير

اللنب املعبأ بأنواعه
 فيما يتعلق بسوق اجلنب األبيض: فقد تبني أن االستحواذ سيؤثر بشكل كبري على سوق اجلنب األبيض نبايت الدهن الذي يستهدف
 الفئة (أ) من املستهلكني يف سالسل اهلايرب والسوبر ماركت، حيث إن احلصة السوقية للشركتني جمتمعني ستجعلها تأيت يف املركز
 الثاين يف هذه السوق بعد شركة دوميت ، وهذا قد يساعد الشركتني على تبادل املعلومات وقد يسهل التنسيق بينهما يف السوق الواحدة

ألهنما ميتلكان مًعا ٩٠% من السوق

.

.

عمل الجهاز على المستوى المحلي
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 فيما يتعلق بسوق اجلنب املطبوخ: فقد درس اجلهاز تأثري االستحواذ على سوق أكواب اجلنب املطبوخ، سوق مثلثات اجلنب املطبوخ ،
:وسوق بلوكات اجلنب املطبوخ وذلك على النحو التايل

 فيما يتعلق بسوق أكواب اجلنب املطبوخ، تبني من الفحص أن االستحواذ سيؤثر بشكل كبري على سوق أكواب اجلنب املطبوخ
 اليت تستهدف فئة املستهلكني (ب) حيث إن احلصة السوقية للشركتني مًعا ستكون ١٠٠% ، مما سيجعل جمموعة الكتاليس -
 حالوة بعد االستحواذ حمتكرة هذا السوق. مما قد يتسبب يف ارتفاع األسعار وخلق عوائق حتول دخول منافسني جدد يف هذا

السوق والتوسع فيه
 فيما يتعلق بسوق مثلثات اجلنب املطبوخ، فقد تبني من الفحص أن االستحواذ لن يؤثر على سوق اجلنب املثلثات حيث إن هيكل

السوق لن يتغري
 فيما يتعلق بسوق بلوكات اجلنب املطبوخ، فقد تبني من الفحص أن االستحواذ قد يؤدي إىل احلد من املنافسة يف هذا السوق
 حيث إنه سيخلق احتكاًرا أو وضًعا مسيطًرا ملجموعة الكتاليس - حالوة يف األسواق املعنية. وذلك قد يزيد من إمكانية إساءة
املنتجات جبودة  االهتمام  وعدم  األسعار  رفع  خالل  من  حالوة   - الكتاليس  جمموعة  قبل  من  املسيطر  الوضع   استغالل 

.والتنسيق مع أهم منافسني املجموعة يف األسواق املعنية

.

.

 توصيات الجهاز

 قام اجلهاز بتاريخ ٢٧ اكتوبر ٢٠١٩ بإرسال تقرير مفصل إىل مفوضية املنافسة بالكوميسا عن مدى تأثري االستحواذ حمل الفحص
.على املنافسة يف األسواق املصرية كما هو مبني أعاله، وذلك لتتمكن املفوضية من اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة

عمل الجهاز على المستوى المحلي

٣٣٢٠٢٠
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ا للفقرة الثانية
ً

طلب اإلعفاء المقدم وفق
من المادة (٦) من شركة أوبر وشركة كار-يم

 حيث تلقى اجلهاز طلب إعفاء بتاريخ ٧ أبريل ٢٠١٩ من شركة أوبر تكنولوجيز ("أوبر") وشركة كار-مي إينك ("كار-مي")، وذلك وفق
 الضوابط املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة (٦) من قانون محاية املنافسة؛ ووفًقا لقرار التدابري الوقتية الصادر من اجلهاز
 بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨، والذي مبوجبه حيظر على األطراف إمتام االتفاق قبل احلصول على موافقة اجلهاز، وكذلك تقدمي طلب
 اإلعفاء الرمسي بشأن هذا االتفاق إىل اجلهاز وفًقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة (٦) من قانون محاية املنافسة واليت ختول اجلهاز
 بإعفاء االتفاق قبل إبرامه من احلظر املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة (٦) إذا كان من شأنه حتقيق كفاءة اقتصادية وفوائد

عل املستهلك تفوق آثار احلد من املنافسة

موضوع الطلب

.

 حددت التدابري الوقتية اليت أصدرها اجلهاز املدة الزمنية الالزمة لدراسة اجلهاز للصفقة وآثارها على السوق املصري وهي ٦٠ يوًما
 قابلة للتجديد. بدأ اجلهاز الفحص فور استالمه طلب اإلعفاء الرمسي من قبل األطراف بتاريخ ٧ أبريل ٢٠١٩. وبعد انتهاء فترة
 الـستني (٦٠) يوًما األوىل للدراسة، قام جملس إدارة اجلهاز بتجديد املدة لستني (٦٠) يوًما آخرين، مث أحلقها بالتجديد لثالثني (٣٠)
 يوًما آخرين؛ مث طلب األطراف مد الفترة حىت ٢٠ ديسمرب وذلك للسماح لألطراف بإبداء دفوعهم وتقييمها من ِقَبل اجلهاز يف ضوء

الواقع االقتصادي والقانوين
 وقد اعتمد الفحص على التواصل املستمر مع األطراف، سواء عن طريق اجتماعات أو اتصاالت هاتفية، كما اعتمد على دراسة دقيقة
 ومفصلة للسوق، واليت مشلت مقابلة األشخاص املعنية يف السوق ومنحهم الفرصة للتواصل مع اجلهاز يف أي وقت إلبداء آراءهم يف
 الصفقة أو لتزويد اجلهاز مبستندات مفيدة لدراسته، ذلك باإلضافة إىل القيام باستبيان للمستهلكني يف السوق من الركاب والسائقني
 بالتعاون مع مركز دعم واختاذ القرار التابع ملجلس الوزراء. كما قام اجلهاز بالتعاون مع أجهزة املنافسة يف الدول األخرى اليت تقوم

بفحص الصفقة أو اليت فحصت صفقات متشاهبة، وذلك بعد احلصول على وثيقة تنازل عن السرية من األطراف

فحص الطلب

.

.

عمل الجهاز على المستوى المحلي
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 وحيث قام اجلهاز بدراسة الصفقة وتقييم آثارها على السوق املصري، حيث تبني أن السوق املعنية تتمثل يف سوق النقل عن طريق
 التطبيقات اإللكترونية باستعمال املركبات اخلاصة، وأن عقبات دخول هذا السوق هي: غياب الرحبية قصرية األجل من السوق،
 وصعوبة احلصول على التمويل، وصعوبة جذب السائقني والركاب لبناء شبكة قوية، والوالء للعالمة التجارية، وصعوبة احلصول

على البيانات الالزمة للعمل بالسوق مما يعزز من عقبات وعوائق االستثمار
 وحيث وجد اجلهاز أنه يف حال عدم وجود التزامات وضوابط لتصحيح الوضع، فإن إمتام الصفقة من شأنه أن يؤدي إىل خلق األضرار
 اآلتية: زيادة األسعار، وتدين مستوى اخلدمة، وقلة اخليارات املتاحة أمام املستهلك، وغياب االبتكار، واحتمالية امتداد الضرر على
 األسواق ذات الصلة (باألخص سوق النقل عن طريق التطبيقات اإللكترونية باستعمال األوتوبيسات)، وتراجع االستثمار بشكل عام

يف هذا القطاع املهم
وعليه، فقد قدمت األطراف جمموعة من "االلتزامات والضوابط" ملعاجلة تلك األضرار، وقام اجلهاز بدراستها وتقييمها

.

.
.

 قرار الجهاز
٢٠١٩ ديسمرب   ١٩ بتاريخ  املنعقدة  جبلسته  اجلهاز  إدارة  جملس   قرر 
 باملوافقة على طلب األطراف بإعفاء اتفاق استحواذ أوبر على كار-مي من
املنافسة، محاية  قانون  من   (٦) املادة  من  األوىل  بالفقرة  الوارد   احلظر 
 وذلك بشريطة التزام األطراف بضوابط تتعلق حبماية كل من: الركاب،
 والسائقني، ودخول السوق وتشجيع االستثمار فيه، واملنافسة يف األسواق
 ذات الصلة، ووضع آلية للرقابة على تنفيذ تلك االلتزامات.  وتسري هذه
جتدد الالئحة  من   (١٧) للمادة  وفًقا  سنتني  ملدة  والضوابط   االلتزامات 
ال يف السوق، ا ملدة إمجالية مخس سنوات أو حلني حدوث دخول فَعّ  تلقائًيّ
 وسيقوم اجلهاز مبراجعة مدى توافق األطراف مع "االلتزامات والضوابط"

.كل سنتني مع جتديدها مرتني لتصل مدة سرياهنا إىل مخس سنوات

عمل الجهاز على المستوى المحلي
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المبادرات

 يستمد اجلهاز اختصاصه بالفحص من نص الفقرة األوىل من املادة ١١ فقرة (٣) من قانون محاية املنافسة اليت خوًلت له احلق يف
إجراء الدراسات والبحوث الالزمة لكشف احلاالت الضارة باملنافسة

:وفيما يلي عرًضا لذلك
.

عمل الجهاز على المستوى المحلي
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مبادرة الجهاز بدراســة سـوق المستشفيــات

املستشفيات، ومراكز األشعة، وشركات  بدأ اجلهاز مبادرته يف يوليو ٢٠١٨ بدراسة قطاع مقدمي اخلدمات الصحية متضمن كل من 
 الرعاية الصحية، وذلك يف ضوء ما منا إىل علمه من قيام جملس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بوضع حد أقصى
 لألسعار التعاقدية عن اخلدمات الطبية مع شركات الرعاية الصحية يف االجتماع املؤرخ ٢١ فرباير ٢٠١٧ مبا ال جياوز ٢٥% عن عام

٢٠١٧؛ األمر الذي يثري شبهة خمالفة ألحكام املادة (٦) من قانون محاية املنافسة

موضوع المبادرة

.

الالئحة باملادة (١١) من  الوارد  للتعريف  املتنافسة وفًقا  االتفاق تعد من قبيل األشخاص  أطراف  املستشفيات  أن مجيع   حيث تبني 
 التنفيذية لقانون محاية املنافسة. كما أن مراكز األشعة األعضاء يف جملس إدارة الغرفة ينطبق عليها وصف األشخاص املتنافسة مع
 املستشفيات ويعملون مجيًعا يف ذات النشاط االقتصادي، حيث إن مراكز األشعة تقدم خدمات التشخيص والتصوير الطيب باألشعة وأن

املستشفيات تقوم أيًضا بتوفري هذه اخلدمة
 كما تبني قيام املستشفيات ومراكز األشعة أعضاء جملس إدارة الغرفة يف اجتماع املجلس املنعقد بتاريخ ٢١ فرباير ٢٠١٧ باالتفاق على
 وضع حد أقصى لألسعار التعاقدية مع شركات الرعاية الصحية مبا ال جياوز ٢٥%؛ األمر الذي يعد من قبيل االتفاق الذي من شأنه رفع

أو خفض أو تثبيت أسعار املنتجات حمل التعامل
 وبناء عليه انتهت الدراسة إىل أن االتفاق خيالف صريح املادة (٦/أ) من قانون محاية املنافسة

الفحص

.

.
.

 قرر جملس إدارة اجلهاز جبلسته املنعقدة بتاريخ ٣ سبتمرب ٢٠١٩ ثبوت خمالفة املستشفيات ومراكز األشعة أعضاء جملس إدارة غرفة
للخدمات التعاقدية  األسعار  وتثبيت  املنافسة التفاقهم على رفع  قانون محاية  (٦/أ) من  للمادة  الصحية  الرعاية   مقدمي خدمات 
 الطبية املقدمة لشركات الرعاية الصحية مبا ال جياوز نسبة ٢٥% عن عام ٢٠١٧، على أن تلتزم غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية
 بتعديل أهدافها مبا يتوافق مع أحكام قانون محاية املنافسة، وإلغاء أي أهداف تتعلق بتحديد أو تثبيت األسعار أو توحيد السياسة

السعرية أو وضع قوائم استرشادية ألسعار اخلدمات الطبية وغريها من القرارات ذات الصلة

قرار الجهاز

.

