Private Property, the Law of Accumulation
of Wealth, and the Law of Competition…
these are the highest results of human
experience, the soil in which society so
far has produced the best fruit.

Andrew Carnegie
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كلمة د .أمير نبيل
رئيس مجلس اإلدارة
جن ًبا إىل جنب مع عدد من املهام مرتامية
األطراف ،واالختصاصات ذات الطابع املتداخل
مع عدة مؤسسات يف صلب الدولة املرصية،
وضع جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات
االحتكارية ثالث أولويات عىل رأس أجندة
أعامله ،وهي :جذب االستثامرات األجنبية..
النهوض بالصناعة الوطنية ..حامية الرشكات
الصغرية واملتوسطة.
يأيت هذا ضمن فلسفة متكاملة األركان؛
فالهدف األسايس والرئييس من إنشاء أجهزة
حامية حرية املنافسة حول العامل ،هو ضامن
فتح األسواق أمام االستثامرات الجديدة
األجنبية واملحلية ،ألن أي مستثمر أجنبي
يضع نصب عينيه العوائق التي قد تواجهه
قبل دخول أية سوق لالستثامر فيه ،ولن يأيت
استثامر حقيقي إذا كان هناك عوائق اقتصادية
تعيق التوسع أو النمو ملشاريع قامئة أو تعيق
دخول استثامرات جديدة .لذلك فالجهاز
ال ينظر فقط للمستثمر الحايل بل كذلك
لالستثامرات التي من حقها أن تتواجد يف
غياب تلك العوائق االقتصادية التي تؤسسها
املامرسات االحتكارية.
كام أن حامية حرية املنافسة هو وسيلة
جادة للنهوض بالصناعة الوطنية ،ألنها لن
تنهض وتنمو وتشكل منافسة جادة يف الداخل
والخارج إال بتعرضها لضغوط تنافسية تزيد
عندها حوافز لالستثامر يف االبتكار والبحث
عن طرق لتقليل تكلفة اإلنتاج وزيادة جودة
املنتجات وبالتايل تقليل األسعار ،وأجمع علم
االقتصاد الصناعي والتجربة املرصية عىل أن
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٢

مخاطر بقاء الرشكات الصغرية واملتوسطة يف
األسواق ستزيد إذا مل يتوفر لها مظلة حامية
من قبل أجهزة حامية املنافسة ،وحاميتها من
أية مامرسات احتكارية قد ترتكبها الرشكات
القامئة للسيطرة عىل السوق ومنع منو وتواجد
منافسني جدد.
ويف ظل مناخ سيايس حقق تطورات هائلة
عىل عدة أصعدة حصلت األجهزة الرقابية
املستقلة واملعنية بضبط األسواق عىل دعم
من قبل الدولة مل تحصل عليه من قبل ،ونحن
حريصون عىل تنفيذ أهداف القانون وفلسفته
االقتصادية التي تهدف لتحقيق الرخاء
والتنمية االقتصادية ،ونعمل عىل مكافحة
أية مامرسات احتكارية تؤثر عىل حقوق
املستثمرين واالقتصاد واملواطنني بصورة عامة
باعتبار الجميع مستفيد من نظام السوق ،إىل
جانب حامية الرشكات املتوسطة والصغرية من
أية مامرسات تعيق دخولها األسواق ،باإلضافة
إىل العمل عىل تدفق رؤوس األموال ،وجذب
االستثامرات األجنبية.
بني أيدينا نتاج عمل الجهاز خالل العام
املنرصم ،والذي حرصنا خالله عىل إعادة تنظيم
الهيكل الوظيفي للجهاز ،ودعمه مبزيد من
الخربات امللمة بالنواحي القانونية واالقتصادية
عالية املهارة ،ومن حملة املاجستري والدكتوراه
من جامعات مرصية ودولية مرموقة ،ونسعى
لضم آخرين مع التعديالت الترشيعية الجديدة
وزيادة املوازنة املخصصة للجهاز ،حتى نتمكن
من فرض مزيد من الرقابة ودراسة األسواق
املختلفة ،وفحص الحاالت الضارة باملنافسة

