


  3 رقم  بالقانون  االحتكارية  الممارسات  ومنع  المنافسة  حماية  قانون  صدر 
في 15 فبراير 2005. ويهدف القانون إلى أن تكون ممارسة النشاط االقتصادي 
على النحو الذي ال يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو اإلضرار بها. 
التزام كافة األشخاص  تنافسية فعالة في إطار  بيئة  إلى خلق  ويؤدي ذلك 

الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا في السوق بأحكام القانون.

واتخاذ  القانون  أحكام  تطبيق  مسئولية  المنافسة  حماية  جهاز  ويتولى 
من  إما  بالمنافسة،  الضارة  الممارسات  لكشف  والبحث  التقصى  إجراءات 
خالل تلقى البالغات من االشخاص أو من خالل تلقى طلبات الدراسة وإبداء 

الرأى المقدمة من الحكومة أو من خالل مبادرة من قبل الجهاز. 

وقد نص القانون على اختصاص الجهاز بنشر ثقافة المنافسة فى المجتمع 
السوق  ومبادئ  القانون  فى  عليها  المنصوص  باألحكام  التوعية  خالل  من 

الحر بوجه عام. 

ومن هذا المنطلق يقدم الجهاز للمواطنين هذا الكتيب والذى يتضمن أمثلة 
افتراضية للممارسات االحتكارية المنصوص عليها فى القانون ) المواد 6، 7، 8 (، 
حماية  قانون  عليها  يعاقب  أن  يمكن  التى  بالممارسات  المستهلك  لتوعية 
المنافسة فضال عن توعية االشخاص العاملين فى السوق بتلك المخالفات 

لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

األمثلة الواردة في هذا الكتيب ليس لها عالقة  بأحداث واقعية، إنما هي أمثلة 
افتراضية للتوعية بالمخالفات المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة 

مقدمة 
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مادة 6: إتفاقات بين الشركات المنتجة لذات المنتج