عمل الجهاز على المستوى المحلي
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دراسة الجهاز لـصفقة استحواذ مجموعة مستشفيات كليوباتـرا
المزمعة على مجموعة أالميدا للرعاية الصحية تدابير وقتية

 حيث تلقى اجلهاز بتاريخ ٩ فرباير ٢٠٢٠ من جمموعة أالميدا للرعاية الصحية املالكة لكل من (مستشفيات دار الفؤاد ٦ أكتوبر، دار
 الفؤاد مدينة نصر، مستشفى السالم الدويل باملعادي، مستشفى القطامية الدويل) تعهد بعدم قيام املجموعة بإمتام صفقة استحواذ
 جمموعة كليوباترا املالكة لكل من (مستشفى كليوباترا، مستشفى               ، مستشفى الكاتب، مستشفى الشروق، مستشفى النيل
 بداوي، مستشفى القاهرة التخصصي) على كامل أسهم جمموعة أالميدا للرعاية الصحية دون احلصول على موافقة اجلهاز وأن يدرج

ذلك كشرط واقف يف عقد الشراء املزمع وهو ما أكد عليه ممثل جمموعة كليوباترا

الموضوع

Queens

.

 ورغبة من اجلهاز يف ضمان محاية حرية املنافسة وآليات عمل السوق احلر وحقوق املستفيدين من خدمات الكيانات أطراف اتفاق
 االستحواذ املزمع، وكذلك ضمان احلفاظ على الفرص االستثمارية وجذب املزيد منها يف قطاع الرعاية الصحية، فقد قام اجلهاز
 بدراسة مدى إعمال الفقرة الثانية من املادة (٢٠) من قانون محاية املنافسة واليت تنص على أنه: "وللمجلس بأغلبية أعضائه أن
 يصدر قرارًا بوقف املمارسات اليت يتبني من ظاهر األدلة اليت حتت بصره أهنا ختالف أي من أحكام املواد (٦، ٧، ٨) وذلك لفترة زمنية

حمددة مىت كان يترتب على هذه املمارسات وقوع ضرر جسيم على املنافسة أو املستهلك يتعذر تداركه
اتفاق شأن  من  أن  خالهلا  من  تبني  واليت  األدلة  ظاهر  من  املذكورة  االستحواذ  صفقة  لتقييم  دراسة  بإجراء  اجلهاز  قام   وحيث 
وإنشاء تداركه وخلق وضع مسيطر  يتعذر  واملستهلك  املنافسة  يترتب عليه وقوع ضرر جسيم على  أن  توقيعه  املزمع   االستحواذ 

عقبات للدخول أو التوسع يف السوق واإلضرار حبرية املنافسة، ورفع أسعار اخلدمات الطبية على املريض املصري

الفحص

.

."

 قرر جملس إدارة اجلهاز جبلسته املنعقدة بتاريخ ٧ أبريل ٢٠٢٠ تطبيق الفقرة الثانية من املادة (٢٠) من قانون محاية املنافسة باختاذ
 جمموعة من التدابري الوقتية اليت تتمثل على األخص يف إلزام األطراف بعدم إمتام الصفقة قبل احلصول على موافقة جهاز محاية

املنافسة، وضرورة التقدم بطلب للجهاز لفحص الصفقة يف ضوء أحكام الفقرة الثانية من املادة (٦) من قانون محاية املنافسة

قرار الجهاز بالتدابير الوقتية

.

عمل الجهاز على المستوى المحلي

٣٨ ٢٠٢٠
التقرير السنوي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية٢٠١٩



دراسة الجهاز لصفقة استحـواذ سلسلة صيدليات١٩٠١١
)على سلسلة صيدليـــات رشدي (تدابير وقتية

سلسلة على  باالستحواذ   ١٩٠١١ صيدليات  لسلسلة  املالكة  الصيدليات  إلدارة  ألفا  شركة  قيام  تفيد  معلومات  اجلهاز  إىل  ورد   حيث 
 صيدليات رشدي، وتضمنت الصفقة االستحواذ على ١٢٠ صيدلية باإلضافة إىل مصنعني؛ أحدمها للمحاليل الطبية واآلخر للكرتون

الطيب، إىل جانب مقر إداري وخمزن لريتفع عدد الفروع اململوكة لسلسلة صيدليات ١٩٠١١ ملا يزيد عن ٣٠٠ فرع

الموضوع

.

 ورغبة من اجلهاز يف ضمان محاية حرية املنافسة وآليات عمل السوق احلر وحقوق املستفيدين من خدمات الكيانات أطراف اتفاق
 االستحواذ املزمع، وكذلك ضمان احلفاظ على الفرص االستثمارية وجذب املزيد منها يف قطاع الصيدليات، فقد قام اجلهاز بدراسة
 مدى إعمال الفقرة الثانية من املادة (٢٠) من قانون محاية املنافسة واليت تنص على أنه: "وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرارًا
 بوقف املمارسات اليت يتبني من ظاهر األدلة اليت حتت بصره أهنا ختالف أي من أحكام املواد (٦، ٧، ٨) وذلك لفترة زمنية حمددة مىت

كان يترتب على هذه املمارسات وقوع ضرر جسيم على املنافسة أو املستهلك يتعذر تداركه

الفحص

."

 وحيث قام اجلهاز بإجراء دراسة لتقييم صفقة االستحواذ املذكورة من ظاهر األدلة واليت تبني من خالهلا أنه يف حال إمتام االتفاق
 املذكور فإن من شأنه أن يؤدي إىل اإلضرار حبرية املنافسة وقد يكون من شأنه خلق وضع مسيطر يف السوق املعنية يضعف القدرة
 التنافسية لسالسل الصيدليات األخرى والصيدليات املستقلة وإضعاف القوة التفاوضية لشركات التأمني الطيب (الرعاية الصحية)

  واليت تعتمد يف براجمها العالجية على توفري الدواء للمؤمن عليهم بشكل أساسي من خالل سالسل الصيدليات
 باإلضافة إىل ذلك، فقد تبني من ظاهر األدلة أن االستحواذ املذكور قد يؤثر بالسلب على مشروع التأمني الصحي الشامل اليت تقوم
 به الدولة واليت قد تضطر على إثره أن تتعاقد مع صيدليات أو سالسل صيدليات لتوفري خدمة الدواء للمؤمن عليهم. وعليه، فإن

.وجود تكتل احتكاري يف شكل سلسلة هبذا احلجم سوف يرفع من أسعار اخلدمات اليت تقدمها هذه الشركات لصاحل الدولة

.
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 قرر جملس إدارة اجلهاز جبلسته املنعقدة بتاريخ ٧ أبريل ٢٠٢٠ تطبيق الفقرة الثانية من املادة (٢٠) من قانون محاية املنافسة باختاذ
 جمموعة من التدابري الوقتية اليت تتمثل على األخص يف إلزام أطراف الصفقة بالتوقف عن االستمرار يف تنفيذ صفقة استحواذ

سلسلة ١٩٠١١ على سلسلة صيدليات رشدي وتعليقه حلني احلصول على موافقة جهاز محاية املنافسة

قرار الجهاز بالتدابير الوقتية

.

عمل الجهاز على المستوى المحلي

٤٠ ٢٠٢٠
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دراسة الجهاز لصفقة استحواذ شركة كايرو ثري إيه الدولية للصناعات على
)الشركة المصرية للنشا والجلوكوز  تدابير وقتية (

 حيث ورد إىل اجلهاز مراسالت من شركة كايرو ثري إيه الدولية للصناعات والشركة املصرية للنشا واجللوكوز والشركة املصرية
 للمشروعات السياحية العاملية ش.م.م ("أمريكانا مصر") وجمموعة أمريكانا لألغذية واملشروعات السياحية ("جمموعة أمريكانا")
للصناعات ومسامهي الدولية  إيه  كايرو ثري  مفاوضات بني شركة  بوجود  تفيد  للدواجن")  ("القاهرة  للدواجن ش.م.م   والقاهرة 
 الشركة املصرية للنشا واجللوكوز واملتمثلني يف: أمريكانا مصر وجمموعة أمريكانا والقاهرة للدواجن، والذين ميثلون حنو %91.5 من
 رأس مال الشركة املصرية للنشا واجللوكوز، خبصوص خطط إبرام تعاقدات لشراء أسهم يتم مبوجبها نقل ملكية شركة املصرية
 للنشا واجللوكوز لشركة كايرو ثري إيه الدولية للصناعات واستحواذ األخرية عليها. األمر الذي يشري إىل أن جمموعيت شركات
مصر مجهورية  يف  استحواذ  اتفاق  إجراء  بصدد  واجللوكوز  للنشا  املصرية  الشركة  ومسامهي  للصناعات  الدولية  إيه  ثري   كايرو 

العربية

الموضوع

.

 وحيث إن جمموعيت شركات كايرو ثري إيه الدولية للصناعات واليت متتلك الشركة الوطنية ملنتجات الذرة والشركة املصرية للنشا
 واجللوكوز من أكرب األشخاص املتنافسة يف سوق منتجات الذرة وخصوًصا يف سوقي النشا واجللوكوز، فقد قام اجلهاز بدراسة مدى
 إعمال الفقرة الثانية من املادة (٢٠) من قانون محاية املنافسة واليت تنص على أنه: "وللمجلس بأغلبية أعضاؤه أن يصدر قراًرا بوقف
 املمارسات اليت يبني من ظاهر األدلة اليت حتت بصره أهنا ختالف أي من أحكام املواد (٦، ٧، ٨)، وذلك لفترة زمنية حمددة مىت كان

يترتب على هذه املمارسات وقوع ضرر جسيم على املنافسة أو املستهلك بتعذر تداركه
ل عليها اجلهاز وجود أكثر من سوق معنية يعمل هبا كل من شركيت كايرو ثري إيه الدولية  حيث تبني من ظاهر األدلة اليت حتَصّ
 للصناعات والشركة املصرية للنشا واجللوكوز، ويعترب كل سوق من هذه األسواق سوقا مستقال بذاته، من أمههما النشا واجللوكوز. هذا
 ويتم استخدام منتج النشا يف عدد كبري من الصناعات منها الصناعات الغذائية، مثل: صناعة اللحوم واحللويات الشرقية والغربية،
 كما يستخدم أيًضا يف الصناعات الكيميائية وخاصة الصناعات الورقية، والصناعات الدوائية والصناعات النسيجية وصناعات الدبغ
واملصاصة البونبون  مثل  والصلبة  املتماسكة  احللويات  صناعة  يف  يستخدم  فهو  للجلوكوز،  وبالنسبة  والتغليف.  التعبئة   وصناعة 

واحللويات الشرقية

الفحص

."

