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يشهد االقتصاد المصري منذ مطلع عام ۲۰۱۱ العديد من التغيرات 

المتالحقة على كٍلّ من الساحة االقتصادية والساحة السياسية. 

وقد فرضت هذه التغيرات ضرورة إعادة النظر في آليات عمل العديد 

من الجهات والمؤسسات الحكومية على النحو الذي يضمن تحقيق 

األهداف الرئيسية المعلنة للدولة؛ من نمو اقتصادي، وتوفير بيئة 

مالئمة لالستثمار، وتوليد المزيد من فرص العمل، وتوسيع قاعدة 

توزيع ثمار النمو؛ بما يحقق العدالة االجتماعية المنشودة.

وفي هذا السياق، وباالتفاق مع ما أعلنته الدولة من توجه للمرحلة 

القادمة تقوم على تشجيع القطاع الخاص كمحرك للنمو، يأتي جهاز حماية المنافسة ليؤكد على دوره 

كأداة رئيسية لضمان سيادة المنافسة في كافة األسواق المصرية.

وليس بغافٍل عما يترتب على سيادة المنافسة من تحقيق منافع لكافة األطراف بالسوق؛ من مستثمر 

يمكن له أن يمارس النشاط االقتصادي وفقاً لقواعد واحدة معلنة، ومستهلك يمكن له أن يضمن توافر 

السلع والخدمات باألسعار المالئمة والجودة المطلوبة، واقتصاد قومي يتسم بمحدودية الموارد ويسعى 

إلى إعالء أهمية الكفاءة االقتصادية.

ومن أجل هذا صاَغ جهاز حماية المنافسة أهدافه الرئيسية خالل السنوات القادمة لتشمل: 

أوالً: مزيداً من استقاللية الجهاز من خالل إعداد مقترحٍ بتعديل القانون. 

ثانياً: العمل المكثف لتنمية الوعي بقانون المنافسة ودور الجهاز. 

ثالثاً: التأكيد على أن دور الجهاز دائماً يتسع ليشمل طرح المبادرات الالزمة لدفع المنافسة باألسواق 

المصرية، بل ويتبنى هذه المبادرات والدفع بتحقيقها. 

رابعاً: استكمال تطوير الجهاز فنياً وبشرياً ومؤسسياً؛ بما يؤهله ألداء مهامه المنوط بها في المرحلة 

القادمة، وأخيراً استكمال بناء شبكة العالقات الدولية والمحلية بين جهاز حماية المنافسة واألجهزة 

المناظرة على الساحة الدولية من ناحية، واألجهزة المحلية المنوط بها الرقابة على األسواق من ناحية 

أخرى، بما يسمح بتحقيق األهداف االقتصادية للدولة. 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

التقرير السنوى لعام ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳
۳

األستاذة الدكتورة /منى طعيمة الجرف     

رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية   

المستشار/ فرحات عبد العظيم 

نائب رئيس مجلس الدولة 

• ممثلون عن الوزارات

األستاذ/ هاني دميان 

مساعد وزير المالية 

المستشار/ هشام رجب 

  
۱
مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية للشئون القانونية والتشريعية

المستشار/ خالد صالح 

نائب رئيس محكمة النقض ومستشار وزير االستثمار

• من ذوي الخبرة 

الدكتور/ محمد صقر 

أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 

الدكتور/ محمد الفقي 

أستاذ مساعد ورئيس قسم القانون التجاري بكلية حقوق جامعة اإلسكندرية

األستاذ/ محمد الحمامصي 

عضو مجلس إدارة بنك مصر 

األستاذ/ سعيد األلفي 

الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك 

• ممثلون عن االتحادات   

الدكتور/ أحمد فكري عبد الوهاب 

ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية 

األستاذ/ محمد المصري 

ممثل عن االتحاد العام للغرف التجارية 

الدكتور/ مصطفى الحمادي

ممثل عن االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية 

األستاذ/ حسن عبد المجيد 

ممثل عن اتحاد البنوك 

الدكتور/ أنور رسالن 

ممثل عن االتحاد النوعي لهيئات حماية المستهلك

ظل المستشار هشام رجب عضواً بمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة حتى تاريخ ۱۲– ۱۲–۲۰۱۲
۱

أعضاء مجلس اإلدارة

التقرير السنوى لعام ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳
٤
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التقرير السنوى لعام ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳

يسعى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية إلى العمل الدؤوب على تطبيق رؤيته 

بأن يكون األداة األولى لتحقيق المنافسة الحرة ومنع الممارسات االحتكارية في السوق المصري؛ بما 

يضمن مصلحة المنتج والمستهلك ويعزز كفاءة االقتصاد القومي ككل. ويبذل الجهاز قصارى جهده لنشر 

ثقافة المنافسة بين جميع فئات المجتمع المصري.

وفي هذا اإلطار يسعى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية إلى تحقيق خمسة أهداف 

إستراتيجية، وهي على النحو التالي:

▪ أوالً: تدعيم دور الجهاز وتعزيز فاعليته في حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية.
▪ ثانياً: تقديم المبادرات والمقترحات لدعم المنافسة الحرة والترويج لهذه المبادرات ومساندة تطبيقها. 

▪ ثالثاً: نشر وتعزيز الوعي بأحكام القانون وبثقافة المنافسة.
▪ رابعاً: تنمية قدرات الجهاز البشرية والمؤسسية لرفع كفاءة األداء.

▪ خامساً: التنسيق والتكامل مع األجهزة الرقابية المحلية األخرى، لتنظيم األسواق وتوفير بيئة منافسة 
  سليمة، وكذا تدعيم التعاون مع الجهات الدولية المناظرة. ولتحقيق األهداف اإلستراتيجية سالفة الذكر، 

  عمل الجهاز على خمسة محاور رئيسية كالتالي:

أهداف ومحاور عمل الجهاز في عام ۲۰۱۳-۲۰۱۲

التعديالت التشريعية

وتعزيز سياسات 

المنافسة

رفع كفاءة التقارير

والدراسات

رفع الكفاءة

المؤسسية

والبشرية للجهاز

التوعية ونشر ثقافة

المنافسة

التنسيق مع الجهات

ذات الصلة على

الصعيدين المحلى

و الدولى

٥

اوالً: التعديالت التشريعية
و تعزيز سياسات المنافسة
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التقرير السنوى لعام ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳التقرير السنوى لعام ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳

أوالً: التعديالت التشريعية وتعزيز سياسات المنافسة

قام الجهاز بمخاطبة وزير التربية والتعليم بغرض تعديل الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة في شأن الزي 

المدرسي، وذلك بعد أن ورد للجهاز عدة بالغات من بعض أولياء األمور تفيد احتمالية وجود مخالفة لقانون 

حماية المنافسة في هذا الشأن، وتم التأكيد على ضرورة عدم إلزام ولي األمر بشراء الزي من مكان محدد 

أو من مورد بعينه، بل يتم تحديد الزي فقط دون التقيد بوضع عالمة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك،

حيث إن ذلك قد يكون من شأنه إجبار ولي األمر على شراء الزي المدرسي من مكان محدد، وهو ما قد 

يشكل مخالفة لقانون حماية المنافسة.

 وفي إطار ذلك، تم التنسيق مع الوزارة إلصدار توجيهات وتعليمات مشددة لجميع اإلدارات التعليمية 

والمدارس الخاصة التابعة لها بكافة أنواعها (عربي – لغات – مدارس ذات طبيعة خاصة)، بضرورة االلتزام

بقانون حماية المنافسة في موضوع الزي المدرسي، من خالل تحديد مواصفات الزي بمعرفة إدارة المدرسة 

وإثباتها في الالئحة الداخلية لها، على أال يتم تغيير هذه المواصفات قبل مرور ثالث سنوات على األقل، على 

أن يتم التعديل ابتداًء من الصف األول من كل مرحلة، وال يتم بيع هذا الزي داخل سور المدرسة ويتم شراءه

بمعرفة أولياء األمور دون تدخل من إدارة المدرسة. 

وجدير بالذكر أن هذا األمر قد تم دراسته بناء على بالغات مقدمة للجهاز، ويحتوي قسم البالغات 

بهذا التقرير على بيان مفصل عن هذه البالغات. 

قام السيد رئيس مجلس الوزراء بإرسال خطاب لجميع الجهات الحكومية يفيد ضرورة االلتزام بقانون حماية 

المنافسة، وجاء ذلك نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلها الجهاز خالل الفترة الماضية للتأكيد على أهمية 

توافق القرارات والقوانين ذات الصلة مع قانون حماية المنافسة من أجل تعزيز منظومة المنافسة في 

مصر. 

۸

- التعديالت التشريعية: 

         تشكيل لجنة معنية بالتعديالت التشريعية الخاصة بقانون حماية المنافسة

.

 

أوالً: التعديالت التشريعية وتعزيز سياسات المنافسة
القانون  تفعيل  وزيادة  السوق  كفاءة  رفع  االحتكارية على  الممارسات  ومنع  المنافسة  يعمل جهاز حماية 

ودعم استقاللية الجهاز من خالل إدخال بعض التعديالت الضرورية على القانون الحالي، فضالً عن المضي 

قدما نحو تعزيز مفهوم سياسة المنافسة والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والوزارات المختلفة لرسم 

سياسة عامة للمنافسة؛ من خالل مشاركة الجهاز بالرأي حول القرارات والقوانين التي من شأنها التأثير 

على المنافسة، عالوة على تقديم المساعدات المختلفة لدعم منظومة المنافسة.

تم تشكيل لجنة معنية بالتعديالت التشريعية الخاصة بقانون حماية المنافسة بموجب قرار رئيس مجلس 

اإلدارة رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۲ الصادر في ۲۰۱۲/۹/٤. وضمت اللجنة في تشكيلها رئيس مجلس إدارة الجهاز 

وبعض األعضاء القانونيين واالقتصاديين بمجلس اإلدارة فضالً عن مدير إدارة سياسات المنافسة بالجهاز، 

بالمستشارين  االستعانة  تم  كما  نصوصها.  وصياغة  التشريعية  التعديالت  باقتراح  المعنية  اإلدارة  وهي 

القانونيين لرئيس الجهاز كخبراء من خارج تشكيل اللجنة.

المقترحات الخاصة بتعديل بعض أحكام  أو  القوانين  إليها بدراسة كافة مشروعات  اللجنة المشار  وتختص 

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية والتي تقدم من قِبَل الحكومة أو أعضاء البرلمان على 

السواء، وتقدم هذه اللجنة مالحظاتها وتعليقاتها في هذا الشأن شفاهة أو كتابة أمام الجهات المعنية، هذا 

باإلضافة إلى اختصاصها بمراجعة كافة نصوص قانون حماية المنافسة والئحته التنفيذية واقتراح تعديل أو 

إضافة المواد التي تراها ضرورية والزمة. 

قانون  أحكام  بعض  بتعديل  الخاصة  المقترحات  كافة  لمناقشة  اللجنة على مدار ستة أشهر  انعقدت  وقد 

عن  الصادرة  اإلرشادية  والدالئل  والقواعد  المقارنة  القوانين  من  بالعديد  االسترشاد  مع  المنافسة  حماية 

المنظمات الدولية في هذا الشأن. 

التفسيرات  اللغة للحد من  التركيز على عدة تعديالت شكلية تستهدف ضبط  اللجنة إلى ضرورة  وانتهت 

استهدفت  التي  الموضوعية  التعديالت  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  هذا  القانون،  نصوص  لبعض  المختلفة 

تحقيق االستقاللية وضمان فعالية القانون وكفاءة الجهاز، فضال عن تحقيق العدالة وذلك من خالل استحداث 

التعديالت اآلتية:

 

▪ تخويل الجهاز حق طلب رفع الدعوى الجنائية والتصالح فيها.
النظر في تشكيل  إعادة  الجهاز مع  أداء  أكثر في  ديناميكية  اإلدارة إلضفاء  أعضاء مجلس  تخفيض عدد   ▪

المجلس إلضفاء قدر أكبر من االستقاللية عليه.

▪ إعطاء الجهاز حق المراقبة المسبقة لعمليات االندماج واالستحواذ؛ لتحقيق المعالجة الوقائية لمشكالت 
المنافسة، وذلك قبل  الحد من  يترتب عليها  التي  العمليات  المنافسة في السوق، وذلك من خالل منع 

نفاذها.

▪ تشديد العقوبات على الممارسات االحتكارية خصوصاً االتفاقات األفقية التي يكون موضوعها رفع األسعار    
أو اقتسام األسواق أو تقييد حجم المعروض.

▪ اإلعفاء الوجوبي للمبلغ من كامل العقوبة في جرائم االتفاقات األفقية المشار إليها. 
▪ تشديد العقوبات في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات 

   المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة.

▪ توقيع الغرامات بالنسبة للمخالفات الخاصة بالممارسات االحتكارية بشكل يتناسب مع حجم أعمال 
   الشخص المخالف في السوق، وذلك للموازنة بين هدف ردع كل من يحاول ارتكاب ممارسة احتكارية من 

   ناحية، وهدف العدالة في فرض عبء الغرامة.

▪ توسيع دائرة نطاق تطبيق القانون لتشمل صور أخرى من العقود بخالف عقود البيع والشراء مثل عقود 
   اإليجار وتقديم الخدمات.

- في إطار تعزيز سياسات المنافسة، قام الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية 
لتحقيق  اآلتي: 

                          إلزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون حماية المنافسة

                              عدم إلزام أولياء األمور بشراء زي مدرسي محدد

۷
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عدم اقتصار اإلعالنات الحكومية على التليفزيون الرسمي

قام الجهاز بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رًدّا على الخطاب المرسل من قبلها بناء على توجيه 

السيد وزير اإلعالم، والذي يفيد ضرورة قيام الوزارات واألجهزة الحكومية باقتصار إعالناتها على شركة وكالة 

صوت القاهرة لإلعالن المستحوذة بشكل حصري على كافة إعالنات التليفزيون الرسمي للدولة، وهو األمر 

الذي رآه الجهاز قد يحمل في طياته شبهة مخالفة ألحكام قانون حماية المنافسة. 

وعليه فقد أوصى الجهاز بأن تقوم شركة وكالة صوت القاهرة لإلعالن بالتقدم بطلب إلى الجهاز بغرض إعفاء 

ذلك  كان من شأن  إذا  ما  تحديد  الجهاز من  يتمكن  الحكومية حتى  الجهات  إبرامها مع  المزمع  التعاقدات 

تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع تعود على المستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك 

وفقاً لحكم المادة (۹) فقرة (۲) من قانون حماية المنافسة ووفقا للضوابط واإلجراءات التي تحددها الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون.

عدم بيع الغاز الطبيعي المستورد بأسعار تمييزية

قام الجهاز بمخاطبة وزير البترول بخصوص ما تردد عن اعتزام الوزارة استيراد كميات من الغاز الطبيعي وبيعها 

بأسعار تمييزية بين المصانع كثيفة االستهالك القائمة منذ فترة وبين تلك المصانع التي أنشئت حديثاً، حيث 

طالب جهاز حماية المنافسة الوزارة بعدم بيع الغاز الطبيعي المستورد بأسعار تمييزية لما قد يشكله هذا 

من ضرر على المنافسة. وقد استجابت وزارة البترول وأكدت في كتاب موجه إلى الجهاز بأنها ال تسعى إلى 

إضعاف القدرة التنافسية لبعض الشركات أمام البعض، وأنها ستدعو جهاز حماية المنافسة لسماع رأيه عند 

مناقشة قرارات بيع الغاز الطبيعي.

التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

قام الجهاز بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك في إطار عضوية الجهاز بلجنة 

حماية المستهلك الُمشكَّلَة من قِبَل مرفق الكهرباء. وتعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية يشارك فيها الجهاز 

بحيث يتمثل دوره في التأكد من عدم وجود أي تقييد غير مبرر للمنافسة في التشريعات والقرارات التي 

يتخذها مرفق الكهرباء.

التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن الجلد الخام

قام الجهاز بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن اعتزامها تشكيل لجنة تعمل على تحديد النسب 

التي تحصل عليها مدابغ عين الصيرة ومدابغ المنطقة الحرة من الجلد الخام. وذلك في إطار حرص الجهاز 

على االرتقاء بالمنافسة في األسواق ولضمان بيئة تنافسية سليمة، وقد أوصى الجهاز باآلتي:

▪ عدم تناول اللجنة المزمع تشكيلها موضوعات متعلقة بتحديد األسعار أو اقتسام المنتجات أو تحديد حجم 
   المعروض في السوق، والتي قد تشكل مخالفة ألحكام المادة (٦) من قانون حماية المنافسة ومنع 

   الممارسات االحتكارية.

۹
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▪ أهمية أخذ اللجنة في االعتبار تأثير تداول الجلد الخام على المصانع التي تعمل في صناعة الجلود، نظراً 
للقيمة المضافة لهذه الصناعة على االقتصاد مقارنة بتجار الجلود والمدابغ.

▪ أهمية عقد جلسات استماع مع كافة المعنيين في القطاع؛ ويشمل ذلك تجار الجلود، والمدابغ بما فيها 
ممثلين عن المدابغ صغيرة ومتوسطة الحجم، ومصانع المنتجات الجلدية. 

▪ مراعاة عقد جلسات االستماع المشار إليها بين أشخاص متنافسة (سواء منافس قائم أو محتمل)، كلٌّ 
على انفراد، نظراً لما قد تساهم هذه الجلسات في توفير البيئة المالئمة للتواطؤ بين بعضهم البعض، األمر 

الذي قد يشكل مخالفة ألحكام المادة (٦) من قانون حماية المنافسة. 

التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن الزيوت المستعملة

قام الجهاز بإرسال مذكرة موجزة بشأن سبل االرتقاء بالمنافسة في قطاع الزيوت المستعملة، والتي من 

شأنها تقليص األضرار البيئية الستخدامات الزيوت المستعملة، وذلك في ضوء الواقع المصري الحالي مقارنة 

بتجارب الدول األخرى. 

وجاء ذلك إيماناً من الجهاز بأهمية التكامل بين أجهزة الدولة المختلفة لدى مباشرة كل جهة الختصاصاتها.

التعاون مع جهاز شئون البيئة

شارك جهاز حماية المنافسة في اجتماعات اللجنة الدائمة لألوزون المشكلة من العديد من ممثلي األجهزة 

الحكومية المعنية وذلك بجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة. 

المتعاملين في  السادة  تعترض  أية مشاكل  للعمل على حل  الحاجة  وتعقد هذه االجتماعات كلما دعت 

المواد الهيدروكلور وفلوروكربونية (HCFC’s) والتي تتناقص حصة الدول منها سنوياً وفقاً لبروتوكول مونتريال 

الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة األوزون ومن ضمنها مصر. هذا وال يجوز استيراد تلك المواد إال بناء على 

موافقة جهاز شئون البيئة.

وقد اشترك الجهاز في حضور هذه االجتماعات لإلفادة بالرأي حول تطبيق البروتوكول عن طريق السماح 

للشركات باالستيراد دون وجود أية عوائق تحد من حرية المنافسة والتأثير عليها مستقبلياً.

التعاون مع وزارة النقل بشأن اعتزام الوزارة تبني مقترحات قد تسبب ضرراً على المنافسة

قام الجهاز بمخاطبة وزير النقل بشأن اعتزام الوزارة تبني مقترحات تختص بإعادة تنظيم ممارسة نشاط 

الوكالة المحلية على نحو يقيد نشاط شركات القطاع الخاص لصالح شركات قطاع األعمال.  كما أفاد الجهاز 

متعلقة  العتبارات  العامة  األعمال  قطاع  لشركات  الحماية  من  نوع  إعطاء  النقل  وزارة  رغبة  حالة  في  انه 

بالصالح العام، فإن الجهاز يوصي بمراعاة عدة معايير عند تعديل قانون رقم ۱ لسنة ۱۹۹۱ على النحو التالي:

▪ أن يتم فرض فقط القيود التي تكون ضرورية لتحقيق المصلحة المحمية.
▪ أن تكون تلك القيود بصفة مؤقتة من الناحية الزمنية.

▪ أن تتناسب هذه القيود مع المصلحة المحمية، بحيث ال تجاوز هذه القيود القدر التي تقتضيه تحقيق
  المصلحة المحمية.

