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اأواًل: بع�ض املفاهيم العامة

1. ما هو املق�سود باملناف�سة؟
�ملق�سود باملناف�سة ب�سفة عامة هو ت�سابق عدد من �ملنتجني �أو �لتجار على �إنتاج �أو 
�أكرب عدد  �أو �خلدمات من خالل حماولة كل منهم جذب  ت�سويق عدد من �ل�سلع 

من �لعمالء. 

الفرق  فما  والتناف�سية،  املناف�سة  مفهوم  بني  خلط  َيحُدث  ما  كثريا   .2
بينهما؟ 

تختلف �لتناف�سية عن �ملناف�سة �لتي �سبق تعريفها، فالتناف�سية هي قدرة �ل�سركات 
على مو�جهة مناف�سة �الآخرين من خالل حت�سني جودة منتجاتها �أو خف�ص تكلفتها 
فـي  باال�ستمر�ر  لها  ت�سمح  تناف�سية  ميزة  �إيجاد  �أخرى  بعبارة  �أو  معاً،  �الثنني  �أو 
�ل�سوق لفرتة من �لوقت. هذ� وتعترب �ملناف�سة �ملحرك �الأ�سا�سي لل�سركات �لعاملة 

فـي �ل�سوق لزيادة قدرتها �لتناف�سية.

�سيادة  وال�سوق من  امل�ستهلك  التي تعود على  االإيجابية  االآثار  ما هي   .3
املناف�سة؟

هناك عدة �آثار �إيجابية تعود بالنفع على �مل�ستهلك و�ل�سوق من �سيادة �ملناف�سة.
�لفو�ئد �لتي تعود على �مل�ستهلك هي: 

 تنوع �ل�سلع و�خلدمات �ملتاحة فـي �ل�سوق.
 �رتفاع جودة �ل�سلع و�خلدمات و�نخفا�ص �أ�سعارها.

 تطوير �ل�سلع و�خلدمات وزيادة فر�ص �البتكار.
 �رتفاع �لقدرة �الإنتاجية لل�سركات.

اأما الفوائد التي تعود على ال�سوق فهي: 
 جذب عدد �أكرب من �مل�ستثمرين، و�إتاحة �لفر�سة ل�سغار 

�مل�ستثمرين للدخول �إلى �ل�سوق، وعدم �قت�ساره على �ل�سركات 
�لكربى فقط.

 توليد �ملزيد من فر�ص �لعمل.
 �رتفاع معدل �لنمو �القت�سادي.

4. ما هي العالقة بني املناف�سة وال�سوق احلر؟ 
هناك عالقة وطيدة بني �ملناف�سة و�ل�سوق �حلر، حيث يعتمد �قت�ساد �ل�سوق �حلر 
على حرية دخول وخروج �الأ�سخا�ص �أو �ل�سركات لل�سوق، وحتدد فـيه �الأ�سعار طبقاً 
لقوى �لعر�ص و�لطلب �خلا�سة بكل �سلعة �أو خدمة. وهو �الأمر �لذي يعزز �ملناف�سة 
فـي �ل�سوق ويوؤدي �إلى زيادة �البتكار وتطوير �ل�سلع و�خلدمات من ِقَبل �ل�سركات، 

مما يعود بالنفع على �مل�ستهلك من ناحية �جلودة و�الأ�سعار.

واملمار�سات  وال�سيطرة  االحتكار  مفهوم  بني  خلط  يحدث  ما  كثريًا   .5
االحتكارية؟ فما الفرق بينهم؟

يخلط �لعامة عادًة بني هذه �ملفاهيم �لثالثة، وكثري�ً ما ُت�ستخدم كبد�ئل لبع�سها 
�لبع�ص، وهو لي�ص باالأمر �ل�سحيح.
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فاالحتكار يق�سد به �قت�سادياً؛ وجود ُمْنِتج وحيد لل�سلعة �أو �خلدمة، وعدم وجود 
بد�ئل عملية �أو مو�سوعية لهذه �ل�سلعة �أو �خلدمة من وجهة نظر �مل�ستهلك، ومن 

ثم ي�ستطيع �ملنتج �لتحكم يف �ل�سوق ومنع دخول مناف�سني جدد.

�أما �ل�سيطرة كما عرفها قانون حماية �ملناف�سة، فتعني �لو�سع �لذي يحدث، عادًة، 
متى تو�فرت لدى �ل�سخ�ص ثالثة عو�مل جمتمعة وهي:

 زيادة ح�سة �ل�سخ�ص عن )25%( من �ل�سوق.
ال فـي   �أن يكون �ل�سخ�ص لديه �لقدرة على �إحد�ث تاأثري فعَّ

�أ�سعار �ل�سلع �أو �خلدمات.
 عدم قدرة �ملناف�سني على �حلدِّ من تاأثري �ل�سخ�ص �ملُ�سيِطر.

�ملُ�سيِطر  �ل�سخ�ص  ي�ستغل  عندما  تتحقق  وهي  االحتكارية،  املمار�سات  واأخريًا 
باإخر�ج  يقوم  �أو  �حتكارية،  �أرباح  وحتقيق  �الأ�سعار  رفع  فـي  �ل�سوق  د�خل  و�سعه 
مناف�سيه من �ل�سوق �أو و�سع عو�ئق ملنع دخول �أي مناف�ص جديد �أو حمتمل، �الأمر 
على  )وللتعرف  بامل�ستهلك.  ي�سر  ثم  ومن  �ل�سوق،  د�خل  باملناف�سة  ي�سر  �لذي 
�لالئحة  13 من  �ملادة  �إلى  �لرجوع  يرجى  �الحتكارية  �ملمار�سات  �أ�سكال  مزيد من 

�لتنفـيذية(
وبناًء على ما �سبق ال يجرم قانون حماية املناف�سة ال�سيطرة اأو االحتكار، واإمنا 

يجرم اإ�ساءة ا�ستخدام الو�سع امل�سيطر.

6. ما هي االآثار ال�سلبية للممار�سات االحتكارية؟
�الآثار �ل�سلبية �لتي تنتج عن �ملمار�سات �الحتكارية تتمثل ب�سكل �أ�سا�سي فـي �رتفاع 
و�نخفا�ص  و�خلدمات،  �ل�سلع  �ل�سوق من  فـي  �ملعرو�ص  و�نخفا�ص حجم  �الأ�سعار، 

جودة �ملنتجات، وتقييد �لرغبة و�لقدرة على �البتكار.

7. هل كل زيادة فـي االأ�سعار تكون ب�سبب ممار�سات احتكارية؟
ال خالف على �أن زيادة �الأ�سعار قد تكون نتيجة ملمار�سات �حتكارية، �إال �أنه لي�ست 
كل زيادة فـي �الأ�سعار تكون نتيجة عن هذه �ملمار�سات �الحتكارية، و�إمنا قد تكون 

�لزيادة نتيجة عدة �أ�سباب �أخرى منها:
 �رتفاع �لتكلفة لدى �مل�سانع.

 �لزيادة فـي �لطلب من ِقَبل �مل�ستهلك مبا يفوق �لعر�ص �ملتاح 
فـي �ل�سوق.

 قد تكون طبيعة �ل�سوق غري تناف�سية ب�سبب قر�ر�ت حكومية 
من �ساأنها ت�سويه �لعملية �لتناف�سية فـي ذ�ت �ل�سوق.