انا عملت االجتماع 
دا عشان مش عاجبني 

اللى بيحصل في السوق

مش عاجبني ان كل واحد 
فينا يقف زي اللقمة في الزور 
للتاني وتفضل حرب األسعار   

شغالة بينا

انا كمان مش مبسوط من 
الموضوع دا ..وعشان كدة 

شايف اننا الزم نتفق عشان 
نريح بعض 

تقصد ايه بالكالم دا ؟

45

إجتماع ألصحاب شركات الشاي



67

اكيد محدش بيدور على 
التعب ...بس هنتفق ازاي 

انا موافق على الكالم دا 
طالما ارباحنا هتزيد 

حلو أوي الكالم دا.. وعشان 
ده يتحقق الزم نعمل اجتماع 

شهري نتفق فيه على 
األسعار  دي 

اقولكم انا ... الموضوع 
سهل وبسيط، احنا 

هنتفق على تثبيت األسعار 
ونزودها براحتنا



89

بعد االجتماع بفترة .... ارتفعت األسعار بشكل كبير

ودا كان رد فعل الناس

خالص اتفقنا ... انا سعيد 
باالجتماع دا وهتكون دي 

بداية التواصل والتفاهم بينا 

اه فعال ... الموضوع بقى مش 
طبيعي، والغريب إن األسعار 

كانت ارخص من كدا بكتير

انت مش مالحظ أن أسعار 
الشاي غليت قوي 

اتنين مواطنين قاعدين على القهوة



1011

واضح إن الشركات عاملة 
رباطية علينا وبيغلوا األسعار 

براحتهم 

والله الواحد تعب ومش 
عارف يعمل ايه 

ال انا ماسكتش وسألت في 
الموضوع وعرفت اننا ممكن 

نقدم بالغ لجهاز حماية 
المنافسة 

طيب ومستني ايه ...يال بينا 
نقدم البالغ 



1213

داخل مقر جهاز حماية المنافسة

بعد ملئ اإلستمارة الخاصة بالبالغ

ممكن نقدم بالغ 

طبعا ..أتفضلوا املوا 
استمارة البالغ 

أتفضلوا هنعمل مع حضراتكم اجتماع 
عشان تشرحولنا الموضوع اكتر 



1415

بعد الفحص والتحقيق
تبين للجهاز أن شركات الشاي خالفت الفقرة )أ( من الماده )6( 

من قانون حماية المنافسة )اتفاقات أفقية / تكتالت ضارة 

بالمنافسة(

› انظر نص المادة 6 في الصفحة التالية ‹

وبعد مـا الجهـــــاز طبـــق القانـــــون علــى الشركـــــــات المخالفــــــة، 

حصلت منافسة حقيقية بين شركات الشاي كانت سبب في 

إن األسعــار انخفضــت وتنوعــت االختيـــارات امـــام المستهلك 

وارتفــع مستـــوى الجــــودة.

بنشكركم على تقديم البالغ 
وإحنا هنحقق في الموضوع 

وهنتابع مع حضراتكم 

داخل االجتماع

احنا جاين نقدم بالغ ضد 
شركات الشاي عشان األسعار ارتفعت 
بشكل مش مفهوم في الفترة األخيرة 
وإحنا بنشك إن الشركات متفقة على 

األسعار مع بعض



مادة 7:اتفاق بين شركة و مورد أو عميل
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• رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع أو شراء المنتجات

• اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها

• التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو االمتناع عن الدخول في 
المناقصات والمزايدات 

• تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو االنتاج

          

هذه االتفاقات والعقود محددة في القانون على سبيل الحصر 

بين  التعاقـــد  أو  االتفــــاق  حظـــر   )6( المـــادة 

أشخــاص متنافســـة في الســوق المعنيــة إذا 

كان من شأنه: 
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هي القهوة مش مسكرة 
ليه ... انتي نسيتي 
تحطي سكر وال ايه ؟

ال والله يا ماما بس نوع السكر 
دا وحش قوي ومهما احط منه 

مش بيعمل حاجة 

طب متجيبي نوع غيره 

دا نوع جديد مغرق السوق 
في إسكندرية عندنا 

وبنالقي األنواع التانية 
بصعوبة  

األم في زيارة لبنتها في اإلسكندرية



2021

بالقيه هنا بصعوبة يا ماما 
والنبي خليه يبعتلي شوية 

غالى والطلب رخيص ...هبعتلها 
حاضر ......... بس ازاي مش القياه 

في إسكندرية، انا الزم أشوف 
الموضوع دا مع مدير التوزيع

األم تجلس مع األب في القاهرة

انا سمعت عن النوع دا 
عندنا في القاهرة والناس بتشتكي 

منه برضوا ...بس الحمد لله باباكي بيجبلنا 
السكر من المصنع بتاعه 

والنبي 
يا حاج ابقى ابعت شوية 

سكر لبنتك في إسكندرية عشان 
مش القياه عندهم خالص والنوع اللي 

عندهم وحش قوي 



2223

والله يافندم احنا عندنا مشكلة كبيرة في الموضوع ده،  في 
مصنع جديد دخل السوق عامل عقود مع معظم المحالت 
في اسكندرية ومشترط عليهم انهم ميبعوش غير النوع 
بتاعه والموضوع ده بقى بيحصل في معظم المحافظات، 