.
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 حيث تبني أن كل من الشركتني تعمل يف منتجات الذرة واليت من بينها النشا واجللوكوز، وتعترب الشركة املصرية للنشا واجللوكوز
للشركتني السوقية  احلصة  متوسط  بأن  يتضح  فإنه  للشركتني  السوقية  للحصص  فبالنظر  الوطنية.  للشركة  األقرب   املنافس 
 جمتمعتني يتعدى ٥٠% من كٍلّ من سوق النشا وسوق اجللوكوز. وبالتايل، فقد تبني من ظاهر األدلة بأن اتفاقهما على االندماج
 سيؤدي إىل خلق كيان من شأنه إضعاف قدرة املنافسني احلاليني على التوسع واحلد من املنافسة املحتملة ووضع عقبات لدخول
واملستهلك املنافسة  تلك األضرار على  إمتامه فإن  وأنه يف حال  املنافسة،  باملخالفة ألحكام قانون محاية  التوسع فيه  أو   السوق 

.سيتعذر تداركها

قرار الجهاز بالتدابير الوقتية
 قرر جملس إدارة اجلهاز جبلسته املنعقدة بتاريخ ٧ أبريل ٢٠٢٠ تطبيق الفقرة الثانية من املادة (٢٠) من قانون محاية املنافسة
 باختاذ جمموعة من التدابري الوقتية اليت تتمثل على األخص يف إلزام األطراف بعدم إمتام الصفقة قبل احلصول على موافقة
 جهاز محاية املنافسة، وضرورة التقدم بطلب للجهاز لفحص الصفقة يف ضوء أحكام الفقرة الثانية من املادة (٦) من قانون محاية

.املنافسة

شكل يوضح توزيع األعداد والنسب المئوية لحاالت الفحص التي تم دراستها

٪٨٥
٨١

٪٦
٦

٪٩
٨

مبادرة دراسةطلب فحصبالغ
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جدول يوضح المخالفات التي تم إثباتها
خالل الفترة من يوليو ٢٠١٩ إلى يونيو ٢٠٢٠

املخالفات

١٠

٤

العدد

عدم تقدمي بيانات ( م ٢٢ مكرر

إساءة استخدام وضع مسيطر

 اتفاقات أفقية ( كارتيل مادة ٦

١٧املجموع

(

(

٣

جدول يوضح حاالت التصالـح وتوفيق األوضاع
 خالل الفترة من يوليو ٢٠١٩ إلى يونيو ٢٠٢٠

املخالفات

٢

عدد التصاحلات

املواد ( ٦ و ٨) منافسة 

عدم تقدمي بيانات ( م ٢٢ مكرر 

٧املجموع

٥ )

مادة ٨)

(

٤٣٢٠٢٠
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تحقيقــات النيـــابـــــــة واألحكـــــام القضـائيــــة

 يف إطار السياسة العامة للجهاز يف التنسيق مع اجلهات املختصة بإنفاذ قانون
القضائية العامة واجلهات  النيابة  املنافسة؛ فإن اجلهاز يتعاون مع   محاية 
بتحريك املتعلقة   ٢١ باملادة  الوارد  اختصاصه  إطار  يف  وذلك  الصلة،   ذات 

الدعوى اجلنائية
اليت البيانات  تقدمي  بعدم  وقائع  مثاين  بتحويل  قام  اجلهاز  أن  العلم   مع 
 طلبها اجلهاز يف املواعيد املحددة باملخالفة للمواد ١١ فقرة ٣ و٢٢ مكرر إىل
البناء والرعاية الصحية واملنتجات العامة وذلك يف قطاعات مواد   النيابة 

.  الغذائية

.

قضايا االمتناع عن تقديم البيانات

املوقف احلايلتاريخ التصاحلسبب التحويل للنيابةتاريخ التحويل للنيابةاألشخاصم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

حتويل نيابة مثعدم تقدمي بياناتمركز د/ عمرو زايد لألشعة
مت التصاحل

حتويل نيابة مث
مت التصاحل

حتويل نيابة مث
مت التصاحل

حتويل نيابة مث
مت التصاحل

متداول قضاء

حتويل نيابة مث
مت التصاحل

متداول قضاء

حتويل نيابة مث
مت التصاحل

حتويل نيابة مث
مت التصاحل

متداول قضاء

عدم تقدمي بيانات

عدم تقدمي بيانات

عدم تقدمي بيانات

عدم تقدمي بيانات

عدم تقدمي بيانات

عدم تقدمي بيانات

عدم تقدمي بيانات

عدم تقدمي بيانات

عدم تقدمي بيانات

نوفمرب مارس212019 82020

مارس 82020

192020نوفمرب

نوفمرب 42020

نوفمرب 42020

مايو 112020

مارس 82020

162019سبتمرب

أغسطس 82019

162020مارس

162020مارس

162020مارس

162020مارس

نوفمرب 212019

نوفمرب 212019

152019يوليو

جمموعة صيدليات النواوي

جمموعة صيدليات العقيب

شركة ايستار إجييبت للصناعة

شركات العال للصلب

شركة عبور الند

شركة رويال لينك فارما

مركز ماستر سكان آند الب لألشعة

شركة ايستار إجييبت للصناعة
(حديد العشري )

شركة السويس للصناعات
احلديدية - الكومي للصلب

٤٤ ٢٠٢٠
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التنسيق المحـلي وتعزيز سياسات المنـافســــــــــــة

والتنسيق مع كافة اجلهات احلكومية املنافسة  القانون، وتعزيز مفهوم سياسة  السوق وزيادة فعالية   يعمل اجلهاز على رفع كفاءة 
اليت من شأهنا والقوانني  القرارات  بالرأي حول  للمنافسة؛ وذلك من خالل مشاركة اجلهاز  املختلفة لرسم سياسة عامة   والوزارات 

التأثري على املنافسة، عالوة على تقدمي املساعدات املختلفة لدعم منظومة املنافسة
 كما يسعى لالرتقاء باملنافسة وتعزيز سياساهتا، من خالل خماطبة عدد من صناع القرار السياسي والقانوين، فضًال عن التواصل مع
للجهاز املنعقد  لالختصاص  فطبًقا  للمنافسة،  عامة  سياسة  صياغة  على  للعمل  املختلفة  والوزارات  احلكومية  اجلهات  من   العديد 
 مبوجب البند ٥ من املادة ١١ لقانون محاية املنافسة واليت تنص على: "إبداء الرأي يف التشريعات أو السياسات أو القرارات اليت من
 شأهنا اإلضرار باملنافسة، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جملس الوزراء أو الوزرات أو اجلهات املعنية، وتلتزم اجلهات املعنية
اجلهاز يف استمر  ذلك  املنافسة"، ويف ضوء  بتنظيم  املتعلقة  واللوائح  القوانني  املنافسة يف شأن مشروعات  رأي جهاز محاية   بأخذ 
 التواصل مع عدد من اجلهات التشريعية والقضائية، وكذلك الوزارات واجلهات احلكومية، وفيما يلي سرًدا ألهم ما قام به اجلهاز يف

.هذا الصدد، خالل العام املنصرم

.
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إبداء رأي الجهــاز حول القواعد واإلجراءات الالزمــة لتطبيق أحكام قانون
تنظيم خدمات النقل البري للركـــاب بـاستخدام تكــــنولوجيـــــا المعلومــــات

 بناًء على توجيهات رئيس الوزراء، قام اجلهاز بدراسة عن آثار تطبيق أحكام القرار رقم ٢١٨٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن القواعد واإلجراءات
 الالزمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل الربي للركاب باستخدام تكنولوجيا املعلومات، واليت انتهى فيها اجلهاز باقتراح
 العديد من التوصيات اليت هتدف إىل ضمان عدم وجود عقبات لدخول الشركات املحلية والدولية هلذا السوق احليوي؛ األمر الذي من

.شأنه تعزيز حرية املنافسة ورفع كفاءة االقتصاد املصري

٤٦ ٢٠٢٠
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دراســة آثــار الــقرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦ على
حرية المنافسـة بــالسوق الـمصريــــة

 حيث قامت وزارة التجارة والصناعة يف الفترة ما بني ٢٠١٥ و٢٠١٦ باختاذ عدًدا من القرارات لترشيد الكميات املستوردة من بعض
 السلع غري الضرورية ومنخفضة اجلودة، واليت تتمثل يف القرارات رقم ٩٩٢ لسنة ٢٠١٥، ورقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن تعديل القواعد

.املنظمة لتسجيل املصانع املؤهلة لتصدير منتجاهتا إىل مجهورية مصر العربية، ورقم ٤٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن إضافة منتجات أخرى

.

.

.

هت وزارة التجارة والصناعة طلًبا إىل اجلهاز بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٩ بفحص آثار القرار ٢٠١٦/٤٣ فيما يتعلق حبرية املنافسة  وحيث وَجّ
 يف مصر، عالوة عن تلقي اجلهاز عدد من الشكاوى تتعلق بالصعوبات اليت تواجه الشركات يف العمل به والتأخر يف الرد على طلباهتم

بالتسجيل

 وبفحص القرار تبني أنه ينص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العالمات التجارية اليت تقوم بتصدير عدد من املنتجات -
 واليت مت حتديدها يف البيان املرفق بالقرار - باهليئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والشروط الالزم توافرها للقيد يف هذا
 السجل. حيث ال جيوز اإلفراج عن تلك املنتجات بقصد اإلجتار إال إذا كانت من إنتاج املصانع املسجلة أو املستوردة من الشركات مالكة

العالمة التجارية املسجلة يف هذا السجل

 حيث تبني أن األسواق املتأثرة بالقرار تتمثل يف أسواق االسترياد والتوزيع وجتارة التجزئة، وعادة ما تتسم تلك األسواق بكثرة عدد
ز يف هذه األسواق واليت تعين زيادة فرص  العاملني يف السوق والتنوع يف احلجم واحلصة السوقية لكل منهم، وتنخفض نسب التركُّ

املستهلكني لالختيار من بني الشركات اليت تعمل يف السوق مبا حيقق صاحل املستهلك

٤٧٢٠٢٠
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.

.

.

 وفيما يتعلق بتقييم أثر القرار على حرية املنافسة يف األسواق املتأثرة به، فقد تبني أن القرار ٤٣ لسنة ٢٠١٦ خلق عدة معوقات
 لدخول األسواق املتأثرة به أمام متنافسني جدد، وقلل بشكل كبري عدد العاملني بالسوق، وذلك على األخص بسبب عدم البت يف
 طلبات التسجيل؛ األمر الذي أدى إىل وجود عدد حمدود من املستوردين العاملني يف كل قطاع من القطاعات اخلاضعة للقرار. وهو أمر
ز وحصص املستوردين املتعاملني مع الشركات واملصانع املسجلة، فضًال عن  أدى إىل تغيري هيكل هذه األسواق من خالل زيادة التركُّ
 أنه أدى إىل تشجيع األخرية إىل االستفادة من امليزة التنافسية الكبرية هلا باعتبارها املورد الوحيد يف السوق املصرية، مما دفعها
 إىل قيامها برفع أسعارها وفرض شروطها التعاقدية على املتعاملني معها ووجود اتفاقات حصرية بني املستورد املصري - الذي يقوم

بتقدمي املستندات نيابة عن الشركات أو املصانع يف اخلارج - وهذه الشركات واملصانع

هذه والبت يف  املستوفاة  الطلبات  لدراسة  بتشكيل جلنة   ٢٠١٩ لسنة   ٣٧٧ رقم  القرار  والصناعة  التجارة  وزارة  أصدرت  وقد   هذا 
 الطلبات، وبالفعل قامت اللجنة املشار إليها بتأدية دورها لتيسري إصدار القرار الوزاري بالتسجيل للشركات واملصانع اليت استوفت

املستندات ومتطلبات التسجيل، وقد حققت اللجنة إجناًزا كبًريا حيث صدر القرار بالتسجيل ألغلبية املتقدمني بالطلب
 وعليه، فقد انتهى اجلهاز إىل جمموعة من التوصيات باختاذ بعض اإلجراءات التكميلية وبتعديالت على القرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦
 قد يكون من شأهنا تطبيق أحكام القرار على حنو يضمن عدم خلق معوقات حتد من دخول منافسني بالسوق وضمان حرية املنافسة،

واليت خاطب هبا وزارة التجارة والصناعة

٤٨ ٢٠٢٠
٢٠١٩

عمل الجهاز على المستوى المحلي
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دراســة الـجهـــــاز للبورصات السلعية فـي
إطـار قــانـون حماية المنــافسـة

 قام اجلهاز بإعداد ورقة حبثية عن سوق البورصات السلعية، قام فيها بشرح طبيعة املنافسة يف هذا السوق وفًقا للقانون، مع توضيح
 املخالفات الرئيسية اليت قد حتدث فيها وفًقا خلرباته يف إنفاذ أحكام القانون والتجارب الدولية يف هذا املجال، إىل جانب توضيح