8. ملاذا مل يلجاأ قانون حماية املناف�سة اإلى جترمي االحتكار؟
�أ�صباب لي�س لها عالقة بن�صاط غري �صحيح تقوم  الأن �الحتكار قد ينتج عن عدة 
قانونية؛  قو�عد  �أو  الإجر�ء�ت  نتيجة  �الحتكار  هذ�  يكون  قد  فمثاًل  �ل�سركة،  به 
�ص لها فقط �لعمل فـي هذ�  كالن�ص من ِقَبل �ملحكمة على �أن هذه �ل�سركة هي �ملُرخَّ
�لن�صاط، وهو ما ُيعرف باالحتكار �لقانوين، مثلما حدث فـي حالة »�ل�صركة �مل�صرية 
لالت�ساالت« عندما ن�ص قانون �الت�ساالت �أن لل�سركة دون غريها �حلق خالل فرتة 
زمنية حمددة فـي �لقيام باإن�ساء وت�سغيل و��ستغالل �سبكات �لتو��سل �لدولية بني 
�أو قد يكون �الحتكار نتيجة لطبيعة �لن�صاط ذ�ته؛ حيث  �أخرى،  م�صر و�أية دولة 
يكون  حتى  �ل�سوق  فـي  كبرية  ح�سة  لل�سخ�ص  يكون  �أن  �الأن�سطة  بع�ص  ت�ستلزم 
�لكهرباء،  »قطاع  مثل  قطاعات  فـي  يحدث  ما  وهو  �قت�ساديا،  جمدي  �ال�ستثمار 
وقطاع �ملياه«، وهو ما ُيعرف باالحتكار �لطبيعي، و�أخري� قد يكون �الحتكار نتيجة 

لكفاءة �قت�سادية لل�سركة مقارنة بباقي مناف�سيها.
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9. ما هي االأدوات التي متلكها احلكومة للتعامل مع ارتفاع االأ�سعار؟
�أهمها  ومن  �الأ�سعار،  �رتفاع  مع  للتعامل  �الأدو�ت  من  �لعديد  �حلكومة  متتلك 
قيام  وت�سجيع  �ل�سوق،  �إلى  جدد  مناف�سني  دخول  تي�سري  هو  مردود�ً  و�أعظمها 
�لقيود  كافة  �إز�لة  خالل  من  وذلك  �الإنتاج،  فـي  �لتو�سع  على  �لقائمني  �ملناف�سني 
و�ل�سركات  �مل�سانع  لدى  �لتكلفة  �رتفاع  فـي  ت�ساهم  �لتي  و�الإجر�ئية  �لقانونية 
�لعاملة. �الأمر �لذي قد يوؤدي �إلى زيادة حجم �ملعرو�ص �أو خف�ص �الأ�سعار �أو زيادة 

�جلودة �أو ت�سجيع �البتكار �أو جميعهم معاً.

10. ما هو املق�سود باالندماج واال�ستحواذ؟
�حتاد  عليه  يرتتب  عقد  باإبر�م  �أكرث  �أو  �سخ�سني  يقوم  عندما  �الندماج  يتحقق 

ذمتهما �ملالية. و�الندماج �إما �أن يكون بطريق �ل�سم �أو بطريق �ملزج:
االندماج بطريق ال�سم: يكون عندما تقوم �سركة ب�سم �سركة �أخرى �أو �أكرث �إليها. 

االندماج بطريق املزج: يكون عندما حتل جميع �ل�سركات �لر�غبة فـي �الندماج 
فتن�ساأ �سركة جديدة تتلقى جميع �أ�سول وخ�سوم �ل�سركات �لتي يتم �إدماجها. 

�لبنوك فـي �لفرتة  �لتي متت فـي قطاع  �أمثلة عمليات �الندماج، تلك  �أ�سهر  ومن 
من 2003 �إلى 200٦، عندما �إندمج بنك م�سر �لدويل فـي �لبنك �الأهلي �سو�سيتيه 

جرن�ل.
�أيا  ح�س�ص،  �أو  الأ�سهم  ملكية  �أو  �تفاق  �أو  و�سع  كل  فهو  باال�ستحو�ذ  �ملق�سود  �أما 
كان ن�سبتها، يوؤدي �إلى �لتحكم فـي �الإد�رة �أو فـي �تخاذ �لقر�ر�ت. ومن �أ�سهر �أمثلة 
عمليات �ال�ستحو�ذ؛ ��ستحو�ذ �سركة �لعز ل�سناعة حديد �لت�سليح على ح�سة حاكمة 
)بلغت 50.2 % فـي مايو 200٦( من �سركة �لدخيلة لل�سلب، مكنتها من �ل�سيطرة 

�لفعلية على �الإد�رة وفـي �تخاذ �لقر�ر�ت.

ثانيًا: نظرة عامة حول قانون حماية املناف�سة ومنع املمار�سات االحتكارية

11. متى �سدر القانون وما هو هدفه؟
�سدر قانون حماية �ملناف�سة ومنع �ملمار�سات �الحتكارية بالقانون رقم 3 ل�سنة 2005 
فـي 15 فرب�ير، ويف �أغ�سط�ص 2005 مت تعديل الئحته �لتنفـيذية بقر�ر رقم 131٦ 
ل�سنة 2005. وفـي عام 2008 مت تعديل بع�ص �أحكام �لقانون مبوجب �لقانون رقم  
�لقر�ر  �لتنفيذية يف عام 2010 مبوجب  ل�سنة 2008. ثم عدلت الئحتة  190 و193 
رقم 2957 ل�سنة 2010، و �أخري� يف 12 يوليو 2014 �سدر قر�ر رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
 5٦ رقم  بالقانون  �جلمهورية  رئي�ص  قر�ر  مبوجب  �لقانون  �أحكام  بع�ص  بتعديل 

ل�سنة 2014 و�جلهاز �الآن يف �إنتظار تعديل الئحتة �لتنفيذية.
ويهدف �لقانون �إلى خلق بيئة تناف�سية حرة و�سريفة يلتزم فـيها كافة �الأ�سخا�ص 
�لعاملة فـي �ل�سوق باأحكام �لقانون مما يعود بالنفع على �مل�ستهلك ويحقق �لكفاءة 

�القت�سادية.

12. على من يطبق قانون حماية املناف�سة؟ 
�لعاملة  و�لكيانات  و�العتبارية  �لطبيعية  �الأ�سخا�ص  كافة  على  �لقانون  ي�سري 
يرجى  �الأ�سخا�ص،  تعريف  حول  �لتفا�سيل  من  )وملزيد  عامة  ب�سفة  �ل�سوق  فـي 
�لتنفـيذية(. �لالئحة  من   )5( و�ملادة  �لقانون  من  �أ(   -2  ( �ملادة  �إلى   �لرجوع 
ترتب  �إذ�  �خلارج  فـي  ترتكب  �لتي  �الأفعال  على  �لقانون  �أحكام هذ�  وت�سري �أي�سا 
عليها منع حرية �ملناف�سة �أو تقييدها �أو �الإ�سر�ر بها فـي م�سر، و�لتي ت�سكل جر�ئم 
�لتفا�سيل،  من  )ملزيد  �الحتكارية.  �ملمار�سات  ومنع  �ملناف�سة  حماية  لقانون  طبقاً 

يرجى �لرجوع �إلى �ملادة )5( من �لقانون(
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من الذي يخرج عن نطاق تطبيق القانون؟ وما هي االتفاقات التي   .13
يجوز اإعفائها من القانون؟

ال ت�سري اأحكام هذا القانون على �ملر�فق �لعامة �لتي تديرها �لدولة وفقاً للمادة 

)9( فقرة )�أ( من قانون حماية �ملناف�سة.

اأما االتفاقات املعفاة فهي كاالآتي:

- اإعفاء وجوبي:

بيع  �سعر  بق�سد حتديد  �حلكومة  �لتي تربمها  �التفاقات   
�لوزر�ء وفقا  بناًء على قر�ر جمل�ص  �أكرث  �أو  �أ�سا�سي  منتج 

�لقانون. �إعفاء بقوة  �أويل. وهو  للمادة )10( فقرة 
- اإعفاء جوازي من قبل اجلهاز:

 �التفاقات �أو �ملمار�سات �خلا�سة باملر�فق �لعامة �لتي تديرها �لدولة 
بطريق غري مبا�سر )�سو�ء كان عن طريق �سركات حكومية/خا�سة 

- جمعيات - �أو �إحتاد�ت ( متي كانت تلك �الإتفاقات �أو �ملمار�سات 
من �ساأنها حتقيق �أي من �الآتــــي :

حتقيق منافع للم�ستهلك تفوق �آثار �حلد من حرية �ملناف�سة	•
�مل�سلحة �لعامة	•

                        )مادة 9 فقرة ثانية من �لقانون ( 
�إذ� كان  �لذي يتم بني �سركات متناف�سة  �لتعاقد  �أو  �الإتفاق   

تتمثل يف  �إقت�سادية  كفاءة  �الإتفاق حتقيق  �ساأن هذ�  من 
�ملناف�سة،  من  �حلد  �آثار  تفوق  للم�ستهلك  و��سح  نفع  حتقيق 

�سعر  �إنخفا�ص  هو  �لنفع  يكون هذ�  قد  �ملثال  �سبيل  على 

�أو تطوير مو��سفاتها �إرتفاع جودتها  �أو  �و �خلدمة  �ل�سلعة 
                       )مادة ٦ فقرة �أخرية من �لقانون ( 

14. ما هي االتفاقات واملمار�سات التي يحظرها القانون؟
�ملناف�سة،  على  �سلبي  �أثر  لها  يكون  �أن  ميكن  �لتي  كل �الأفعال  �لقانون  يحظر 

ويت�سمن ذلك:
 املادة )6( االتفاقات االأفقية: حظر �التفاق �أو �لتعاقد بني 

�أ�سخا�ص متناف�سة فـي ذ�ت �ل�سوق �ملعنية �إذ� كان من �ساأن ذلك 
�حلد من �ملناف�سة. 