ومنع املامرسات االحتكارية ،لضامن تعزيز
كفاءة االقتصاد الوطني ،وتحسني بيئة مامرسة
النشاط االقتصادي ،واستقرار األسواق ،حرصً ا
مفتوحا لالستثامرات
عىل حرية السوق وبقاؤه
ً
واملنافسة وضامن عدم تضييق الكيانات
القامئة عىل املستثمرين الجدد عىل نحو يهدف
لحامية كفاءة وحسن توزيع املوارد االقتصادية
وضامن تحقيق عدالة التوزيع وعدم التمييز
بني املستثمرين ،وهو ما يعود بالنفع عىل
توسع النشاط االقتصادي وازدياد فرص العمل
والحفاظ عىل القيمة االقتصادية للعملة وكبح
التضخم.
واجه الجهاز تحديات جسام عند بداية
إنشائه لتغيري ثقافة وعادات ترسخت يف
األسواق عىل مدى سنوات طويلة ،قبل إصدار
قانون حامية املنافسة ومنع املامرسات
االحتكارية رقم  3لسنة  ،2005وكثري من
املامرسات التي اعتادها البعض قبل إتباع
سياسة االنفتاح االقتصادي ،مل يعد ممكنا لها
أن تستمر يف ظل سوق حر يعتمد عىل حرية
التسعري وفق آليات العرض والطلب ،وبعد
مرور ما يقرب من  15عام عىل إصدار القانون،
مل يعد هناك مرب ًرا للرشكات يف مخالفته ،ولذلك
نحن نعمل حاليا عىل مواجهة أية مامرسات
احتكارية يف كل األسواق ،ولن نسمح بوجود
مخالفات للقانون ،كام أن الجهاز يعقد كثريا
من ورش العمل مع القطاعات املختلفة من
أجل مزيد من التعريف بدور الجهازوقانون
حامية املنافسة ،ونرش الوعي بني الرشكات.
ورمبا سادت العديد من األعراف واملامرسات
ببعض القطاعات تتعارض بطبيعتها مع
املنافسة ،وسعى الجهاز منذ إنشائه عىل
تصحيح تلك األوضاع ،ولذلك فهو حريص عىل
أن يكون قطاع تكنولوجيا املعلومات ،الذي
يقود ما يُعرف بالثورة الصناعية الرابعة ،ضمن
أولويات عمل الجهاز خالل الفرتة الحالية،

باعتباره من القطاعات الناشئة التي ميكن أن
تحقق نقالت نوعية كبرية لالقتصاد املرصي،
ولن نسمح بخلق احتكارات يف هذا القطاع،
خاصة ما يسمى باالقتصاد التشاريك أو الرقمي،
ألنه ملئ باألفكار الجديدة واالبتكارات التي
تضيف القتصاديات الدول ،وال ُب َّد لهذا االبتكار
من حامية وبيئة منافسة جيدة ،تسمح له
بالنمو والتوسع والنجاح ،كام أنه قادر عىل
توفري فرص عمل كبرية للشباب.
أضحى جهاز حامية املنافسة أكرث قدرة عىل
مامرسة دوره واستخدام أداوته التي يسمح
بها القانون ملنع أية مامرسات ضارة ،والوقوف
يف وجه حاالت السيطرة عىل األسواق ،وقدرة
األشخاص عىل إحداث تأثري ف َّعال عىل األسعار
أو حجم املعروض ،ومواجهة االتفاقات سواء
كانت الرأسية أو األفقية ،ألن هذه املخالفات
تتضمن نوعًا من سوء النية والتآمر عىل
االقتصاد ومنع تدفق االستثامرات عىل نحو
ميكن مرتكبيها من تحقيق أرباح احتكارية ال
يستحقوها وتعطيل استثامراتهم يف القطاعات
املعنية ،كل ذلك وغريها من أشكال املامرسات
االحتكارية.
ومن املهم أن نؤكد عىل أن دور جهاز
حامية املنافسة ،ال يقترص عىل املخالفات
التي تقع داخل مرص فقط ،ولكنه يختص
ً
أيضا باملامرسات التي ميتد تأثريها عىل السوق
املحيل ،وهو ما أكد عليه القانون املرصي،
وكافة االتفاقيات الدولية املتعلقة بحامية
املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية ،وحقق
الجهاز بالفعل نجاحات تستند إىل املادة  5من
القانون ،ومن خالل العالقات الطيبة والتعاون
املستمر مع أجهزة املنافسة األخرى يف العامل
وشبكة املنافسة األوروبية ومفوضية املنافسة
بالكوميسا ،حققنا العديد من النجاحات يف
هذا القطاع.
وعىل املستوى الدويل يحرص الجهاز عىل