وده مش مأثر علينا لوحدنا،  ده مأثر على مصنع السكر التالت 
اللي معانا في السوق 

اعرض الموضوع على مدير 
الشئون القانونية وأنا هجتمع 

معاه بكره

قولي 
ايه رأيك في الموضوع اللي 

كلمك فيه مدير التوزيع 

أزيك يا أستاذ ... إيه أخبار 
التوزيع في إسكندرية ..  ليه النوع 

بتاعنا مش موجود هناك؟ 

األب يتحدث مع مدير التوزيع على الهاتف

األب يجتمع مع مدير الشئون القانونية   



2425

طب مستني ايه .. 
ياالنروح نقدم البالغ 

ممكن أقدم بالغ فورا 

اتفضل يافندم املى 
االستمارة الخاصة بالبالغات

داخل مقر جهاز حماية المنافسة

انا فهمت منه الموضوع 
بالتفصيل يافندم وواضح كده ان 

اللي بيحصل ده مخالف لقانون حماية 
المنافسة ، والزم نروح نقدم بالغ لجهاز 

حماية المنافسة



2627

بعد الفحص والتحقيق
بعد فحص كافة عقود التوزيع المبرمة بين مصنع السكر واماكن التوزيع 

تبين للجهاز إن كافة العقود المبرمة في جميع المحافظات مخالفة 

للمادة 7 من قانون حماية المنافسة )اتفاقات رأسية( ألن العقود بتلزم 

الموزع انه يوزع منتجات المصنع فقط وبالتالي يضر بالمنافسة في 

السوق ويؤثر بشكل سلبي على المواطن واالقتصاد بشكل عام 

› أنظر نص المادة )7( في الصفحة التالية ‹

بعد ما الجهاز طبق القانون على المصنع المخالف وألغى كل العقود 

المخالفة، قدر مصنعين السكر الباقين ينزلوا بضاعتهم وحصلت 

منافسة حقيقية في السوق وتنوعت االختيارات أمام المستهلك 

وبقى بيقدر يجيب النوع اللي هو عايزه بكل سهولة، دا باالضافة إلى أن 

نوع السكر بتاع المصنع المخالف جودته اتحسنت عشان يقدر ينافس 

في السوق.  

اتفضلوا هنعمل مع حضراتكم اجتماع 
تشرحولنا الموضوع أكتر

في مصنع سكر جديد دخل السوق 
وعامل عقود توزيع مع المحالت على 
مستوى الجمهورية وبيلزمهم انهم 

ميبعوش غير النوع بتاعه والموضوع ده 
مخلينا مش عارفين نشتغل ومأثر على 

المنافسة في السوق 

بنشكركم على تقديم البالغ 
واحنا هنحقق في الموضوع 

ونتابع مع حضراتكم

بعد ملئ االستمارة الخاصة بالبالغ



مادة 8: إساءة استخدام الوضع المسيطر
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 وقد وضعت الالئحة التنفيذية عددا من المعايير لتحديد ذلك، أهمها: 

* تأثير االتفاق أو التعاقد على حرية المنافسة في السوق 

* وجود فوائد تعود على المستهلك من االتفاق أو التعاقد 

* اعتبارات المحافظة على جودة المنتج أو سمعته ومقتضيات 

        األمن والسالمة 

* مدى توافق شروط االتفاق أو التعاقد مع األعراف التجارية 

        المستقرة في النشاط محل الفحص . 

تنويه: عند فحص مثل هذه الحاالت يتم  مقارنة آثار االتفاق السلبية مع آثاره 
اإليجابية للتوصل إلي وجود أو عدم وجود مخالفة، فكل حالة تختلف عن 
األخرى، هذا مع الوضع في االعتبار أن األصل هو جواز إبرام االتفاقات الحصرية 

المادة )7( حظر االتفاق أو التعاقد بين شخص 

وأي من مورديه أو عمالئه إذا كان من شأن ذلك 

الحد من المنافسة



3031

يا فندم احنا إنتاجنا بيقل 
و دايمًا عندنا نقص في 

المواد الخام

وده من إيه إن شاء الله ؟! 

طيب... أنا هشوف 
الموضوع ده

داخل مصنع للمالبس : حوار بين مدير وصاحب المصنع
أصل في مصانع صغيرة 

كتيرة فتحت في السوق و 
بياخدو مواد خام من نفس المورد اللي 

احنا  بناخـد منـه، ودا طبعـا بيأثـر على 
حصتنا في السوق



3233

ألو مين معايا ؟!