 املادة )7( االتفاقات الراأ�سية: حظر �التفاق �أو �لتعاقد 
بني �سخ�ص و�أي من مورديه �أو عمالئه �إذ� كان من �ساأن ذلك 

�الإ�سر�ر باملناف�سة بال�سوق مبا يفوق �لنفع �لذي قد يرتتب 
على مثل هذه �التفاقات. 

 املادة )8( اإ�ساءة ا�ستخدام الو�سع امل�سيطر: يحظر �لقانون 
على �ل�سخ�ص �لذي تتو�فر له �ل�سيطرة على �ل�سوق، وفقاً 

لتو�فر �ل�صروط �لثالثة جمتمعة كما �صبق تعريفها، �رتكاب 
�أي من �ملمار�سات �لتي ت�سر باملناف�سة. 

15. ما هو املق�سود باالتفاقات االأفقية )املادة 6(؟ 
فـي  عاملة  �سركات  بني  ينعقد  �سريح  �تفاق  هو  باملناف�سة  �ل�سار  �الأفقي  �التفاق 
�ملعنية بحيث تتفق هذه �ل�سركات على �لتن�سيق فـيما  �سناعة معينة د�خل �ل�سوق 
�أو  �ملناق�سات  �لتو�طوؤ فـي  �أو  �ملعرو�سة،  �الإنتاج  �أو كمية  باالأ�سعار  بينها مبا يتعلق 
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�الأطر�ف  ربحية  زيادة  �إلى  �التفاقات  هذه  وتهدف  بينهم.  فـيما  �الأرباح  تق�سيم 
�ملنخرطة فـي �التفاق. 

جرم قانون حماية �ملناف�سة �التفاقات �الأفقية �لتي ت�سر باملناف�سة و�لتي من �ساأنها:
 رفع �أو خف�ص �أو تثبيت �أ�سعار بيع �أو �سر�ء �ملنتجات.

 �قت�سام �أ�سو�ق �ملنتجات �أو تخ�سي�سها على �أ�سا�ص مناطق 
جغر�فـية حمددة �أو مو��سم معينة.

 �لتن�سيق فـيما يتعلق بالتقدم �أو �المتناع عن �لدخول فـي 
�ملناق�سات و�ملز�يد�ت.

 تقييد عمليات �لت�سنيع �أو �لتوزيع �أو �لت�سويق �أو �الإنتاج.
)وملزيد من �لتفا�سيل حول �التفاقات �الأفقية يرجى �لرجوع �إلى �ملادة )11( من 

�لالئحة �لتنفـيذية(

الراأ�سية )املادة7(؟ وهل كل االتفاقات  املق�سود باالتفاقات  16. ما هو 
الراأ�سية جمرمة بقانون حماية املناف�سة؟

�ملوردين  و�أحد  �ل�سركة  بني  يربم  �تفاق  هو  باملناف�سة  �ل�سار  �لر�أ�سي  �التفاق 
هذه  وتهدف  �ملختلفة.  و�لتوزيع  �الإنتاج  مر�حل  فـي  يعملون  �لذين  �لعمالء  �أو 
�التفاقات �إلى زيادة ربحية �الأطر�ف �ملنخرطة فـي �التفاق دون �لنظر �إلى م�سلحة 

�مل�ستهلك �أو حرية �ل�سوق. 
بالقانون،  جمرمة  كلها  لي�ست  �لر�أ�سية  �التفاقات  �أن  �إلى  �الإ�سارة  جتدر  ولكن 
يجب  �حلاالت  هذه  فح�ص  فعند  باملناف�سة،  ت�سر  �لتي  �التفاقات  فقط  و�إمنا 
�إلى  يوؤدي  �لتعاقد  �أو  �التفاق  كان  �إذ�  ما  لبيان  حدة  على  حالة  كل  �إلى  �لنظر 

�الآتية:  �لعو�مل  فـي �سوء  �ملناف�سة من عدمه، وذلك  �حلد من 

 تاأثري �التفاق �أو �لتعاقد على حرية �ملناف�سة فـي �ل�سوق. 
 وجود فو�ئد تعود على �مل�ستهلك من �التفاق �أو �لتعاقد. 

 �عتبار�ت �ملحافظة على جودة �ملنتج �أو �سمعته ومقت�سيات 
�الأمن و�ل�سالمة. 

 مدى تو�فق �صروط �التفاق �أو �لتعاقد مع �الأعر�ف �لتجارية 
�مل�ستقرة 

)وملزيد من �لتفا�سيل حول �التفاقات �لر�أ�سية يرجى �لرجوع �إلى �ملادة )12( من 
�لالئحة �لتنفـيذية(

17. كيف حتدث اإ�ساءة ا�ستخدام الو�سع امل�سيطر )املادة 8(؟
حتدث �إ�ساءة ��ستخد�م �لو�سع �مل�سيطر �إذ� قامت �سركة ُم�سيِطرة فـي �سوق معنية 
بعمل ممار�سات من �ساأنها �إق�ساء �ملناف�سني من �ل�سوق �أو منعهم من دخوله، مما 
جمموعة  �لقانون  حدد  وقد  بها.  �الإ�سر�ر  �أو  تقييدها  �أو  �ملناف�سة  منع  �إلى  يوؤدي 
من �الأفعال يحظر على �ل�سخ�ص �ملُ�سيِطر �إتيانها. فاإذ� قام �ل�سخ�ص �مل�سيطر باأي 
�أ�ساء  �لقانون على �سبيل �حل�سر، يكون قد  �لتي حددها  �لت�سعة  �الأفعال  فعل من 

��ستخد�م و�سعه �مل�سيطر، وبالتايل يخالف �ملادة )8( من قانون حماية �ملناف�سة.
)وملزيد من �لتفا�سيل حول �الأفعال �ملحظورة فـي �ملادة )8( يرجى �لرجوع �إلى ن�ص 

�ملادة فـي �لقانون(
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18. ما هي العقوبات التي يفر�سها القانون على املخالفـني؟ 
وفقا للتعديالت �خلا�سة بالقانون رقم 5٦ ل�سنة 2014، حتولت �لعقوبات �ملن�سو�ص 
عليها يف �لقانون من فر�ص غر�مات ثابتة �إلى فر�ص �لغر�مة �لن�سبية، �أي ن�سبة من 
�إير�د�ت �ملنتج حمل �ملخالفة مبا ي�سمح للقانون حتقيق �لعد�لة عند فر�ص �لغر�مة 

ف�ساًل عن حتقيق �لردع �ملطلوب، وتنق�سم علي �لنحو �الآتي :

- عقوبات خا�سة باملمار�سات االإحتكارية :
 خمالفة املادة )6(، حتدد قيمة �لغر�مة بحيث ال تقل عن 

�إثنني يف �ملائة من �إجمايل �إير�د�ت �ملنتج حمل �ملخالفة وال 
جتاوز �ثني ع�سر يف �ملائة، وذلك خالل فرتة قيام �ل�سركة 

باملمار�سات �الإحتكارية �ملخالفة للقانون، ويف حالة تعذر ح�ساب 
�إجمايل �الإير�د�ت تقدر �لغر�مة بحيث ال تقل عن خم�سمائة 

�ألف جنيه وال جتاوز خم�سمائة مليون جنيه .
 خمالفة املادتني )7 ، 8(، حتدد قيمة �لغر�مة بحيث ال تقل 

عن و�حد يف �ملائة من �إجمايل �إير�د�ت �ملنتج حمل �ملخالفة 
وال جتاوز ع�سر يف �ملائة، وذلك خالل فرتة �ملخالفة، ويف حالة 
تعذر ح�ساب �إجمايل �الإير�د�ت تقدر �لغر�مة بحيث ال تقل عن 

مائة �ألف جنيه وال جتاوز ثالثمائة مليون جنيه .
ومت هذ� �لتمييز يف فر�ص �لغر�مة ح�سب طبيعة �ملخالفة يف تعديالت �لقانون 
�الأخرية لتاأكيد خطورة �ملخالفة �ملن�سو�ص عليها باملادة )٦( من قانون حماية 
�ملناف�سة، حيث �إن �الإتفاقات بني �ملتناف�سني يف ذ�ت �ل�سوق من �أ�سد �جلر�ئم و 

�أكرثها �سعوبة يف �الإثبات مع تقدمي و�سائل �الإت�سال.