٣

استكامل بناء شبكة عالقاته الدولية ،وترأس
خالل الدورتني األخريتني إحدى جلسات
املنتدى العاملي املعني باجتامعات املنافسة
وفرق العمل التابعة لها ،والذي تنظمه منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDيف
العاصمة الفرنسية باريس ،كام نجحنا يف إنشاء
املركز اإلقليمي الدويل لحامية املنافسة يف دول
الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،والذي نهدف
من خالل إعطاء التدريب املستمر لعنارص
أجهزة تلك الدول لتعزيز قدراتها يف مجال
املنافسة ،والذي كانت أوىل فعالياته عقد
املنتدى الدويل األول عىل أرض مرص ،حيث تم
تدريب العرشات من ممثيل تلك الدول.
ونتواصل بشكل مستمر ودائم مع جميع
األجهزة الرقابية والنيابة العامة لتحقيق الردع
الالزم يف األسواق للحفاظ عىل حرية املنافسة،
ونتبادل البيانات واملعلومات مع جميع
األجهزة املعنية بالتنظيم االقتصادي ،ونسعى
لتزويد اتفاقيات التعاون بيننا وبني أجهزة
املنافسة الدولية.
يبقى التأكيد عىل أننا ال نسعى إىل مزيد
من القضايا واإلحاالت للمحاكم ،ولكن
نهدف لوقف املخالفات واملامرسات الضارة،
ونرحب برغبات املخالفني يف التصالح عن تلك
املخالفات قبل وبعد تحريك الدعوى الجنائية
طاملا مل يقع أرضا ًرا جسيمة وميكن تداركها،
ونحن مستمرون يف مواجهة أية مامرسات
احتكارية ترض باالقتصاد املرصي ومبصالح
املواطن املرصي وحقوقه ،سواء تم ارتكابها
داخل مرص أو خارجها.
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أعضاء مجلس اإلدارة
السيد األستاذ/

السيد المستشار/

باهر محمد أمين غازي

يسري هاشم سليمان الشيخ

من المتخصصين وذوي
الخبرة في مجال االقتصاد
والقانون

نائب رئيس مجلس الدولة
(من مايو  ٢٠١٨حتي سبتمبر
)٢٠١٨

السيد األستاذ/

السيد المستشار/

خالد منير حسين الفقي

ناجي سعد الزفتاوي

من المتخصصين وذوي
الخبرة في مجال االقتصاد
والقانون

نائب رئيس مجلس الدولة
(من سبتمبر  ٢٠١٨حتي
يونيو )٢٠١٩

السيد األستاذ/

السيد األستاذ/

خالد محمد علي مصطفى

إبراهيم عبدالعال السجيني
ً
ممثال عن وزارة التجارة
والصناعة

ً
ممثال عن االتحاد العام
للغرف التجارية

السيد األستاذ /أحمد عبدالحميد

السيد األستاذ/

عبدالسالم عبدالرحمن

كريم سيد جمعة عبدالحليم
ممث ًلا عن وزارة التموين
والتجارة الداخلية

ً
ممثال عن اتحاد الصناعات
المصرية

السيد الدكتور/

السيد الدكتور/

أحمد سمير

محمد طالل عاطف الفار

ً
ممثال عن االتحاد العام
لحماية المستهلك

من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال
االقتصاد والقانون
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٤