أنا صاحب مصنع )أ(  
للمالبس ازيك يا أستاذ 

باشا ازيك، ليك وحشة والله  

والله انا مش مبسوط 

ليه بس يا باشا  ؟!

كل شوية الوالد في المصنع 
يقولولي إن مفيش مواد خام 
كفاية ودا بيقلل اإلنتاج عندنا

مكالمة هاتفية بين صاحب المصنع و مورد المواد الخام…. 



3435

يا باشا احنا 
منقدرش نزعلك

أيوة بص بقى يا سيدي احنا 
هنعمل عقد بيقول إن أنا هاخد منك كل 

الكميات اللي عندك  على طول وبالسعر اللي 
يعجبك بس بشرط انك هتوردلي أنا بس...

موافق وال ايه..؟

أل ماهو بص بقى زي ما أنت 
قلت كدة أنا أكبر عميل عندك فانت الزم 

تريحنى ومتبعش لحد غيري واال مش 
هتعامل معاك 

يا باشا  حضرتك أكبر عميل 
عندنا ومسيطر على السوق كله، المشكلة بس 
إن في كذا مصنع صغير فتح وبياخدو من نفس 

المواد  اللي حضرتك بتاخدها



3637

بس ده كده إفترى وظلم 
خصوصا انك عارف ان باقي الموردين 

ميقدروش يسدوا احتياجتنا، وامكانياتنا المادية مش 
بتسمحلنا باالستيراد وبكده مش هنعرف ننتج وال نبيع 

وهنفلس ونخرج من السوق .... إحنا هنبلغ 
جهاز حماية المنافسة بالكالم ده

موافق طبعًا يا فندم هو 
احنا نقدر نزعل جنابك

إنت ازاي مش هتدينا مواد خام، 
نشتغل ازاي احنا طيب 

والله دي مصالح  أنا مليش دعوة  بقى 
تشتغلو متشتغلوش دا ميخصنيش 
انا المهم عندي ابيع الكمية  بتاعتي 
كلها ولو مش عاجبكم  خدوا من حد 

تاني او استوردوا من برة  

تجمع أصحاب المالبس الصغيرة مع المورد في مكتبة بعد فترة 
من إبرام العقد



3839

اتفضلوا هنعمل مع 
حضراتكم اجتماع تشرحولنا 

الموضوع اكتر

ممكن نقدم بالغ 

طبعا..اتفضلو املو 
استمارات البالغات دي ...

بعد ملئ االستمارة الخاصة بالبالغ

داخل مقر جهاز حماية المنافسة
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بعد الفحص والتحقيق
تبين للجهاز أن صاحب مصنع )أ( للمالبس يتمتع بعناصر السيطرة 

في السوق ألن حصته السوقية اكثر من 25% من السوق، ويقدر كمان 

بقرارات منه التحكم في رفع أو خفض األسعار أو يحدد كميات المالبس 

المعروضة ، وهو بيستغل وضعه المسيطر وبياخد كل كميات المواد 

الخام من اكبر مورد وبيمنعه من إنه يتعامل مع المصانع التانية إللي 

مش قادرة تواجه صاحب المصنع.

وبالتالي توصل الجهاز الى أن صاحب المصنع أساء استخدام وضعه 

المسيطر من خالل مخالفته للفقرة )ط( من المادة )8( من قانون حماية 

المنافسة.)إساءة استخدام الوضع المسيطر( 

› أنظر نص المادة )8( في الصفحة التالية ‹

بعد ما الجهاز طبق القانون على الشركة المخالفة ، توقفت الشركة 

المخالفة عن إساءة استخدام وضعها المسيطر وقدرت المصانع 

الصغيرة تكمل في السوق وحصلت منافسة حقيقية بين كل 

الشركات.. وده كان سبب في إن األسعار انخفضت وتنوعت االختيارات 

امام المستهلك وارتفع مستوى الجودة.     