كما ن�ص �لقانون علي م�ساعفة �لغر�مة �خلا�سة باملمار�سات �الإحتكارية بحديها 
يف حالتني:

�أ(  �إذ� عادت �ل�سركة �إلى �إرتكاب ذ�ت �ملخالفة
ب(  ويف حالة عدم �إلتز�م �ملخالف بتنفيذ قر�ر�ت �جلهاز بت�سحيح 

�الأو�ساع يف حالة ثبوت خمالفة طبقا لن�ص �ملادة )20( من �لقانون.
- عقوبات اأخري :

�إلى  جنيه  �ألف   50 من  )غر�مة  �سحيحة  غري  بيانات  تقدمي   
مليون جنيه (

 عدم تقدمي �لبيانات و�ملعلومات و�مل�ستند�ت �لتي يطلبها �جلهاز 
)غر�مة من 20 �ألف �إلى 500 �ألف جنيه(.

 �إف�ساء �ملعلومات و�لبيانات �ملتعلقة باحلاالت حمل �لفح�ص من 
قبل �لعاملني باجلهاز )غر�مة من 50 �ألف �إلى 500 �ألف جنيه(.
 عدم �لتعاون مع �لعاملني باجلهاز عند مبا�سرة �أعمال �ل�سبطية 

�لق�سائية )غر�مة من 20 �ألف �إلى500 �ألف جنيه(.
 �الإخالل بو�جب �الإخطار �ملتعلق بعمليات �الندماج و�ال�ستحو�ذ  
خالل 30 يوم من تاريخ نفاذها )غر�مة من 20 �ألف �إلى500 �ألف 

جنيه(.

وقد مت تغليظ كافة هذة الغرامات يف التعديل االأخري للقانون لزيادة فاعلية 

 ، ال�سابق ذكرها  الغرامات  املحكمة بفر�ض كل  ، هذا وتخت�ض  القانون واجلهاز 

حيث اإن اجلهاز ال ميكنة من تلقاء ذاته فر�ض هذة الغرامات اأو اأي غرامة تاأتي 

بقرار  من املحكمة.
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19. كيف يحدد مقدار الغرامة ما بني احلد االأدنى واالأق�سى؟
ال توجد �أحكام ت�سريعية فـيما يخ�ص حتديد �لغر�مة �جلنائية ما بني �حلد �الأدنى 
و�حلد �الأق�سى، حيث يخ�سع ذلك �إلى �سلطة �لقا�سي �لتقديرية. وميكن للقا�سي 
�ن ي�ستند �إلى عدة معايري ��سرت�سادية لتحديد �لغر�مة ما بني �حلد �الأدنى و�حلد 

�الأق�سى. وتنق�سم هذه �ملعايري �إلى معايري مو�سوعية ومعايري �سخ�سية:
- �ملعايري �ملو�سوعية: مثل ج�سامة �جلرمية و�سررها، و�لظروف �ملحيطة 

�ملخالفة  فـي هذه  ��سرت�ك �حلكومة  تنفـيذها، ومدى     باجلرمية، وطريقة 
، ومقد�ر  �ملخالفة  �إز�لة  ذ�تها يف  تلقاء  �ملخالفة من  �ل�سركات  ، ومدي �سرعة 

�لتعاون مع �جلهاز يف �إتاحة �ملعلومات و�لبيانات �ملطلوبة.
- �ملعايري �ل�سخ�سية: مثل �سوء �أو ح�سن �لنية للمتهم، و�الأ�سباب ور�ء �رتكاب

   �جلرمية.

20. هل هناك م�سار اخر ميكن اأن يلجاأ اليه اجلهاز غري امل�سار اجلنائي؟
�للجوء  �جلهاز  �إد�رة  جمل�ص  الأع�ساء  ميكن   ، �ملناف�سة  حماية  لقانون  وفقاً   ، نعم 
�إلى �مل�سار �الإد�ري فقط - ويق�سد به �لزخذ باإجر�ء�ت معينة الإز�لة �ملخالفة - �أو 
�إيل  �لنهاية يختلف من حالة  و�الأمر يف   ، �الإد�ري و�جلنائي  �مل�سارين  �جلمع بني 
�أخرى ، حيث �أعطى �لقانون �حلرية �إيل جمل�ص �الإد�رة يف هذ� �ل�ساأن ، فعلى �سبيل 
�مل�سار  �إيل  �للجوء  �إلى  �الإد�رة فيها  �كتفي جمل�ص  �لق�سايا  ، هناك عدد من  �ملثال 
�الإد�ري عن طريق خماطبة �ل�سركات �ملخالفة باإز�لة �ملخالفة وت�سحيح �لو�سع يف 
�ل�سوق » مثلما حدث يف مار�ثون �الأق�سر �لدويل ، عندما �أو�سي �جلهاز بوقف ربط 
�الإ�سرت�ك يف �سباق مار�ثون �الأق�سر �لدويل  بخدمة �الإقامة �لفندقية باالإ�سافة 
حماية  قانون  مبخالفة  قيامها  ثبت  و�لتي  �سبورت�ص،  �إيفنت  �سركة  تكليف  �إيل 

�ملناف�سة ، بفتح باب �الإ�سرت�ك  يف �ل�سباق لكافة �ملتقدمني للح�سول علي �خلدمة 
�ل�ساملة دون حتميل �ملتقدم �آية م�ساريف �إ�سافية« ، ويلجاأ �جلهاز �إلى هذ� �مل�سار 
نظر�ً للحاجة �مللحة يف �سرعة �تخاذ �الإجر�ء�ت �لتي تنعك�ص �إيجابياً علي كل من 

�ل�سوق و�ملناف�سة و�مل�ستهلك يف حاالت بعينها.

21 . هل يجوز الت�سالح يف الق�سايا؟ وكيف يتم ذلك؟
يجوز ملجل�ص �إد�رة �جلهاز ، بعد مو�فقة �أغلبية �أع�سائه ، �لت�سالح يف �أي من �الأفعال 
�لقانون  ، ميزت تعديالت  �لت�سالح  باأهمية  �إمياناً  و  �لقانون  �ملخالفة الأحكام هذ� 

�الأخرية بني مرحلتني للت�سالح على �لنحو �لتالى:
�أ( مرحلة قبل طلب رفع �لدعوى �جلنائية �أو �إتخاذ �إجر�ء فيها ، وتكون مقابل 

�أد�ء مبلغ ال يجاوز �حلد �الأدين للغر�مة �ملقررة.
ما  �إلى  و  فيها  �إجر�ء  �إتخاذ  �أو  �جلنائية  �لدعوى  رفع  طلب  بعد  مرحلة  ب( 
قبل �سدور حكم بات ، ، وتكون مقابل �أد�ء مبلغ ال يقل عن ثالثة �أمثال  �حلد 

�الأدين للغر�مة �ملقررة وال يجاوز ن�سف حدها �الأق�سى.
على  �ملرتتب  �ل�سرر  كان  �إذ�  �لت�سالح  رف�ص  �الإد�رة  جمل�ص  حق  من  يظل  كما 
�ملخالفة �سرر�ً ج�سيما �أو �أن تكون نية �ل�سركة و��سحة يف �الإ�سر�ر باملناف�سة، ويعترب 
�إنق�ستء  ، ويرتتب عليه  �لدعوى �جلنائية  تنازل عن طلب رفع  �لت�سالح مبثابة 

�لدعوى �جلنائية عن ذ�ت �لو�قعة �لتي �سدر ب�ساأنها طلب رفع تلك �لدعوى.