▪ ضمان أن ال تسبب هذه القيود ضرر جسيم على المنافسة بحيث ال تشمل السوق كله أو جزء كبير منه.
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سعى الجهاز خالل هذا العام على العمل الدؤوب لسرعة االنتهاء من فحص البالغات والدراسات المتراكمة 

لديه، باإلضافة إلى عمل مجموعة من األوراق البحثية التي تساعد على تحقيق أهداف الجهاز. وبناًء عليه 

تم عقد أكثر من عشر جلسات لمجلس اإلدارة لالنتهاء من نحو ۲٦ حالة ما بين بالغ ودراسة واتخاذ القرار 

بصددها. وقد تنوعت القرارات ما بين ۸ حاالت عدم اختصاص، و۱٥ حالة عدم وجود مخالفة، وحالة واحدة 

وجد بها مخالفة، وذلك على النحو التالي:

- البالغات

۱- بالغات مقدمة من  بعض أولياء األمور
ضد

بعض المدارس ومتاجر بيع الزي المدرسي

موضوع البالغات

ورد إلى الجهاز عدة بالغات في هذا الشأن على النحو 

اآلتي:

▪ بالغ مقدم من مجموعة من أولياء أمور طلبة مسجلين 
  بمدارس خاصة وحكومية ضد متجر للزي المدرسي 

  يتضررون فيه من قيام المبلغ ضده باحتكاره الزي 

  المدرسي وقيامه بالمغاالة في السعر مع تقديم منتج 

  ال يتسم بأدنى حدود الجودة؛

▪ بالغ مقدم من أحد أولياء األمور ضد متجر ومصنع للزي 
  المدرسي يتضرر فيه من احتكار المبلغ ضده تصنيع الزي المدرسي الخاص بمدارس أبناءه؛

▪ بالغ من أحد أولياء األمور ضد المدرسة المسجل فيها أبناءه، حيث يتضرر من كونه مجبر على شراء 
  الزي المدرسي من متجر معين.  

فحص البالغات 

قام الجهاز بفحص البالغات للتأكد من أنها تدخل ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من 

قانون حماية المنافسة، وتبين أن موضوع البالغات ينصب بشكل أساسي على البالغ من عدم وجود متاجر 

بديلة لشراء الزي المدرسي، نظراً لما تقوم به المدارس من فرض أزياء مميزة ال تتوافر إال عند متجر معين 

بأسعار مرتفعة وجودة منخفضة.

وبفحص الوقائع المبلغ عنها، تبين للجهاز ما يلي:

▪ اعتادت أغلب المدارس على تحديد زي موحد لطالبها ألسباب متعددة سلوكية واجتماعية وعملية، ويعد 
ذلك ممارسة طبيعية من جانب المدارس. ويقصد بالزي المدرسي المميز؛ الزي الذي يتضمن عالمة مميزة 

(غير بادج المدرسة) أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك من عالمات تجعل هذا الزي متفرداً عن أية مدرسة 

أخرى.

ثانياً: رفع كفاءة التقارير والدراسات

استقاللية

شفافية

شفافية مهنية

حيادية

حيادية

حيادية

سرية

سرية

سرية

سرية

Neutralism

Neutralis
Neutralism Professiomalismمهنية

ProfessiomalismTransparency

Transparency

Transparency

Independency

Independency
استقاللية

Independency
Confidentiality

Confidentiality

استقاللية
شفافية مهنية

Neutralismمهنية
Neutralism Professiomalismمهنية

ProfessiomalismTransparency
Transparency

Independency

Confidentiality

Confidentiality

شفافية حيادية

حيادية

سرية

سرية

سرية

Neutralism
Neutralism Professiomalismمهنية

ProfessiomalismTransparency

TransparencyIndependency
استقاللية

Independency
Confidentiality

استقاللية
شفافية مهنية

Neutralismمهنية
Neutralism Professiomalismمهنية

ProfessiomalismTransparency
Transparency

Independency

Confidentiality

Confidentiality

شفافيةاستقاللية مهنية

حيادية

سرية

سرية

سرية
Neutralis

Neutralism Professiomalismمهنية
Transparency

Independency
Confidentiality

Independency

استقاللية

شفافية

شفافية مهنية

حيادية

حيادية

حيادية

سرية

سرية

Neutralism

Neutralis
Neutralism Professiomalismمهنية

ProfessiomalismTransparency

Transparency

Transparency

Independency

Independency
استقاللية

Independency
Confidentiality

Confidentiality

استقاللية
شفافية مهنية

Neutralismمهنية
Neutralism Professiomalismمهنية

ProfessiomalismTransparency
Transparency

Independency

Confidentiality

Confidentiality

استقاللية

شفافية

شفافية مهنية

حيادية

حيادية

حيادية

سرية

سرية

سرية

سرية

Neutralism

Neutralis
Neutralism Professiomalismمهنية

ProfessiomalismTransparency

Transparency

Transparency

Independency

Independency
استقاللية

Independency
Confidentiality

Confidentiality

استقاللية
شفافية مهنية

Neutralismمهنية
Neutralism Professiomalismمهنية

ProfessiomalismTransparency
Transparency

Independency

Confidentiality

Confidentiality

استقاللية

شفافية

شفافية مهنية

حيادية

Neutralis
Neutralismمهنية

ProfessiomalismTransparency
Transparency

Independency

Independency

Confidentiality

استقاللية
مهنية

Neutralism Professiomalismمهنية
ProfessiomalismTransparency
Transparency

Independency

Confidentiality

ثانيًا: رفع كفاءة التقارير والدراسات



التقرير السنوى لعام ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳
۱٤

التقرير السنوى لعام ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳
۱۳

ثانياً: رفع كفاءة التقارير والدراسات

۲-  بالغ مقدم من مجموعة من تجار الخردة
ضد

كل من شركة السويس للصلب والشركة الهندسية المتطورة

موضوع البالغ
ورد إلى الجهاز في شهر مارس لعام ۲۰۱۰ البالغ المقدم من مجموعة من تجار الخردة ضد كٍل من شركة 

السويس للصلب والشركة الهندسية المتطورة.  
وقد تضرر المبلغ في بالغه من عدم تعامل شركة 
السويس للصلب (المبلغ ضده األول) مباشرة مع 

تجار الخردة وتعاملها حصرياً مع مورد واحد فقط 
(الشركة الهندسية المتطورة) لتوريد الخردة 

التي يحتاجها المصنع ورفض قبول أي تعاقد مع 
شركات أخرى لتوريد الخردة. وقد أفاد المبلغ 

أن هذا األمر انعكس عليه بالسلب حيث تقوم الشركة 
الهندسية المتطورة (المبلغ ضده الثاني) بتوقيع خصومات 
جزافية على التجار، كما يظل من حقها إمكانية رفض أية 

توريدات دون إبداء أسباب، باإلضافة إلى عدم تحرير فواتير خاصة بالكميات واألسعار.

فحص البالغ
قام الجهاز بفحص البالغ للتأكد من أنه يدخل ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون 
حماية المنافسة، وحيث إن موضوع البالغ ينصب على تضرر المبلغ من عقد التوريد الحصري المبرم بين كل 
من المبلغ ضده األول والثاني دون باقي تجار الخردة مما يمنح األخير ميزة تنافسية في توريد الخردة دون 
باقي التجار، وهو ما قد يؤدي إلى احتمالية اإلضرار بالمنافسة حال وجود مخالفة ألحكام المادة (۸) من 
قانون حماية المنافسة إذا ما كان المبلغ ضده األول متمتعا بوضع مسيطر داخل السوق المعنية، األمر الذي 

يستمد منه الجهاز اختصاصه بفحص ممارسات الشركة المبلغ ضدها.

أما ما ورد بالبالغ في حق المبلغ ضده الثاني من توقيع خصم جزافي على التجار وسوء المعاملة وعدم 
إصدار فواتير للتجار، فهو ال يعد من االتفاقات أو الممارسات الضارة بالمنافسة المنصوص عليها في القانون 
نطاق  عن  الممارسات  هذه  تخرج  وبالتالي   ،(۸)  ،  (۷)  ،(٦) المواد  في  الوارد  الحظر  نطاق  في  يقع  وال 

اختصاص الجهاز.

وبناًء على ما سبق، ستقتصر الدراسة على ممارسات المبلغ ضده األول لبيان مدى توافق االتفاق الحصري 
بينه وبين المورد مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية. 

و قد تبين للجهاز من خالل الفحص أن المنتج محل البالغ هو الخردة الموردة لمصانع حديد تسليح، والتي 
تستخدم كمادة خام في صناعات الحديد والصلب، ولذلك انصب الفحص والتحليل على المصانع التي تعمل 
أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  للخردة.  المستهلك   بمثابة  تعد  والتي  التسليح بصفة خاصة  في مجال حديد 
أكسيد الحديد ال يعتبر بديالً عملياً وموضوعياً للخردة من وجهة نظر مصانع حديد التسليح غير المتكاملة، 
وكذا عدم إمكانية اعتبار الخردة المستوردة بديالً عملياً وموضوعياً للخردة المحلية نظراً الختالف الخواص من 

وجهة نظر المستهلك.

ثانياً: رفع كفاءة التقارير والدراسات

حيادية سرية

سرية

TransparencyIndependency
استقاللية

Independency
Neutralismمهنية

Neutralism Professiomalismمهنية
ProfessiomalismTransparency

Confidentiality ▪ تلجأ أغلب المدارس إلى تحديد زي مدرسي مميز ال يستطيع أكثر من متجر واحد إنتاجه؛ بما يضمن توفير 
الحد األدنى من اإلنتاج الذي يبرر اقتصاديا قيام المتجر بإنتاج هذا الزي، هذا باإلضافة إلى رغبة  المدرسة 

الخاصة في تعظيم أرباحها، بحيث تحصل على نسبة مئوية من أرباح المتاجر. 

تم  والذين  الخاصة،  المدارس  إحدى  طلبة  أمور  أولياء  من  عدد  مع  استبيانات  بإجراء  الجهاز  قام  وعليه، 

أربعة  االسترشادية  العشوائية  العينة  تضمنت  حيث  المدرسة،  بيانات  من  عشوائية  بطريقة  اختيارهم 

وسبعون (۷٤) ولي أمر. واتضح أنه كان لدى خمسة وستون (٦٥) ولي أمر تحفظات على الزي المدرسي، 

حيث اشتكى بعضهم من ارتفاع سعر الزي، واشتكى آخرون من رداءة المنتج، بينما اشتكت مجموعة أخرى 

من رداءة المنتج وانعدام جودته مقارنًة بسعره المرتفع.

ورغم ما أوضحه الفحص من أن قيام المدرسة سالفة الذكر بتحديد زي مدرسي مميز ال يشكل مخالفة 

ألحكام قانون حماية المنافسة نظراً لكون هذا الفعل يعد ممارسة طبيعية من جانب المدارس، إال أنه تبين 

للجهاز أن هذا الفعل يؤدي إلى الحد من المنافسة بسوق الزي المدرسي حيث يجعل من الصعب على أي 

متجر أو مصنع آخر دخول هذا السوق، وهو بالتبعية ما يؤثر سلبا على رفاهية المستهلك.  

وبناء عليه، تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم حول تعديل القرارين الوزاريين رقمي ۱۱۳ و۲۰۸ لسنة ۱۹۹٤، 

إللزام المدارس بعدم إلزام ولي األمر بشراء الزي من مكان محدد أو مورد محدد، بل يتم تحديد الزي فقط 

دون التقيد بوضع عالمة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك، وذلك لحل المشكلة من جذورها. وهو ما 

رحبت به وزارة التربية والتعليم وأبدت تجاوبا كبيرا تجاهه، حيث انتهت إلى صياغة مشروع قرار وزاري بهذا 

الشأن بعد التشاور مع جهاز حماية المنافسة، وتم إحالة المشروع إلى الجهاز إلبداء الرأي فيه وتم التوصل 

إلى ما تم ذكره سابقاً في الجزء الخاص بتعزيز سياسات المنافسة. 

قرار الجهاز

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البالغات؛ إما لعدم ثبوت مخالفة (في البالغ األول)، أو لتنازل المبلغين 

عنها (في البالغين الثاني والثالث)، مع إخطار كافة األطراف بقرار الجهاز والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم 

بغرض تعديل الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة في شأن الزي المدرسي، وإصدار توجيهات وتعليمات مشددة 

لجميع اإلدارات التعليمية والمدارس الخاصة التابعة لها بكافة أنواعها (عربي – لغات – مدارس ذات طبيعة 

خاصة)، بضرورة االلتزام بقانون حماية المنافسة في هذا الشأن.
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۳- بالغ مقدم من أحد األشخاص
ضد

شركة المتحدة للصيادلة   

موضوع البالغ

ورد إلى الجهاز في شهر يونيو لعام ۲۰۱۰ البالغ المقدم من أحد األشخاص ضد شركة المتحدة للصيادلة 

والتي تعمل بنشاط توزيع األدوية، حيث يتضرر مقدم البالغ من قيام الشركة المتحدة للصيادلة باحتكار توزيع 

األدوية المصنعة من شركة ألكون وتيلو، وعدم توزيعها 

على الصيدليات بالعدل، وتحميل بضائع شركات أخرى 

مع أدوية شركة ألكون، وعدم بيع هذه األدوية للصيدليات 

التي ال تتعامل مع الشركة المبلغ ضدها. 

فحص البالغ

قام الجهاز بفحص البالغ للتأكد من أنه يدخل ضمن 

اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون 

وجود  إدعاء  من  المبلغ  تضرر  على  أساسي  بشكل  ينصب  البالغ  موضوع  أن  وتبين  المنافسة،  حماية 

ممارسات احتكارية تتمثل في احتكار الشركة المتحدة للصيادلة لتوزيع أدوية شركة ألكون لصيدليات معينة 

واالمتناع عن توزيعها لبعض الصيادلة، فضال عن تحميل بضائع أخرى عليها وعدم بيع هذه األدوية للصيدليات 

التي ال تتعامل معها، مما يثير شبهة مخالفة ألحكام المادة (۸) فقرة (أ) ، (و)، من قانون حماية المنافسة 

وهو األمر الذي قبل معه الجهاز البالغ.

استهل الجهاز دراسته بتحديد المنتج المعني، وتبين أنه قد جاء في البالغ قائمة أدوية محددة، جميعها 

مستوردة، يشتكي المبلغ من احتكار توزيعها وعدم توفيرها من قبل الشركة المتحدة للصيادلة لدى بعض 

الصيدليات، وبناًء عليه تكون قائمة األدوية بمثابة المنتجات محل الدراسة. وتم التأكد من أن مجموعة األدوية 

محل الدراسة ليس لها بدائل متاحة من الناحية النظرية والعملية يمكن أخذها في االعتبار من وجهة نظر 

المستهلك، وهم في هذه الحالة الصيدليات.

 

ولتحديد النطاق الجغرافي، قد تبين أن عملية التوزيع تتميز بسرعة االستجابة لطلبات شراء الصيدليات في 

أي مكان وفي أي وقت وألية كميات حيث أن الشركة تتبع نظام الشرائح المعمول به مع جميع عمالئها، 

حيث يكون لكل مستشفى أو صيدلية حصة معينة وفقاً لحجم تعامالتها/مسحوباتها. هذا وتعتمد الشركة 

المتحدة للصيادلة على طلبات الشراء المباشرة عن طريق العالقات الشخصية واالتصال المباشر بالتليفون 

بين الصيدلي ومندوبيها دون وجود عقود بيع مكتوبة. األمر الذي استلزم تحديد النطاق الجغرافي على أنه 

جمهورية مصر العربية. 

وكان النطاق الجغرافي في إطار الدراسة هو جمهورية مصر العربية، وهو ما تم تحديده بناء على اآلتي:
▪ تتوافر الخردة المحلية لجميع المصانع التي تعمل في صناعة حديد التسليح على مستوى الجمهورية.

▪ ينتشر تجار حديد الخردة في المحافظات المختلفة ويورد كل منهم الكميات التي تتواجد لديه لتجار الجملة 
أو للموردين يوميا.

▪ يتنقل تجار الجملة بين المحافظات لتوريد الخردة سواء للمصنع أو للمورد دون عوائق، ويفاضل التجار بين 
المصانع بحسب أثمان التوريد التي يضعها كل مصنع على حدة.

▪ ال يتحمل التجار تكاليف االنتقال للمصانع لبيع أو توريد الخردة وذلك ألنهم يضيفون تكلفة النقل على سعر 
الطن.

▪ ال تتحمل المصانع أي عبء سواء في االنتقال لشراء الخردة حيث يتم توريد وتسليم الخردة يوميا للمصانع، 
وال يوجد عبء مصاريف أو عوائق للتنقل بين المناطق الجغرافية المختلفة حيث تضاف هذه التكاليف لسعر 
الطن ويتم التفاوض عليه بين التجار والمصنع، وذلك كله حسب أعراف تجارة الخردة المعلومة في السوق.

ومن ناحية أخرى، أعد الجهاز دراسة سوقية لمعرفة وجهة نظر المصانع فيما يخص استيراد الخردة، فتبين 
منها  أًي  قيام  عدم  التسليح   حديد  تصنيع  مجال  في  العاملة  الرئيسية  بالشركات  اجتماعه  من  للجهاز 
باستيراد الخردة الخفيفة حيث إنها متوفرة محلياً، كما أن االعتماد على شحنات مستوردة سوف يستغرق 
وقتا طويال يصل إلى شهرين في المتوسط للوصول إلى المصنع، على عكس الخردة الخفيفة المحلية والتي 
تتم عملية توريدها بشكل يومي نظراً لسهولة الحصول عليها في ظل اعتماد الشركات على تجار الخردة 
المتواجدين أمام المصنع والذين يتم شراء الخردة منهم. كما أفاد أيضا بعض المستهلكين إن الخردة المحلية 
أرخص في السعر عن مثيلتها المستوردة بحوالي ۱۰٪. ومن ثم، فقد أجمعت المصانع التي تمت مقابلتها 

على أن استيراد الخردة الخفيفة غير مجدي وال يتم االنتقال إلى الخارج للحصول عليها.

وأخيرا، قام الجهاز بتحديد اإلطار الزمني لهذه الدراسة من يناير ۲۰۰۹ إلى يونيو ۲۰۱۱ حتى يتسنى له 
عمل التحليل القانوني واالقتصادي الخاص بالحالة محل البحث. 

بعد تحديد المنتج المعني والنطاق الجغرافي، قام الجهاز بفحص المستندات الواردة من الشركة والخاصة 
بالموردين والكميات الموردة من الخردة خالل الفترة محل الدراسة، واتضح أن الشركة ال توجد بينها وبين 

الشركة الهندسية أية تعامالت حصرية. 

ومن ثم، فال داعي لدراسة الحصة السوقية للشركة لبيان مدى تمتعها بالوضع المسيطر من عدمه، حيث 
المبلغ ضدها مع مورد واحد  بالتعامل الحصري بين الشركة  المقدم للجهاز ينصب على اإلدعاء  البالغ  إن 
للخردة المحلية "الشركة الهندسية المتطورة"، وهو ما أظهرت الدراسة عدم ثبوته بناء على البيانات الواردة 
للجهاز والتي أكدت تعامل الشركة مع أكثر من مورد. هذا باإلضافة إلى أن توريد الجزء األكبر من الخردة من 
مورد بعينه ال يعد مخالفا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية، حيث إن األفعال المخالفة 

للمادة( ۸ ) وردت على سبيل الحصر. 

وجود  يثبت  لم  مورديها،  وأحد  المبلغ ضدها  الشركة  بين  التعامل  انتفاء حصرية  من  ما سبق  وبناء على 
مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية.

قرار الجهاز
انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة مع إخطار الطرفين بقرار الجهاز.
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٤- بالغ ُمقدَّم من أحد المستوردين
ضد

إحدى شركات البورسلين

موضوع البالغ:

ورد إلى الجهاز في شهر ديسمبر لعام ۲۰۱۰ البالغ المقدم من أحد المستوردين، بصفته ممثالً لمجموعة 

من المستوردين، ضد إحدى شركات البورسلين، 

والذي يتضرر فيه من قيام المبلغ ضده بالتدخل لفرض 

رسوم إغراق تعجيزية على واردات الصين وماليزيا 

وتايالند لصنف أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين؛ 

األمر الذي يعزز (وفقاً للمبلغ) من الوضع االحتكاري 

للمبلغ ضده في السوق ويؤدي إلى رفع األسعار. 

 كما أضاف أن المبلغ ضده دائم التقدم بشكاوى 

وبالغات كيدية لدى الجهات الرقابية بهدف تأخير 

اإلفراج عن البضائع المستوردة وإساءة سمعة 

المستوردين، مما يؤدي إلى ضياع الكثير من الوقت 

والمال خاصة مع كذب تلك البالغات نظراً لبراءة المستوردين من هذه التهم بأحكام قضائية نهائية. 

فحص البالغ:

قام الجهاز بفحص البالغ للتأكد من أنه يدخل ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون 

حماية المنافسة، وتبين أن موضوع البالغ ينصب على الشكوى من فرض األجهزة الرقابية لرسوم إغراق 

على واردات الدول سالفة الذكر فقط (الصين، ماليزيا، تايالند) والتي تمارس اإلغراق ضد الدولة المصرية في 

السلعة محل البالغ دون غيرها من الدول (والتي تربو على ثالثين دولة تصدر لجمهورية مصر العربية وفقا 

الدولة  الذي يعد ممارسة طبيعية من  والواردات)؛ وهو األمر  الصادرات  للرقابة على  العامة  الهيئة  لبيانات 

لحقها األصيل في حماية االقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفقاً لنصوص كٍلّ من 

القانون المصري والمعاهدات الدولية.