يعد هذا الفعل هو أحد صور إساءة استخدام الوضع المسيطر 

المنصوص عليها في المادة 8 من قانون حماية المنافسة ...يمكنك 

التعرف على باقي األفعال المحظورة في الصفحة التالية  

بنشكركم على تقديم 
البالغ واحنا هنحقق في الموضوع 

ونتابع مع حضراتكم

المورد مش راضي يوردلنا مواد 
خام وعامل عقد مع مصنع )أ( للمالبس 

وبيورد كل الكميات اللي عنده للمصنع دا.. واحنا 
بالطريقة دي هنفلس ونقفل مصانعنا

داخل االجتماع



أ- فعل من شأنه أن يؤدي الى عدم التصنيع أو االنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات 
محددة 

التعامل  وقف  أو  شخص  أي  مع  منتج  شراء  أو  بيع  صفقات  إبرام  عن  االمتناع  ب- 
معه على نحو يؤدي الى الحد من حريته في  دخول السوق أو الخروج منه في أي 

وقت 

أساس  على  غيره  دون  منتج  توزيع  على  االقتصار  الى  يؤدي  أن  شأنه  من  فعل  ج- 
بين  وذلك  زمنية  فترات  أو  مواسم  أو  عمالء  أو  توزيع  مراكز  أو  جغرافية  مناطق 

أشخاص ذوي عالقة رأسية 

د- تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات 
تكون بطبيعتها  أو بموجب االستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة بمحل التعامل 

األصلي أو االتفاق 

أو  البيع  أسعار  في  التعاقدية  مراكزهم  تتشابه  مشترين  أو  بائعين  بين  التمييز  هـ 
الشراء أو في شروط التعامل

و- االمتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا

ما  استخدام  له  منافس  لشخص  يتيحوا  أال  معه  المتعاملين  على  يشترط  أن  ز- 
يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم رغم أن إتاحة هذا االستخدام ممكن اقتصاديا

ح- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة

ط- إلزام المورد بعدم التعامل مع منافس 

إعداد إدارة اإلعالم والتوعية

بجهاز حماية المنافسة

2013

المادة )8( األفعال المحظورة على كل شخص 

يثبت أن له وضع مسيطر في السوق، وهي

4243

•  هذه األفعال محددة على سبيل الحصر

من  فعل  لكل  والمعايير  الضوابط  من  عددا  للقانون  التنفيذية  الالئحة  وضعت    •
األفعال التي تمثل إساءة استخدام السيطرة 



المنافسة وسيلة مش هدف ... وهدفنا كلنا إن اقتصاد بلدنا يبقى أقوى 

عشان حياتنا وحياة أوالدنا تكون أفضل... كل واحد فينا عليه دور الزم 

يؤديه ... المستهلك الزم يكون ليه دور ايجابي وفعال في مراقبة السوق 

وإبالغ الجهاز بأي شبهة مخالفة للقانون ... وكذلك الشركات الزم تتحلى 

بروح المنافسة الشريفة وتلتزم بالقانون ومتسمحش بأن أي شركة 

تخالف القانون...  واحنا كجهاز مش هنكتفي بدورنا الرقابي بس ولكن 

هيكون شغلنا الشاغل هو توعية كل األطراف بالقانون وفوائد المنافسة 

وهنساعدهم عشان يؤدوا ادوارهم على أكمل وجه  

هدفنا كلنا واحد... هدفنا اقتصاد بلدنا

جهاز حماية المنافسة
القرية الذكية ، مبنى B19 ، الدور األول، 

الكيلو 28 طريق اإلسكندرية الصحراوي
ت: 35351900 )202+(

فاكس:35370437 )202+(
info@eca.org.eg :البريد اإللكتروني

www.eca.org.eg
 facebook.com/

EgyptianCompetitionAuthorityECA

 twitter.com/EgyCompetition