أوال:
ً
تطوير
الهيكل الوظيفي والمؤسسي
أهداف ومحاور عمل الجهاز
التعديالت التشريعية
الكفاءة المؤسسية
وحدة معلومات الجهاز (المكتبة)
الكفاءة البشرية

٥
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أهداف ومحاور عمل الجهاز في عام

٢٠١٩ ٢٠١٨

ً
وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر
تم إنشاء جهاز حماية المنافسة عام ،2006
برقم  3لسنة  2005كجهاز مستقل يتولى مراقبة األسواق وفحص الحاالت الضارة بالمنافسة ،ومنذ نشأته بدأ
الجهاز ببذل قصارى جهده لتحقيق دوره المنوط به ،والعمل على استمرارية تحقيق رؤيته ليكون األداة األولى
لضمان المنافسة الحرة فى األسواق ومنع الممارسات االحتكارية ،بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك ويعزز
كفاءة االقتصاد القومي .ويعمل الجهاز فى تطبيق رسالته على إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل
على تطويرها ،وتحسين بيئة ممارسة النشاط االقتصادي والنهوض برفاهية المستهلك من خالل المساهمة
ً
عامة وأحكام قانون
في توفير المنتجات األعلى جودة واألقل سعرًا واألكثر تنوعً ا .ونشر الوعي بثقافة المنافسة
ً
خاصة ،مما يعود بالنفع على المواطنين واالقتصاد الوطني ككل.
حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية
ً
وانطالقا من دور الجهاز االستراتيجي في خلق مناخ تنافسي سليم ونشر ثقافة المنافسة في المجتمع ،قام
الجهاز خالل تلك الفترة بالعمل على عدة محاور أساسية لتفعيل قانون حماية المنافسة ،وبناء جهاز قوي قادر
على القيام بالمهام والمسئوليات المنوطة به في مجال منع الممارسات االحتكارية.

وفي هذا اإلطار يستمر الجهاز في سعيه إلى تحقيق أهدافه االستراتيجية الستة
والتي جاءت على النحو التالي:

١

تدعيم دور الجهاز وتعزيز فاعليته في حماية المنافسة
ومنع الممارسات االحتكارية.

٢

تقديم المبادرات والمقترحات لدعم المنافسة الحرة،
مع الترويج لتلك المبادرات ومساندة تطبيقها.

٣

نشر وتعزيز الوعي بأحكام القانون وبثقافة المنافسة.

٤

تنمية قدرات الجهاز البشرية والمؤسسية لرفع
كفاءة األداء.

٥

التنسيق والتكامل مع األجهزة الرقابية المحلية
األخرى ،لتنظيم األسواق وتوفير بيئة منافسة سليمة.

٦

تدعيم التعاون والتنسيق مع الجهات الدولية
وأجهزة المنافسة النظيرة.

التقرير السنوي ٢٠١٨

-

٦ ٢٠١٩

ولتحقيق األهداف االستراتيجية سالفة الذكر ،يعمل الجهاز
على خمسة محاور رئيسية كالتالي:

١
التعديالت التشريعية
وتعزيز سياسات
المنافسة

٢

رفع كفاءة التقارير
والدراسات

٣

٤

رفع الكفاءة
المؤسسية والبشرية
للجهاز

التوعية ونشر ثقافة
المنافسة

٥

التنسيق مع الجهات
المحلية والدولية ذات الصلة

٧
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التعديالت التشريعية
يعمل الجهاز على رفع كفاءة السوق وزيادة تفعيل القانون ودعم
استقاللية الجهاز من خالل إدخال بعض التعديالت الضرورية على القانون
الحالي ،وقرر رئيس مجلس الوزراء بجلسته رقم ( )26الموافقة على طلب
وزارة المالية بتعديل المواد أرقام ( )20 ،15 ،11من مشروع تعديل بعض أحكام
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم 3
لسنة .2005