لذا، يكون البالغ قد انصب بشكل أساسي على مجرد الشكوى من فرض رسوم إغراق من قِبَل الجهات 

المعنية عالوة على اإلشارة إلى استغالل النفوذ أو اللجوء إلى تقديم الشكاوى (صحيحة كانت أو كيدية) 

دون أن يكون لما سبق أي تأثير على المنافسة داخل السوق وال عالقة له بتعزيز وضعا احتكاريا للمبلغ 

ضده، وبالتالي فإن البالغ يخرج عن نطاق اختصاص الجهاز وال تثور معه شبهة مخالفة ألحكام قانون حماية 

المنافسة.

قرار الجهاز

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البالغ لعدم االختصاص مع إخطار المبلغ والمبلغ ضده بقرار الجهاز.

وأخيراً تم تحديد اإلطار الزمني ليكون في الفترة من شهر يناير لعام ۲۰۰۸ حتى شهر ديسمبر لعام ۲۰۱۱.

وقد تبين من إجراءات البحث والفحص وجمع االستدالالت باإلضافة للدراسة السوقية التي قام بها الجهاز، 

السوقية  الحصة  تتجاوز  المعنية، حيث  السوق  بوضع مسيطر على  تتمتع  المتحدة  الشركة  أن مجموعة 

للشركة ۲٥٪ من السوق المعنية خالل فترة الدراسة، وعلى الرغم من أن ليس لديها القدرة على إحداث 

تأثير فعال على األسعار، وذلك لتدخل الدولة بوضع قوانين وقرارات منظمة للتسعير، إال أنها تستطيع التحكم 

في حجم المعروض لقدرتها على تحديد الكميات المتاحة من خالل الخطة االستيرادية، باإلضافة لعدم وجود 

منافسين لها في السوق المعنية خالل الفترة محل الدراسة.

ورغم تمتع الشركة بوضع مسيطر، إال أنه لم يثبت للجهاز قيامها بإساءة استخدام الوضع المسيطر داخل 

السوق المعنية خالل الفترة محل الدراسة وكذا لم يثبت قيامها بأية ممارسات مخالفة ألحكام المادة (۸) 

فقرة (أ) و (د) من قانون حماية المنافسة. 

قرار الجهاز

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة مع إخطار الطرفين بقرار الجهاز.
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وبناًء على التحليل القانوني واالقتصادي للمعلومات والبيانات التي حصل عليها الجهاز، وبالنظر إلى التعاقد 

محل الفحص في ضوء أحكام المادة (۷) من القانون، تبين عدم وجود مخالفة بالعقد المبرم بين الشركة 

المبلغة وشركة ووتر سرفيس دايا إيجيبت ألحكام المادة (۷) من قانون حماية المنافسة، وذلك لألسباب 

التالية:

۱. ال يضر االتفاق أو التعاقد حرية المنافسة في السوق لألسباب اآلتية: 

▪ العقود الحصرية تعد من قبيل العادة التجارية في سوق تحلية المياه، خاصة مع كِبَر حجم االستثمارات 

نسبياً في هذه السوق، مما يبيح – في الحالة محل الفحص – اللجوء إلى مثل هذه العقود حتى تكون 

بمثابة ضمان لحصول المستثمر على عوائد استثماراته.

أو إيجاباً - حيث إن  ▪ الطبيعة المتجانسة للمنتج ال تؤثر في سوق تحلية المياه على المنافسة - سلباً 

اهتمام المستهلك ينصب على الكمية والسعر، وتقوم الشركة المبلغ ضدها بتلبية كل الكميات المطلوبة 

طبقاً للمقاييس المتفق عليها، ومن المفيد في ذلك الصدد التأكيد على: 

   - عدم زيادة السعر المفروض حالياً عن متوسط األسعار في السوق. 

   - عدم جواز مقارنة األسعار القديمة بالجديدة.

▪  التعاقد ال يؤثر على المنافسة، حيث إن العقد قد أبرم في مناخ تنافسي وكان للمتعاقدين حرية االختيار 

آنذاك، وذلك عن طريق المناقصات أو العروض المقدمة من شركات تحلية المياه األخرى.

۲. مقتضيات األمن والسالمة لمنتج المياه المحالة والحفاظ على جودته أو سمعته تقتضي معايير خاصة 

تؤدي إلى منع وجود مياه من مصادر مختلفة في خزان واحد.

قرار الجهاز

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة، مع إخطار الطرفين 

بقرار الجهاز.

 

٥- بالغ ُمقدَّم من إحدى الشركات السياحية
ضد

شركة ووتر سرفيس دايا إيجيبت

موضوع البالغ:

ورد إلى الجهاز في شهر ديسمبر لعام ۲۰۱۰ البالغ الُمقدَّم من إحدى الشركات السياحية، التي تمتلك 

أحد الفنادق بشرم الشيخ، ضد شركة ووتر سرفيس دايا إيجيبت، حيث تضررت فيه الشركة المبلغة من 

وجود عقد بيع مياه محالة بينها وبين الشركة المبلغ 

ضدها وهو عقد بناء وتشغيل وملكية (BOO) يمنح 

األخيرة ميزة احتكار توريد المياه للفندق التي تملكه 

الشركة المبلغة، حيث تنص المادة (۱۱) من هذا العقد 

على أن "الشركة المبلغ ضدها هي المصدر الوحيد 

والمطلق للمياه المحالة من خالل محطات التحلية الكائنة 

داخل الفندق، وذلك طوال مدة العقد"، وبالتالي فإن سعر 

المياه الموردة يزيد زيادة سنوية طبقاً للعقد، عالوة 

على رفض الشركة المبلغ ضدها مناقشة أسعار بيع المياه

المحالة مع الشركة المبلغة. كما أفادت الشركة المبلغة في بالغها بوجود العديد من العروض المقدمة من 

شركات أخرى تعمل في مجال تحلية المياه، والتي يصل سعر بيع المياه المحالة فيها إلى نصف السعر 

الذي تحصل عليه الشركة المبلغ ضدها وفًقا للعقد محل البالغ.

فحص البالغ:

من   (۱۱) المادة  في  عليها  المنصوص  اختصاصاته  يدخل ضمن  أنه  من  والتأكد  البالغ  بفحص  الجهاز  قام 

القانون، وتم تحديد السوق المعنية بعنصريها: المنتج المعني؛ وهو المياه المحالة، والذي تم تحديده على 

أساس أنه ال يوجد أي منتج آخر يتماثل مع منتج المياه المحالة في الخواص وفي االستخدام، وال يمكن 

اعتباره بديال عمليا وموضوعيا، في نطاق هذه الدراسة.

أما النطاق الجغرافي؛ وهو حدود أرض الفندق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بجمهورية مصر 

العربية، والذي تم تحديده بعد الدراسة والفحص على أساس أنه ال يعد االنتقال إلى خارج نطاق المنطقة 

المحالة من خارج  المياه  الناحية االقتصادية والعملية، وبالتالي فشراء  الفندق مجدياً من  المخصصة آلبار 

الفندق ال يعتبر بديال للمياه المنتجة من المحطات الخاصة بالفندق.

كذلك تم تحديد اإلطار الزمني للدراسة من ۲۰۰۱ حتى ۲۰۱۰، أي من عام بدء التعاقد حتى تاريخ تقديم 

البالغ، لدراسة تصرفات األشخاص العاملة في السوق المعنية.
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۷- بالغ مقدم من إحدى شركات االستيراد والتصدير
ضد

شركة موبيكا للصناعات المتكاملة

موضوع البالغ

ورد إلى الجهاز في شهر مارس لعام ۲۰۱۱ البالغ الُمقدَّم من إحدى شركات االستيراد والتصدير ضد شركة 

موبيكا للصناعات المتكاملة، حيث تضررت الشركة المبلغة من إتباع شركة موبيكا ممارسات احتكارية تحول 

دون دخول الشركة المبلغة لسوق األثاث المكتبي والفندقي. كما ُأرفق بالبالغ المقدم دراسة سوقية توضح 

الحصة السوقية لشركة موبيكا، والتي قدرتَّها الدراسة بنسبة ۷٤٪ من إجمالي حجم السوق في جمهورية 

مصر العربية. 

وقد أرجعت الشركة المبلغة ذلك إلى قيام أغلب المكاتب 

االستشارية بوضع مواصفات منتجات شركة موبيكا 

كمواصفات فنية يقاس عليها في العطاءات المختلفة، 

مما يبرر حجم الحصة السوقية لشركة موبيكا كونها 

تقوم بالتوريد إلى أغلب الهيئات الحكومية والسفارات 

والشركات االستثمارية والبترولية. كما أشارت الشركة 

المبلغة إلى قيام شركة موبيكا بتنفيذ ۷٥٪ من أوامر 

التوريد في السوق المصري بالرغم من ارتفاع أسعارها عن الشركة المبلغة.

فحص البالغ

قام الجهاز بفحص البالغ والتأكد من أنه يدخل ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون 

حماية المنافسة، وقام بمقابلة الشركة المبلغة واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحري والدراسة، حيث تبين أن 

المباشر لشركة  باألمر  إسناد مشروعات  المبلغة من  الشركة  تضرر  ينصب بشكل أساسي على  البالغ 

إتباع ما  موبيكا (وليس حصتها السوقية التي ال يعد كونها كبيرة مخالفة لقانون حماية المنافسة) وعدم 

رسمه القانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات. 

وتبين أيضاً وجود صعوبات تواجه المبلغ بصفه خاصة في السوق وال تمثل ممارسات تحد من المنافسة داخل 

السوق، حيث تعتمد الشركة المبلغة على االستيراد وليس التصنيع المحلي، األمر الذي ال يمكنها من توريد 

األثاث في المواعيد المطلوبة، فضالً عن عدم وقوع الممارسة المذكورة في نطاق الحظر الوارد في المواد 

(٦)، (۷)، (۸) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية.

قرار الجهاز

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة، مع إخطار الطرفين 

بقرار الجهاز. وأوصى الجهاز بترجيح سياسة التعاقد بموجب المناقصات العامة على سياسة التعاقد باألمر 

المباشر في سوق األثاث المكتبي والفندقي لما في ذلك من مردود إيجابي على دعم المنافسة في هذا 

السوق، وذلك في ضوء أحكام قانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹۹۸ والصادر في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات.

استقاللية

٦- بالغ ُمقدَّم من أحد المواطنين
ضد

الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف
(موزع معتمد لشركة جنرال إلكتريك)

موضوع البالغ:

المصرية  الشركة  ضد  المواطنين  أحد  من  المقدم  البالغ   ۲۰۱۰ لعام  ديسمبر  في شهر  الجهاز  إلى  ورد 

التجارية وأوتوموتيف والتي تعتبر موزعا معتمدا لشركة جنرال إلكتريك، حيث يتضرر مقدم البالغ من رفض 

الشركة المبلغ ضدها بيع قطع غيار للغساالت دون تقديم خدمة الصيانة بينما هو يرغب فقط في الحصول 

على قطع الغيار دون تحمل مصاريف الصيانة.

فحص البالغ

قام الجهاز بفحص البالغ والتأكد من أنه يدخل ضمن 

اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من 

قانون حماية المنافسة، وتم تحديد السوق المعنية 

بعنصريها: المنتج المعني والنطاق الجغرافي.

وتبين أن المنتج المعني هو قطع غيار غساالت 

جنرال إلكتريك األصلية وقطع الغيار األمريكية المنشأ، حيث ثبت أن قطع الغيار األصلية المستعملة وقطع 

الغيار الصينية المنشأ ال تعد بدائل للمنتج، أما قطع الغيار األمريكية المنشأ تعد بديالً عمليا وموضوعيا.

أما النطاق الجغرافي؛ وهو جمهورية مصر العربية والدول التي يتم االستيراد منها وهي الواليات المتحدة 

مراكز  أن  تبين  المتحدة، حيث  العربية  واإلمارات  السعودية،  العربية  والمملكة  والكويت،  وليبيا،  األمريكية، 

في  أية مشكلة  تواجه  ال  الغيار  قطع  بيع  ومعارض  الغيار)  لقطع  الرئيسي  المستهلك  (باعتبارها  الصيانة 

الحصول على قطع الغيار من هذه الدول. كذلك تم تحديد اإلطار الزمني للدراسة من شهر يناير ۲۰۰۹ وحتى 

شهر يناير ۲۰۱۱.

وبناًء على ذلك تبين للجهاز بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة للفحص والدراسة أن الشركة المبلغ ضدها ال تتمتع 

بوضع مسيطر في السوق المعنية نظراً لعدم قدرتها على إحداث تأثير فعَّال على األسعار أو حجم المعروض 

من المنتج في السوق، وذلك في ظل إمكانية االستيراد من الخارج، وبالتالي لم يثبت قيام الشركة المبلغ 

ضدها بممارسات مخالفة لقانون حماية المنافسة.

قرار الجهاز

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة مع إخطار مقدم 

البالغ والشركة المبلغ ضدها بالقرار.
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الالزمة  الفترة  إلى ۲۰ عام وهي  بين ۱٥  تتراوح ما  التي  التعاقدات بطول مدتها  تلك  وكما تتسم طبيعة 

لتغطية التكاليف االستثمارية وحتى يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية. وقد أسفرت الدراسة السابقة عن 

عدم وجود أي عوائق تحد من المنافسة داخل سوق تحلية المياه نظرا لوجود منافسة فعالة في فترة ما 

الوحيد  "المصدر  هي  التحلية  محطة  أن  المنافسة  حماية  قانون  مع  متسقاً  يكون  وعليه  التعاقد.  قبل 

والمطلق" للمياه المحالة داخل أي منتجع سياحي.

وبناًء على ما سبق، توصل الجهاز أيضاً في هذه الدراسة إلى عدم وجود أي عوائق تحد من المنافسة داخل 

سوق تحلية المياه.

المنتجع  الُمبلغ مع  أن عقد  يتضح  آخر،  مياه محاله من مصدر  المبلغ على جلب  قدرة  وفيما يخص عدم 

السياحي ما هو إال تعاقد مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقد الرئيسي بين المنتجع وشركة تحلية المياه، حيث إن 

المنتجع ملتزم عقدياً بأن تكون شركة تحلية المياه هي "المصدر الوحيد والمطلق" للمياه داخل المنتجع. 

فإذا قام المنتجع بالتصريح بدخول مياه محالة من مصادر أخرى غير شركة التحلية فإنه يعد إخالل بعقد تحلية 

المياه. وعليه فإن مشروعية الطبيعة الحصرية لهذا العقد من وجهة نظر قانون حماية المنافسة تدور وجوداً 

وعدماً مع ما يليه من تعاقدات. 

ولذلك وبما أن التعاقد األصيل ال يخالف قانون حماية المنافسة فإن ذات النتيجة تسرى بالتبعية على العقود 

الوحدة  بين مالك  العقد  باإلطالع على  أنه  الوحدات. كما  تلك  المنتجع ومالك  إدارة  بين  المبرمة  الحصرية 

ويقوم  ومرافق.  ومستلزماتها من خدمات  السكنية  الوحدة  أساسه على  ينصب في  أنه  تبين  والمنتجع؛ 

المشتري قبل التعاقد بالمفاضلة بحرية بين المنتجعات على أساس السعر والموقع والخدمات التي يقدمها 

كل منهم. كما إنه ال يمكن عمليا بيع الوحدة بدون تلك الخدمات المبينة تفصيالً في العقد وذلك للحفاظ على 

مستوى الخدمات والمرافق ومعايير الجودة بالمنتجع. 

قرار الجهاز

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة مع إخطار الطرفين بقرار الجهاز.

البالغ المقدم ضد شركة ووتر سرفيس دايا إيجيبت  
۲

۸- بالغ مقدم من أحد مالك الوحدات السكنية
 ضد

شركة سيناء للتنمية السياحية (سيكوت) المالكة لمنتجع الشيخ 
كوست بمدينة شرم الشيخ

موضوع البالغ

ورد إلى الجهاز في شهر مارس لعام ۲۰۱۱ البالغ المقدم من أحد مالك الوحدات السكنية بمنتجع الشيخ 

الشركة  قيام  المبلغ من  يتضرر  السياحية، حيث  للتنمية  الشيخ ضد شركة سيناء  بمدينة شرم  كوست 

المبلغ ضدها باحتكار بيع المياه المحالة الموردة للفيالت والتحكم في السعر وفرضه بطريقة مغالى فيها 

وعدم  الوحدات،  لمالكي  الموردة  المياه  أسعار  من  المبلغ  ويتضرر  للمنتجع،  التابعة  الفيالت  على سكان 

قدرتهم على جلب المياه من شركات أخرى من خارج 

المنتجع السياحي.

فحص البالغ

قام الجهاز بفحص البالغ للتأكد من أنه يدخل ضمن 

اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون 

حماية المنافسة، واتضح أن البالغ ينقسم إلى شقين: 

الشق األول خاص باحتكار بيع المياه المحالة للوحدات 

السكنية داخل المنتجع السياحي؛ 

والشق الثاني خاص بالمغاالة في أسعار المياه المحالة. 

وعليه، تبين دخول الشق األول ضمن اختصاصات الجهاز وخروج الشق الثاني، حيث أن المغاالة في األسعار 

في حد ذاتها ليست من ضمن األفعال المحظورة أو المخالفات المنصوص عليها في المواد (٦)، (۷)، (۸) 

من القانون.

تجدر اإلشارة إلى أنه تبين في تقرير سابق۲  تم فيه دراسة سوق المياه المحالة وطرق توفيرها في مدينة 

شرم الشيخ أن المياه المحالة المستخدمة في مدينة شرم الشيخ يتم استخراجها ورفعها وتحليتها عن 

طريق محطات التحلية، فال يوجد وسيلة للحصول على المياه المحالة داخل الفنادق والمنتجعات السياحية 

في شرم الشيخ سوى بناء تلك المحطات. 

وقد جرت العادة التجارية في سوق تحلية المياه على إبرام تعاقدات حصرية بين شركة تحلية المياه ومالك 

الفندق أو المنتجع السياحي كما اتضح من خالل الدراسة السابقة أنه يوجد صعوبة عملية في دخول أكثر 

من شركة تحلية مياه في ذات النطاق الجغرافي لتقديم هذه الخدمة وذلك نظراً لمقتضيات األمن والسالمة 

وعدم اختالط مياه من أكثر من مصدر داخل الخزانات، حتى ال يؤثر سلباً على جودة ونوعية وسالمة المياه 

المحالة. 
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▪ وتجدر اإلشارة أيضا إلى أنه قد تم التصالح بين الشركة المصرية للزجاج المسطح ووزير التجارة والصناعة 

بخصوص المخالفة الواردة في التقرير األول في أكتوبر ۲۰۰۹، وكذا بخصوص المخالفة الواردة في التقرير 

الثاني الصادر في يوليو ۲۰۱۲،  والذي انتهى بالتصالح وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء و هو األمر الذي التفت 

معه الجهاز عن نظر ذلك الشق من البالغ لسابقة الفصل فيه.

▪ أما فيما يتعلق بقيام الشركة بتقديم بيانات خاطئة لمصلحة الجمارك المصرية والتواطؤ معها من ناحية 

أخرى، عالوة علي فرض رسم إغراق (وهو ما لم يثبت للجهاز من واقع البحث)؛ فإن ذلك األمر يخرج عن 

اختصاص الجهاز. 

▪ وبالنسبة لطلب التحري عن ثروات بعض األشخاص العاملين بالشركة المصرية للزجاج المسطح وآخرين 

فإن ذلك األمر يخرج أيضاً عن نطاق اختصاص الجهاز.

▪ وأخيراً، فيما يخص رفض الشركة المبلغ ضدها البيع للشركات مقدمة البالغ، فإن هذا الفعل قد يثير شبهة 

مخالفة لنص المادة (۸) فقرة (ب) من قانون حماية المنافسة ومن ثم، فقد قبل الجهاز البالغ من حيث 

الموضوع فيما يخص هذا الشق.

 

وحيث سبق وقام الجهاز بإعداد دراستين عن قطاع الزجاج المسطح في جمهورية مصر العربية؛ شملت 

الالئحة  حددتها  التي  للمعايير  وفقاً  المعني  المنتج  لتحديد  المختلفة  تصنيعه  وطرق  الزجاج  أنواع  تعريف 

التنفيذية، والتي انتهت إلى أنه ال يوجد أي بدائل للزجاج المسطح الشفاف. لذا فسيتم اإلحالة للدراستين 

السابقتين فيما يخص تحديد المنتج المعني، بأنه الزجاج المسطح األبيض الشفاف الطافي جودة المرايات 

التفاصيل برجاء  المعمار، وذلك لعدم وجود أي بدائل متاحة من وجهة نظر المستهلك ولمزيد من  وجودة 

الرجوع للتقارير السابقة الصادرة عن الجهاز.

تبين  لما  نظرا  وذلك  العربية،  أنه جمهورية مصر  تحديده على  فتم  الجغرافي؛  النطاق  تحديد  وفيما يخص 

للجهاز من صعوبة االنتقال لمناطق جغرافية أخرى خارج جمهورية مصر العربية الستيراد الزجاج، إلى جانب 

وجود عوائق أخرى مثل صعوبة التخزين ومخاطر النقل وضرورة االستعمال خالل فترة زمنية قصيرة للتقليل 

من فرص تكسير الزجاج وهو ما يدعمه حجم االستيراد الضعيف وتضاؤله.