الشروط الواجب توافرها من أجل جناح عمل البورصة السلعية وزيادة كفاءهتا وضمان استمراريتها
فوائدها وكذا  منها  والغرض  العامل  دول  يف  نشأهتا  تاريخ  وبيان  السلعية  بالبورصات  التعريف  البحثية  الورقة  استهلت   حيث 
 االقتصادية من حيث املركزية والتوحيد وتعزيز املنافسة وتوفري الوقت وحتقيق الشفافية يف األسعار. كما تناولت الورقة شرًحا
 لطريقة التداول اليت تتم داخل البورصة السلعية وأنواع العقود املختلفة اليت يقوم األطراف املتداولة بإبرامها داخل منصة البورصة

مثل العقود الفورية والعقود اآلجلة وعقود اخليارات

البورصات منصات  خمتلف  بني  املنافسة  ومها  البورصة،  داخل  املنافسة  من  نوعني  وجود  إىل  الورقة  يف  اجلهاز  تطرق  وقد   هذا 
الورقة لشرح األول، تطرقت  للنوع  الواحدة. فبالنسبة  السلعية  البورصة  املتداولة على منصة  واملنافسة بني األطراف   السلعية، 
أما املسيطر.  وضعها  استخدام  الطريق إلساءة  أن متهد  شأهنا  من  واليت  فعالة،  سوقية  قوة  السلعية  للبورصة  اليت جتعل   العوامل 
 بالنسبة للنوع الثاين، فهناك احتمالية لقيام األطراف املتداولة على منصة البورصة السلعية الواحدة باالتفاق بشأن األسعار أو
الذي يكون ضارا النحو  املعلومات فيما بينهم عن طريق اطالعهم على األسرار واألنشطة اخلاصة مبنافسيهم على   القيام بتبادل 

باملنافسة وهيكل السوق واملستهلكني

 وقد أوصى اجلهاز يف ختام الورقة بضرورة وجود قوانني رقابية فعالة؛ وذلك لضمان عدم خلق عوائق للدخول أمام أية بورصة
 سلعية جديدة منافسة، وكذا ضرورة مراقبة سلوك األطراف املتداولني فيها، للتأكد من التزامهم بقواعد املنافسة احلرة ولضمان

عدم قيامهم بأية ممارسات ضارة باملنافسة يف ضوء أحكام قانون محاية املنافسة

.

.

.

.

٤٩٢٠٢٠
٢٠١٩

عمل الجهاز على المستوى المحلي

التقرير السنوي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية



جدول يوضـح موضوعات الدراسة الخاصة بسياسات المنافسة الفترة
من يوليـــــو ٢٠١٩ إلى يونيـــــو ٢٠٢٠

املوضوع

٢

١

العدد

إبداء الرأي يف القرارات
والسياسات احلكومية

إبداء الرأي يف مشروعات
القوانني األخرى وتعديالهتا

٣املجموع

جدول يوضح توزيع مجاالت الدراسة وفقا للموضوعات الخاصة
بسياسات المنافسة الفترة من يوليو ٢٠١٩ إلى يونيو ٢٠٢٠

جمال الدراسةاملوضوع

إبداء الرأي يف القرارات
والسياسات احلكومية

إبداء الرأي يف مشروعات
القوانني األخرى وتعديالهتا

دراسة آثار القرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦ على حرية املنافسة بالسوق املصرية

دراسة اجلهاز للبورصات السلعية يف إطار قانون محاية املنافسة

القواعد واإلجراءات الالزمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم
خدمات النقل الربي للركاب باستخدام تكنولوجيا املعلومات

املجموع الكلي

١
العدد

١

١

٣

٥٠ ٢٠٢٠
٢٠١٩

عمل الجهاز على المستوى المحلي
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إرشـادات جهـاز حمايـة المنافسة بشأن سياسـة اإلعفـــاء الكلي الــواردة
فـي المـــــادة (٢٦) من قانون حماية المنافسة

قانون محاية (٢٦) من  املادة  إرشادات بشأن سياسة اجلهاز يف تطبيق  بإصدار   ٢٠٢٠ مايو   ١١ بتاريخ  إدارة اجلهاز   حيث قام جملس 
 املنافسة واليت هتدف إىل إعفاء األشخاص املخالفة من العقوبة املقررة إذا تعاونوا مع اجلهاز للكشف عن االتفاقات األفقية الضارة
 باملنافسة واملجرمة يف املادة (٦) من قانون محاية املنافسة. حيث تتسم تلك اجلرائم بطابع التواطؤ والسرية بني أطرافها، وتعد من
كفاءهتا تطوير  يف  الشركات  لدى  احلافز  وفقدان  األسعار،  ارتفاع  عليها  يترتب  ألنه  وذلك  جسامة  االحتكارية  املمارسات   أكثر 
املستهلك وعدم كفاءة اإلنتاج بالرفاهية االجتماعية ورفاهية  التطوير واالبتكار، وبالتايل اإلضرار  أو االستثمار يف   االقتصادية 

.والتوزيع

تــطــوير الهــــيكــل الوظيفي والمؤسسي

٥١٢٠٢٠
٢٠١٩ التقرير السنوي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية



توقيع بروتوكول تعاون بين جهازي حمـاية المنافســة
وتنظيم أنــــشطة ســوق الـغــــــــــــاز

ونقل لتبادل  تعاون مشترك  بروتوكول  الغاز،  أنشطة سوق  تنظيم  املنافسة وجهاز  من جهاز محاية  كٌلّ  وقع   ٢٠٢٠ مارس   ٥  يف 
 اخلربات والبيانات، وإنفاذ وتطبيق قواعد املنافسة املنصوص عليها يف قوانني اجلهازين، وذلك حرًصا على توثيق الروابط بني كال
 الطرفني، ورغبة للتنسيق فيما بينهما لتحسني مناخ األعمال واالقتصاد للدولة ملا لكليهما من دور يف محاية وحتقيق املنافسة

العادلة، وضمان جودة اخلدمات املقدمة، وتاليف ومواجهة املمارسات االحتكارية الضارة
 بروتوكول التعاون نص على إنفاذ وتطبيق قواعد املنافسة املنصوص عليها يف قانون محاية املنافسة وقانون تنظيم أنشطة الغاز،
 وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن السوق وحتديثها وتطويرها بصورة دائمة مما خيدم عمل الطرفني يف كافة املجاالت،
املالية باللوائح  املعلومات اخلاصة  املمارسات االحتكارية بالسوق، وتبادل  املنافسة وتاليف  للعمل على ضمان حرية  آليات   ووضع 
إرساء املساعدة يف  و  الطرفني،  بأعمال  املتعلقة  الداخلية  اللوائح  من  العمل وغريها  العاملني وعقود  واإلدارية وشئون   والفنية 
 القواعد الالزمة ملمارسة األنشطة يف السوق واإلجراءات الواجب اختاذها يف حالة خمالفة أحكام قانون محاية املنافسة وقانون

تنظيم الغاز

.

.

تــطــوير الهــــيكــل الوظيفي والمؤسسي

٥٢ ٢٠٢٠
التقرير السنوي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية٢٠١٩



زيارة وزيرة التجارة والصناعة لجهاز حماية المنـافسـة
ومنع الممارسات االحتكاريـةفي ١٥ فبراير ٢٠٢٠

 يف إطار تعزيز دور جهاز محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية يف إرساء وتطبيق قواعد املنافسة احلرة وإمياًنا مبسامهاته يف
 النهوض مبستويات أداء األسواق وكشف املمارسات الضارة باالقتصاد القومي، قامت السيدة/ نيفني جامع – وزيرة التجارة والصناعة
 بزيارة مقر اجلهاز، وذلك ملناقشة خطط اجلهاز املستقبلية، مشرية إىل اجلهود الكبرية اليت يبذهلا يف خلق مناخ جتاري واستثماري
والفنية اإلدارية  السوق احلر، هذا باإلضافة إىل قيام سيادهتا بعمل جولة تفقدية لألقسام  العادلة ومبادئ  املنافسة   قائم على 

.باجلهاز، وكذا املكتبة الشاملة واليت تضم كافة الكتب واملراجع الدولية واليت تغطي كافة القطاعات

تــطــوير الهــــيكــل الوظيفي والمؤسسي

٥٣٢٠٢٠
٢٠١٩ التقرير السنوي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية



تكريم رئيس مجلــس إدارة جهاز حمايـة المنافسة
bt 100بالدورة الثالثة من احتفاليـة

 يف إطار تكرمي كبار املسؤولني وجمتمع األعمال املصري، مت تكرمي السيد الدكتور/ أمري نبيل رئيس جهاز محاية املنافسة ومنع
وكربى واهليئات  لألجهزة  تكرًميا  تأيت  واليت  االحتفالية،  هذه  من  الثالثة  الدورة  فعاليات  هامش  على  االحتكارية   املمارسات 
ا يف املجتمع االقتصادي، واليت تتماشى إجنازاهتا مع خطى الدولة حنو اًال ومهًمّ  الشركات العاملة بالسوق املصري اليت حتقق دوًرا فَعّ

.خطة اإلصالح االقتصادي ورؤية ٢٠٣٠

تــطــوير الهــــيكــل الوظيفي والمؤسسي

٥٤ ٢٠٢٠
التقرير السنوي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية٢٠١٩



ا
ً

ثالث
عمــل الــجهــــــاز علــــى

المستويين اإلقليمي والدولي

التنسيق الدولي والتعاون مع األجهزة النظيرة
االجتماعات والمؤتمرات الدولية

بروتوكوالت التعاون
التنسيق مع المنظمات العالمية واإلقليمية المعنية بالمنافسة



التنسيق الــدولي والتعــــــاون مع األجهزة النظيرة

العاملية الساحات  على  املستمر  التواجد  لتحقيق  كبًريا  اهتماًما  املصري  االحتكارية  املمارسات  ومنع  املنافسة  محاية  جهاز   يويل 
 واملنصات الدولية املعنية باملنافسة، ولتعزيز أواصر االتصال والتعاون مع أجهزة املنافسة يف الدول النظرية، حيث تتمثل جمهودات
 اجلهاز يف حرصه على االستمرار يف املشاركة الفعلية يف خمتلف املشروعات واملبادرات الدولية املعنية باملنافسة، والبحث عن أفضل
 فرص التعلم وتوفري األدوات والتجارب الدولية من خالل التعاون مع أبرز املنظمات واألجهزة العاملية املتخصصة يف جمال املنافسة
 لنقل وتبادل أفضل اخلربات يف هذا املجال وذلك لضمان استمرار التقدم والتطور سواء لكافة العاملني باجلهاز أو املعنيني بتطبيق
 سياسات املنافسة من مشرعني ومستثمرين وعاملني باألسواق ومؤثرين على االقتصاد، وكذا تعظيم االستفادة املشتركة وصوًال إىل
 كافة األجهزة النظرية يف املنطقة العربية واإلفريقية، وخلق بيئة تنافسية عادلة يف األسواق وبالتايل زيادة النمو االقتصادي

املصري خاصة واملنطقة العربية ككل
 يسعى اجلهاز دائًما إىل التعاون والتنسيق مع خمتلف األجهزة النظرية على مستوى العامل، ويأخذ التنسيق عدًدا من األشكال مثل
لتقدمي األجهزة  هذه  من  املشتركة، وحضور خرباء  التدريبية  والربامج  واملؤمترات  الندوات  وعقد  واخلربات،  املعلومات   تبادل 
 املشورة وتبادل اآلراء واخلربات يف القضايا اليت تؤثر على عدة أسواق يف جمال املنافسة. وذلك وفًقا للمادة ١١ فقرة (٦) من قانون
 محاية املنافسة واليت تعطي اجلهاز السلطة على: "التنسيق مع األجهزة النظرية يف الدول األخرى بالنسبة لألمور ذات االهتمام

املشترك

.

."