وتأتي هذه التعديالت لتمكين الجهاز من ممارسة دوره في حماية السوق المحلي
ً
حفاظا على حقوق المستهلكين ،وتهدف بشكل
ومنع الممارسات السلبية
رئيسي إلى:

١

مزيدا من
منح جهاز حماية المنافسة
ً
االستقاللية

٢

وضع معايير محددة لتقييم أداء
الجهاز ورئيسه.

٣

زيادة الشفافية في عمل الجهاز بنشر
قراراته ،وتقديم نظام مرجعي لقرارات
مجلس إدارته

٤

نشر إجراءات وشروط اإلعفاء من الحظر
الوارد بالقانون ،وإرشادات منح اإلعفاء.

وما زالت التعديالت مطروحة أمام مجلس النواب لمناقشتها
واتخاذ القرار النهائي بشأنها
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الكفاءة المؤسسية
الكفاءة المؤسسية من أهم أولويات الجهاز نظ ًرا لطبيعة عمله ،والتي
تتطلب دقة عالية في التعامل مع البيانات التي يتم الحصول عليها،
دائما
وكذلك التعامل معها بالسرية والمهنية المطلوبة ،ويعمل الجهاز
ً
على تطوير أنظمته بما يتوافق مع أهمية هذه البيانات ،باإلضافة إلى العمل
على محاولة استقطاب برامج للدعم الفني لرفع كفاءة العمل ،وفي هذا
الصدد قام الجهاز باآلتي:

نظم المعلومات
على مدار الفترة الماضية ،عمل الجهاز على تطوير بنيته التحتية من
برامج الحماية اإللكترونية ،للحفاظ على سرية البيانات ،وتحديث
وتطوير األجهزة اإللكترونية لسرعة إنجاز المهام المنوطة للعاملين
به ،وذلك على النحو التالي:

في مجال تبادل

الخبرات الدولية:

تحديث وتطوير أجهزة
الحاسب اآللي:

في إطار حماية المعلومات
وسرية البيانات:

لضمان سالمة وسرية المعلومات
والبيانات للقضايا محل الفحص
والدراسة؛ تم تحديث البنية التحتية
للجهاز بأحدث أجهزة وبرامج
الحماية اإللكترونية لضمان سرية
البيانات ،كما هو منصوص عليه
بقانون حماية المنافسة .باإلضافة
إلى قيام الجهاز بعمل نظام أمني
متكامل ،من كاميرات وبوابات
أمنية ،وذلك للحفاظ على سرية
البيانات المتواجدة بالجهاز.

إن إحدى الركائز األساسية لضمان
نجاح الجهاز واستمرارية عمله
فعال هى الكفاءة في إدارة
بشكل َّ
وتنظيم أوراق العمل ،بحيث ال يتم
تعريضها ألي شكل من أشكال
الضياع أو التلف أو التالعب ،وبالتالي
ال يمكن اعتبار أساليب األرشفة
التقليدية على أنها الحل األمثل
لضمان استمرارية العمل .لذا قام
الجهاز باستحداث ماكينات تصوير
وماسحات ضوئية وذلك في إطار
إنشاء الجهاز لنظام رقمي لألرشفة
اإللكترونية؛ لترشيد االستهالك
من ورق الطباعة ،وضمان سرعة
وسهولة الحصول على البيانات
المؤرشفة.