 

وتم تحديد اإلطار الزمني للدراسة ليكون من شهر يناير لعام ۲۰۱۰ وحتى شهر ديسمبر لعام ۲۰۱۱ .

وفي ضوء الفحص، تبين أن الشركة المصرية ليس لديها الطاقة اإلنتاجية الكافية للتحكم في حجم المعروض 

وال في األسعار في السوق المعنية في الفترة محل الدراسة، وبناء على ما سبق ينتفي تمتع الشركة 

بوضع مسيطر على السوق بالرغم من أن حصتها السوقية تزيد عن ۲٥٪ خالل الفترة محل الفحص وذلك 

العنصر  لدراسة  الحاجة  تنتفي  وبالتالي  المعروض،  أو حجم  األسعار  التحكم في  قدرتها على  لعدم  نظراً 

الثالث من عناصر السيطرة وهو عدم قدرة األشخاص المنافسين على الحد من تأثيره الفعال.

۹- بالغ مقدم من مجموعة شركات
ضد 

الشركة المصرية للزجاج المسطح
 

موضوع البالغ

ورد إلى الجهاز في شهر مارس لعام ۲۰۱۱ البالغ المقدم من مجموعة شركات ضد الشركة المصرية للزجاج 

المسطح، حيث تتضرر تلك المجموعة من  قيام الشركة المبلغ ضدها بتوقيع عقد مع مجموعة محددة من 

األفراد والشركات بعينها ورفضها عرض مقدم من بعض الشركات األخرى لشراء كامل إنتاجها أو حصة محددة 

منه، وذلك في غضون عام ۲۰۰۰ و۲۰۰۱. وكذا رفض الشركة المبلغ ضدها البيع للشركات مقدمة البالغ 

بالبيع لشركات  المبلغ ضدها وقيامها  إنتاج الشركة  التجار على نسبة كبيرة من  وذلك رغم حصول بعض 

أخرى، األمر الذي يستفاد منه أن الشركة ترفض التعامل مع الشركات مقدمة البالغ بشكل خاص. 

وأضاف البالغ أن الشركة المبلغ ضدها تقدم بيانات 

خاطئة لمصلحة الجمارك المصرية لرفع أسعار بنود 

الزجاج المستورد، عالوة على التواطؤ مع مصلحة 

الجمارك نفسها وفرض رسم إغراق مما سيؤدي 

إلى سيطرة الشركة على المعروض من سوق 

الزجاج المسطح في مصر. وهو ما ألحق الضرر بمصانع 

المرايات مقدمة البالغ. 

للزجاج  المصرية  بالشركة  العاملين  األشخاص  بعض  ثروات  عن  التحري  طلب  على  البالغ  احتوى  وأخيراً 

المسطح وآخرين لمشاركتهم في بيع الشركة بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وهو ما يمثل شبهة إهدار 

مال عام خالل خصخصة الشركة المبلغ ضدها باإلضافة إلى تهم تواطؤ وفساد أخرى.

فحص البالغ 

بدأ الجهاز بدراسة البالغ للتأكد من دخوله ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون 

حماية المنافسة، وبعد دراسة وقائع البالغ تبين اآلتي:

▪ فيما يخص قيام الشركة المبلغ ضدها بتوقيع عقد مع مجموعة محددة من األفراد والشركات وكذا رفضها 

عرض مقدم من بعض الشركات لشراء كامل إنتاجها  أو حصة منه، فتجدر اإلشارة إلى أن ذلك األمر يرجع 

للفترة من عام ۲۰۰۰ إلى عام ۲۰۰۱ وذلك قبل صدور ونفاذ قانون حماية المنافسة.

 

▪ كما أن الجهاز قد سبق له الفصل في ذات الموضوع والمتعلق بعقد الموزع الحصري، وقد كان الفحص الذي 

أجراه الجهاز قد انتهى إلى توافر عناصر السيطرة للشركة المبلغ ضدها وانتهى أيضا إلى أن بعض البنود من 

التعاقد المبرم بينها وبين مجموعة "الموزع الوحيد" تمثل مخالفة للفقرات (أ)، (ج)، (د) من المادة (۸) من 

قانون حماية المنافسة. 
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۱۰- بالغ ُمقدَّم من أحد المواطنين
ضـــــد

شركة مدينتي للطاقة الكهروميكانيكية
 

موضوع البالغ

ورد إلى الجهاز في شهر أبريل لعام ۲۰۱۱ البالغ الُمقدَّم من أحد مالك الوحدات داخل مشروع مدينتي ضد 

شركة مدينتي للطاقة الكهروميكانيكية، حيث يتضرر فيه الُمبلغ من احتكار الشركة المبلغ ضدها خدمة توريد 

الطاقة الكهربائية لجميع الوحدات السكنية ومرافق مشروع مدينتي، واشتراطها تقاضي مبلغ وقدره ۱۰۰۰ 

جنيه مصري عند التعاقد على خدمة توصيل الكهرباء 

تحت بند تأمين االستهالك بالرغم من إلزام المتعاقدين 

بنوع محدد من عدادات قياس التيار الكهربائي سابقة 

الشحن (المدفوع مقدما) ذات جهد ۱۰۰ أمبير. 

وأضاف الُمبلغ أن المبلغ المالي الذي تتقاضاه الشركة 

المبلغ ضدها تحت بند تأمين االستهالك ال يجد أساس 

قانوني له، كون هذا المبلغ ُمقدَّم كضمان في فرض 

تخلف المستهلك عن دفع قيمة استهالك التيار الكهربائي، 

وهو األمر الذي ال يمكن حدوثه في حالة استخدام نظام الشحن المسبق الذي تعمل به الشركة.

فحص البالغ

قام الجهاز بفحص البالغ للتأكد من أنه يدخل ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون 

حماية المنافسة. وحيث أن موضوع البالغ انصب على تضرر المبلغ من :

▪ احتكار الشركة المبلغ ضدها خدمة توريد الطاقة الكهربائية.

▪ اشتراط مبلغ تأمين االستهالك وقيمته ۱۰۰۰ جنيه مصري بالرغم من العمل بنظام الدفع مقدماً.

الكهرباء،  كافة شركات  الموجودة في  بالعدادات  بالمقارنة  الثمن  مرتفعة  العدادات  نوع محدد من  فرض   ▪

وقيمتها ۸۰۰ جنيها.

وباإلشارة إلى النقطة األولى من البالغ وهي احتكار الشركة المبلغ ضدها خدمة توريد الطاقة الكهربائية، 

فقد تبين للجهاز أن الشركة المبلغ ضدها حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط توزيع الطاقة الكهربائية، داخل 

مشروع "مدينتي" السكنية، طبقا ألحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۹ لسنة ۲۰۰۰ بإعادة تنظيم جهاز 

النطاق  داخل  بالعمل حصريا  الشركة  تقوم  الممنوح  للترخيص  وطبقا  المستهلك،  وحماية  الكهرباء  مرفق 

المحدد بالرخصة، فتكتسب الشركة، بناًء على تلك الحصرية، التعامل في النطاق الجغرافي المخصص لها.

وقد أوضحت المقابلة التي قام بها الجهاز مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنها تقوم بمنح تراخيص لشركات 

توزيع الكهرباء بناء على مناطق محددة، وال تعمل أكثر من شركة داخل نفس النطاق لما يتطلبه ذلك النشاط 

من بنية تحتية وتكلفة عالية. وعليه ال يعد انفراد الشركة بتوزيع الكهرباء داخل نطاق مدينتي مخالفاً لقانون 

حماية المنافسة بغض النظر عن حجم الحصة السوقية، ألن الجهاز معني فقط بالممارسات التي يؤتيها 

الشخص المسيطر وليس مقدار حصته داخل السوق.

وبالرغم من انتفاء ثبوت الوضع المسيطر للشركة المبلغ ضدها، األمر الذي يكفي وحده لاللتفات عن دراسة 

تحقق المخالفة المبلغ بشأنها والخاصة بالمادة (۸) فقرة (ب)، إال أن الجهاز فضل دراسة مدى صحة قيام 

لديها  المبلغ ضدها  الشركة  أن  وتبين  البالغ.  للشركات مقدمة  البيع  باالمتناع عن  المبلغ ضدها  الشركة 

مبررات وفقاً لنص المادة (۱۳) فقرة (ب) من الالئحة التنفيذية، كما ثبت للجهاز أيضاً أن عدم تعامل الشركة 

المصرية مع الشركات مقدمة البالغ ليس من شأنه أن يؤدى إلى الحد من حرية الشركات مقدمة البالغ في 

دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت، وذلك نظراً لوجود مصادر أخرى متاحة لشراء المنتج 

محل البالغ.

قرار الجهاز

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة مع إخطار المبلغ والمبلغ ضده بقرار الجهاز.
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۱۱- بالغ مقدم من إحدى الجمعيات
ضـــد

(GS-1 Egypt) الشركة المصرية للترقيم

موضوع البالغ

أحالت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالغا للجهاز في شهر يوليو لعام ۲۰۱۱ تقدمت به إحدى الجمعيات 

ضد الشركة المصرية للترقيم (GS-1 Egypt) تتضرر فيه من احتكار الشركة المبلغ ضدها توزيع نظام التكويد 

المعتمد من المنظمة األوروبية للباركود (EAN-13) داخل مصر، وتضمن البالغ قيام الشركة المبلغ ضدها 

بالمغاالة في الرسوم المستحقة عن نظم باركود EAN-13 مقارنة 

بالدول المجاورة لجمهورية مصر العربية، وتمثيلها الخاطئ 

لجمعية الباركود األوروبية حيث ينص دستور المنظمة 

األوروبية للباركود على أن يقوم بتمثيلها كيانات حكومية 

تابعة للدولة أو كيانات غير هادفة للربح، األمر الذي 

يتناقض مع واقع نظام الشركة المبلغ ضدها لكونها 

شركة خاصة تهدف إلى الربح. 

وقد أفاد المبلغ أن مغاالة الشركة المبلغ ضدها في أسعار 

الباركود يحد من قدرة الشركات الُمصِدّرة (التي تستخدم هذا النوع من الباركود)، وخاصة الصغيرة منها، 

على دخول أسواق أخرى والمنافسة في األسواق العالمية، األمر الذي يضر باالقتصاد القومي على حد ذكر 

المبلغ.

فحص البالغ

قام الجهاز بفحص البالغ للتأكد من أنه يدخل ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون 

حماية المنافسة، وتم تحديد السوق المعنية بعنصريها: المنتج المعني، والنطاق الجغرافي.

المتحدة  والواليات  األوروبي  االتحاد  لدول  التصدير  في  المستخدم   EAN-13 الباركود  هو  المعني  فالمنتج 

األمريكية، والذي تصدره الشركة المبلغ ضدها بصفتها ممثل عن المنظمة األوروبية للباركود.

األوروبية  المنظمة  نظام (دستور)  الذي طرأ على  للتعديل  وفقاً  وذلك  فهو عالمي،  الجغرافي  النطاق  أما 

للباركود (EAN-13) والذي بموجبه أصبح الُمصِدّرون بإمكانهم الحصول على نظام التكويد EAN-13 من ۱۰۸ 

دولة، حسب األسعار والخدمات المقدمة لهم من ممثلي الجمعية. وبذلك أصبح من اليسير على الُمصِدّرين 

التنقل بين المناطق الجغرافية المختلفة للحصول على الباركود على أساس العوامل التنافسية األخرى،        

وقد تبين أن هناك دول قريبة مثل ليبيا وسوريا واألردن يمكن التحول إليها للحصول على الباركود.

من  محدد  نوع  وفرض  االستهالك  تأمين  مبلغ  باشتراط  المتعلقتين  والثالثة  الثانية  النقطتين  يخص  وفيما 

العدادات على المستهلكين، فإنهما ال يندرجا ضمن األفعال المحظورة والمنصوص عليها في قانون حماية 

المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية، ولكنهما يندرجا ضمن اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية 

مبالغ  من  قبضه  تم  ما  وإعادة  التأمين  مبلغ  تحصيل  بوقف  قرار  بإصدار  بدوره  قام  والذي  المستهلك، 

للمستهلكين. 

ويعتبر سوق الكهرباء، إنتاجاً ونقال وتوزيعا، سوقاً منظماً وله لوائحه وقوانينه الخاصة به، ويقوم عليه  وزارة 

الكهرباء عن طريق الشركة القابضة لكهرباء مصر، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

قرار الجهاز

وأوصى  الجهاز.  بقرار  الطرفين  إخطار  مع  االختصاص  لعدم  البالغ  حفظ  إلى  الجهاز  إدارة  مجلس  انتهى 

المجلس بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخصوص توقيع مذكرة تفاهم للتعاون 

بين الجهازين.
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۱۲- بالغ مقدم من إحدى شركات التوريدات
ضـد

المناقصة المحدودة لتوريد عدد وأدوات مرور إلدارة مرور أسيوط

موضوع البالغ
ورد إلى الجهاز في شهر يوليو لعام ۲۰۱۱ البالغ 

المقدم من  إحدى شركات التوريدات تتضرر فيه من 

المناقصة المحدودة إلدارة مرور أسيوط لتوريد عدد 

وأدوات مرور ، وأسباب الضرر – طبقا للمبلغ - كما يلي:

▪ على الرغم من أن المناقصة كبيرة الحجم إال أنها 
صنفت على أنها محدودة لتحصر على عدد صغير من 

الشركات وخاصة شركة واحدة، والتي يتم إرساء 

المناقصات الخاصة بمرور أسيوط عليها فقط.

▪ البنود كلها صناعة الصين وهي مطلوبة وموصفة خصيصاً نتيجة لوجودها مخزنة في مخازن الشركة التي 
دائما ما يرسو عليها المناقصات على الرغم من وجود بدائل أخرى من بالد أكثر تطور في صناعة أدوات المرور 

وبأسعار مساوية أو مقاربة لتلك البنود (مثال تركيا وتايوان).

▪ المنتجات قيمتها االفتراضية بالنسبة لقيمتها الحقيقية عالية السعر ويمكن االستدالل على ذلك بالمقارنة 
بأسعار المنتجات البديلة.

▪ المواصفات الخاصة بمورد واحد ولذلك هناك بند أخير في كراسة الشروط يؤكد أن تكون البضاعة حاضرة 
لتأكدهم أنها موجودة بالفعل في مخازن هذا المورد.  وعدم منح مدة تقريبية إلحضار تلك البضاعة كما يتم 

في جميع المناقصات األخرى.

فحص البالغ
قام الجهاز بفحص البالغ للتأكد من أنه يدخل ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون 

بأنهم  األشخاص  عرفت  المنافسة   حماية  قانون  من  (أ)  فقرة   (۲) المادة  أن  وحيث  المنافسة،  حماية 

"األشخاص الطبيعيون واألشخاص االعتبارية، والكيانات االقتصادية، واالتحادات، والروابط والتجمعات المالية 

وتجمعات األشخاص على اختالف طرق تأسيسها، وغيرها من األطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده 

الالئحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون".

وحيث إن المبلغ ضده هو وحدة مرور أسيوط والتي ال تعد من األشخاص االعتبارية الخاصة التي تمارس 

نشاطاً اقتصادياً في السوق، وتعد وحدات وإدارات المرور تابعة لوزارة الداخلية وهي من األجهزة التنفيذية 

للدولة وتقوم على إدارة مرفق عام وهو مرفق المرور وبالتالي ينطبق عليها نص المادة (۹) الفقرة األولى 

من القانون والتي تنص على أنه "ال تسري أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها الدولة." 

وعليه، تبين عدم  اختصاص الجهاز بنظر البالغ.

قرار الجهاز
انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البالغ لعدم االختصاص مع إخطار الطرفين بقرار الجهاز.

كذلك تم تحديد اإلطار الزمني للدراسة من ۲۰۰۷ حتى ۲۰۱۲. وبناًء عليه وبعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

للفحص والدراسة، فقد تبين للجهاز عدم ثبوت مخالفة في حق الشركة ألنه فيما يخص األسعار فقد 

ورد ذكرها ضمن األفعال المحظور إتيانها على الشخص المسيطر في المادة (۸) من القانون في حالة 

بيعه بأقل من سعر التكلفة الحدية، وليس في حالة المغاالة في األسعار. 

 

وبعد التغيير سالف الذكر الذي حدث في هيكل السوق ال يتصور أن تكون الشركة المبلغ ضدها يتوافر لها 

عناصر السيطرة المنصوص عليها في المادة (٤) من القانون حيث أصبحت الشركة المبلغ ضدها واحدة 

من ضمن أكثر من مائة شركة أخرى تتنافس على إصدار الباركود محل البالغ، األمر الذي يجعل من 

الصعوبة في ظل هذا العدد الكبير من الشركات المتنافسة أن تتمتع الشركة بوضع مسيطر داخل 

سوق عالمي.

قرار الجهاز

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة وتم إرسال نسخة من قرار مجلس اإلدارة 

مرفق به المذكرة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مع إخطار الطرفين بقرار الجهاز.
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لضمان ارتفاع نسبة التجميع والقضاء على القطاع العشوائي من ناحية، ووجود رقابة من الجهة اإلدارية 

لضمان التزام الشركة باالشتراطات البيئية من ناحية أخرى.

قرار الجهاز

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى اآلتي: 

▪ حفظ البالغ لعدم االختصاص فيما يخص الشق المتعلق بقرارات الهيئة المصرية العامة للبترول، وعدم ثبوت 

مخالفة ألحكام قانون حماية المنافسة فيما يخص الشق المتعلق بممارسات شركة بتروتريد.

▪ وجوب مراجعة البند السادس لجميع العقود التي تبرمها الشركة المبلغ ضدها.

العامة للبترول، ورئيس جهاز  الهيئة المصرية  البترول، ورئيس  الوزراء، ووزير  التنسيق مع رئيس مجلس   ▪

رقابة  فرض  مع  تكرير  معامل  وإنشاء  المستعملة  الزيوت  تجميع  تراخيص  فتح  على  للعمل  البيئة  شئون 

واشتراطات مشددة على المتقدم لطلب ترخيص.

۱۳- بالغ مقدم من إحدى الشركات
ضـــد

كٍلّ من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بتروتريد

موضوع البالغ

ورد إلى الجهاز في شهر سبتمبر لعام ۲۰۱۱ البالغ الُمقدَّم من إحدى الشركات ضد الهيئة المصرية العامة 

الهيئة  قيام  من  المبلغة  الشركة  فيه  تتضرر  والذي  بتروتريد،  البترولية  التجارية  الخدمات  وشركة  للبترول 

المصرية العامة للبترول بحكر نشاط تجميع الزيوت المستعملة (أو المسترجعة) على شركة بتروتريد، وقيام 

األخيرة بالتالي بمخالفة أحكام المواد (٦)، (۷) و(۸) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية 

والمادة (۱۳) من الئحته التنفيذية. إضافة لما سبق، ادَّعت الشركة المبلغة إساءة شركة بتروتريد لوضعها 

المسيطر، وذلك لقيامها بما يلي:

▪ عدم بيع كمية الزيوت التي يطلبها الُمبلِّغ دون مبرر 

لذلك، رغم بلوغ طاقته اإلنتاجية ۱٥ ألف طن، بينما 

عرضت عليه ٤ آالف طن زيت فقط. 

▪ إضافة بنود تعسفية للعقد الذي اقترحت شركة 

بتروتريد إبرامه مع الُمبلِّغ.

فحص البالغ

قام الجهاز بفحص البالغ للتأكد من أنه يدخل ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون 

حماية المنافسة، وبعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة للفحص والدراسة تبين اآلتي:

العامة  المصرية  الهيئة  بقرارات  المتعلق  الشق  يخص  فيما  الموضوع  حيث  من  الجهاز  اختصاص  انتفاء   ▪

للبترول، وانعقاده فيما يخص الشق المتعلق بممارسات شركة بتروتريد التي تثير شبهة مخالفة ألحكام نص 

المادة (۸) من قانون حماية المنافسة.

▪ أن ممارسات شركة بتروتريد ال تشكل مخالفة ألحكام نص المادة (۸) من قانون حماية المنافسة؛ إال أن 

وجود البند السادس بالعقود التي تبرمها الشركة قد يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة داخل سوق تجميع 

الزيوت المستعملة مستقبلياً كما سلف بيانه، وعليه يرى الجهاز ضرورة مراجعته.