٥٦ ٢٠٢٠
٢٠١٩

عمل الجهاز على المستويين اإلقليمي والدولي
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: التنسيق على المستوى الدولــي
ً

أوال

التكتالت لدول  التجارة احلرة  اتفاقية منطقة  إطار  باملنافسة يف  املعنية  الفنية  العمل  الثاين ملجموعة   املشاركة يف االجتماع 
الثالثة (الكوميسا- السادك - مجاعة شرق إفريقيا) بزنزيبار- ترتانيا يف الفترة من ٥ إىل ١٠ أغسطس ٢٠١٩

 املشاركة يف فعاليات الدورة السادسة للجنة املصرية البيالروسية املشتركة يف مينسك ـ بيالروسيا خالل الفترة من ٣-٤ سبتمرب
 ٢٠١٩، وكان من ضمن فعاليات الدورة املذكورة هي التوقيع على مذكرة تفاهم يف جمال تنظيم مكافحة االحتكار وتعزيز املنافسة
 بني وزارة التجارة وتنظيم مكافحة االحتكار جبمهورية بيالروسيا ووزارة التجارة والصناعة جبمهورية مصر العربية، واليت

شارك اجلهاز بإبداء الرأي ومراجعة مشروع مذكرة التفاهم قبل التوقيع عليها

 املشاركة يف اجتماعات جمموعة العمل الفنية املعنية باملنافسة يف إطار اتفاقية منطقة التجارة احلرة لدول التكتالت الثالثة
(الكوميسا- السادك - مجاعة شرق افريقيا) يف نريويب- كينيا يف الفترة من ١٦ إىل ٢١ سبتمرب ٢٠١٩

اجلولة التفاوض خالل  عليها مت  بناًء  واليت  املطروحة  املوضوعات  مناقشة  للمشاركة يف  الوطين  التنسيقي  االجتماع   حضور 
الثالثة من املفاوضات بني مصر واالحتاد األوراسي بشأن إبرام اتفاق جتارة حرة -  بالقاهرة بتاريخ ٢٦ سبتمرب ٢٠١٩

 املشاركة يف أعمال اجلولة الثالثة من املفاوضات بني مصر واالحتاد األوراسي بشأن إبرام اتفاق جتارة حرة - واليت متت فعالياهتا
بالقاهرة بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠١٩

 حضور جلسة تشاور معدة من قبل وفد االحتاد األورويب يف مصر واملديرية العامة للتجارة حول "تقييم تأثري الفصول املتعلقة
.بالتجارة يف اتفاقية الشراكة األورومتوسطية مع مصر" بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ بالقاهرة
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هبدف باكستان،  بدولة  املنافسة  جلنة  مقر  باجلهاز  الفين  الطاقم  من  وجمموعة  املصري  املنافسة  محاية  جهاز  رئيس   زيارة 
 املشاركة يف اجتماعات ثنائية بني جهاز محاية املنافسة املصري ونظريه الباكستاين للتباحث حول بعض القضايا ذات االهتمام
 املشترك ، وكذا تبادل اآلراء واخلربات يف القضايا عابرة احلدود واليت تؤثر على عدة أسواق يف جمال املنافسة وذلك وفًقا للمادة
 ٥ من القانون واليت تنص على: "تسري أحكام هذا القانون على األفعال اليت ترتكب يف اخلارج إذا ترتب عليها منع حرية املنافسة

أو تقييدها أو االضرار هبا يف مصر واليت تشكل جرائم طبًقا هلذا القانون
األعضاء وخربات  جتارب  من  لالستفادة  الرقمية،  باألسواق  يتعلق  فيما  خاصة  اجلهازين  بني  التعاون  تعزيز  إىل   باإلضافة 
للتعامل مع االتفاقات األفقية التحقيق  القضايا املشتركة، والتعرف على إجراءات وأساليب  البلدين حول بعض   املشاركني من 
وعمليات االندماج واالستحواذ. وذلك يف الفترة من ٢٩ أكتوبر إىل ١ نوفمرب٢٠١٩  مبقر جلنة املنافسة بدولة باكستان ـ إسالم آباد
 مشاركة د/ أمري نبيل - رئيس اجلهاز والسادة املستشارين يف اجتماع مع ممثلي وفد االحتاد األورويب مبصر - مبقر االحتاد يف ٢٧
 نوفمرب ٢٠١٩، استعرض خالله دور اجلهاز محاية املنافسة الرادع داخل األسواق املصرية، وآخر التعديالت التشريعية بقانون
 محاية املنافسة، واإلجابة على األسئلة املتعددة فيما يتعلق بسياسة املنافسة يف مصر، كما مت خالله مناقشة جماالت التعاون

والدعم املمكنة مع الدول األعضاء يف املستقبل القريب
 استقبال اجلهاز لوفد من اهليئة الفيدرالية حلماية املنافسة واملستهلك يف دولة نيجرييا يف الفترة من ١٠ إىل ١٣ فرباير ٢٠٢٠ مبقر
 اجلهاز، وذلك بناء على طلب من اهليئة لالستفادة من اخلربات واملوارد البشرية باجلهاز، وهو األمر الذي القى ترحيب جهاز

.محاية املنافسة املصري حينذاك
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ثانًيـــــــا: التنسيــق على مستوى الدول العربية

املشاركة املستمرة يف كافة الفعاليات جلامعة الدول العربية

 حضور االجتماع العاشر لفريق اخلرباء يف جمال املنافسة ومراقبة االحتكار يف الدول العربية - مبقر األمانة العامة
جلامعة الدول العربية وذلك خالل يومي ٢٦ و٢٧ أغسطس ٢٠١٩

 حضور االجتماع احلادي عشر لفريق اخلرباء يف جمال املنافسة ومراقبة االحتكار يف الدول العربية - مبقر األمانة
العامة جلامعة الدول العربية - يف الفترة من ١٧ إىل ١٩ فرباير ٢٠٢٠

٢٠٢٠ يناير   ٥ يف  الكويتية  املصرية  املشتركة  للجنة  عشر  الثالثة  الدورة  ألعمال  لإلعداد  التنسيقي  االجتماع  يف   املشاركة 
بالقاهرة

 املشاركة يف املنتدى األول للمنافسة داخل املنطقة العربية، مبقر األمم املتحدة، بريوت، لبنان يف الفترة من ٢٣ـ  ٢٤ يناير ٢٠٢٠،
 بناء على الدعوى اليت تلقاها اجلهاز من "األمم املتحدة ـ اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا ـ اإلسكوا                  ،
مصر جتربة  عن  املنافسة  محاية  جهاز  إدارة  جملس  رئيس  مجيل  نبيل  أمري  الدكتور/  السيد  من  كلمة  إلقاء  خالله   ومت 

الناجحة يف جمال إنفاذ قوانني املنافسة
 ويعد هذا االجتماع املشترك أول جتمع عريب للمنافسة حتت مظلة األمم املتحدة واهليئات التابعة هلا يف املنطقة العربية، 
للمشاريع توصيات  ووضع  للقانون  املمارسات  أفضل  وحتديد  اخلربات  وتبادل  املنافسة  لقانون  العملية  التطبيقات   لعرض 

واالستراتيجيات وخطط العمل، لدعم وتوجيه صانعي السياسات وأجهزة املنافسة بدول املنطقة

 يف ظل تفشي جائحة فريوس كورونا                          واملنتشر عاملًيا والذي كان له تأثري مباشر على املنظومة االقتصادية يف
 مجيع أحناء العامل، مت تأجيل كافة مهام السفر اخلاصة باملشاركة يف أحداث متعلقة بقانون املنافسة بداية من منتصف شهر
الدولية واملنصات  الساحات  أهم  على  التواجد  يف  االستمرار  من  اجلهاز  متنع  مل  العاملية  الظروف  تلك  ولكن   ،٢٠٢٠  مارس 
االتصاالت الدولية عرب  واملنتديات  املؤمترات  واملشاركة يف  الدويل  التنسيق  اجلهاز يف  استمر  املنافسة، حيث   املتخصصة يف 

الصوتية واملرئية على شبكة اإلنترنت، كالتايل
 شارك رئيس اجلهاز د/ أمري نبيل – رئيس اجلهاز كمتحدث يف منتدى عرب اإلنترنت بعنوان "دور قانون محاية املنافسة املصري
 فيما يتعلق بعمليات االندماج العابرة للحدود" املقدم من الشبكة القانونية العاملية                     اليت تتضمن عدد كبري من

مكاتب حماماة دولية مستقلة، وذلك يف ٧ أبريل ٢٠٢٠

COVID-19

.
LexMundi 
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بروتوكوالت التعــــــــاون

مذكرة التفاهم بين وزارة الشئون االقتصادية والطاقة االتحادية
بجمهورية ألمانيا االتحادية وجهاز حماية المنافسة

 ومنع الممارسات االحتكارية المصري بشأن
إقامة شراكة إدارية لتعزيز إنفاذ قانون المنافسة المصري"

 مذكرة التفاهم بني وزارة الشئون االقتصادية والطاقة االحتادية جبمهورية أملانيا االحتادية وجهاز محاية املنافسة ومنع املمارسات
االحتكارية املصري بشأن "إقامة شراكة إدارية لتعزيز إنفاذ قانون املنافسة املصري

 أبدى جهاز املنافسة جبمهورية أملانيا االحتادية رغبته يف التعاون مع جهاز املنافسة املصري من أجل تنظيم عدة دورات تدريبية
 وفاعليات متنوعة لرفع كفاءة العاملني جبهاز املنافسة املصري. جاء هذا املقترح من اجلانب األملاين بناًء على ما مت إجنازه خالل
 برنامج التوأمة الذي مت بني اجلهاز ومفوضية االحتاد األورويب خالل عامي ٢٠١٤ – ٢٠١٦ والذي قام بتنفيذه كل من جهازي املنافسة

بأملانيا وليتوانيا حيث مت خالله تنظيم العديد من الدورات التدريبية والفعاليات
 كما تلقى رئيس جهاز محاية املنافسة دعوة وزارة الشؤون االقتصادية والطاقة جبمهورية أملانيا االحتادية وقام بزيارة مقر الوزارة
 يف بون - برلني يف الفترة من ٢٣ إىل ٢٦ يوليو ٢٠١٩ ومت عقد مناقشات فنية وذلك يف إطار تبادل اآلراء االستشارية واخلربات يف

بعض القضايا ذات االهتمام املشترك
أملانيا االحتادية وجهاز الشئون االقتصادية والطاقة االحتادية جبمهورية  التفاهم بني وزارة  الزيارة بتوقيع مذكرة   وانتهت تلك 
 محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية املصري بشأن "إقامة شراكة إدارية لتعزيز إنفاذ قانون املنافسة املصري" املوقعة بتاريخ

.٢٦ يوليو ٢٠١٩ وملدة عام واليت تنتهي بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٢٠
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حيث كـان الهدف الــــرئيسي
من هذه الشراكة المؤسسية
هو تعزيز الكفاءة البشريـــة
والمؤسسية لجهاز حمايـــــة
الـــمنافسـة الــمصري، وحدد
الجانبان مجـــــاالت التعـــــاون

:في كل منهمـا كما يلي

العنصر األول
تعزيز قانون المنافسة وتطبيق السياسات

العنصر الثاني
تطوير المعايير واألدوات واألساليب إلنفاذ

قانون حماية المنافسة

 يف خالل الفترة املحددة للمشروع، تعاون العاملني جبهاز محاية املنافسة مع أقراهنم من خرباء متميزين يف جمال املنافسة
 باهليئة االحتادية األملانية للمنافسة                                  ، ووزارة الشئون االقتصادية والطاقة االحتادية جبمهورية أملانيا
 االحتادية                 ، من أجل نقل أفضل اخلربات واملمارسات العاملية وتقدمي الدعم الكامل للتعامل يف القضايا ذات االهتمام،
 وجاء ذلك من خالل تزويد العاملني الفنيني باجلهاز بالتدريبات املكثفة يف عدة جماالت؛ إما عن طريق اجتماعات مطولة مبقر
الربيد املعرفة عرب  تبادل مصادر  اإلنترنت فضًال عن  افتراضية مرئية وصوتية عرب شبكة  اجتماعات  أو  بالقاهرة   اجلهاز 