22. هل ي�سمح قانون حماية املناف�سة بتعوي�ض املت�سررين؟
ال ين�ص �لقانون علي قيام �جلهاز بتعوي�ص �ملت�سررين ، كما �أن �لغر�مات �لتي تفر�ص 
على �ملخالفني حتّول �إلى�خلز�نة �لعامة للدولة وال يتح�سل عليها �جلهاز ، و يظل 
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حق �ملت�سررين �للجوء �إيل جهاز حماية �مل�ستهلك �أو �لق�ساء �الإد�ري ، �إال زن �إ�ست�سعار�ً 
من �جلهاز بامل�سئولية قد قام يف بع�ص �حلاالت �لتي ثبت بها خمالفة بالنظر يف �لقيام 
ببع�ص �لتعوي�سات مثلما حدث يف حالة �سبكة �جلزيرة �الإعالمية عندما �أتاح �جلهاز 
حرية �الإختيار للعمالء بني م�ساهدة باقة كاأ�ص �لعامل مع �الإ�سرت�ك ملدة 3 �سهور 
فقط �أو �الإ�سرت�ك ملدة عام ، وذلك �سو�ء للعمالء �جلدد �أو �مل�سرتكني �سابقاً ف�سال 
عن �إتاحة �حلرية للعمالء �لذين �سبق لهم �الإ�سرت�ك ملدة عام مل�ساهدة مباريات كاأ�ص 
�لعامل مبطالبة �جلهة �ملعنية بتعديل �الإ�سرت�ك ملدة ثالثة �أ�سهر فقط و��سرتد�د �ملبلغ 

�ملتبقي ، ومن هذ� �ملنطلق �ساهم �جلهاز يف رد جزء�ً من حقوق �ملت�سررين.

23. هل ينظم القانون االندماج واال�ستحواذ؟ 
ال يعطي �لقانون �حلق للجهاز ملر�قبة عمليات �الندماج و�ال�ستحو�ذ. ولكنه يلزم 
كل �سخ�ص كان طرف فـي عملية �ندماج �أو ��ستحو�ذ �إخطار �جلهاز بذلك. ويجب 
تقدمي �الإخطار�ت من قبل �الأ�سخا�ص خالل ثالثني يوماً من تاريخ �إمتام ت�سجيل 
�ل�سنوي جتاوز 100 مليون  �أعمالهم  عملية �لدمج و�ال�ستحو�ذ، من قبل كان رقم 
�إجمايل رقم  بناًء على  �الأعمال  �آخر ميز�نية، ويتم ح�ساب رقم  فـي  جنيه م�سري 

�أعمال �لبائعني و�مل�سرتين، ويكـون تقدمي �الإخطار �إلى �جلهاز كتابة.
�ملادة )19(  �إلى  �لرجوع  و�ال�ستحو�ذ يرجى  �الندماج  �لتفا�سيل حول  )وملزيد من 

من �لقانون(

24. هل ي�سمح قانون حماية املناف�سة بالت�سعري اجلربي؟
ال يجوز الأية جهة �إد�رية �لتدخل فـي ت�سعري منتجات �ل�سركات �أو حتديد ربحها. 
وبخالف ذلك وفقاً لقانون حماية �ملناف�سة وفـي ظروف ��ستثنائية تتعلق بامل�سلحة 

�لعامة، يجوز بقر�ر من جمل�ص �لوزر�ء حتديد �سعر بيع منتج �أ�سا�سي �أو �أكرث ولكن 
لفرتة زمنية حمددة وبعد �أخذ ر�أي �جلهاز. )وملزيد من �لتفا�سيل حول �لت�سعري 

�جلربي، يرجى �لرجوع �إلى �ملادة )10( من �لقانون(

25. ما هي الدول العربية االأخرى التي لديها قانون حلماية املناف�سة؟ 
مثل  �ملناف�سة  حلماية  قو�نني  �لعربية  �لدول  من  عدد  ��سدرت  م�سر،  جانب  �إلى 
و�لكويت  و�ملغرب  و�ل�سود�ن  و�ليمن  و�ل�سعودية  و�الأردن  و�سوريا  و�لعر�ق  تون�ص 
و�جلز�ئر وقطر. وتعترب تون�ص هي �لدولة �الأولى فـي �لوطن �لعربي فـي �إ�سد�ر 

قانون حلماية �ملناف�سة عام 1991 و�إن�ساء جمل�ص للمناف�سة عام 1995.
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باالأجهزة  وعالقته  املناف�سة  حماية  جهاز  دور  ثالثًا: 
االأخرى الرقابية 

26. ما هو جهاز حماية املناف�سة ومنع املمار�سات االحتكارية؟ وما الغر�ض 
من اإن�ساءه؟

جهاز حماية �ملناف�سة هو جهاز يتبع رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء )�لوزير �ملخت�ص(. وهو 
�أُن�سئ ليكون �جلهاز �مل�سئول عن تطبيق قانون حماية �ملناف�سة و مر�قبة �الأ�سو�ق 
�لذي  بال�صكل  �القت�صادي  �لن�صاط  ميار�صون  بال�صوق  �لعاملني  �أن  من  للتاأكد 
فـي  �ملناف�سة  �سيا�سات  ودعم  �ملناف�سة  ثقافة  ن�سر  على  و�لعمل  باملناف�سة،  ي�سر  ال 

�ملجتمع �مل�سري.

27. متى اأُن�سئ جهاز حماية املناف�سة؟ واأين يقع مقره؟
 �أن�سئ �جلهاز مع �سريان قانون حماية �ملناف�سة فـي 1٦ مايو 2005، ومت ت�سكيل �أول 
جمل�ص الإد�رتة يف �أغ�سط�ص 2005، وبد�أ �جلهاز يف �إجر�ء�ت �لتق�سي و�لبحث وجمع 

�الإ�ستدالالت من �لناحية �لعملية بدء�ً من يناير 200٦

�الإ�سكندرية  م�سر  طريق  �لذكية،  �لقرية  فـي  �لكربى  بالقاهرة  �جلهاز  مقر  ويقع 
�أو يف  �لكربى  �لقاهرة  �سو�ء يف  �أخري  �أو مكاتب  للجهاز فروع  ، ولي�ص  �ل�سحر�وي 

�الأقاليم. 

28. كثريًا ما يحدث خلط بني اأدوار كلٍّ من جهاز حماية املناف�سة وجهاز 
الفرق  والوقاية، فما  الدعم واالإغراق  امل�ستهلك وجهاز مكافحة  حماية 

بينهما ؟
حماية  وهو  �لثالثة  �الأجهزة  لتلك  موحد  هدف  لوجود  �خللط  هذ�  يحدث 
�مل�ستهلك و�الأ�سو�ق من �أية ممار�سات �سارة. ولكن دور كل جهاز منهم يختلف عن 
�أُن�سئ من �أجل توفـري بيئة تناف�سية ميار�ص فـيها  فجهاز حماية املناف�سة  �الآخر. 
�ل�سوق  فـي  �ملناف�سة  ن�ساطهم �القت�سادي بحرية، مما يعزز  و�ل�سركات  �الأ�سخا�ص 

وي�ساهم فـي �إتاحة �ل�سلع و�خلدمات جلموع �مل�ستهلكني بجودة �أعلى و�أ�سعار �أقل. 
�أما جهاز حماية امل�ستهلك �أُن�سئ من �أجل �حلفاظ على حقوق �مل�ستهلك �لفرد فـي 
مطابقة  غري  �أو  لال�ستخد�م  �ساحلة  غري  �أو  معيبة  منتجات  على  ح�سوله  حالة 

للمو��سفات. 
و�أخري�ً، جهاز مكافحة الدعم واالإغراق والوقاية و�لذي �أُن�سئ من �أجل �حلفاظ 
على �الأ�سو�ق من �الإغر�ق و�ملمار�سات �لتجارية غري �لعادلة من خالل �لتاأكد من �أن 
رة �إلى م�سر تو�زي قيمتها �لعادية فـي بلد �لت�سدير، و�أي�ساً من  قيمة �ل�سلع �ملُ�سدَّ
مهامه �تخاذ �إجر�ء�ت ملكافحة �لدعم �أيٍّ كان �سورته فـي حالة �إ�سر�ره بال�سناعة 
�ملحلية، و�أخري�ً �تخاذ �لتد�بري �لوقائية فـي حالة زيادة �لو�رد�ت من �سلعة معينة 

ب�سكل كبري مما قد يهدد بحدوث �سرر لل�سناعة �ملحلية.