الزيوت  تجميع  تراخيص  حصر  أن  تبين  الجهاز،  عليها  اطلع  التي  األخرى،  الدول  تجارب  واقع  من  أنه   ▪

المستعملة على شركة واحدة يكون ذي تأثير سلبي على الكفاءة االقتصادية للسوق والبيئة، حيث أدى 

ذلك إلى انخفاض كمية الزيوت المجمعة ووجود عدد كبير من األشخاص الذين يجمعون الزيوت بدون ترخيص، 

فضال عن ما يسببه ذلك من أضرار جسيمة بالبيئة وبصحة العديد من المستهلكين. وخلص الجهاز إلى أن 

النظام األمثل هو نموذج دول االتحاد األوروبي حيث إنه يجمع ما بين السماح لشركات كثيرة لدخول السوق 
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لذلك تبين للجهاز عدم مخالفة البند (۳- ۱۱)، (۳-۱۷) لقانون حماية المنافسة حيث إنه يعد تنفيذاً لبنود 

الالئحة التنفيذية لقانون الغاز الطبيعي. وبالنظر إلى القوانين والقرارات المنظمة لسوق الغاز الطبيعي، 

وبالنظر إلى الئحة النشاط الصناعي الصادرة من شركة إيجاس، يتضح عدم وجود ضرر على المنافسة أو 

المستهلك النهائي، حيث إن جميع المقاولين المعتمدين مرتبطون بسعر أقصى على كل قطع الغيار 

المستخدمة في الصيانة وذلك موضح في الئحة النشاط الصناعي المشار إليها. مما يفيد أنه ليس في 

استطاعة أية شركة أن تفرض أسعار مغالى فيها على المستهلك النهائي. ولضمان المنافسة السعرية 

بين تلك الشركات، أضافت الئحة النشاط الصناعي أنه "يحق ألية شركة تخفيض قيمة مقايسة األعمال 

بما تراه مناسباً لها." 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن اشتراط كون المقاولون معتمدون من الشركة، يؤدي إلى حثهم على الحفاظ 

على جودة منتجاتهم لضمان استمرار االعتماد، فضالً عن أنه يحث المنافسين المحتملين على تحسين 

جودة منتجاتهم في حالة رغبتهم في التعاقد مع الشركة. مما يؤكد على زيادة المنافسة غير السعرية 

بالسوق المعنية. 

أما فيما يخص البند (۲۰) من التعاقد محل الفحص، فتبين ايضا عدم مخالفته لقانون حماية المنافسة 

حيث أن جميع التعاقدات متشابهة وموضوعة من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 

"إيجاس"ومن ناحية أخرى يتم تحديد األسعار عن طريق قرارات تصدر من رئيس مجلس الوزراء ويتم فرض 

تلك األسعار على جميع الشركات.

ومن جماع ما سبق، فإن ممارسة ربط المنتجات محل الفحص مبررة وتتسق مع أهداف قانون حماية 

المنافسة، ومع األحكام المقررة في القوانين المقارنة فيما يخص ربط المنتجات.

قرار الجهاز

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة مع إخطار الطرفين بقرار الجهاز.

۱٤- بالغ مقدم من بعض األشخاص
 ضد 

الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس"

موضوع البالغ

ورد إلى الجهاز في شهر نوفمبر لعام ۲۰۱۱ البالغ المقدم من أعضاء جمعية مستثمري مدينة برج العرب 

الجديدة ضد الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس"، حيث تضررت المجموعة المبلغة من احتكار الشركة المبلغ 

ضدها لعملية توريد الغاز الطبيعي لتشغيل المشروعات القائمة بمدينة برج العرب الجديدة دون منافس وقد 

أعدت لذلك عقداً من عقود اإلذعان طرفه األول الشركة وطرفه الثاني المستثمر. وقد جاء البالغ بخصوص 

بعض بنود التعاقد وسيتم التعرض لها بالتفصيل الحقاً.

 

فحص البالغ

قام الجهاز بفحص البالغ للتأكد من أنه يدخل ضمن 

اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون 

حماية المنافسة، وتبين أن موضوع البالغ ينصب بشكل 

أساسي على (۲۰) فقرة من بنود العقد موضوع البالغ، 

يخرج (۱۸) منها من اختصاص الجهاز الموضوعي لعدم

تعلقها بأي من الحاالت الواردة بنصوص المواد (٦)، (۷)، (۸) من قانون حماية المنافسة. 

(۲۰) ضمن  رقم  البند  وكذا   (۱۷) وفقرة   (۱۱) فقرة  وبالتحديد   (۳) رقم  البند  الجهاز من دخول  تأكد  بينما 

اختصاصات الجهاز. 

الالزمة وصيانتها  الداخلية  التوصيالت  بعمل  البالغ  التزام مقدم  ينص على    (۳) رقم  البند  إن  وذلك حيث 

الدورية بمعرفة الشركة المبلغ ضدها أو أي من المقاولين المعتمدين لديها،  وهو ما يثير شبهة مخالفة 

للمادة (۸) فقرة (د) من قانون حماية المنافسة.

أما فيما يخص البند رقم (۲۰) فهو ينص على أن " شروط وأحكام هذا العقد تعتبر سرية وال يجوز ألي من 

الطرفين اإلفصاح عن أي منها ألي طرف ثالث دون الحصول علي موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر 

بخالف  وذلك  العقد  بهذا  المدرجة  المعلومات  سرية  على  بالمحافظة  كتابة  بالتعهد  الثالث  الطرف  وقيام 

الجهات السيادية." وقد أفاد مقدم البالغ أن عدم الشفافية واشتراط السرية يؤدي إلى التمييز بين عمالء 

تتشابه مراكزهم التعاقدية في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل، على نحو يؤدي إلى إضعاف 

القدرة التنافسية لبعضهم أمام البعض اآلخر أو يؤدي إلى إخراج بعضهم من السوق، وهو ما يثير شبهة 

مخالفة للمادة (۸) فقرة (هـ) من القانون.

وبناء عليه، قام الجهاز بقبول البالغ واتخذ اإلجراءات الالزمة للدراسة والتحري، حيث تبين أن سوق توزيع 

الغاز الطبيعي سوق منظم من قِبل الهيئة المصرية العامة للبترول التي عهدت للشركة المصرية القابضة 

على  واإلشراف  العربية  مصر  بجمهورية  الطبيعي  الغاز  أنشطة  بكافة  العمل  "إيجاس"  الطبيعية  للغازات 

وتسويقه،  وتوزيعه  الطبيعي  الغاز  نقل  مجال  في  العاملة  الشركات  بها  تقوم  التي  واألعمال  األنشطة 

ومتابعتها والعمل على تطويرها. 
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۱٦- بالغ مقدم من أحد المواطنين
ضـــد

الوكيل الوحيد لشركة زانوسي لغساالت المالبس

موضوع البالغ

الوحيد إلحدى  الوكيل  المواطنين ضد  أحد  المقدم من  البالغ  لعام ۲۰۱۲  يناير  الجهاز في شهر  إلى  ورد 

شركات غساالت المالبس، حيث يتضرر المبلغ من مماطلة وتسويف الشركة المبلغ ضدها بخصوص إصالح 

جهاز غسالة المالبس الخاصة به موديل ۲۰۰۱، وكذا من المغاالة في سعر قطع الغيار ومن عدم توافر قطع 

الغيار في السوق إال عند الشركة المبلغ ضدها. 

 وتتلخص وقائع البالغ فيما يلي:

 

حدوث عطل بجهاز الغسالة الخاص بمقدم البالغ، 

قام على إثره باالتصال بالوكيل المبلغ ضده وبالفعل، 

تم إرسال أحد الفنيين لكشف وتحديد العطل، 

وتم منح العميل فرصة أربعة أيام إلخطار الوكيل 

بموافقته على إجراء التصليح الالزم مع استبدال 

قطعة الغيار التالفة وهي المؤقت الزمني (التايمر) 

مقابل مبلغ ٤٥۰ جنيه ثمناً للقطعة باإلضافة إلى 

مصاريف الكشف والتركيب، إال أن مقدم البالغ قرر 

النزول للسوق للتأكد من سعر قطعة الغيار، وعند محاولته الرجوع لالتصال بالوكيل المبلغ ضده بعد مضى 

األربعة أيام، بدأ - حسبما ورد بالبالغ - التسويف وعدم الرد والتحجج بعدم توافر قطعة الغيار بالمخازن، وهو 

وغير  المستقلة  الصيانة  مراكز  أحد  من  الفنيين  المختصين  ببعض  استعانته  إلى  األمر  نهاية  في  أدى  ما 

المعتمدة، وتم اإلصالح بمبلغ مرتفع وهو ۸٥۰ جنيه. وأخيراً، أشار المبلغ إلى قيامه باالتصال بجهاز حماية 

المستهلك والذي أفاد بعدم اختصاصه، من ثم توجه المبلغ لالتصال بجهاز حماية المنافسة.

فحص البالغ

قام الجهاز بفحص البالغ للتأكد من أنه يدخل ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون 

حماية المنافسة، وحيث إن موضوع البالغ يتمثل - فيما قرره المبلغ - في تسويف ومماطلة الشركة المبلغ 

ضدها في إصالح الجهاز الخاص به، وهو ما ينصب بشكل أساسي على البالغ من مستوى خدمة العمالء 

المقدمة من الشركة أو عدم رضاء العميل عنها ألي سبب من األسباب دون أن يكون لما سبق أي تأثير 

على المنافسة داخل السوق، األمر الذي يخرج عن نطاق اختصاص الجهاز.

قرار الجهاز

 انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البالغ لعدم االختصاص مع إخطار الطرفين بقرار الجهاز، وكذلك إخطار 

جهاز حماية المستهلك بفحوى البالغ إلعمال سلطاته وفقاً لما يتراءى له.

۱٥- بالغ مقدم من إحدى شركات األسمنت
ضـــد

مجموعة من تجار التجزئة

موضوع البالغ

ورد إلى الجهاز في شهر ديسمبر لعام ۲۰۱۱ البالغ المقدم من إحدى شركات األسمنت ضد مجموعة من 

تجار التجزئة، حيث يتضرر الشركة المبلغة من قيام المبلغ ضدهم باستخدام شكائر مزورة تحمل اسمها 

وشعارها والتي لم تقم الشركة بإنتاجها، مما قد يسبب ضرراً بالغاً للشركة ويسيء لسمعتها، فضالً عن 

إمكانية أن يكون األسمنت المعبأ المغشوش غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية لألسمنت مما ينتج 

عنه أضراراً بالمباني والمنشآت التي يتم استخدامه فيها. 

 إضافة لما سبق، أفاد المبلغ برغبته في تقديم البالغ 

حتى يضمن عدم أخذ هذه الكميات المقلدة في االعتبار، 

في أي وقت يقوم فيه جهاز حماية المنافسة بدراسة 

الحصة السوقية للمجموعة. كما أفاد المبلغ من ناحية 

أخرى، بأنه غالباً ما يقوم التجار ببيع هذه المنتجات 

المقلدة بسعر أقل من السعر الحقيقي؛ وهو األمر 

الذي يمكن أن يؤدي إلى اتهام المجموعة بالتسعير 

العدواني، على حد قول المبلغ. 

فحص البالغ

قام الجهاز بفحص البالغ للتأكد من أنه يدخل ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون 

حماية المنافسة ، حيث يتمثل موضوع البالغ في اآلتي:

 

▪ أوالً: استخدام المبلغ ضدهم لعبوات مزورة مشابهة للعبوات التي تستخدمها شركاته، وهو ما قد يمثل 

مخالفة لقوانين الملكية الفكرية والغش التجاري وال يمثل مخالفة لقانون حماية المنافسة.

▪ ثانياً: تخوف المبلغ من احتساب تلك الكميات غير األصلية ضمن حصته السوقية عند مبادرة الجهاز بقياس 

سوق األسمنت، كدراسة قطاعية. 

وبناًء على ما سبق، تبين أن موضوع البالغ يتعلق بمخالفة تشريعات الملكية الفكرية رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ 

وقانون الغش التجاري رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ المعدل بالقانون رقم ۲۸۱ لسنة ۱۹۹٤، وهو األمر الذي يخرج 

تماماً عن اختصاص الجهاز.

قرار الجهاز

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البالغ لعدم االختصاص مع إخطار الطرفين بقرار الجهاز مع الوضع في 

االعتبار ما جاء بالبالغ أثناء إجراء أية دراسة عن سوق األسمنت. 
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۱۸- بالغ مقدم من أحد المواطنين
ضـــد

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

موضوع البالغ

ورد إلى الجهاز في شهر سبتمبر لعام ۲۰۱۲ البالغ المقدم من أحد المواطنين ضد شركة مياه الشرب 

والصرف الصحي بالقليوبية، حيث يتضرر فيه من قيام الشركة المبلغ ضدها بدءاً من تاريخ ۲۰۱۲/۷/۱ بتطبيق 

أسعار مبالغ فيها لخدمة توصيل مرافق المياه والصرف الصحي والتي تشمل رسم المعاينة، وسعر توريد 

وتركيب العداد، وسعر خدمة مد الشبكات وإعداد األرض لتوصيل الوصالت، ورسوم المقايسة... الخ، حيث 

تعدت التكلفة اإلجمالية طبقاً لألسعار الجديدة ۲٥۰۰ جنيه، بينما كانت ال تتعدى ۲٥۰ جنيه سابقاً.

فحص البالغ

قام الجهاز بفحص البالغ للتأكد من أنه يدخل ضمن 

اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من 

قانون حماية المنافسة، وتبين للجهاز أن موضوع البالغ 

يتمثل في قيام الشركة المبلغ ضدها - وهي شركة 

تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 

وتعمل على مد خدمة توصيل المياه ومرافق الصرف 

والصرف  المياه  بتطبيق أسعار مبالغ فيها لخدمة توصيل مرافق   - القليوبية  الصحي داخل نطاق محافظة 

الصحي، وهو األمر الذي ال يدخل ضمن األفعال المحظور إتيانها وال يمثل مخالفة ألحكام نص المادة (۸) من 

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية.

قرار الجهاز

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البالغ لعدم االختصاص مع إخطار الطرفين بقرار الجهاز.

۱۷- بالغ مقدم من أحد المواطنين
ضـــد

شركة تي اي داتا

موضوع البالغ

ورد إلى الجهاز في شهر يوليو لعام ۲۰۱۲ البالغ المقدم من أحد المواطنين ضد شركة تي اي داتا، يتضرر 

فيه من قيام الشركة المبلغ ضدها بممارسات احتكارية على حد قوله، وذلك إثر اشتراكه في أحد عروض 

الشركة، وتتلخص وقائع البالغ المقدم فيما يلي:

▪ سوء مستوى الخدمة المقدمة وقطع 

الخدمة دون التنبيه على العميل ودون تعويضه عن 

مثل هذا االنقطاع.

▪ سوء نوع جهاز التوجيه الراوتر (router) المقدم كهدية 

للمشتركين الجدد في العرض ووجود عيوب فنية به.

▪ عدم قدرة مقدم البالغ على إلغاء اشتراك اإلنترنت 

الخاص به إال بعد مرور عام من هذا االشتراك نظراً الشتراكه ضمن عرض خاص.

فحص البالغ 

قام الجهاز بفحص البالغ للتأكد من أنه يدخل ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون 

من  البالغ  على  أساسي  بشكل  توضيحه  سبق  كما  ينصب  البالغ  موضوع  إن  وحيث  المنافسة  حماية 

مستوى الخدمة المقدمة من الشركة وعدم رضاء العميل عنها.

وبفحص الوقائع المبلغ عنها، تبين للجهاز ما يلي:

▪ فيما يخص البالغ من سوء مستوى الخدمة المقدمة وقطع الخدمة دون التنبيه على العميل ودون تعويضه 

عن مثل هذا االنقطاع، فإن ذلك ال يمثل شبهة مخالفة ألي من مواد قانون حماية المنافسة، ويرجع فيها 

إلى ضوابط تقديم الخدمة لكونه أمر فني بحت وقد يختص به الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت.

▪ فيما يخص سوء نوع جهاز التوجيه الراوتر (router) المقدم كهدية للمشتركين الجدد في العرض ووجود 

عيوب فنية به، فإن هذا أيضاً أمر فني بحت وال يمت بصلة لقانون حماية المنافسة، خاصة وأن الجهاز مقدم 

كهدية مجانية، وهو األمر الذي قد تختص بنظره جهات رقابية أخري مثل جهاز حماية المستهلك أو الجهاز 

القومي لتنظيم االتصاالت لكونه الجهة المختصة بوضع معايير مثل تلك األجهزة. 

▪ وأما فيما يخص، عدم قدرة مقدم البالغ على إلغاء اشتراك اإلنترنت الخاص به إال بعد مرور عام، فذلك يرجع 

الشتراكه ضمن العرض وهو "نص عليك ونص علينا" و"عرض عيد األضحى ۲۰۱۱" وبعد الفحص تبين للجهاز 

أن هذا الشرط ليس من شأنه إثارة شبهة مخالفة لقانون حماية المنافسة.

قرار الجهاز

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البالغ لعدم االختصاص مع إخطار الطرفين بقرار الجهاز وإخطار جهاز 

تنظيم االتصاالت بفحوى البالغ إلعمال سلطاته – حسبما يتراءى له - وفق صحيح القانون.
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- الدراسات

۱- دراسة بشأن سوق الدواجن

موضوع الدراسة

قام الجهاز بالمبادرة بدراسة سوق الدواجن في شهر ديسمبر لعام ۲۰۱۰ في ظل ما تردد حول شبهة وجود 

ممارسات احتكارية في هذا القطاع، هذا باإلضافة إلى أهميته بالنسبة للمستهلك المصري؛ وقد تم تحديد 

فترة الدراسة من شهر يونيو لعام ۲۰۰۸ وحتى شهر ديسمبر لعام ۲۰۱۰.

الفحص

تنصب هذه الدراسة على مرحلة واحدة من مراحل 

إنتاج الدجاج الحي وهي إنتاج كتاكيت التسمين،

حيث أن سوق الدواجن يتسع ليشمل عدة حلقات؛ 

األمر الذي ارتأى معه الجهاز أهمية التركيز على 

مرحلة واحدة فقط. 

أثناء الدراسة، تبين أن الشركات محل الفحص من قبيل األشخاص المتنافسة التي تمارس ذات النشاط في 

السوق المعنية وفقاً لنص المادة (۹) من الالئحة التنفيذية، األمر الذي يدخلها في نطاق تطبيق أحكام نص 

المادة (٦) من القانون.

 وخالل الفحص، توصل الجهاز إلى األدلة التالية:

▪ اتفاق شركات أمهات التسمين على خفض سعر الكتكوت لمدة محددة على أن يتم ذلك من خالل إرسال 

رسائل نصية باألسعار عن طريق االتحاد إلى المشتركين. 

▪ عدد من القرائن التي تفيد بأن الشركات تقوم بتحديد األسعار عن طريق الرسائل القصيرة التي يقوم 

اإلتحاد العام لمنتجي الدواجن بإرسالها.

وبناًء عليه، تبين مخالفة ۲٤ شركة من شركات أمهات التسمين ألحكام نص المادة (٦) فقرة (أ) من قانون 

حماية المنافسة.

 

قرار الجهاز

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى ثبوت مخالفة ألحكام نص المادة (٦) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة. 

وقام الجهاز بإخطار شركات أمهات التسمين بقراره مع التوصية بضرورة وقف هذه االتفاقات فوراً، باإلضافة 

إلى وقف خدمة الرسائل النصية ألسعار كتاكيت التسمين، وذلك وفقاً لنص المادة (۲۰) من قانون حماية 

المنافسة. وتم إحالة التقرير إلى النيابة العامة التخاذ إجراءات الدعوى الجنائية.

۱۹- بالغ مقدم من إحدى الشركات
ضد

شركة بلوك الصناعية وإدارة الملكية الصناعية بمصلحة التجارة الداخلية 

موضوع البالغ

ورد إلى الجهاز في شهر أكتوبر لعام ۲۰۱۲ البالغ المقدم من إحدى الشركات التي تقوم بصناعة شتالة 

التجارة  بمصلحة  الصناعية  الملكية  وإدارة  األول)  ضده  (المبلغ  الصناعية  بلوك  شركة  من  كل  ضد  الفوم 

الداخلية (المبلغ ضده الثاني)، وقد تضررت الشركة في البالغ من تسجيل المبلغ ضده األول لنموذج صناعي 

خاص بمنتج شتالة الفوم بإدارة المبلغ ضده الثاني، وذلك دون اتخاذ إجراءات الفحص الالزمة داخل السوق 

المصري وخارجه والتأكد من وجود المنتج وتصنيعه داخل 

مصر من عدمه قبل الموافقة على التسجيل، وهو ما 

أعطى – على حد قول المبلغ – حماية قانونية طبقاً 

ألحكام قانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ لحماية حقوق الملكية 

الفكرية تمنع منافسي المبلغ ضده األول من تصنيع أو 

إنتاج هذا المنتج لفترة زمنية وبذلك يكون المبلغ ضده 

األول قد أضر بالمبلغ عن طريق احتكار سلعة شائعة 

مما يهدده بخروجه من السوق في المستقبل.

فحص البالغ

قام الجهاز بفحص البالغ للتأكد من أنه يدخل ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون 

لنموذج  الثاني  ضده  المبلغ  تسجيل  من  المبلغ  تضرر  في  البالغ  موضوع  يتمثل  حيث  المنافسة،  حماية 

صناعي لمنتج شتالة الفوم، رغم أن المنتج شائع ويصنع في مصر منذ أوائل التسعينيات، األمر الذي أعطى 

المبلغ ضده حماية قانونية طبقاً ألحكام القانون، رفع بموجبها دعوى قضائية ضد المبلغ لم يفصل فيها حتى 

تاريخه وعليه طعن المبلغ في صحة تسجيل هذا المنتج أمام الجهاز.