اإللكتروين

Bundeskartellamt
BMWi
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االجتماعــات والمؤتمرات الدوليـــــــــة

 املشاركة يف ورشة عمل رؤساء أجهزة محاية املنافسة املقدمة من معهد فوردهام لقانون املنافسة بنيويورك – الواليات
املتحدة األمريكية بتاريخ ١١ سبتمرب ٢٠١٩

 املشاركة يف املؤمتر السنوي السادس واألربعني حول قانون وسياسة املنافسة الدولية ومكافحة االحتكار املعد من قبل معهد
فوردهام لقانون املنافسة بنيويورك – الواليات املتحدة األمريكية يف ١٢ و١٣ سبتمرب ٢٠١٩

 املشاركة يف الدويل السادس للمنافسة لدول جمموعة بريكس              ملناقشة الصعوبات اليت تواجه أجهزة املنافسة،
 والوقوف على أفضل طرق التحليل وتطوير سبل التعاون من خالل مناقشة القضايا املشتركة، مت اإلعداد هلذا املؤمتر من

قبل اإلدارة االحتادية ملكافحة االحتكار يف روسيا                     يف الفترة من ١٦ إىل ١٩ سبتمرب ٢٠١٩ مبوسكو - روسيا
 املشاركة يف الندوة الدولية األوىل اليت نظمها جملس املنافسة باململكة املغربية حول موضوع "سياسات وقانون املنافسة:

جتارب وطنية وشراكات دولية" يف الفترة من ١٣ـ ١٤ نوفمرب ٢٠١٩ يف املغرب ـ الرباط
 املشاركة يف ورشة عمل مركز كولني                                                      حول "قواعد وسياسات املنافسة يف االقتصاد الرقمي"

خالل الفترة من ٢١ – ٢٢ نوفمرب ٢٠١٩ يف مدينة بروكسل ـ بلجيكا
املشاركة يف مؤمتر دويل بعنوان "مكافحة االحتكار يف أوقات األزمات" املعد من قبل شركة تشارلز ريفري لالستشارات

 االقتصادية ـ                                   حبضور كبار املحامني واملديرين التنفيذين للشركات واملنظمني احلكوميني املعنيني
بالرقابة وحوكمة األسواق، وذلك يف يوم ١٠ ديسمرب ٢٠١٩ يف بروكسل ـ بلجيكا
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التنسيق مع المنظمات العالميةواإلقليمية المعنية بالمنافســـة

 املشاركة يف االجتماع الثامن عشر لفريق اخلرباء الدويل            املعين بقوانني وسياسات املنافسة املنعقد يف جينيف - سويسرا،
خالل الفترة من ١٠ إىل ١٢ يوليو ٢٠١٩

يف ١٦ مارس ٢٠٢٠، وافق اجلهاز على أن يكون راع مشترك ملبادرة اهليئة الفيدرالية ملنع االحتكار
 بروسيا االحتادية                       لتضمني موضوع مكافحة التكتالت االحتكارية العابرة للحدود كواحد من أولويات عمل فريق
 اخلرباء الدولية         التابع ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية                    وذلك للخمس سنوات القادمة حلني انعقاد

مؤمتر املراجعة التاسع عام ٢٠٢٥
 املشاركة يف ندوة عرب اإلنترنت ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية                  بشأن "أولويات املنافسة ومحاية املستهلك

 من أجل التكامل اإلقليمي يف أفريقيا" بتاريخ ١٧ يونيو

FAS Russia
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UNCTAD 
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 COMESAمنظمة الكوميسا

 استمرار تعاون جهاز محاية املنافسة مع منظمة الكوميسا                          بشأن اللوائح اخلاصة بقواعد مراقبة
 االندماجات واالستحواذات، وقد قام اجلهاز بدراسة وفحص عدد ٢٢ اندماج واستحواذ مت يف دول السوق املشتركة خالل

٢٠٢٠-٢٠١٩
 املشاركة يف ورشة العمل اإلقليمية حول تقييم عمليات االندماج املعدة من قبل منظمة الكوميسا بزامبيا يف الفترة من

٢١ إىل ٢٢ أغسطس ٢٠١٩

(COMESA)  
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ICN شبكة المنافسة الدولية

 استمرار اجلهاز يف املشاركة كعضو فعال يف مجيع جمموعات العمل بشبكة املنافسة الدولية         عن طريق حتديد بعض
 من العاملني الفننني كممثلني عن اجلهاز يف كل جمموعة عمل من خالل املشاركة يف كافة االجتماعات - سواء فعلية أو

افتراضية عرب شبكة اإلنترنت - واملناقشات وتقدمي أوراق حبثية يف خمتلف املوضوعات ذات االهتمام املشترك
رؤساء جمموعة عمل قبل  من  املعدة  الرقمية"  االندماج  "عمليات  موضوع  اإلنترنت حول  ندوة عرب  أول   املشاركة يف 

"االندماجات" بشبكة املنافسة الدولية         متت فعاليات تلك الندوة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠١٩
 املشاركة يف ورشة عمل شبكة املنافسة الدولية              حول االتفاقات االفقية (الكارتل) بالربازيل يف الفترة من ٧ إىل

١٠ أكتوبر ٢٠١٩
 املشاركة يف الندوة عرب اإلنترنت ملجموعة عمل "السلوك األحادي اجلانب" بشبكة املنافسة الدولية         حول "تقييم

اهليمنة يف املنصات ذات الوجهني" بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩
 املشاركة يف الندوة عرب اإلنترنت ملجموعة عمل "السلوك األحادي اجلانب" بشبكة املنافسة الدولية           حول "القيود

الرأسية" بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٠
 مشاركة جمموعة عمل "االندماجات" بشبكة املنافسة الدولية            يف املنتدى املرئي والصويت عرب اإلنترنت حول

موضوع "اختاذ القرار السليم ملنطقة اجلنوب األفريقي" بتاريخ ٢ ابريل ٢٠٢٠
 حضور االجتماع - االفتراضي عرب شبكة اإلنترنت - االفتتاحي للعام اجلديد لشبكة املنافسة الدولية         من أجل

االطالع على خطط عمل الشبكة وكافة جمموعات العمل التابعة هلا لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠، وذلك بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٠

ICN 

ICN
ICN

ICN 

ICN 

ICN

ICN 
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OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

املشاركة يف املؤمتر الدويل الرابع عشر لقوانني وسياسات املنافسة والذي تنظمه منظمة التعاون االقتصادي
 والتنمية            بالتعاون مع الشبكة األوروبية للمنافسة                    وبرنامج إعداد القادة برودس - اليونان، خالل

الفترة من ٥ إىل ١٠ يوليو ٢٠١٩ باليونان
 املشاركة يف ورشة عمل منظمة التعاون االقتصادي               والتنمية بالتعاون مع جهاز املنافسة اإليطايل، حول "إساءة

استخدام الوضع املسيطر يف األسواق الرقمية" خالل الفترة من ١٠ – ١١ أكتوبر ٢٠١٩ روما ـ إيطاليا

OECD CRESSE 

OECD 
.

.

OECD 

OECD 
COVID-19 ICN 

.

.

.

مبنظمة املنافسة  باجتماعات  املعين  العاملي  املنتدى  وكذلك  هلا  التابعة  العمل  وفرق  املنافسة  جلنة  اجتماعات   حضور 
التعاون االقتصادي والتنمية                يف باريس يف الفترة من ٢ ـ ٦ ديسمرب ٢٠١٩

 اختيار مصر لرئاسة وإدارة جلسة من سلسلة اجللسات اليت تعقدها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للسنة الثانية
 على التوايل ضمن فعاليات املنتدى العاملي املعين باجتماعات املنافسة وفرق العمل التابعة هلا بالعاصمة الفرنسية باريس
 يف ٦ ديسمرب ٢٠١٩، حيث تولت املستشار القانوين لرئيس جهاز محاية املنافسة املصري - مسؤولية اإلشراف على اجللسة
قطاع مثل  املنافسة؛  على  القطاعات  مجيع  تشهدها  اليت  السريعة  التطورات  تأثري  ملناقشة  ُخصصت  اليت   النقاشية 
 التكنولوجيا وخدمات املستهلكني، والبيع بالتجزئة من خالل اإلنترنت، والتحدي الذي يواجه أجهزة املنافسة يف مراقبة

عمليات االندماج يف مثل هذه القطاعات
 املشاركة يف الندوة - االفتراضية املرئية والصوتية - املشتركة بني منظمة التعاون االقتصادي               وشبكة املنافسة

الدولية             حول التحقيقات اخلاصة باملنافسة خالل جائحة فريوس كورونا                    ، بتاريخ ٥ مايو ٢٠٢٠

 املشاركة يف املؤمترات االفتراضية - املرئية والصوتية - املعدة من قبل منظمة التعاون االقتصادي                حول املوضوعات
التالية

الرقابة على االندماجات يف أوقات األزمات" بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠٢٠"
محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية يف أوقات األزمات" بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٢٠"
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 حضور كافة اجللسات واالجتماعات االفتراضية الصوتية واملرئية للجنة املنافسة وفرق العمل اخلاصة هبا مبنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية                 يف شهر يونيو ٢٠٢٠، تناولت اجللسات املوضوعات التالية

جترمي الكارتالت (االتفاقات األفقية) ومؤامرات تزوير العطاء والتالعب يف املزايدات
املنافسة يف أسواق التدقيق واحلسابات

آثار االندماجات والتكتالت االقتصادية
الشركات الصغرية الناشئة، االستحواذات وحدود الرقابة على االندماجات

حقوق بيانات املستهلك وقانون املنافسة
سياسة املنافسة يف زمن الفريوس الوبائي كورونا

تطورات سياسة املنافسة يف املشتريات العامة

OECD 

COVID-19

:

.
.

.
.

.
.

.

مل يكتِف اجلهاز حبضور اجللسات فقط، بل شارك بأوراق حبثية وكمتحدث يف اجللسات التالية
 يف املناقشات املعنية مبراجعة وحتسني التوصيات اخلاصة مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية              بشأن

مكافحة التالعب يف املناقصات واملزايدات وجترمي الكارتالت
حقوق بيانات املستهلك وقانون املنافسة

الشركات الصغرية الناشئة، االستحواذات وحدود الرقابة على االندماجات
الرقابة على عمليات االندماج واالستحواذ يف األسواق الديناميكية

OECD 
:
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.
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ACF منتدى المنافسة اإلفريقي

 استمرار اجلهاز يف املشاركة كعضو فًعال مبنتدى املنافسة اإلفري             وتوفري كافة سبل التعاون املتاحة للدول
األعضاء من أجل الوصول إىل األهداف املرجوة خبطط أعمال املنتدى

 املشاركة يف ورشة عمل حول مراجعة وحتليل عمليات االندماج املعدة من قبل منتدى املنافسة األفريقي            جبامبيا
يف الفترة من ٢٤ إىل ٢٦ يوليو ٢٠١٩

ACF 

ACF 
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.
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نوفمبر ٢٠١٩  منتدى المنافسة الدولي السنـــــوي ٢٢-٢٤

وأجهزة باجلهاز  الفنية  األطقم  يضم  سنوي  منتدى  أول  بتنظيم  االحتكارية  املمارسات  ومنع  املنافسة  محاية  جهاز   قام 
املشاركة من خالل بالدول  العاملني  كفاءة  أجل رفع  ٢٠١٩؛ من  نوفمرب   ٢٢-٢٤ الفترة من  والعربية يف  اإلفريقية   املنافسة 
 االستعانة خبرباء دوليني وحمققني يف القضايا ذو خربة عاملية يف تلك املنظومة، حيث شارك يف املنتدى ممثلني عن أجهزة