اأجهزة  هناك  ال�سابق،  ال�سوؤال  فـي  املذكورة  االأجهزة  جانب  اإلى   .29
رقابية اأخرى بال�سوق امل�سري، فما عالقة جهاز حماية املناف�سة بها؟

هناك بالفعل �أجهزة رقابية �أخرى بال�سوق �مل�سري؛ مثل:�جلهاز �لقومي لتنظيم 
�الت�ساالت، وجهاز تنظيم مرفق �لكهرباء ،و�لهيئة �مل�سرية للرقابة على �لتاأمني 
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... �إلخ.، كلٍّ من تلك �الأجهزة تخت�ص بقطاع حمدد، فعالقة  جهاز حماية �ملناف�سة 
حماية  هو  �لنهاية  فـي  �الأ�سا�سي  هدفها  تكاملية  عالقة  هي  �الأجهزة  هذه  بكل 
�لعالقة  هذه  �أهمية  �ملناف�سة  جهاز  �أدرك  وقد  �لعام.  و�ل�سالح  �مل�ستهلك  حقوق 
فبادر بتوطيد �لعالقات مع هذه �الأجهزة من خالل توقيع بروتوكوالت تعاون مع 

بع�سها، وهو م�ستمر فـي بذل جمهود�ته فـي هذ� �ل�سدد. 
جهاز  �خت�سا�سات  �سمن  من  �أن  على  ن�ص  قد  �لقانون  �أن  �إلى  باال�سارة،  وجدير 
�الهتمام  ذ�ت  �الأمور  �لرقابية يف  �لقطاعية  �الأجهزة  �لتن�سيق مع  �ملناف�سة  حماية 

�مل�سرتك، مبا ال يخل باخت�سا�سات �الأجهزة �ملختلفة.

30. هل يتمتع جهاز حماية املناف�سة باال�ستقاللية التامة؟ 
)رئي�ص  �ملخت�ص  �لوزير  �الإحتكارية  �ملمار�سات  ومنع  �ملناف�سة  حماية  جهاز  َيْتَبع 
من  كبري  بق�سط  يتمتع  ذلك  ومع   ، ير�ه(  من  يفو�ص  �أن  وله  �لوزر�ء  جمل�ص 
�خلا�سة  �لتعديالت  يف  جاء  ما  نحو  على  �لفنية  �لنو�حي  يف  خا�سة  �الإ�ستقاللية 

بالقانون رقم ٦5 ل�سنة 4102 ، وي�سمل ذلك:
من  يتم  فيها  �إجر�ئات  �إتخاذ  �أو  �جلنائية  �لدعوي  رفع  طلب   
خالل تقدمي �لطلب من جانب رئي�ص جمل�ص �إد�رة �جلهاز بناء 
�لو�ردة  �ملخالفات  كافة  �أع�سائه، وذلك يف  �أغلبية  على مو�فقة 

يف �لقانون.
�أع�ساء  �أغلبية  بقر�ر �سادر عن  �لق�سايا  �لت�سالح يف  يتم قر�ر   

جمل�ص �الإد�رة، وذلك يف كافة �ملخالفات �لو�ردة يف �لقانون.
�إال يف حاالت حمددة  �الإد�رة للعزل  �أع�ساء جمل�ص   عدم قابلية 
�لقانونية  �لع�سو  عالقة  �إنتهاء  �لوفاة،  �الإ�ستقالة،   : وهي 

�أو  جناية  يف  نهائي  جنائي  حكم  �سدور  ميثلها،  �لتي  باجلهة 
جنحة مت�ص �ل�سمهة و �الإعتبار.

 قلة عدد ممثلي �حلكومة يف جمل�ص �الإد�رة )ع�سوين فقط من 
�لع�سرة �أع�ساء(، �الأمر �لذي من �ساأنه �أن يزيل �أية �سبهة تدخل 

حكومي يف قر�ر�ت �جلهاز.
 عدم قدرة �لوزير �ملخت�ص �أو �أي �سلطة تنفيذية �أخرى على وقف 

�أو تعديل قر�ر�ت �جلهاز.
 يتم تعيني �ملدير �لتنفيذي بقر�رمن رئي�ص جمل�ص �إد�رة �جلهاز.

 �سلطة �جلهاز يف �ملبادرة بدر��سة �أي �سوق للك�سف عن �ملمار�سات 
�الحتكارية دون �نتظار تلقي بالغامتن ذوي �ل�ساأن .

 متتع �لعديد من �لعاملني باجلهاز ب�سلطة �ل�سبط �لق�سائي، 
ومن قدرتهم على �ال�ستطالع على �مل�ستند�ت و�لبيانات �خلا�سة 
�إذن/  على  �حل�سول  دون  حكومية   غري  �أو  حكومية  جهة  باأية 
ترخي�ص م�سبق من قبل �لوزير �ملخت�ص �أو �أية �سلطة تنفيذية 

�أخرى.

31. ما هي روؤية اجلهاز ور�سالته؟
ومنع  �الأ�سو�ق  فـي  �حلرة  �ملناف�سة  ل�سمان  �الأولى  �الأد�ة  يكون  �أن  �جلهاز  روؤية 
�ملمار�سات �الحتكارية؛ مبا ي�سمن م�سلحة �ملنتج و�مل�ستهلك ويعزز كفاءة �القت�ساد 

�لقومي.
ومن هذ� �ملنطلق، تكون ر�سالة �جلهاز هي �إر�ساء قو�عد �ملناف�سة �حلرة وتطبيقها 
و�لنهو�س  �القت�صادي  �لن�صاط  ممار�صة  بيئة  وحت�صني  تطويرها.  و�لعمل على 
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و�الأقل  جودة  �الأعلى  �ملنتجات  توفـري  فـي  خالل �مل�ساهمة  من  �مل�ستهلك  برفاهية 
حماية  قانون  و�أحكام  عامة  �ملناف�سة  �لوعي بثقافة  ون�سر  تنوعاً.  و�الأكرث  �سعر�ً 

�ملناف�سة ومنع �ملمار�سات �الحتكارية خا�سة.

32. ما هي اأهداف اجلهاز الذي ي�سعى اإلى حتقيقها؟
ي�سعى �جلهاز �إلى حتقيق جمموعة من �الأهد�ف �أهمها:

  �أوال :تدعيم دور �جلهاز وتعزيز فاعليته فـي حماية �ملناف�سة 
ومنع �ملمار�سات �الحتكارية.

   ثانيا :تقدمي �ملبادر�ت و�ملقرتحات لدعم �ملناف�سة �حلرة 
و�لرتويج لهذة �ملبادر�ت وم�ساندة تطبيقها.

   ثالثا :ن�سر وتعزيز �لوعي باأحكام �لقانون وبثقافة �ملناف�سة.
   ر�بعا   :تنمية قدر�ت �جلهاز �لب�سرية و�ملوؤ�س�سية لرفع كفاءة �الأد�ء.

   خام�سا :�لتن�سيق و�لتكامل مع �الأجهزة �لرقابية �ملحلية 
�الأخرى، لتنظيم �الأ�سو�ق وتوفـري بيئة مناف�سة �سليمة، 

وتدعيم �لتعاون مع �جلهات �لدولية �ملناظرة.

33. ما هي املهام التي يقوم بها اجلهاز؟
�إن�سائه،  من  �لهدف  حتقيق  فـي  ت�ساعد  �لتي  �جلهاز  �خت�سا�سات  حدد �لقانون 

وت�سمل:
�الآر�ء  و�إبد�ء  �لبحثية،  باملبادر�ت  و�لقيام  �ل�سكاوى،  فح�ص   

�ال�ست�سارية.
 �إعد�د قاعدة بيانات عن �لن�صاط �القت�صادي فـي �لدولة.

�إثبات  حالة  فـي  �لقانون  فـي  عليها  �ملن�سو�ص  �لتد�بري  �تخاذ   
وجود خمالفة .

بتنظيم  �ملتعلقة  و�للو�ئح  �لقو�نني  م�سروعات  فـي  �لر�أي  �إبد�ء   
�ملناف�سة.

بالن�سبة  �الأخرى  �لدول  فـي  �لنظرية  �الأجهزة  مع  �لتن�سيق   
لالأمور ذ�ت �الهتمام �مل�سرتك.

ثقافة  ون�سر  �لقانون  ووظائف  باخت�سا�سات  �لعامة  �إعالم   
�ملناف�سة.

و�الإجر�ء�ت  و�لتو�سيات  �لقر�ر�ت  تت�سمن  دورية  ن�سرة  �إ�سد�ر   
�لتي يتخذها �جلهاز.

 �إعد�د تقرير �سنوي عن �أن�سطة �جلهاز وخطته �مل�ستقبلية.