والتي عالجتها نصوص  فكرية  بتظلم من تسجيل لحقوق ملكية  البالغ  تعلق  يتضح  وبناًء على ما سبق، 

القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ وهو ما تختص بتطبيقه جهات أخرى رقابية وقضائية، عالوة على وجود دعوى 

منظورة حالياً أمام المحاكم في هذا الخصوص والتي لم يفصل فيها حتى تاريخه؛ وهو األمر الذي يخرج كلياً 

عن اختصاص الجهاز.

 قرار الجهاز

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البالغ لعدم االختصاص مع إخطار الطرفين بقرار الجهاز. 
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وبناًء عليه، انتقل الجهاز لفحص مدى مخالفة مجموعة العز ألحكام المادة (۸) فقرة (ج) من القانون عن 

الفترة ۲۰۰۷-۲۰۰۸. لم يتوافر في الفترة محل الفحص، على األقل، أحد األسباب اآلتية:

▪ عدم انطباق الجزاء المصاحب لنظام الحصص من األساس على الموزع المقتصر.

▪ عدم رغبة الموزع المقتصر من تلقاء نفسه في التعامل إال مع مجموعة العز.

▪ عدم تلقى الموزع المقتصر طلبات من عمالئه لشراء منتجات المنافسين خالل فترة االقتصار.

▪ توافر مخزون من منتجات الشركات المنافسة األخرى لدى الموزع المقتصر، بما يسمح له بتلبية رغبات 

عمالئه المختلفة، وبالتالي عدم احتياجه للتعامل مع المصانع األخرى خالل فترة االقتصار.

▪ وأخيرا، تضارب أقوال الموزع المقتصر فيما يخص ثبوت أو نفي العالقة السببية بين الجزاء واالقتصار، األمر 

الذي استدعى استبعاد أقواله لعدم اطمئنان الجهاز على التعويل عليها في إثبات العالقة السببية 

المشار إليها.

ولذلك لم تثبت الدراسة مخالفة ممارسات مجموعة العز مع موزعيها لحكم المادة (۸) فقرة (ج) من قانون 

حماية المنافسة، خالل فترة سيطرتها على السوق في عامي ۲۰۰۷ و۲۰۰۸.

- الفترة الثانية: 

تمثلت السوق المعنية خالل هذه الفترة في سوق حديد التسليح المستخدم في البناء والتشييد بكافة 

األنواع والمقاسات في جمهورية مصر العربية وباقي دول االستيراد؛ حيث شهدت هذه الفترة بالتزامن مع 

إعفاء واردات حديد التسليح من أية رسوم جمركية إصدار قرار وزير التجارة والصناعة- في ذات الوقت- رقم 

۷۸۱ في سبتمبر عام ۲۰۰۸، بغرض إلغاء القيود غير الجمركية على استيراد الحديد، ومن ثم تيسير 

استيراد حديد التسليح وفقا ألي من المواصفات القياسية المصرية أو الدولية أو الخليجية، وقد كان هذا 

القرار بمثابة إعالن عن مساندة الحكومة الستيراد حديد التسليح بل وتشجيعه في تلك الفترة، والتي 

سجلت بدورها طفرة في واردات الحديد.

وقد أظهرت نتائج الدراسة مرة أخرى توافر الشرط األول من شروط السيطرة لدى مجموعة العز خالل هذه 

الفترة، حيث امتلكت المجموعة أكثر من ۲٥٪ من السوق المعنية .

األمر الذي أدى إلى ضرورة دراسة مدى توافر الشرطين الثاني والثالث من المادة (٤) من قانون حماية 

المنافسة الخاصة بقدرة الشخص على التأثير الفعال على األسعار أو حجم المعروض، دون أن يكون 

لمنافسيه القدرة على الحد من هذا التأثير الفعال. وتوصلت الدراسة في الفترة المشار إليها إلى اآلتي:

▪ رغم استمرار احتفاظ مجموعة العز بذات النسبة من الطاقة اإلنتاجية ٤٦٪ خالل هذين العامين، ونحو 

٥۱٪ من إجمالي حجم اإلنتاج في السوق، إال أنه مع إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية أمام استيراد 

حديد التسليح خالل هذه الفترة، تبين للجهاز عدم قدرة مجموعة العز على الحد من االستيراد على 

النحو الذي يسمح للمجموعة باالستئثار بالسوق المحلى ورفع األسعار الحقاً. 

۲- دراسة بشأن مدى توافق
ممارسات مجموعة العز في سوق حديد التسليح

مع حكم المادة (۸/ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية

موضوع الدراسة

ورد إلى الجهاز في شهر يونيو لعام ۲۰۱۱، الطلب المقدم من مكتب النائب العام بفحص ممارسات شركات 

مجموعة العز عن الفترة من يناير ۲۰۰۷ حتى ديسمبر ۲۰۱۰، لبيان مدى توافقها مع أحكام المادة (۸) فقرة 

(ج) من قانون حماية المنافسة الصادر بالقانون رقم ۳ لسنة ۲۰۰٥.

فحص الدراسة

يستمد الجهاز اختصاصه بنظر الطلب محل الدراسة 

من االختصاصات التي ورد النص عليها في المادة (۱۱) 

بند رقم (۱) من قانون حماية المنافسة، والتي تخول 

الجهاز سلطة تلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي 

والبحث وجمع االستدالالت بالنسبة لحاالت االتفاقات، 

والممارسات الضارة بالمنافسة وإجراء الدراسات 

والبحوث لكشف الحاالت الضارة بالمنافسة. 

وبناًء عليه قام الجهاز بفحص ممارسات مجموعة العز في ضوء أحكام المادة (۸) فقرة (ج) من قانون حماية 

المنافسة، ونظراً للتغيرات المتالحقة التي طرأت على سوق حديد التسليح خالل فترة الدراسة، فقد قام 

العامين ۲۰۰۷ و۲۰۰۸،  الفترة األولى  الجهاز بتقسيم فترة الفحص والدراسة إلى فترتين؛ بحيث شملت 

بينما شملت الفترة الثانية العامين ۲۰۰۹ و۲۰۱۰.

 

- الفترة األولى: 

تمثلت السوق المعنية خالل هذه الفترة في سوق حديد التسليح المستخدم في البناء والتشييد بكافة 

األنواع والمقاسات في جمهورية مصر العربية، في ظل وجود العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية 

على استيراد الحديد.

 

وقد أظهرت نتائج الدراسة توافر الشرط األول من شروط السيطرة لدى مجموعة العز خالل هذه الفترة، حيث 

امتلكت المجموعة أكثر من ۲٥٪ من السوق المعنية.

وفيما يتعلق بمدى توافر الشرطين الثاني والثالث من المادة (٤) من قانون حماية المنافسة الخاصة بقدرة 

الشخص على التأثير الفعال على األسعار أو حجم المعروض، دون أن يكون لمنافسيه القدرة على الحد من 

هذا التأثير الفعال، فقد أتضح أيضا من الفحص توافر الشرطين الثاني والثالث. 

األمر الذي أمكن معه االنتهاء إلى توافر عناصر السيطرة لمجموعة العز وفقاً لنص المادة (٤) من قانون حماية 

المنافسة خالل عامي ۲۰۰۷ و۲۰۰۸.
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- حاالت التصالح

۱- قضية األلبان

قام الجهاز بناء على طلب من السيد وزير التجارة والصناعة األسبق بتاريخ ۲٦ ديسمبر ۲۰۰۷ بدراسة سوق 

في  العاملة  الشركات  بها  تقوم  بالمنافسة  ضارة  ممارسات  أية  عن  للكشف  ومنتجاتها،  المعبأة  األلبان 

السوق. وبالفعل استجاب الجهاز لهذا الطلب وقام بدراسة السوق. وبتاريخ ۲۰۱۱/۳/۷ أصدر مجلس إدارة 

النيل  وشركة  الغذائية،  للصناعات  جهينة  شركة  من  كٍلّ  مخالفة  بثبوت  األلبان  قضية  في  قراره  الجهاز 

للصناعات الغذائية "إنجوي"، والشركة الدولية للمشروعات الزراعية "بيتي"  ألحكام المادة (٦) فقرة (أ) من 

قانون حماية المنافسة خالل الفترة من 

مايو ۲۰۰٥ إلى ديسمبر ۲۰۰۷.

ومن ثم تم مخاطبة الشركات المخالفة إلبالغها 

بقرار الجهاز، وتكليفها بتعديل األوضاع، وإزالة المخالفة 

من خالل إلغاء االتفاق على تثبيت أسعار شراء اللبن 

الخام من المزارع ووضع شروط عادلة لمواصفات 

االستالم. 

واستجابة لذلك، قامت الشركات المخالفة بالرد على الجهاز، وأبدوا تعاونهم والتزامهم بقرار الجهاز. وفي 

۲۰۱۱/٤/۲۱ تم إحالة الدعوى إلى الوزير المختص إلعمال سلطته فيها وفقا للمادة (۲۰) من قانون حماية 

المنافسة. ومن هنا تم تحويل هذه الشركات للنيابة العامة.

وفي الفترة من ۷ إلى ۱٤ أكتوبر ۲۰۱۲ تم تقديم طلب التصالح من قِبَل الشركات المخالفة. األمر الذي وافق 

عليه رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة (۲۱) من قانون حماية المنافسة، وتم تحديد الغرامة بما يعادل الحد 

األدنى للغرامة وفقاً للقانون بمبلغ قدره ۲۰۰ ألف جنيه مصري لكل شركة.

▪ توافر رغبة بعض المستوردين، بل وقدرتهم على االستيراد في حالة ما إذا ارتفعت األسعار المحلية 

   مجدداً في ظل عدم وجود عوائق جمركية أو غير جمركية أمام االستيراد. 

▪ تم منح تراخيص إلنشاء مصانع متكاملة إلنتاج حديد التسليح الثنين من أهم منافسي مجموعة العز؛ 

  األمر الذي يمثل ضغطاً على الخطط التسويقية واإلنتاجية طويلة األجل لمجموعة العز.

وبناًء على ما سبق، يتبين انتفاء عناصر السيطرة لدى مجموعة العز خالل الفترة (۲۰۱۰-۲۰۰۹)، 

وتخلف عنصر السيطرة يعنى أنه ال وجه للمخالفة، األمر الذي ترتب عليه عدم قيام الجهاز بدراسة مدى 

مخالفة مجموعة العز لحكم المادة (۸) فقرة (ج) خالل هذه الفترة.

قرار الجهاز

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى عدم ثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة مع إخطار النيابة العامة 

بنتائج التقرير.
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يولى الجهاز اهتماما كبير بمراقبة األسواق بشكل دائم ومستمر للتأكد من عدم وجود أي 

ممارسات ضارة بالمنافسة في األسواق ومعرفة مدى تأثير قرارات جهاز حماية المنافسة 

على السوق المصري، وكذلك تحديد القطاعات التي يشتبه في وجود ممارسات قد تضر 

بالمنافسة. وفيما يلي األسواق التي تخضع للدراسة والمراقبة من قبل الجهاز: 

األسواق محل

الدراسة

سوق

األسمنت

سوق 

الحديد

سوق 

المياه المعبأة

سوق 

تجارة التجزئة

هذا وقد قام الجهاز ببعض األمور التنظيمية لرفع كفاءة األداء فيما يخص التقارير 

والدراسات، من ضمنها:

▪ رفض قبول أي بالغ دون حضور الشخص المبلغ شخصياً لمناقشته، وذلك بغرض الحد من البالغات 

  التي ال تقع تحت اختصاص الجهاز. 

▪ وضع الئحة داخلية لمراحل سير وتداول البالغات، لما يضمن االنتهاء منها في الفترة الزمنية المحددة.

▪ وضع قائمة بالمستندات المطلوبة عند تقديم اإلخطارات للجهاز.

▪ تحديد أولويات العمل في ضوء قلة موارد الجهاز من أفراد وميزانية ووضع دراسة القطاعات التي تعتبر 

  ذات أهمية للمستهلك على رأس تلك األولويات.  

۲- قضية الزجاج

أصدر جهاز حماية المنافسة قرارا في شهر أغسطس ۲۰۰۹ بمخالفة الشركة المصرية للزجاج المسطح 

لقانون حماية المنافسة. حيث انتهى الجهاز إلى أن البنود أرقام (۹)، (۱۰)، (۱۲)، (۱۳) من التعاقد المبرم 

بين الشركة وبين مجموعة حصرية من الموزعين تمثل مخالفة للفقرات (أ)، (ج)، (د) من المادة (۸) من 

بين  التصالح  تم  وقد   .(۲۰۰۷ ديسمبر  إلى   ۲۰۰٥ مايو  (من  الدراسة  فترة  المنافسة خالل  حماية  قانون 

الشركة المصرية للزجاج المسطح ووزير التجارة والصناعة بخصوص تلك المخالفة في أكتوبر ۲۰۰۹ إعماال 

للمادة (۲۱) من قانون حماية المنافسة.

وفي ضوء تحقيقات نيابة األموال العامة في القضية 

رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۱۱ بخصوص التصالح السابق 

ذكره، وبناًء على طلب نيابة األموال العامة، قام 

الجهاز بفحص مدى استمرار المخالفة السابق 

ذكرها خالل عام ۲۰۰۸ (۲۰۰۸/۱/۱ إلى ۲۰۰۹/۱/۱) 

وتم األخذ بالفترة من ۲۰۰٥/۱/۱ وحتى ۲۰۰۷/۱۲/۳۱  

كفترة استرشادية  لدراسة تصرفات الشركة المصرية للزجاج المسطح في السوق المعنية. 

مجموعة  وبين  الشركة  بين  المبرم  التعاقد  سريان  استمرار  إلى  الجهاز  أجراه  الذي  الفحص  انتهى  وقد 

"الموزع الوحيد". والذي سبق وصدر قرارا بشأنه من الجهاز بمخالفة البنود أرقام (۹)، (۱۰)، (۱۲)، (۱۳) 

للفقرات (أ)، (ج)، (د) من المادة (۸) من قانون حماية المنافسة. 

وتم رفع التقرير إلى وزير التجارة والصناعة األسبق في ۲۰۱۱/٦/۱٥ إلعمال سلطاته بموجب المادة (۲۱) 

من القانون، كذلك تم إرسال نسخة من التقرير إلى نيابة األموال العامة بتاريخ ۲۰/٦/۲۰۱۱.

وبتاريخ ۲۰۱۲/٤/۱٤ قدمت الشركة المصرية للزجاج المسطح طلبا من أجل التصالح في المخالفة سالفة 

قانون  للمادة (۲۱) من  وفقا  المختص  الوزير  باعتباره  الوزراء،  رئيس مجلس  وافق عليه  الذي  األمر  الذكر، 

حماية المنافسة. وتم تحديد الغرامة بما يعادل الحد األدنى للغرامة وفقاً للقانون بمبلغ قدره ۲۰۰ ألف جنيه 

مصري.
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قام الجهاز بالمشاركة في إعداد ورقة بحثية عن "إدارة المعرفة" تحت إشراف لجنة فاعلية األجهزة 

بشبكة المنافسة الدولية وهي منظمة غير رسمية تضم العديد من أجهزة المنافسة على المستوى 

العالمي. و تهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون بين األجهزة، ونشر ثقافة المنافسة، وتنمية إرشادات 

عامة بقواعده، خاصًة بالنسبة ألجهزة المنافسة حديثة اإلنشاء. 

ومنذ أصبح الجهاز عضواً في الشبكة، وهو يلعب دوراً فعاالً سواًء بالمشاركة في فعاليات المؤتمرات وورش 

العمل أو بتنظيمها، كما حدث في عام ۲۰۰۹ عندما نظم الجهاز ورشة عمل الشبكة فيما يتعلق باالتفاقات 

األفقية الجسيمة. وتهدف الورقة سالفة الذكر إلى إرشاد أجهزة المنافسة إلى كيفية وضع قواعد خاصة 

بإدارة المعرفة البشرية والورقية داخل المؤسسة، وذلك بناء على النظريات وتجارب أجهزة المنافسة ذات 

الخبرة في هذا المجال. وقد تم البدء في إعداد تلك الورقة منذ منتصف عام ۲۰۱۰، وبالفعل تم االنتهاء 

منها والموافقة عليها خالل فعاليات المؤتمر السنوي للشبكة.

قام الجهاز بإعداد ورقة بحثية حول "المنافسة في سوق البث التليفزيوني" وتم عرضها ومناقشتها أمام 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD)، وتناولت الورقة البحثية الشروط الالزمة لدخول سوق البث 

التليفزيوني (شروط تنظيمية وعملية)، كما ناقشت أيضا أشكال المنافسة بين مختلف أنواع البث 

التليفزيوني (تليفزيون مشفر أو غير مشفر) وبين مختلف أنواع المحتوى الفني. وتم التركيز على 

المنافسة على حقوق البث الخاصة باألفالم العربية الجديدة ودوري كرة القدم المصري واألفريقي. 

واتضح للجهاز أن عوائق المنافسة المتواجدة بتلك األسواق ترجع إلى وجود سوق غير رسمي كبير في 

سوق األفالم العربية الجديدة نتيجة وجود مخالفات لقانون حماية الملكية الفكرية، وكذا نتيجة وجود 

تعاقدات طويلة المدى في سوق دوري كرة القدم األفريقي. 

۱- ورقة عن إدارة المعرفة

۲- ورقة عن المنافسة في سوق البث التليفزيوني

قام الجهاز بإعداد ورقة بحثية تهدف إلى اقتراح خطوط استرشادية عامة عن كيفية التعامل مع حاالت 

التصالح الواردة بنص المادة (۲۱) من قانون حماية المنافسة، خاصة فيما يتعلق بتحديد مبلغ التصالح. 

وقد أخذ الجهاز بعين االعتبار عند إعداد هذه الورقة خبرات الدول المختلفة في هذا المجال حيث تم 

التعاون مع هيئة التجارة الفيدرالية األمريكية ومفوضية المنافسة بجنوب إفريقيا وغيرها من الجهات 

الدولية ذات الصلة بغرض الوصول إلى مجموعة من المعايير التي تتماشى مع أحكام القانون المصري 

الخاصة بهذا الشأن.

۳- ورقة عن التصالح في قضايا المنافسة

- األوراق البحثية
وتبين للجهاز أن معظم الدول تتجه إلى التصالح في جرائم المنافسة وذلك لتجنب طرق التقاضي الطويلة 

والمصاريف الناتجة عنها، وإلتاحة الفرصة للتركيز على التحقيق في قضايا أخرى والقيام بدراسات أكثر في 

مجال المنافسة. كما أن التصالح يؤدي إلى سرعة حل المشكلة االحتكارية، األمر الذي ينعكس باإليجاب 

على الكفاءة االقتصادية.

وقد خلصت الورقة إلى اقتراح مجموعة من الخطوات والمعايير الموضوعية التي يمكن االستناد عليها 

لتحديد مبلغ التصالح، منها طبيعة الممارسة االحتكارية، ومدى أهمية المنتج، ومدى ارتكاب الشركة 

لممارسة احتكارية في فترة سابقة، ومدى التزام الشركة بقرار الجهاز، ومدى تعاون الشركة مع الجهاز

 قبل صدور القرار، ونصيب الشركة في السوق وغيرها من المعايير األخرى. 
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ثالثًا: التوعية ونشر ثقافة المنافسة
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أجرى الجهاز العديد من الحوارات الصحفية واإلعالمية على 

النحو التالي:

▪ حوار صحفي في جريدة األهرام حول قانون حماية 

   المنافسة، وخطة عمل الجهاز.

▪ حوار صحفي في جريدة الشروق حول قانون حماية 

   المنافسة، والتعديالت المقترحة له.

▪ لقاء تليفزيوني في برنامج صباح الخير يا مصر حول قانون 

  حماية المنافسة، ورؤية الجهاز وخطة عمله خالل عام ۲۰۱۲.

▪ لقاء تليفزيوني في برنامج "علشان بكرة" بالفضائية المصرية حول قانون حماية المنافسة وتجريمه 

   إلساءة استخدام الوضع المسيطر دون السيطرة في حد ذاتها، باإلضافة إلى شرح األدوار المختلفة 

   المتكاملة التي تلعبها األجهزة الحكومية. 

الندوات والحلقات النقاشية

الحوارات الصحفية والتليفزيونية

- برنامج التواصل اإلعالمي 

قام الجهاز بتنظيم حلقة نقاشية مع مجموعة من الصحفيين واإلعالميين بمقر الجهاز. وضمت الندوة 

نخبة من ممثلي الصحف الكبرى في مصر المعنيين بالشأن االقتصادي حيث تناولت العديد من 

الموضوعات الهامة متضمنة دور الجهاز والتحديات التي تواجه قانون وسياسة المنافسة في مصر 

والتعديالت المقترح إدخالها على القانون وسبل تعزيز االقتصاد القومي ومكافحة الممارسات الضارة 

بالمنافسة.