محاية املنافسة بدول الشرق األوسط وإفريقيا، كالتايل

اململكة العربية السعودية، والكويت، وعمان، والبحرين، واملغرب، وفلسطني، ومدغشقر، ونيجرييا، وموريشيوس، وباكستان
املمارسات مكافحة  على  ا  سوًيّ والعمل  الدولية،  املمارسات  أفضل  من  واالستفادة  مشتركة  معايري  إىل وضع  املنتدى   وهدف 

الضارة حبرية املنافسة، لتتضافر اجلهود يف إطار من املصلحة املُشتركة لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية املستدامة
 مت خالله عقد عدد من اجللسات وورش العمل للتدريب على اإلشكاليات اخلاصة بقضايا سياسات املنافسة على مدار ثالثة

أيام متتالية حول املوضوعات التالية

 تعريف السوق والقوة السوقية، وأشكال املنافسة يف السوق، واإلشكالية اخلاصة حبصص األقلية يف قضايا املنافسة، والتواطؤ
القضايا واالستنتاج املنافسة والتوعية هبا، والتدريب على خطط عمل  الرقمية االقتصادية، سياسات  املنصات   من خالل 
 وبناء األدلة، وأدلة الرباءة، والتحليل، وكتابة تقرير القضية، كما شهدت الفعاليات منوذج حماكاة لتحقيقات القضايا وتعيني

الفرق عملت على النموذج املذكور

:

:

.
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 وقد حاضر يف اجللسات الدكتور أمري نبيل - رئيس جهاز محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية املصري، وعدد من الباحثني
- والدكتور/ حممود ممتاز  املنافسة،  اخلبري يف جمال  تيساورو-  اإليطايل/ كالوديو  واخلبري  باجلهاز،  واالقتصاديني    القانونيني 
 مسؤول القطاع اخلاص مبنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بالبنك الدويل، والسيد/ ديفيد ستاليرباس - اخلبري االقتصادي

ونائب كبري االقتصاديني هبيئة املنافسة اإلجنليزية سابًقا

ا، حيث مل يسهم فقط يف حتسني الكفاءة البشرية للفريق الفين باجلهاز بل يعد مبثابة  ومن املقرر أن يتم تنظيم هذا املنتدى سنوًيّ
 مرحلة جديدة لقيادة املنطقتني العربية واألفريقية يف حتديث وتعزيز قوانني محاية املنافسة ومكافحة املمارسات االحتكارية

.وضمان حرية السوق، ويعد مؤشًرا على قطع اجلهاز لشوط كبري يف التوسع يف جمال املنافسة على املستويني اإلقليمي والدويل

.
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رابًعا
الـتوعية ونشــــر
ثقافة المنافسة

برنامج التواصل اإلعالمي
برنامج التوافق مع قانون حماية المنافسة

برنامج التواصل األكاديمي
برنامج التواصل اإللكتروني



 برنامج التواصـــل اإلعالمــي

 يعتمد اجلهاز يف هذا الصدد على أدوات التواصل اإلعالمي، من خالل ما جيريه من حوارات صحفية ولقاءات تليفزيونية، باإلضافة
 إىل احللقات النقاشية اليت يعقدها اجلهاز بصفة دورية مع السادة الصحفيني، وما يصدر عنه من تصرحيات وبيانات صحفية، فضًال

.عن رصد أهم األخبار اليت تنشر عنه، وعلى سبيل املثال وليس احلصر توضيًحا لذلك

 الحوارات الصحفية

مصراوي

Daily News 

البورصة

 اليوم السابع

يوليو ٢٠١٩

يوليو ٢٠١٩

يوليو ٢٠١٩

يناير ٢٠٢٠

مايو ٢٠٢٠  الوفد

الجريدة
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 اللقاءات والمداخالت التلفزيونية

القناة

Economy Plus

MBC مصر

التاريخ

ديسمرب ٢٠١٩

ديسمرب ٢٠١٩

ديسمرب ٢٠١٩

الربنامج

Economy Plus

برنامج حيدث يف مصر
 مع اإلعالمي شريف عامر

DmcDmcمساء

مقاالت كتاب الرأي

جريدة أخبار اليوم

جريدة الوفد

األستاذ حازم احلديدي

األستاذ مصطفى عبيد

يناير ٢٠٢٠

يناير ٢٠٢٠
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المؤتمرات والندوات الصحفيــة

 والذي جاء يف إطار حرص اجلهاز الدائم على حتقيق الشفافية يف التعامل مع الرأي العام، وإمياًنا منه بدور اإلعالم يف توعية
 املواطن بكافة األمور االقتصادية والسياسية واالجتماعية، عقد اجلهاز مؤمتر صحفي يوم ٢٩ ديسمرب ٢٠١٩ حبضور عدد من ممثلي
 الصحف؛ املصرية والعربية واألجنبية ووكاالت األنباء، لإلعالن عن قرار اجلهاز بشأن صفقة استحواذ أوبر على كرمي، وذلك

لضمان مزيد من العرض والتحليل والرد على كافة التساؤالت واالستفسارات اخلاصة بالسادة الصحفيني

عقد مؤتمر صحفي يوم ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩

.

ندوة صحفية بمقر جريدة اليوم السابع يوم ١٦ يناير ٢٠٢٠

 استضافت جريدة اليوم السابع د/ أمري نبيل (رئيس جملس اإلدارة) يف ندوة صحفية، طرح خالهلا العديد من التساؤالت مت الرد
 عليها، وذلك إلزالة نقاط االلتباس والغموض العالقة يف أذهان ممثلي القطاع اخلاص واحلكومة أيًضا حول حقيقة دور اجلهاز يف
 محاية الصناعة الوطنية وجذب االستثمار األجنيب املباشر، واملشروعات الصغرية واملتوسطة، وكذا مناقشة تطورات قضية بث
 احلقوق الرياضية لبطوالت كأس األمم األفريقية وكأس العامل، وتعديالت القانون املطروحة أمام الربملان واليت هتدف إىل دعم

.استقالل اجلهاز ودوروه يف فرض الغرامات
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اإلصدارات اإلعالمية

)اإلصدارات اإلعالمية (١٣ بيان صحفي

ا حول أنشطته وقرارات جملس اإلدارة خالل الفترة الزمنية هلذا التقرير، إعماًال ملبدأ  أصدر اجلهاز ما يقرب من (١٣) بياًنا صحفًيّ
:الشفافية وإتاحة املعلومات للرأي العام، كانت عناوينها كاآليت

جهاز محاية املنافسة يعقد ورشة عمل بالتعاون مع احتاد الصناعات املصرية للتعريف بسياسة املنافسة
مصر تنظم املنتدى السنوي الدويل األول للمنافسة

جهاز محاية املنافسة ُيلزم شركيت أوبر وكار-مي مبجموعة من «االلتزامات والضوابط» قبل إمتام صفقة االستحواذ
أسئلة شائعة خبصوص قرار اجلهاز يف صفقة استحواذ أوبر على كا-رمي

وفًقا لتقرير منتدى االقتصاد العاملي "مصر" تتقدم ٢١ مركًزا مبحور أسواق املنتجات يف مؤشر التنافسية العاملي
جهاز محاية املنافسة يبدأ محلته ملواجهة التواطؤ يف التعاقدات احلكومية وجيوب حمافظات اجلمهورية

"بروتوكول تعاون مشترك بني ”جهاز محاية املنافسة" و"جهاز تنظيم سوق الغاز
جهاز محاية املنافسة حييل كبار مساسرة الدواجن إىل النيابة العامة

إجراءات محاية املنافسة لتنظيم العمل حرًصا على سالمة املواطنني واملوظفني
مبادرة جهاز محاية املنافسة لدعم الشركات يف مواجهة فريوس كورونا املستجد (كوفيد 19

أبرز األسئلة واألجوبة حول مبادرة اجلهاز لدعم الشركات يف مواجهة فريوس كورونا املستجد (كوفيد 19
بيان صحفي بشأن عملية استحواذ جمموعة مستشفيات كليوباترا على جمموعة أالميدا

جهاز محاية املنافسة ُيصدر إرشاداته بشأن "سياسة اإلعفاء الكلي" لتشجيع الكشف عن املمارسات االحتكارية
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برنامج التوافق مع قانون حماية المنافسة

مبختلف شركات  من  القانون  عليهم  ينطبق  مما  سواء  املنافسة؛  محاية  بقانون  صلة  له  من  كل  مع  التواصل  على  اجلهاز   حيرص 
 القطاعات وجمتمع أعمال، أو مطبقو القانون من النيابة واملحاكم املختلفة، لتحقيق هدف اجلهاز يف املساعدة على التوافق مع قانون
 محاية املنافسة، وللتعريف باجلهاز ودوره يف محاية املنافسة وتعزيز مناخ االستثمار، وأساليبه يف فحص القضايا املتعلقة باملمارسات
 االحتكارية، واستعراض نبذة عن قانون محاية املنافسة والتعديالت املقترحة بشأنه، وغريها من املوضوعات اليت ختتلف حسب

.طبيعة اجلهة اليت عقدت معها الورشة

ورشة عمل حول «قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية»مع
االستعانة بخبير في مجال المنافسة "كالوديو تيساورو" بمقر اتحاد الصناعات

المصرية في ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩

 حيث أجرى الدكتور أمري نبيل، رئيس جملس اإلدارة ورشة عمل مبقر احتاد الصناعات
املمارسات ومنع  املنافسة  محاية  «قانون  حول   ،٢٠١٩ نوفمرب   ٢٠ بتاريخ   املصرية 
 االحتكارية» هبدف التعريف بالقانون وبسياسة جهاز محاية املنافسة لتشجيع التوافق
 مع أحكامه وقام باستعراض "مدى تأثري االتفاقات األفقية على السوق واالقتصاد وطرق
 اإلعفاء" ، وذلك حبضور د. خالد عبد العظيم املدير التنفيذي الحتاد الصناعات املصرية،
 وعدد من رؤساء ومديري الغرف الصناعية من أعضاء االحتاد، باالستعانة خببري يف جمال
 املنافسة "كالوديو تيساورو" من مكتب                         اإليطايل للمحاماة، والذي بدوره
بني ما  السرية  التجارية  املعلومات  وتبادل  السعرية  "اإلشارات  موضوع  باستعراض   قام 
 املتنافسني يف إطار املادة ١٠١ من معاهدة إنشاء االحتاد األورويب واملادة ٦ من قانون محاية

"املنافسة املصري

BonelliErede 

.
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حملة ال للتواطؤ في التعاقدات الحكومية

العمل جلميع إقامة سلسلة من ورش  التعاقدات احلكومية"، واليت تستهدف  للتواطؤ يف  "ال  املنافسة محلته   أطلق جهاز محاية 
القانونية واهلندسية) بكافة التعاقدات واإلدارات  التعاقدات احلكومية (إدارة   العاملني باإلدارات احلكومية ذات الصلة بإجراء 
اجلهات طرح  أثناء  املتنافسة  والشركات  األشخاص  بني  تتم  قد  اليت  التواطؤ  عمليات  ملواجهة  وذلك  اجلمهورية،   حمافظات 
 احلكومية للعمليات التعاقدية بأشكاهلا املختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات وغريها. وذلك وفًقا ملا نص عليه قانون تنظيم
 التعاقدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ يف املادة (٨٣) من الالئحة التنفيذية على أنه ("..... جيب على اجلهات اإلدارية إخطار جهاز محاية
ومنع املنافسة  محاية  قانون  بأحكام  صلة  ذات  وتكون  القانون  هذا  ألحكام  خمالفة  بأي  االحتكارية  املمارسات  ومنع   املنافسة 

املمارسات االحتكارية قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥
 ويأيت ذلك من أجل متكني اجلهات اإلدارية بالدولة من تطبيق القانون على حنو يضمن احلصول على أفضل السلع واخلدمات بأقل

األسعار املمكنة وكشف املمارسات االحتكارية اليت قد تشوب عمليات التعاقد وسائر عقود التوريد اليت تقوم هبا هذه اجلهات

من الفترة  في  األقصر  محافظة  في  عقدت  عمل  بورشة  الحملة  تلك  بدأت   حيث 
 ٢٥-٢٧ فبراير ٢٠٢٠، تم خاللها تدريب عدد من موظفي المحافظة، ومن المقرر

أن تجوب هذه الحملة كافة محافظات الجمهورية

.