)وملزيد من �لتفا�سيل حول �خت�سا�سات �جلهاز، يرجى �لرجوع �إلى �ملادة 11 من 
�لقانون(

هي  وما  الق�سائية؟  ال�سبطية  �سفة  باجلهاز  للعاملني  مُيَنح  هل   .34
ال�سالحيات التي متنحها تلك ال�سبطية؟

�ل�سبطية  �سفة  لديهم  يكون  باجلهاز،  �لعاملني  من  جمموعة  �لقانون  حدد 
�أخ�سائي  و  و�الإقت�ساديني  �لقانونيني  و�لباحثني  �لتنفيذي  �ملدير  وهم  �لق�سائية 
من  جمموعة  باجلهاز  للعاملني  �ل�سفة  هذه  وتعطي   ، �ملعلومات  تكنولوجيا 
�أو غري حكومية  �أية جهة حكومية  لدى  �الطالع  فـي  تت�سمن �حلق  �ل�سالحيات 
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�حلاالت  لفح�ص  �لالزمة  �لبيانات  على  و�حل�سول  و�مل�ستند�ت،  �لدفاتر  على 
�ملعرو�سة على �جلهاز.

�إلى  متتد  باجلهاز  �لعاملني  لدي  �لق�سائي  �ل�سبط  �سلطة  �أن  باالإ�سارة،  وجدير 
�سركات قطاع �الأعمال �لعام، وال تتقيد بالقيد �لو�رد يف �ملادة )55( من �لقانون  رقم 
203 ل�سنة 1991 �خلا�ص ب�سركات قطاع �الأعمال �لعام �خلا�ص ب�سرورة ��ست�سد�ر 
�إذن من رئي�ص جمل�ص �إد�رة �ل�سركة �لقاب�سة قبل مبا�سرة �أعمال �ل�سبط �لق�سائي.
وكما �سبق �الإ�سارة، فاإن عقوبة عدم �لتعاون م �لعاملني باجلهاز عن مبا�سرة �أعمال 

�ل�سبطية �لق�سائية �لغر�مة من 20 �ألف جنيه  �إلى 500 �ألف جنيه .

35. ما هي اجلهود التي يبذلها اجلهاز للتوعية؟
يبذل �جلهاز جمهود�ت حثيثة لتوعية �جلمهور وت�سمل:

 تنظيم ور�ص عمل وموؤمتر�ت وندو�ت لتوعية �ملجتمع بالقانون 
و�أحكامه.

 ن�سر �لبيانات �ل�سحفـية �خلا�سة باحلاالت )بالغات – 
در��سات( �لتي ينتهي منها �جلهاز.

 ن�سر �سيا�سات �جلهاز �أو �أي تعديالت فـي �لقانون �أو م�ستجد�ت 
�أخرى.

 �إعد�د �لتقرير �ل�سنوي و�لكتيبات �لتو�سيحية.
 ن�سر ثقافة �ملناف�سة و�سو�بطها وما يطبق بالبلد�ن �الأخرى.

 ن�سر مقاالت للتوعية باأهمية �ملناف�سة لالقت�ساد �لقومي 
و�لر�سائل ذ�ت �ل�سلة بذلك.

 ن�سر مقاالت مقارنة بني �أن�سطة جهاز حماية �ملناف�سة �مل�سري 

و�الأجهزة �لنظرية له عامليا.
 �إعد�د عدة بر�مج توعية للجهات �ملعنية. 

 �لتو��سل �الإلكرتوين عرب �لربيد �الإلكرتوين �أو مو�قع 
�لتو��سل �الجتماعي.

36. ما هي التحديات الرئي�سية التي تواجه جهاز حماية املناف�سة؟
�أهم �لتحديات �لتي تو�جه �جلهازهي:

 عدم وجود �سيا�سة عامة للمناف�سة على م�ستوى �لدولة. 
 نق�ص �لوعي بثقافة �ملناف�سة .

 ��ستحو�ذ �لقطاع غري �لر�سمي على ن�سبة كبرية من �القت�ساد، 
مما ي�سعب توفري �لبيانات و�ملعلومات �لتي تفيد يف �لدر��سات 

و�لبحوث �لتى يجريها �جلهاز.
 �سعوبة �حل�سول على �لبيانات وعدم دقة �ملعلومات.

 عدم و�سوح �خلط �لفا�سل بني دور جهاز حماية �ملناف�سة 
و�الأجهزة �لرقابية �لقطاعية �الأخرى لدي بع�ص �جلهات 

�حلكومية و�الأجهزة �لقطاعية.
 �لقيود �حلالية على ��ستقطاب �خلرب�ت �لتقنية للعمل باجلهاز 

و �سعوبة �إ�ستكمال �لهيكل �لوظيفي.
 تعدد �جلهات �ملعنية بعد �إتخاذ قر�ر جمل�ص �إد�رة �جلهاز 

بوجود خمالفة ) فبعد قر�ر جمل�ص �الإد�رة بوجود خمالفة 
وطلب حتريك �لدعوى �جلنائية لنيابة �ل�سئون �ملالية 
و�لتجارية، و �إذ� ما ثبتت �ملخالفة يتم يتم حتويلها �إلى 



اأ�سئلــــــة واأجوبـــــــــة - قـانــــــــــون حمـايــــــــــة املنــاف�ســـــــــةاأ�سئلــــــة واأجوبـــــــــة - قـانــــــــــون حمـايــــــــــة املنــاف�ســـــــــة

2627

�ملحاكم �الإقت�سادية الإ�سد�ر �لغر�مة يف �إطار ن�ص �لقانون( ، 
وهو �الأمر �لذي يوؤدي �إلى �إ�ستغر�ق زمن طويل مما يتطلب 

�لتن�سيق و�لتفهم من جانب كافة �جلهات �ملعنية.

37. ما هو م�سدر ميزانية اجلهاز؟
ل  للجهاز مو�زنة م�ستقلة تعد على منط مو�زنات �لهيئات �لعامة �خلدمية، وُيرحَّ

�لفائ�ص منها من �سنة مالية �إلى �أخرى، وتتكون مو�رد �جلهاز مما ياأتي:
 ما يخ�س�ص للجهاز فـي �ملو�زنة �لعامة للدولة.

 �ملنح و�لهبات و�أية مو�رد �أخرى يقبلها جمل�ص �إد�رة �جلهاز مبا 
ال يتعار�ص مع �أهد�فه.

 ح�سيلة �لر�سوم �ملن�سو�ص عليها فـي هذ� �لقانون.
من   14 �ملادة  �إلى  �لرجوع  يرجى  �جلهاز،  ميز�نية  حول  �لتفا�سيل  من  )وملزيد 

�لقانون(

38. هل ي�ستحق اجلهاز ر�سومًا عن البالغات املقدمة اأو عن اخلدمات التي 
يقدمها؟

للخدمات  وبالن�سبة  �إليه.  �ملقدمة  �لبالغات  لفح�ص  ر�سوماً  �جلهاز  ي�ستحق  ال 
ي�ستحقها  �لتي  �لر�سوم  �لتنفـيذية  حددت �لالئحة  �جلهاز  يقدمها  �لتي  �الأخرى 

�جلهاز كاالآتي:
 تقوم �ل�سركات �خلا�سة �لتي تدير مرفق عام بدفع ر�سم 

مقد�ره 10 �آالف جنيه م�سري، وذلك مقابل �لطلب �خلا�ص 
باإخر�جها من نطاق �حلظر �ملن�سو�ص عليه فـي �ملادة 9 من 

�لقانون، وي�ستحق ذ�ت �لر�سم عند تقدمي طلبات �لتجديد.
 يح�سل �جلهاز ر�سماً مقد�ره 100 جنيه مقابل كل طلب من 

طلبات �الطالع �أو �حل�سول على �سهادة �أو �سورة ر�سمية من 
�أحد �مل�ستند�ت �مل�سموح للجهاز بتد�ولها. 

39. ما هو الت�سكيل احلايل ملجل�ض اإدارة اجلهاز؟
وفقا للتعديالت �خلا�سة بالقانون رقم 5٦ ل�سنة 2014، حدد �لقانون �أن يتويل  �إد�رة 
�لوجه  �ملخت�ص، وذلك على  �لوزير  �إد�رة ي�سدر ت�سكيله بقر�ر من  �جلهاز جمل�ص 

�الآتي:
 رئي�ص متفرغ من ذوي �خلربة �ملتميزة ، وميثل �جلهاز �أمام 

�لق�ساء ويف �سلته بالغري.
 م�ست�سار من جمل�ص �لدولة بدرجة نائب رئي�ص يختاره رئي�ص 

جمل�ص �لدولة.
 �إثنان ميثالن �لوز�ر�ت �ملعنية يقوم برت�سيحهم �لوزير �ملخت�ص.

 ثالثة من �ملتخ�س�سني وذوي �خلربة.
 ثالثة ميثلون �الحتاد �لعام للغرف �لتجارية، و�حتاد �ل�سناعات 

�مل�سرية، و�الحتاد �لعام حلماية �مل�ستهلك ، على �أن يختار كل 
�حتاد من ميثله.