ويسعى الجهاز إلى تنظيم هذه اللقاءات بصفه دورية لضمان تطبيق مبدأ الشفافية مع الصحافة واإلعالم 

ولتثقيفهم بشكل مستمر فيما يتعلق بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية، هذا باإلضافة 

إلى التنسيق معهم للعمل على تعزيز ثقافة المنافسة داخل المجتمع المصري.

يقوم الجهاز ببذل جهودا حثيثة لنشر ثقافة المنافسة لدى جميع فئات المجتمع من خالل التوعية 

بالقانون والترويج لسياسات المنافسة وبناء عالقات إستراتيجية مع الجهات ذات الصلة باإلضافة إلى العمل 

على تعزيز ثقة الرأي العام بالجهاز والعمل على تحقيق الشفافية. ويقوم الجهاز بالتوعية ونشر ثقافة 

المنافسة من خالل البرامج التالية: 

يرى جهاز حماية المنافسة أن اإلعالميين والصحفيين لهم دور كبير في توعية المواطنين، لذلك يولى 

الجهاز أهمية كبيرة للتواصل مع اإلعالم بشكل مستمر لضمان نشر ثقافة المنافسة في المجتمع 

ولتحقيق الشفافية في المعلومات. ومن هذا المنطلق، قام الجهاز باآلتي: 

ثالثاً: التوعية ونشر ثقافة المنافسة
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ثالثاً: التوعية ونشر ثقافة المنافسة 

أصدر الجهاز أكثر من (۳۰) ثالثين بيانا صحفيا 

حول أنشطة الجهاز وقرارات مجلس اإلدارة بما 

يحقق الشفافية في المعلومات لدى الرأي العام، 

وذلك خالل الفترة الزمنية لهذا التقرير.

اإلصدارات اإلعالمية
 

أهم التصريحات

"التعديالت التشريعية ضرورية لتفعيل دور الجهاز وإنفاذ القانون"

"يجب أن يكون هناك سياسة عامة للمنافسة تتبناها الدولة"

"إذا أردنا أن نحقق أهدافنا في السوق يجب أن تكون سياستنا تكاملية مع األجهزة الرقابية"

"ليست كل زيادة في األسعار تكون بسبب ممارسات احتكارية"

"الجهاز يرى أنه ال يستطيع العمل بمفرده، يجب أن يعمل مع المجتمع المدني"

أهم العناوين الصحفية 

"إعفاء المبلغ يعتبر من أفضل الطرق التي تستخدمها أجهزة المنافسة حول العالم في كشف الكارتل"

"نموذج المحاكاة وسيلة مهمة وعملية لتعزيز الوعي بثقافة المنافسة بين فئة الطلبة"

"استجابة لجهاز حماية المنافسة: وزارة التربية والتعليم تتخذ إجراءات مشددة حول قضية الزي المدرسي 

  على مستوى مدراس الجمهورية"

"وزارة البترول تؤكد لجهاز حماية المنافسة التزامها بقواعد المنافسة في بيع الغاز الطبيعي، 

  وترحب بالتعاون مع الجهاز"

"جهاز حماية المنافسة يبدأ المرحلة األولى من مشروع التوأمة المؤسسية مع االتحاد األوروبي"

"جهاز المنافسة يناقش مع حماية المستهلك مشكلة المياه المعبأة"

"جهاز حماية المنافسة يشارك في االجتماع السنوي للجنة الخبراء الحكومييـن حول قانون وسيـاسة 

  المنـافسة برعاية االونكتاد"

"حماية المنافسة يسير على خطى أوروبا"

 

ثالثاً: التوعية ونشر ثقافة المنافسة

يهدف جهاز حماية المنافسة إلى ترسيخ مفهوم مسئولية الشركات واألفراد العاملين في السوق تجاه 

قانون حماية المنافسة، وعليه استمر الجهاز في تفعيل برنامج "توافق الشركات مع القانون"، والذي 

يهدف إلى توعية الشركات ومجتمع األعمال من خالل تنظيم ورش عمل وتوفير دليل التوافق مع القانون 

لمساعدة كل من يمارس نشاطا اقتصاديا على عدم مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة.

وفي هذا الصدد قام الجهاز بتنظيم ورش العمل اآلتية:

ورشة عمل بمقر االتحاد العام للغرف 

التجارية باإلسكندرية

ورشة عمل بمقر غرفة التجارة 

األمريكية بالقاهرة

 ورشة عمل بمقر جمعية رجال 

األعمال باإلسكندرية

ورشة عمل بمقر شعبة النقل الدولي 

بالغرفة التجارية باإلسكندرية

 ورشة عمل بمقر غرفة الصناعات 

الغذائية

ورشة عمل بمقر جمعية شباب 

رجال األعمال

- برنامج توعية مجتمع األعمال
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قام الجهاز بتنظيم برنامج متكامل يستهدف أعضاء المحاكم االقتصادية بالتعاون مع محكمة القاهرة 

االقتصادية تحت عنوان "قانون حماية المنافسة بين النظرية والتطبيق". وتضمن البرنامج سلسلة من 

ورش العمل لتدريب القضاة على قانون حماية المنافسة.

وتناولت الورشة األولى الطبيعة االقتصادية الخاصة 

لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية، 

ومنهجية الجهاز في التصِدّي لالتفاقات والممارسات 

الضارة بالمنافسة، باإلضافة إلى التأكيد على 

أهمية تعزيز سبل الحوار والتواصل بين السادة أعضاء 

المحاكم االقتصادية والباحثين القانونيين 

واالقتصاديين في الجهاز من أجل التطبيق األمثل ألحكام قانون حماية المنافسة. 

جهاز مكافحة الدعم واإلغراق والوقاية

تدريب قضاة المحاكم االقتصادية

- برنامج توعية الجهات الحكومية والقضائية

بادر جهاز حماية المنافسة بعقد ورشة عمل بمقر جهاز مكافحة الدعم واإلغراق والوقاية، بوزارة الصناعة 

والتجارة الخارجية. وكان الغرض من هذه الورشة تبادل اآلراء حول سبل التعاون المشترك في المجاالت 

ذات الصلة، ودور كال الجهازين في ضبط إيقاع السوق المصري بما يصب في مصلحة االقتصاد القومي. 

وفي ظل هذا التعاون أيضاً، قام جهاز حماية المنافسة باستضافة جهاز مكافحة الدعم واإلغراق والوقاية 

في ورشتي عمل، حيث تركزت الورشة األولى على استكمال شرح كال الجهازين بشكل مستفيض لدور 

كل منهما، بينما تناولت الورشة الثانية ضمان حرية التجارة والمنافسة في السوق المصري بما يؤدي إلى

 خلق مناخ موات لتعزيز أداء االقتصاد المصري.

وأخيراً، قام الجهاز بتنظيم ورشة عمل أخرى بالتعاون مع جهاز مكافحة الدعم واإلغراق والوقاية حول 

اقتصاديات التدابير الوقائية بين إنشاء الكيانات االحتكارية وحماية الصناعة الوطنية. قاما الجهازان بتبادل 

اآلراء ووجهات النظر حول هذا الشأن؛ حيث قام جهاز مكافحة اإلغراق بشرح كيفية تطبيق اإلجراءات 

الوقائية بينما قام جهاز المنافسة بشرح تأثير هذه القرارات على المنافسة في األسواق. وناقش الطرفان 

فيما بعد كيفية التغلب على الكيانات االحتكارية التي من الممكن أن تنشأ نتيجة مثل هذه التدابير.

وجدير بالذكر أن هذه الورشة جائت تفعيال لبروتوكول التعاون المبرم بين الجهازين، وضمن إطار تعزيز 

التعاون والتنسيق فيما بينهما من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والتكامل في المسائل ذات 

االهتمام المشترك.

ثالثاً: التوعية ونشر ثقافة المنافسة ثالثاً: التوعية ونشر ثقافة المنافسة

هذا وقد تم مناقشة العديد من الموضوعات المهمة وجاء في مقدمتها ضرورة تعديل قانون حماية 

المنافسة خالل الفترة المقبلة لتفعيل دور الجهاز في السوق من خالل إعفاء الشخص المبلغ المشترك 

في الجريمة من العقوبة لكشف االتفاقات الضارة بالمنافسة (الكارتالت) وتغليظ الغرامة بحيث تصبح

 نسبة من مبيعات المنتج محل المخالفة لتحقيق الردع وفي نفس الوقت يتناسب مع حجم المخالفة 

ومراقبة عمليات االندماج واالستحواذ في السوق باإلضافة إلى عدد من التعديالت األخرى التي سوف 

تعلن في وقت قريب على المجتمع لعمل حوار حولها مع كافة األطراف المعنية بالقانون. 

وقد نظم الجهاز ورشتي عمل تاليتين، استكماال لسلسلة ورش العمل التي بدأها الجهاز مع أعضاء 

المحاكم االقتصادية، تناولت نفس الموضوعات، ولكن بحضور قضاة مختلفين من المحكمة االقتصادية، 

وذلك لضمان نشر ثقافة المنافسة بين كافة أعضاء المحكمة. 
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يعد هذا النموذج ضمن أحد البرامج المهمة التي بادر بها الجهاز خالل عام ۲۰۰۹، وهو برنامج يهدف 

إلى تعزيز الوعي بقانون حماية المنافسة ونشر ثقافة المنافسة بين طالب الجامعات، فضال عن 

إعداد كوادر بشرية مدربة من بين فئة الطلبة من خالل 

إعطائهم دورة تدريبية مكثفة تتضمن الجانبين النظري 

والعملي، بحيث يتمكن الجهاز من االعتماد على هذه 

الكوادر في المستقبل. 

ونظرا للنجاح الذي حققه هذا النموذج في عام ۲۰۰۹، 

قرر الجهاز تنظيمه بشكل منتظم، وبعد مخاطبة 

الجامعات المصرية والتنسيق معها في هذا 

الشأن تم فتح باب التقدم أمام الطالب لحضور 

هذا النموذج، وتم اختيار الطالب المشاركين من قبل الجهاز على أسس فنية وعلمية، وانتهى الجهاز 

إلى اختيار (۳۰) ثالثين طالبا من المرحلة األخيرة بكليات االقتصاد والحقوق بجامعة القاهرة، 

وبالجامعة األمريكية واأللمانية.

وبالفعل تم عقد النموذج في مقر الجهاز واستمر (۸) ثمانية أيام، بحيث تناولت الخمسة أيام األولى؛ 

شرح مفصل لقانون حماية المنافسة ودور الجهاز واختصاصاته، وتعريف السوق المعنية وكيفية تطبيق 

النطاق الجغرافي الخاص بكل حالة، ومعايير السيطرة وكيف تحدث إساءة استخدام الوضع المسيطر، 

واالتفاقات الراسية واألفقية وآثارهما الضار على المنافسة. وقد صاحب هذه الموضوعات تمارين عملية 

للتأكد من فهم الطالب لها ولمساعدتهم في التطبيقات العملية التي خضعوا لها في آخر النموذج.

ـم الطالب خاللها إلى فرق عمل لبحث قضية  وتناولت الثالثة أيام األخيرة التطبيقات العملية، حيث ُقِسّ

افتراضية خاصة بتطبيقات قانون حماية المنافسة. فقام فريق العمل الخاص بالجهاز بعرض القضية 

االفتراضية على الطالب حيث قام كل فريق بإعداد خطة العمل الخاصة به وتحديد الجهات المزمع مقابلتها 

لتجميع البيانات الالزمة لبناء التقرير. ثم بدأ الطالب ببناء وإعداد التقرير وتحضير الحجج واألدلة الالزمة. 

 

تنظيم "نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة"

- برنامج التواصل األكاديمي 

في إطار حرص الجهاز على التواصل المستمر مع الجهات األكاديمية والعلمية، تم العمل على إعداد 

ذلك البرنامج، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة من الجامعيين لدعم المنافسة في مصر. حيث يتكون 

من أنشطة خاصة بتوعية طالب الجامعات وتدريبهم، باإلضافة إلى حث الجامعات على إدخال 

المنافسة ضمن المقررات الدراسية بالجامعات.

وفي هذا الصدد قام الجهاز باآلتي:

ثالثاً: التوعية ونشر ثقافة المنافسة ثالثاً: التوعية ونشر ثقافة المنافسة

وفي آخر أيام النموذج، قام كل فريق على حدة بعرض نتائج التحليل وطريقة التوصل إليها أمام لجنة 

التحكيم، والتي كانت مكونة من رئيس مجلس اإلدارة ومديرين اإلدارات بالجهاز، وتم وضع الدرجات 

على أسس فنية تم تحضيرها مسبقاً من فريق العمل. وفي نهاية الدورة تم اإلعالن عن الفريق الفائز 

وتم منحه شهادات تقدير، وتم توفير فرصة تدريبية له داخل الجهاز. 

                        تنظيم ندوة مع كلية االقتصاد والعلوم السياسية

قام الجهاز بتنظيم ندوة حول دور المؤسسات في دفع النمو االقتصادي بالتطبيق على جهاز حماية 

المنافسة بالتعاون مع كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة. فقد تناولت الورشة أهمية 

دور الجهاز في تحقيق النمو االقتصادي كأحد مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن، هذا بجانب التعديالت 

المقترحة على القانون خالل المرحلة المقبلة. كما تم إلقاء الضوء على أهمية إيجاد حلول عملية خالل 

المرحلة المقبلة إلزالة معوقات دخول السوق وأهمية دمج القطاع غير الرسمي من االقتصاد إلى القطاع 

الرسمي لضبط إيقاع السوق وتحقيق التنمية االقتصادية المنشودة.

           استضافة وفد من طالب كلية الحقوق بجامعة السوربون الفرنسية

استضاف  الجهاز وفدا من طالب كلية الحقوق بجامعة السوربون الفرنسية، وذلك للتعرف على قانون 

حماية المنافسة المصري ودور الجهاز وآليات العمل داخله. وجاء ذلك في إطار اهتمام الجهاز بخلق 

قاعدة أكاديمية داعمة للمنافسة من خالل التواصل مع الدراسيين وتوعية الطالب في مجال الحقوق 

واالقتصاد لتعزيز ثقافة المنافسة لديهم. وتناول اللقاء عرض تقديمي للوفد لشرح قانون حماية المنافسة 

والمخالفات الواردة فيه باإلضافة إلى توضيح دور الجهاز في الرقابة على األسواق ومنهجية البحث 

القانوني واالقتصادي في قضايا المنافسة.

                                  إدراج المنافسة في المقررات الدراسية

قام الجهاز بالتنسيق مع كلية االقتصاد والعلوم السياسية وكلية الحقوق بجامعة القاهرة إلدخال 

المنافسة كمادة علمية ضمن المقررات الدراسية لبناء ثقافة المنافسة لدى الطالب في مراحل مبكرة، 

وذلك كي يكون لديهم الوعي الكافي بمبادئ المنافسة األساسية، وبالتالي يكون لهم دور إيجابي 

في نشر ثقافة المنافسة لدى باقي فئات المجتمع. 
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قام الجهاز بالعمل على نشر صفحته الرسمية على 

كل من فيس بوك وتويتر للوصول إلى أكبر عدد ممكن 

من مستخدمي هذه المواقع، هذا باإلضافة إلى العمل 

بشكل تفاعلي أكثر مع هؤالء المستخدمين والتركيز على 

تحديث هذا الصفحات باستمرار من خالل نشر كافة 

األنشطة التي يقوم بها الجهاز والحرص على الرد على 

كافة االستفسارات على الفور.

 

هذا وقد تطور عدد المشتركين في الصفحة خالل العام 

بشكل ملحوظ، حيث كان العدد في بدايات العام حوالي ۲۰۰ مشترك ثم حدثت طفرة خالل 

العام ووصل العدد اآلن إلى ما يزيد عن۲۰۰۰ مشترك، ويرجع ذلك إلى العمل على تطوير 

الصفحة والتفاعل بشكل مكثف مع األعضاء. 

فيس بوك و تويتر

- برنامج التواصل اإللكتروني

في ضوء تطور وسائل االتصال الحديثة، قام الجهاز بإنشاء صفحة رسمية على مواقع التواصل االجتماعي 

على اإلنترنت؛ تويتر وفيس بوك. ويقوم الجهاز بالتواصل المستمر مع المواطنين على هذه المواقع، 

واالستجابة الفورية ألية تساؤالت تطرح من قبل الرأي العام.

 

قام الجهاز بتطوير الموقع اإللكتروني للجهاز على شبكة 

المعلومات الدولية "اإلنترنت" ليوفر للمواطن طريقة سهلة 

لمعرفة آخر المستجدات عن أنشطة الجهاز، باإلضافة إلى 

إمكانية تصفح الحاالت التي تم فحصها والتي أصدر 

مجلس اإلدارة قرارا بشأنها. 

الموقع اإللكتروني 

 

- برنامج التوعية المجتمعية

يهدف هذا البرنامج إلى إعداد إصدارات تخاطب المجتمع ككل بجميع فئاته لنشر ثقافة المنافسة 

بطريقة مبسطة. ويتم توزيع هذه اإلصدارات على الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، 

ومجتمع األعمال، والجامعات، والمراكز البحثية، والمدارس، والمكتبات العمومية، والجمهور بشكل عام.

وفي إطار البرنامج، قام الجهاز بإصدار اآلتي:

تضمن هذا الكتيب تجميع وتوثيق أكبر 

قدر ممكن من األسئلة المتكررة التي 

تَْشَغل بال المواطن، ثم اإلجابة عليها 

بأبسط طريقة ممكنة، حتى يتمكن 

جميع القراء من استخراج المعلومة 

بطريقة َسلَِسة وفهمها بدون تعقيدات 

قانونية. 

يهدف الكتيب إلى شرح المخالفات 

الرئيسية بقانون حماية المنافسة 

بطريقة سهلة يفهمها المواطن 

البسيط والطالب في المدارس 

وكل طبقات المجتمع. حيث تم 

وصف المخالفات من خالل أمثلة 

افتراضية بطريقة القصص بصور كارتونية.

  
  

 كتيب األسئلة واألجوبة                                    كتيب المخالفات 

ثالثاً: التوعية ونشر ثقافة المنافسةثالثاً: التوعية ونشر ثقافة المنافسة
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تفعيل بروتوكول التعاون المبرم مع الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

- التنسيق المحلي 

قام جهاز حماية المنافسة بمحاولة تفعيل بروتوكول التعاون المبرم في۲۰۱۱/٦/۱۲ مع الجهاز القومي 

لتنظيم االتصاالت، وذلك في ضوء ما ورد إليه من بالغات تتضمن بالغ من إحدى شركات االتصاالت ضد 

كٍلّ من شركة فودافون مصر لالتصاالت والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل).  

وبالغ أخر ضد شركات المحمول الثالثة لتحميل المستهلك  لرسم الدمغة على الكروت المدفوعة مقدما.

وحيث اتضح من التجربة العملية عدم فاعلية البروتوكول وان جهاز تنظيم االتصاالت لم يأخذ البروتوكول 

على محمل الجد، لذا قام جهاز حماية المنافسة بتقديم طلب لرئيس مجلس الوزراء لبحث تضارب 

االختصاصات بين الجهازين. 

قام الجهاز بتوقيع بروتوكول تعاون مع "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بهدف تبادل المعلومات 

والتقارير االقتصادية، وتبادل الخبراء والتدريب المشترك، فضال عن القيام ببعض المشاريع المشتركة 

بين الطرفين كالبحوث المشتركة وإعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط االقتصادي لقطاعات 

اإلنتاج المختلفة بالدولة.

بروتوكول تعاون مع جهاز مكافحة الدعم واإلغراق والوقاية

قام الجهاز بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز مكافحة الدعم 

واإلغراق والوقاية من أجل تبادل المعلومات والتقارير 

والبيانات االقتصادية في المجاالت ذات الصلة، 

وإشعار كال الطرفين باإلجراءات ذات الصلة بينهما، 

والتي تمس بمصالح أيٍّ منهما أو المتعلقة بالبحث 

عن معلومات متاحة لدى أيٍّ منهما، هذا باإلضافة إلى 

تنسيق اإلجراءات التطبيقية، وتبادل المعلومات والبيانات 

والحفاظ على سريتها. 

يحرص الجهاز على التنسيق المستمر والتعاون الدائم والمثمر مع الجهات واألجهزة الرقابية ذات 

الصلة على الصعيد المحلي لتبادل المعلومات ودعم عمل الجهاز في الدراسات واألبحاث. ومن ناحية 

أخرى يقوم الجهاز بتدعيم عالقاته الدولية واإلقليمية مع الجهات ذات الصلة لتحقيق أهدافه فيما 

يتعلق بالدعم الفني ونقل الخبرات لرفع كفاءة العاملين بالجهاز وتطوير أداء الجهاز. 