.

.

٧٧٢٠٢٠
٢٠١٩

التوعية ونشر ثقافة المنافسة

التقرير السنوي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية



إطالق مبادرة لدعم الشركات في مواجهة
)فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19

السوق يف  والعاملني  للشركات  جمانا  واالقتصادية  القانونية  االستشارات  "بتقدمي  خالهلا  من  يقوم  جديدة  مبادرة  اجلهاز   فّعل 
 ومستشاريهم القانونني" حول مدي متتع ممارستهم اليت هتدف إىل جماهبة تداعيات أزمة فريوس كورونا املستجد مع قانون محاية
 املنافسة وشروط اإلعفاء الواردة باملادة ٦، وكذلك تقدمي أي استشارات اقتصادية والرد علي أية استفسارات تتعلق بالتوافق مع املواد
 ٧ و٨ من القانون، واقتراح البدائل االقتصادية اليت تضمن حتقيق األهداف املرجوة دون االخالل حبرية املنافسة، من خالل ختصيص

 بريد إلكتروين
الستقبال مجيع االستشارات الالزمة لدراستها وتقدمي الدعم الفين الالزم إلجناحها

covid19-helpdesk@eca.org.eg 
.
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برنامج التواصل األكاديمي

 يأيت هذا الربنامج حرًصا من اجلهاز على أمهية دوره األكادميي ودعم البحث العلمي فيما يتعلق باملنافسة ودعم سوق العمل من
 خالل خلق جيل من االقتصاديني واحلقوقيني على دراية بقضايا املنافسة، والذين هم عماًدا لعمل اجلهاز فيما بعد، وفيما يلي أهم

:ما قام به اجلهاز يف هذا الصدد

نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة في الفترة من ٢٦ يناير حتى ٤ فبراير ٢٠٢٠

 استمراًرا لنجاح دور اجلهاز يف برنامج التواصل األكادميي، مت عقد الدورة التاسعة لنموذج حماكاة اجلهاز لعام ٢٠٢٠ مبشاركة
للمتدربني اجلهاز  أتاح  وقد  واخلاصة،  احلكومية  اجلامعات  خمتلف  من  السياسية  والعلوم  واالقتصاد  احلقوق  كليات   طالب 
العاملني باجلهاز وحماكاهتا املهام اليت يقوم هبا  أيام - والتعرف على   احلضور بشكل يومي خالل فترة الدورة - مثانية (٨) 

والتعامل مع املتدربني كما لو كانوا موظفني باجلهاز
الدورة مت ويف هناية  املنافسة،  بقانون محاية  ذات صلة  افتراضية  قضايا  لبحث  فرق عمل  إىل  املتدربني  تقسيم   كما مت 
اءة بني الفرق  اإلعالن عن الفريق الفائز، األمر الذي يعكس سعي اجلهاز لتحفيز الطالب عن طريق خلق نوع من املنافسة البَنّ

املشاركة يف الدورة، وإحلاق بعضهم للعمل باجلهاز
دائًما يدفعنا  الذي  األمر  وهو  والطالب،  األكادميية  اجلهات  جانب  من  ا  سنوًيّ مطلًبا  الدورة  هذه  يف  املشاركة  أصبحت   وقد 
 للمواظبة على عقدها؛ الستكمال ما بدأناه، ومبا يضمن إعداد كوادر بشرية مدربة وقاعدة أكادميية من بني فئة الطالب
واليت ميكن االعتماد عليها مستقبًال يف إمداد اجلهاز باخلربات الفنية اليت لديها الوعي بقانون املنافسة وآلية العمل باجلهاز

.
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www.eca.org.egالموقع اإللكتروني

 يعمل اجلهاز دائما على دراسة كيفية تطوير املوقع اإللكتروين، بالشكل الذي جيعله أكثر سهولة يف التعامل مع كافة املستخدمني،
ويضمن سرعة البحث والوصول إىل املعلومة بشكل مرن

 كما يسعى اجلهاز لتطوير املوقع اإللكتروين بإضافة خدمات جديدة تسهل على املواطنني تقدمي الشكاوى من خالله، وكذا تسهل
على الباحثني واإلعالميني الوصول إىل التقارير واملطبوعات والبيانات الصحفية املختلفة

.

.

برنامج التواصل اإللكتروني

 يف ظل التحديات اليت فرضها فريوس كورونا املستجد (كوفيد 19)، حرص اجلهاز على استكمال دوره يف توفري وإتاحة املعلومات
التواصل املستمر والفًعال، وتلقي الشكاوى بشكل أسرع وأكثر ديناميكية، املنافسة، وضمان  التوعية ونشر ثقافة   للجمهور هبدف 
املوقع عرب  اجلمهور  مع  والتواصل  التفاعل  من  مزيد  لتحقيق  وجاذبة  جديدة  وأدوات  وأساليب  طرق  وابتكار  خلق  إىل   والسعي 

.اإللكتروين الرمسي وشبكات التواصل االجتماعي للجهاز

٨٠ ٢٠٢٠
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صفحات التواصل االجتماعي

 أوىل اجلهاز اهتماًما بالًغا بصفحات التواصل االجتماعي فيسبوك ولينكد إن وتويتر، خاصة يف ظل جائحة كورونا، والعمل على
 جعل كافة احلسابات اخلاصة به نشطة ومزودة بكافة األحداث اليت ينظمها ويشارك هبا اجلهاز، كما اهتم اجلهاز بسرعة الرد

على كافة الرسائل والتعليقات اليت ترد من خالهلا
 وقد وصل عدد املشتركني بصفحة الفيسبوك إىل ٣٠ ألف مشترك، هذا باإلضافة إىل زيادة حجم التفاعل على كافة املنشورات،
 وقد عمد اجلهاز على وضع هاشتاج #جهاز_محاية_املنافسة_املصري بكافة املنشورات على صفحة الفيسبوك، لزيادة التفاعل

ولضمان سرعة الوصول إليها

 ونظًرا ألن املهتمني واملتابعني ملا ينشر على املوقع اإللكتروين وصفحات التواصل االجتماعي ليس فقط على النطاق املحلي بل
الدويل أيًضا، فاهتم اجلهاز بترمجة معظم ما يتم نشره وإصداره باللغتني العربية واإلجنليزية

أن للمواطنني ميكن  املعلومات  تبسيط  مهمته وضمان  لتسهيل  أدوات  اجلهاز على عدة  اعتمد  املختلفة  التواصل  برامج   وإلجناح 
نرصدها فيما يلي

.

.

.

 رسم يوضح تطور املتابعني لصفحة الفيسبوك

:
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إنتاج مقاطع فيديو "موشن جرافيك" وانفوجرافيك

 إنتاج فيديو جراف عن كيفية تعامل جهاز محاية املنافسة مع صفقة أوبر وكرمي، حلماية حقوق الركاب والكباتن
واالستثمار يف سوق النقل التشاركي، مع توضيح األهداف الرئيسية من االلتزامات والضوابط

 إصدار انفوجراف عن إجراءات محاية املنافسة لتنظيم العمل خالل فترة كورونا، حرًصا على سالمة املوظفني
 واملواطنني، وذلك سواء على مستوي العمل الداخلي باجلهاز، أو على مستوى تلقي الشكاوى واإلخطارات من كافة

األشخاص
كورونا فريوس  مواجهة  يف  الشركات  لدعم  اجلهاز  مبادرة  خبصوص  الشائعة  األسئلة  عن  انفوجراف   إصدار 

املستجد
 إصدار انفوجراف عن فوائد اإلرشادات اليت أصدرها اجلهاز بشأن سياسة اإلعفاء الكلي الواردة يف املادة ٢٦ من

.القانون

.

.

.
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منشورات للتوعية بأضرار التواطؤ في التعاقدات الحكومية

إصدار مجموعة من المطبوعات التي تساهم في نشر ثقافة المنافسة
:والتوعية بدور الجهاز على نحو ما يلي

له الشائعة  واألشكال  بالتواطؤ  التعريف  إىل  املنشورات  تلك   هتدف 
 واألضرار الواقعة منه، والتوعية بكيفية مواجهة عمليات التواطؤ اليت
 قد تتم بني األشخاص والشركات املتنافسة أثناء طرح اجلهات احلكومية
 للعمليات التعاقدية بأشكاهلا املختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات
شبهة وجود  حالة  يف  املنافسة  محاية  جهاز  إخطار  وكيفية   وغريها، 

.تواطؤ أو خمالفة ألحكام القانون يف العمليات التعاقدية املختلفة

التوعية ونشر ثقافة المنافسة
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آرائهم ملعرفة  الصلة  ذات  واألطراف  املواطنني  إشراك  األحيان  بعض  يف  تتطلب  واليت  اجلهاز  عمل  لطبيعة   نظًرا 
 وتوجهاهتم بشأن بعض القضايا اليت يقوم بفحصها، وبيان آثار بعض املمارسات اليت حتدث يف السوق عليهم، عمد اجلهاز

بإجراء استبيانات واليت كان من بينها

 استبيان للركاب حول مدى تأثرهم باستحواذ أوبر على كار-مي عقب توصل الشركتني إىل اتفاق مبوجبه سوف
.تستحوذ شركة أوبر على ١٠٠% من أصول شركة كار-مي

.

إعداد استبيانات حول القضايا التي يقوم بدراستها ونشرها على
الموقع اإللكتروني وصفحات التواصل االجتماعي

التوعية ونشر ثقافة المنافسة
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التقارير والمؤشرات الماليــة

 إمياًنا من اجلهاز بأن كل جهة هي جزء من املنظومة االقتصادية، وتلعب دوًرا يف املحافظة على املال العام، وكذلك العمل على
 ترشيد اإلنفاق إىل أقصى حد للتخفيف من أثر النفقات على موازنة الدولة، والصرف للضرورة فقط فيما حيتاجه اجلهاز للقيام

بدوره دون التأثري على فعاليته، وخاصة يف ظل جائحة كورونا قام اجلهاز باآليت

توفري متويل ملعظم السفريات واملأموريات اخلارجية بعيًدا عن موازنة
الدولية لضمان تواجد اجلهاز وكذا زيادة للمأموريات اخلارجية، وحماولة متثيل اجلهاز يف املحافل   إيفاد أعضاء اجلهاز 

خربات أعضائه
 تفعيل منظومة الدفع اإللكتروين احلكومية اخلاصة باملرتبات واملوردين، وكذا تفعيل املنظومة اإللكترونية لإلدارة املالية

واملوازنة كلها
العمل على ختفيض التكاليف الشهرية اخلاصة مبقر اجلهاز احلايل، واخلاصة باخلدمات اليت تقدمها إدارة القرية الذكية
املايل العام  خالل  التوايل  على  عشر  الرابع  للعام  للمحاسبات  املركزي  اجلهاز  من  مالحظات  دون  تقرير  على   احلصول 

٢٠٢٠/٢٠١٩.
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التوعية ونشر ثقافة المنافسة

٨٥٢٠٢٠
٢٠١٩ التقرير السنوي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية



 جهاز حماية المنافسة ومنع الممارســات االحتكارية

القرية الذكية، مبنى ١٩ ب، الدور األول، طريق مصر إسكندرية الصحراوي

تليفون :

فاكس :

بريد إلكتروني :

٣٥٣٥١٩٠٠٢٠٢( )
٣٥٣٧٠٤٣٧

info@eca.org.eg
www.eca.org.eg

/EgyptianCompetitionAuthorityECA
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الموقع :