�أن  بالذكر  وجدير   ، و�حدة  ملدة  للتجديد  قابلة  �سنو�ت   )4( �ملجل�ص  مدة  وتكون 
ت�سكيل جمل�ص �إد�رة �جلهاز �مل�سار �إليه لن ي�سري �إال بعد �إنتهاء مدة �ملجل�ص �حلالى 

يف 24 نوفمرب 2017
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40. ما هي اعتبارات ومبادئ العمل باجلهاز؟ 
هناك جمموعة من �العتبار�ت �لتي يحر�ص �جلهاز على �لعمل بها، وهي:

 احليادية واال�ستقاللية فـي اتخاذ القرار
بالت�سويت،  �لقر�ر  باتخاذ  يقوم  م�ستقل  �إد�رة  جمل�ص  هناك 
ع�سو  الأي  يجوز  وال  �ملخت�ص.  للوزير  �لقر�ر  بتحويل  ويقوم 
حالة  فـي  �لت�سويت  �أو  �ملد�والت،  فـي  ي�سارك  �أن  �ملجل�ص  فـي 
معرو�سة على �ملجل�ص تكون له فـيها م�سلحة، �أو بينه وبني �أحد 
�أو  يكون قد مثل  �أو  �لر�بعة،  �لدرجة  �إلى  �أطر�فها �سلة قر�بة 

ميثل �أحد �الأطر�ف.

 ال�سرية
يحظر علي رئي�ص و �أع�ساء جمل�ص �الإد�رة و �لعاملني باجلهاز 	•

�إف�ساء مد�والت جمل�ص �الإد�رة
كما يحظر عليهم �أي�ساً �إف�ساء �ملعلومات �أو �لبيانات �أو �لوثائق 	•

�ملتعلقة باحلاالت �ملعرو�سة �أو �لك�سف عن م�سادرها. 
�لذين 	• �الأ�سخا�ص  لدى  �لعمل  باجلهاز  �لعاملني  على  يحظر 

خ�سعو� �أو �خلا�سعني للفح�ص ملدة �سنتني من تركهم للخدمة . 
�لذي 	• �لغر�ص  لغري  م�سادرها  �أو  �ملعلومات  ��ستخد�م  يحظر 

قدمت من �أجله. 

 ال�سفافـية
�إ�سد�ر ن�سرة دورية )�لقر�ر�ت و�لتو�سيات و�الإجر�ء�ت(.	•
•	 - �جلمهورية  رئي�ص   : من  كل  �إيل  يقدم  �سنوي  تقرير  �إعد�د   

جمل�ص �لنو�ب - رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء - �لر�أي �لعام. 
�إليه 	• ينتهي  �لذي  بالقر�ر  �ل�ساأن  ذوي  �الأ�سخا�ص  �إخطار   

جمل�ص �الإد�رة.
ن�سر بيانات �سحفـية عن �حلاالت �لتي مت �النتهاء منها.	•
�إن�ساء موقع �إلكرتوين، و�سفحات �لتو��سل �الجتماعي.	•

 املهنية فـي اأداء العمل 
 �ختيار �أف�سل �لكو�در �ملوؤهلة للقيام بالعمل. 	•
خالل 	• من  وذلك  �ملناف�سة،  قو�عد  على  �مل�ستمر  �لتدريب   

�ملناف�سة  جمال  فـي  �لعامليني  �خلرب�ء  باأف�سل  �ال�ستفادة 
�أجهزة  �أف�سل  فـي  باجلهاز  للعاملني  �لتدريب  فر�ص  وتوفـري 

�ملناف�سة فـي �لعامل.

41. ما هي خطوات فح�ض البالغات؟
هناك خطو�ت حمددة من ِقَبل �جلهاز لفح�ص �أية حالة، وتبد�أ باالآتي:

�لربيد  �لبالغ عن طريق  تقدمي  حالة  وفـي  �ل�سكوى.  ��ستقبال مقدم   .1
�ل�سكوى  مبقدم  باالت�سال  �جلهاز  يقوم  �لفاك�ص،  �أو  �الإلكرتوين 

ال�ستدعائه ملقر �جلهاز.
2. �إخطار �ملدير �لتنفـيذي.

3. فـي حالة قبول �ل�سكوى من حيث جديتها ووقوعها فـي �خت�سا�ص عمل 
�جلهاز يتم ملئ منوذج �لبالغ وتقدميه �إلى �ملدير �لتنفـيذي.

4. �إخطار رئي�ص جمل�ص �الإد�رة.
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5. حتديد فريق �لعمل.
6. فح�ص �لبالغ.

7. �إعد�د �لتقرير �لنهائي.
على جمل�ص  و�لعر�ص  �الإد�رة،  جمل�ص  لرئي�ص  �لنهائي  �لتقرير  رفع   .8

�الإد�رة فـي �أول �جتماع قادم التخاذ قر�ر يف �حلالة �ملعرو�سة.

42. ما هي قرارات جمل�ض االإدارة؟
عند  �جلهاز  �إد�رة  جمل�ص  ي�سدرها  �أن  ي�ستطيع  �لقر�ر�ت  من  �أنو�ع  ثالثة  هناك 

در��سة �أية حالة ، وهي على �لنحو �الآتي:
1 - القرار بوجود خمالفة، ويف هذ �حلالة هناك �أفعال �إلز�مية على �جلهاز يف 
كل �حلاالت، و�أفعال تعتمد على �سلطته �لتقديرية يف كل حالة على حدة ، فيلتزم 
جمل�ص �إد�رة �جلهاز باتخاذ تد�بري �إد�رية متمثلة يف ثكليف �ملخالف باإز�لة �ملخالفة 
وتعديل �أو�ساعه ، ويظل له �ل�سلطة �لتقديرية يف طلب ثحريك �لدعوة �جلنائية 

من �لنيابة �لعامة �أو يف �لت�سالح مع �ملخالف.
2 - القرار بحفظ البالغ، يكون �إما بعد در��سة �حلالة وثبوت عدم وجود خمالفة 

بها، �أو يكون بعد �لنظر يف مو�سوع �لبالغ وتبني خروجه عن �خت�سا�ص �جلهاز.
�إد�رة  جمل�ص  ي�سدر  عندما  وهو  االحرتازية،  التدابري  باتخاذ  القرار   -  3
�جلهاز قر�ر بوقف �ملمار�سات �لتى يتبني من ظاهر �الأدلة قبل �الإنتهاء من �لبحث 
�سرر�ً  عليها  يرتتب  كان  متي   )  8  ،  7  ،  ٦( �ملو�د  ن�سو�ص  تخالف  �أنها  و�لدر��سة 
ج�سيماً على �ملناف�سة �أو �مل�ستهلك يتعذر تد�ركه ، وهذ� وفقاً للتعديل �الأخري لقانون 

حماية �ملناف�سة.

43 .  ما هي حاالت عدم اإخت�سا�ض اجلهاز؟
هناك �لعديد من �الأ�سباب �لتي جتعل �جلهاز غري خمت�ص بنظر �لبالغ، من �أهمها:

عدم تعلق �لبالغ بن�صاط �إقت�صادي.	•
تعلق �لبالغ مبمار�سة �أو فعل ال يدخل �سمن �الأفعال �لو�ردة يف 	•

�ملو�د )٦ ، 7 ، 8 (.
تعلق �لبالغ باتفاقات �أو ممار�سات خا�سة مبرفق عام تديرة 	•

�لدولة بطريق مبا�سر.
تعلق �لبالغ مبمار�سات �أو �إتفاقات ال توؤثر ب�سكل مبا�سر �أو غري 	•

مبا�سر على �ل�سوق �مل�سري.
�لطعن يف قر�ر�ت وز�رية من �ساأنها �الإ�سر�ر باملناف�سة.	•

44. كيف ميكن التوا�سل مع جهاز حماية املناف�سة؟
ميكن �لتو��سل مع �جلهاز من خالل �لو�سائل �الآتية:

�لتليفون: 35351900 )202 +(
�لفاك�ص: 35370437 )202 +(

www.eca.org.eg :ملوقع �الإلكرتوين� 
 info@eca.org.eg :لربيد �الإلكرتوين�

�لعنو�ن: �لقرية �لذكية، مبنى 19 ب �لدور �الأول،  �لكيلو 28 طريق �الإ�سكندرية �ل�سحر�وي.

facebook.com/EgyptianCompetitionAuthorityECA :في�سبوك
twitter.com/EgyCompetition :تويرت
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