وقد قام الجهاز ببذل جهود التنسيق على الصعيدين المحلي والدولي كما هو موضح فيما يلي: 

رابعاً: التنسيق مع الجهات ذات الصلة
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مناقشة توقيع اتفاقية أغادير 

ناقش جهاز حماية المنافسة المصري برنامج التعاون المقترح التفاقية أغادير مع كل من أجهزة المنافسة 

في تونس والمغرب واألردن. وتهدف االتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال المنافسة بين هذه األطراف 

لخلق بيئة جاذبة لالستثمار وتحقيق التنمية لالقتصادية المستدامة. والهدف األساسي من االتفاقية 

هو تعظيم االستفادة من تطبيق سياسة المنافسة والعمل على موائمة التشريعات بين الدول األعضاء، 

وتأسيس فريق من الكوادر المؤهلة لالستفادة من فرص التدريب والمساعدات الفنية وتبادل الخبرات.

رابعاً: التنسيق مع الجهات ذات الصلةرابعاً: التنسيق مع الجهات ذات الصلة

وكذلك تبادل الخبرات في المجاالت ذات الصلة. ويأتي توقيع هذه البروتوكوالت انطالقا من حرص كل من 

األجهزة السالف ذكرها على توثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بينهم، وذلك تحقيقا لمبدأ التكامل بين 

الجهات الحكومية، بما يصب في مصلحة االقتصاد المصري.

االشتراك في مجلس متابعة المعوقات الهيكلية

قام الجهاز بالمشاركة في مجلس متابعة المعوقات الهيكلية المؤثرة على أسعار السلع والخدمات برئاسة 

رئيس مجلس الوزراء. وضم المجلس مجموعة من الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية مثل وزير االستثمار، 

والتجارة  التموين  ووزير  المالية،  ووزير  الخارجية،  والتجارة  الصناعة  ووزير  المعدنية،  والثروة  البترول  ووزير 

الداخلية، ووزير الزراعة واستصالح األراضي، ورئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس مركز المعلومات ودعم 

اتخاذ القرار، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحافظ 

البنك المركزي المصري.

المشاركة في لجنة اإلسكان بمجلس الشورى

شارك الجهاز في لجنة اإلسكان بمجلس الشورى حيث تم تقديم شرح مفصل حول القانون وأهم تعديالته. 

وانتهى االجتماع بإرسال تقرير حول أسباب االرتفاعات المتتالية في أسعار األسمنت للجنة في إطار حرص 

الجهاز الدائم على التعاون مع الجهات ذات الصلة وتحقيق مبدأ الشفافية.

المشاركة في اجتماع المستشارين التجاريين الفرنسيين

بفندق سوفيتيل  القاهرة  انعقد في  الذي  الفرنسيين  التجاريين  المستشارين  اجتماع  الجهاز في  شارك 

بين  الجهاز. ويعقد هذا االجتماع بصفة شهرية  اإلدارة ممثل من  إنابة عن رئيس مجلس  الجزيرة، وحضر 

أعضاء في  (وأغلبهم  العربية  بجمهورية مصر  العاملة  الفرنسية  الشركات  الجمعية ممثلي  أعضاء  السادة 

وأعضاء من  بالقاهرة  الفرنسية  للسفارة  التجاري  المستشار  الفرنسية) بحضور  المصرية  الصداقة  جمعية 

السفارة، ويتم دعوة ضيف مميز لعقد جلسة نقاشية مفتوحة. وقد تم إلقاء محاضرة مختصرة عن قانون 

حماية المنافسة ورسالة ودور الجهاز في االقتصاد المصري.

- التنسيق الدولي

توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز المنافسة التركي

تم توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز المنافسة التركي لتعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجال المنافسة، وذلك 

لتبادل الخبرات وأحدث آليات التحقيق والبحث والتدريب التي توصَّل إليها كلٌّ من الطرفين، والعمل على 

تعزيز العالقات المصرية التركية في مجال المنافسة والتعاون في القضايا المشتركة أو المشابهة التي قد 

ترد إلى أيٍّ من الجهازين. هذا ومن المتوقع أن تعود هذه المذكرة بفائدة كبيرة على الطرفين نظرا لتشابه 

األوضاع االقتصادية بين البلدين وتعاون كال الجهازين في مشروعات أثبتت نجاحا كبيرا فيما سبق. 
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▪ المرحلة األولى: 

تفعيل برنامج التوأمة المؤسسية

- الكفاءة المؤسسية 

تم تفعيل برنامج التوأمة المؤسسية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والمفوضية األوروبية بالقاهرة. 

ويهدف البرنامج إلى تقييم األداء الداخلي للجهاز والعمل على تحسين وتطوير آليات العمل به، إلى 

جانب تقييم قانون المنافسة وتطبيقاته وتقديم توصيات وخطة عمل لتعديله، للوصول إلى أعلى درجات 

المهنية والفاعلية والكفاءة، وكذلك زيادة الوعي بقانون وجهاز حماية المنافسة ودورهما في تحسين 

االقتصاد المصري. وجدير بالذكر أن هذا البرنامج سوف يتم تنفيذه على مدى سنتين متضمنا خمس 

مراحل، تم تنفيذ أول مرحلتين في عام ۲۰۱۲.

تركزت هذه المرحلة في األساس على جمع كافة المعلومات ذات الصلة باإلطار التشريعي للمنافسة 

في مصر واإلعداد المؤسسي وأنشطة العمل الفعلية لجهاز حماية المنافسة هذا بجانب سوابق تطبيق

لقانون وسياسات تعزيز المنافسة المعنية بالتعاون والتنسيق مع األجهزة الرقابية والمعنية بمبادرات 

تعزيز الوعي لدى المجتمع المصري. 

ويعد الهدف الرئيسي من هذه المرحلة هو وضع األساس الذي سيتم بناء عليه كتابة تقرير التقييم 

المؤسسي، والذي سيكون أحد الركائز التي سيحدد بناء عليها االحتياجات التي يتطلبها جهاز حماية 

المنافسة من برنامج التوأمة. ولتحقيق هذا الهدف استقبل الجهاز فريق من الخبراء من المفوضية 

األوروبية والذين قاموا بدورهم بعقد االجتماعات واللقاءات سواء داخل الجهاز أو مع األجهزة المعنية 

الالزمة لعمل التحليالت الخاصة بالنواحي الفنية والمؤسسية والبنية التحتية. 

وجدير بالذكر أن المسودة األولية للتقرير تم إعدادها في غضون (٤) أربعة أسابيع من انتهاء هذه المرحلة. 

▪ المرحلة الثانية: 

كان الغرض من هذه المرحلة هو البدء والمضي قدما في المشروع فيما يتعلق بالتقييم القانوني، 

وقد استقبل الجهاز فريق الخبراء بالكامل في هذه المرحلة وقام الفريق بعقد العديد من االجتماعات 

مع الجهات المعنية وكان التركيز هذه المرة على النواحي القانونية. وتم خالل هذه المرحلة أيضا جمع 

التعليقات حول المسودة األولية لتقرير التقييم المؤسسي هذا باإلضافة إلى إعداد الخطوط العريضة 

للتقرير القانوني وتم تقديمه للجهاز للحصول على تعليقاته. وقام فريق الخبراء أيضا خالل هذه المرحلة 

بعمل ورشة عمل للعاملين بالجهاز. 

يعد تعزيز الكفاءة المؤسسية أحد أهم أولويات الجهاز في عام ۲۰۱۲، ولذلك قام ببذل مجهودات 

مكثفة في هذا الصدد تتلخص فيما يلي:
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موافقة هيئة المعونة األمريكية على برنامج الدعم الفني للجهاز

تعيين كوادر مؤهلة

تمكن الجهاز بعد مناقشات استغرقت الوقت والجهد من الحصول على موافقة هيئة المعونة األمريكية 

بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي على برنامج الدعم الفني الذي تم تقديمه من قبل الجهاز. ويشمل 

هذا البرنامج عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية للعاملين بالجهاز، وورش عمل تعريفية بقانون 

حماية المنافسة وتطبيقاته لقضاة المحاكم االقتصادية، ودورة تدريبية ألحد أعضاء الجهاز القانونيين 

بهيئة التجارة الفيدرالية بالواليات المتحدة األمريكية.

هذا إلى جانب إمداد الجهاز ببعض األجهزة التقنية وتنفيذ بعض أنشطة خطة التوعية اإلعالمية الخاصة 

بالجهاز وإقامة المنتدى الخاص بمناقشة تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن أداء الجهاز؛ 

كذلك تمويل بعض األوراق البحثية االقتصادية في المجاالت المتعلقة بالمنافسة. 

قام الجهاز بتعيين مجموعة منتقاة من الموظفين الجدد في إدارات مختلفة متضمنة إدارة األعمال 

وإدارة الموارد البشرية واإلدارات االقتصادية والقانونية وإدارة دعم سياسات المنافسة وقام أيضا 

بجذب الكوادر المؤهلة من حملة الدكتوراه والماجستير والتي تتوافر لديها الكفاءة لقيام بأعمال 

الجهاز لسد احتياجات الجهاز من العاملين في اإلدارات المختلفة.

▪ ميكنة العمل داخل الجهاز

قام الجهاز بميكنة العمل داخله من خالل عمل نظام داخلي لشبكة المعلومات الداخلية ونظام إلكتروني 

لتناول القضايا. باإلضافة إلى تطوير عمليات حفظ البيانات الخاصة بالمستخدمين الحاليين والسابقين 

وذلك لتسهيل عملية استرجاع أية بيانات يتم جمعها أثناء العمل وذلك لضمان رفع كفاءة العمل. 

▪ تفعيل أنظمة المراقبة الداخلية

قام الجهاز بتفعيل أنظمة المراقبة الداخلية على األجهزة وحجب بعض المواقع اإللكترونية التي قد 

تؤثر على سرعة أداء األعمال وذلك لضمان أعلى درجات الكفاءة والمهنية.

▪ قام الجهاز باستقدام خبراء متخصصين في مجال المنافسة لفترات قصيرة المدى في مجال التحليل 

االقتصادي وأدوات البحث عن المعلومات بالوسائل المختلفة. 

▪ سيقوم الجهاز في القريب العاجل بتنظيم ورشة عمل للعاملين به حول األساليب التكنولوجية في 

بحث األدلة الجنائية (Forensic) من خالل استقدام خبير في هذا المجال من الواليات المتحدة األمريكية. 

وتهدف هذه الورشة إلى تعريف العاملين بالجهاز بأحدث تقنيات وأساليب وأجهزة بحث وتحليل األدلة 

تطوير النظام التكنولوجي

استقدام الخبراء

الجنائية، والتي سوف تستخدم في تحليل األدلة والبيانات التي يتم جمعها من قبل فريق العمل بالجهاز 

خالل الضبطيات القضائية، وبجانب ذلك، سوف يقوم الجهاز بشراء أحدث األجهزة والتطبيقات الموجودة 

عالميا في هذا المجال بالتعاون مع هيئة المعونة األمريكية. 

▪ وأخيراً، استضاف الجهاز بمقره خبيرين أمريكيين في مجال مراقبة االندماجات واالستحواذات من 

مفوضية التجارة الفيدرالية األمريكية تحت رعاية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، حيث قام الخبيران

 بعقد ورشة عمل ألعضاء الجهاز الفنيين حول أساليب التحليل االقتصادية المتقدمة والدراسات الالزمة 

لمراقبة عمليات االندماج واالستحواذ. 

قام الجهاز بوضع برنامج متكامل لتدريب العاملين به على كافة المستويات الفنية والبحثية واإلدارية 

باالستعانة بالخبرات المحلية والدولية. وقد تضمن هذا البرنامج جانبا محليا وآخر دوليا على النحو التالي: 

▪ التدريبات الفنية وتطوير المهارات الشخصية

- قام الجهاز بتوفير تدريب فني متخصص لجميع الباحثين االقتصاديين على برنامج EViews والذي تم 

تنظيمه بمركز البحوث والدراسات االقتصادية والمالية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، 

لمساعدتهم على تطبيق أحدث طرق التحليل الفني والبحثي.

- قام الجهاز أيضاً بتدريب موظفين من الجهاز على نظام التحكم بالبيانات (DMS)، وهو نظام 

طوره مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار على شبكة االنترنت ويعتبر هذا النظام هو نقطة الوصل بين مركز 

المعلومات والجهات الحكومية من الوزارات واألجهزة المختلفة وذلك في سبيل تطوير اإلدارة الالمركزية 

على مستوى الدولة، ويحتوي النظام على واجهتين أساسيتين يتعامل معهم المستفيد من النظام، 

األولى "واجهة البحث" ويمكن من خاللها البحث عن أي تقرير أو مؤشر أو بيان دوري أو غير دوري قد 

نشرته أي جهة من الجهات التي تتعامل مع النظام أو حتى القيام بعمل طلبات بحثية من جهات محددة، 

والواجهة األخرى وهي الخاصة بالمؤسسة نفسها والتي تستطيع تحميل تقاريرها و بياناتها الدورية 

وغير الدورية، وذلك مع وضع معامالت لحساب الخطأ وسرية البيانات.

- وفر الجهاز برامج تدريبية لتعزيز وإثقال المهارات الشخصية واإلدارية للموظفين لرفع كفاءتهم المهنية 

في العمل. فقد خضع بعض العاملين بالجهاز لتدريب تضمن ثالثة مواضيع ذات أهمية كبيرة ألية مؤسسة، 

وقد تناول الموضوع األول تنمية الذكاء االجتماعي للشخص لما يعود بالنفع على كفاءة العمل، 

وتناول الموضوع الثاني أهمية فهم السلوك المؤسسي لتطوير أداء وكفاءة المؤسسة. 

التدريب المحلي

- الكفاءة البشرية 
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وأخيراً تناول الموضوع الثالث أهمية وجود تواصل بين العاملين بالمؤسسة يكون مبني في األساس على 

مبدأ الشفافية والتي تعزز المصداقية والثقة بين العاملين.

- قام الجهاز بالتعاون مع جامعة النيل من خالل مشاركة الباحثين العاملين بالجهاز في برنامج الماجستير 

الخاص بجامعة النيل – مقرر التنقيب عن البيانات، والذي يسهل على الباحثين الكشف عن التواطؤ في 

المناقصات. ويأتي ذلك إرساًء ألحد أهم المبادئ التي يقوم عليها جهاز حماية المنافسة، وهو دعم القدرات 

الفنية  المهارات  بمستوى  لالرتقاء  والتدريب  المستمر  التطوير  طريق  عن  بالجهاز  للعاملين  البشرية 

والشخصية لهم وزيادة فاعلية وكفاءة العمل.

 التدريب الدولي

▪ دورات تدريبية

قام الجهاز بتوفير دورات تدريبية للعديد من العاملين به، شملت اآلتي:

- برنامج تدريب لمدة (۳) ثالثة شهور بجهاز المنافسة السويسري ألحد الباحثين القانونيين بالجهاز.

- برنامج تدريبي لعدد (٥) خمسة من العاملين بالجهاز بوزارة العدل األمريكية. 

- دورة تدريبية لجميع العاملين بمقر الجهاز عن إعفاء المبلغ من قِبَل خبير باالتحاد األوروبي. 

- دورة تدريبية بمقر الجهاز حول الدمج واالستحواذ من قِبَل خبير ألماني. 

▪ مؤتمرات وورش عمل

- مؤتمر "شبكة المنافسة الدولية": انعقد في باريس وكان يهدف إلى االرتقاء بالمنافسة بالطرق السلمية 

وتم على وجه الخصوص حضور ممثلين من الجهاز المناقشات المنصبة حول سبل االرتقاء بأنشطة التوعية 

الخاصة بالحكومة والبرلمان، وأنشطة التوعية المتعلقة بالقضاء حيث قامت عدة دول بعرض تجاربها في هذا 

الشأن.

- ورشة عمل "منتدى المنافسة األفريقي": انعقدت في ناميبيا وهي الورشة األولى ضمن سلسلة من 

ورش العمل لتنمية مهارات أجهزة المنافسة، وذلك برعاية منتدى المنافسة األفريقي ومركز البحوث. وكان 

عنوان الورشة "مهارات البحث والتحليل" واستمرت الورشة لمدة (۳) ثالثة أيام حضرها ممثلون من الجهاز 

تم خاللها تقسيم الحاضرين إلى عدة مجموعات عمل، كل مجموعة تقرأ دراسة ثم يتم تقسيم الحاضرين 

إلى ثالث أقسام: الشركة المبلغة وجهاز المنافسة والمحكمة ويتم تداول الدراسة من أوجه النظر الثالثة.

- اجتماع "منظمة التعاون االقتصادي والتنمية": انعقد في باريس، وحضره ممثلون من الجهاز وتم مناقشة 

العديد من الموضوعات متضمنة اإلعفاء عن المبلغ، والتعاون الدولي، والتقارير السنوية الخاصة بالمنافسة 

الكروت  بواسطة  السداد  نظم  في  والمنافسة  المالية،  األسواق  في  والمنافسة  المنظمة،  أعضاء  للبالد 

الذكية، وأخيراً الكفاءة االقتصادية كأحد الدفوع لدى الشركات الخاضعة للفحص.
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موازنة الجهاز حالل العام المالي ۲۰۱۱ / ۲۰۱۲ ( بالجنيه المصري )

سرية

الشئون المالية

موازنة الجهاز خالل العام المالي ۲۰۱۱ / ۲۰۱۲ ( بالجنيه المصري )

بيان
المعتمد من 

وزارة المالية
نسبة المنصرفالمنصرف

۸۳۷۹۸۰۰الباب األول: (أجور وتعويضات العاملين)
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الباب الثاني: (شراء السلع والخدمات)

الباب الرابع: 

(الدعم والمنح والمزايا االجتماعية)

الباب الخامس: (المصروفات األخرى)

الباب السادس: (شراء األصول)

اإلجمالـــي

الشئون الماليةالشئون المالية



التقرير السنوى لعام ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳
۷٤

معدل التغير زيادة وانخفاضا في عدد أخبار الجهاز وعدد الصحف والمواقع التي غطت 
   أخبار الجهاز خالل عام ۲۰۱۲- ۲۰۱۳

أوالً: إحصائيات لعام ۲۰۱۲ – ۲۰۱۳

عدد القرارات 

إحصائيات 

۲۰۱۲القرار 

٦

۰

۸

۲

۱

۷

۸

۱

۱٥

المجموع۲۰۱۳

عدم اختصاص

وجود مخالفة 

عدم وجود 

مخالفة 

استقاللية

شفافية

شفافية مهنية

حيادية

حيادية

حيادية

سرية

سرية

سرية

سرية

Neutralism

Neutralis
Neutralism Professiomalismمهنية

ProfessiomalismTransparency

Transparency

Transparency

Independency

Independency
استقاللية

Independency
Confidentiality

Confidentiality

استقاللية
شفافية مهنية

Neutralismمهنية
Neutralism Professiomalismمهنية

ProfessiomalismTransparency
Transparency

Independency

Confidentiality

Confidentiality

شفافية حيادية

حيادية

سرية

سرية

سرية

Neutralism
Neutralism Professiomalismمهنية

ProfessiomalismTransparency

TransparencyIndependency
استقاللية

Independency
Confidentiality

استقاللية
شفافية مهنية

Neutralismمهنية
Neutralism Professiomalismمهنية

ProfessiomalismTransparency
Transparency

Independency

Confidentiality

Confidentiality

شفافيةاستقاللية مهنية

حيادية

سرية

سرية

سرية
Neutralis

Neutralism Professiomalismمهنية
Transparency

Independency
Confidentiality

Independency

استقاللية

شفافية

شفافية مهنية

حيادية

حيادية

حيادية

سرية

سرية

Neutralism

Neutralis
Neutralism Professiomalismمهنية

ProfessiomalismTransparency

Transparency

Transparency

Independency

Independency
استقاللية

Independency
Confidentiality

Confidentiality

استقاللية
شفافية مهنية

Neutralismمهنية
Neutralism Professiomalismمهنية

ProfessiomalismTransparency
Transparency

Independency

Confidentiality

Confidentiality

استقاللية

شفافية

شفافية مهنية

حيادية

حيادية

حيادية

سرية

سرية

سرية

سرية

Neutralism

Neutralis
Neutralism Professiomalismمهنية

ProfessiomalismTransparency

Transparency

Transparency

Independency

Independency
استقاللية

Independency
Confidentiality

Confidentiality

استقاللية
شفافية مهنية

Neutralismمهنية
Neutralism Professiomalismمهنية

ProfessiomalismTransparency
Transparency

Independency

Confidentiality

Confidentiality

استقاللية

شفافية

شفافية مهنية

حيادية

Neutralis
Neutralismمهنية

ProfessiomalismTransparency
Transparency

Independency

Independency

Confidentiality

استقاللية
مهنية

Neutralism Professiomalismمهنية
ProfessiomalismTransparency
Transparency

Independency

Confidentiality

إحصائيات

إحصائيات



التقرير السنوى لعام ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳
۷٦

التقرير السنوى لعام ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳
۷٥

ثانياً: إحصائيات من ۲۰۰٦ – ۲۰۱۳

إجمالي الحاالت الواردة إلى الجهاز

 إجمالي القرارات الصادرة عن الجهاز

إحصائيات 

أنواع المخالفات التي تم إثباتها

الدراسات التي بادر بها الجهاز
 

إحصائيات 

العدد  نوع المخالفة

اتفاقات أفقية 

إساءة استخدام 
الوضع المسيطر 

اتفاقات رأسية 

٥

۳

۱

۹اإلجمالي

سرية