٩

في إطار تبادل الخبرات واالستفادة
من أفضل التجارب الدولية في
مجال المنافسة ،فقد تم تزويد
الجهاز بأحدث نظم االتصاالت
الهاتفية والفيديو كونفرنس،
لتمكين الجهاز من إنشاء قنوات
اتصال مع األجهزة النظيرة في
الدول المختلفة لتبادل الخبرات في
القضايا محل االهتمام المشترك.
وكذلك تمكين الجهاز من عمل
ورش عمل عن ب ُْعد مع الخبراء
الدوليين في مجال المنافسة؛
مما يوفر على الجهاز نفقات
االنتقال واإلقامة للخبراء الدوليين
مع الحصول على أفضل النتائج
المرجوة ،مما يساعد فى النهوض
بالعمل بشكل فعال ويوفر كثيرًا
من الوقت والنفقات.
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وحدة معلومات الجهاز (المكتبة)

تم إنشاء مكتبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية عام  ،2008وكان الهدف األساسي من
إنشائها هو خدمة أهداف الجهاز وأداء دوره المنوط به ،ودعم الباحثين الفنيين به ،والمساعدة فيما يقومون
بإعداده من تقارير فنية من خالل مصادر علمية متخصصة قانونية واقتصادية في مجال المنافسة والكشف
عن الممارسات االحتكارية ،وعلى مدار العام السابق تم تحديث مجموعة المصادر المتاحة بالمكتبة بعدد كبير
من المصادر والمراجع العلمية باللغتين اإلنجليزية والفرنسية؛ حيث إن قانون حماية المنافسة من القوانين
حديثة النشأة في مصر ،وال يتوافر في شأنه الميراث العلمى الالزم إلنفاذه باللغة العربية.
تناولت موضوعات هذه المصادر فقه سياسة المنافسة ،وشرح لما يمتد إليه القانون من نطاق التطبيق
والمخالفات الواردة به واإلجراءات الخاصة به في سبيل تحقيق أهدافه ،هذا باإلضافة إلى عالقة قانون المنافسة
بالقوانين األخرى وأثرها على قطاعات اقتصادية بعينها.
كما تم االشتراك في عدد من قواعد البيانات العالمية في مجال المنافسة ،والتي تشتمل على عدد كبير
من المقاالت واألبحاث العلمية ،باإلضافة إلى ما تقدمه من تغطية إخبارية يومية لمعظم مؤسسات تطبيق
قانون المنافسة على مستوى العالم ،و ُتتيح من خاللها فتح قنوات اتصال مع كبار االستشاريين القانونيين
واالقتصاديين في هذا المجال.
كما تم العمل على تطوير خدمات المكتبة لتقديم تحديث دوري على أكثر من نطاق معرفي ،لبناء تراكم
معرفي لدى الباحثين الفنيين بالجهاز.
وتعمل إدارة المكتبة في الوقت الحالي على توفير نظام آلي إلدارة عملياتها من الضبط الببليوجرافي لمجموعة
المكتبة من المصادر وإدارة خدماتها المقدمة لجمهور المستفيدين منها سواء من العاملين بالجهاز أو من
الباحثين الفنيين به ،أو طلبة الدراسات العليا والمهتمين بمجال سياسة وقانون المنافسة ،باإلضافة إلى القيام
على إعداد مشروع المكتبة اإللكترونية إلتاحة مصادرها للمستفيدين منها عن بُعد.
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الكفاءة البشرية
الزما أن تتوافر في َمن يقوم
وحيث إن قانون حماية المنافسة من القوانين حديثة النشأة في مصر ،فقد كان ً
على تطبيقه من الفنيين بعض المؤهالت والقدرات الفنية والمهنية التي قد ال يشترط توافرها في نظائرها من
الوظائف اإلدارية بالدولة ،والتي من بينها على سبيل المثال وليس الحصر ،اإللمام بقواعد حرية المنافسة التي
تحكم االقتصاد الصناعي والجوانب القانونية التي تحكمه ،واإلتقان التام للغات األجنبية وفي مقدمتها إتقان
اللغة اإلنجليزية والفرنسية ،وذلك للتعرف على التجارب الدولية ،مثل :تجارب دول االتحاد األوروبى في كيفية
التعامل مع القضايا المطروحة للفحص لمحاولة إيجاد الحلول االقتصادية المناسبة ومجابهة االحتكارات
وسبل التهرب من القانون ،فاإللمام بقواعد حرية المنافسة يعد من الخبرات النادرة.
وفي هذا اإلطار حرص الجهاز لهذا العام على اختيار كوادر قادرة علم ّيًا على تطبيق نصوص القانون ،وتأهيلها
فن ّيًا لفحص الحاالت المعروضة أمام نظر الجهاز ،لذا سعى الجهاز إلى ضم نخبة من المتخصصين من حملة
الدكتوراة والماجستير من أبرز الجامعات المرموقة علم ّيًا على الصعيد المحلي والدولي.
وقد وضع الجهاز خطة لتنمية القدرات البشرية للعاملين به ،فتم االشتراك في عدد من البرامج التدريبية
الداخلية والخارجية على المستوى الدولي والمحلي ،باإلضافة إلى مجموعة من البرامج التدريبية لتطوير وتنمية
العمل اإلداري والمؤسسي داخل الجهاز .كما شمل التدريب الداخلي االستعانة بعدد من الخبراء لالستفادة من
خبراتهم في فحص الحاالت المعروضة على الجهاز وأساليب البحث والتحليل القانوني واالقتصادي.
دائما إلى التعاون والتنسيق مع مختلف األجهزة النظيرة على مستوى العالم بما يكفل
كما يسعى الجهاز
ً
االطالع على تجارب تلك الدول ،ويسهم في رفع كفاءة القدرات الفنية للعاملين بالجهاز وإتاحة الفرصة لتبادل
اآلراء ووجهات النظر في مجال المنافسة.
ونستعرض فيما يلى أبرز ما بذله الجهاز من مجهودات في تنمية وتطوير موارده البشرية ،سواء عن طريق البرامج
التدريبية ،وورش العمل التدريبية ،والمنح الدراسية ،والتنسيق مع مختلف األجهزة النظيرة ،واستقدام خبراء من
جميع أنحاء العالم على مدار هذا العام:

البرامج التدريبية:
• قام الجهاز بالتعاون مع جامعة لويوال بشيكاغو بتوفير برنامج تدريب عن بعد للفرق الفنية
حول «قانون حماية المنافسة العالمي» ،وقد تناول البرنامج محاضرات ألقت الضوء على مبادئ
قانون المنافسة واألشكال الرئيسية النتهاكات القانون التي يمكن أن تضر بالمنافسة؛ بما
في ذلك االتفاقات األفقية والرأسية ،واالحتكار وإساءة استخدام الوضع المسيطر ،وعمليات
االندماج واالستحواذ واألساليب الرئيسية لكيفية تطبيق قانون المنافسة ،وتم عرض أمثلة
من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبى وغيرها.
كما تناول البرنامج عرض مقدم عن قانون المنافسة األوروبي ،وقانون مكافحة االحتكار في
الواليات المتحدة ،لعقد مقارنات تهدف إلى فهم النهج القانوني واالقتصادي والفلسفي
لهذه القوانين.
المشاركة في برنامج تدريبي مكثف عن قواعد قانون المنافسة الدولي ،والتعرف على
قانون حماية المنافسة السويسري واألوروبي واألمريكي واالستفادة من الخبرات الدولية في
تطوير قواعد وسياسات مكافحة الممارسات االحتكارية ،وذلك في الفترة من  2إلى  13يوليو
 2018بسويسرا ،والذي نظمه مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.
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المنح الدراسية:
توفير منحة دراسية بالتعاون مع  Kings collegeللحصول على دبلومة في علوم
واقتصاديات قانون المنافسة ،والتي تهدف إلى فهم القواعد الموضوعية لقانون
المنافسة في االتحاد األوروبى واإلطار اإلجرائي الذي تعمل فيه.
كما تسلط الضوء على المواد التالية من قانون المنافسة في االتحاد األوروبي،
وأرقامها ،109 ،108 ،107 ،106 ،102 ،101 :كما تضمنت الدورات الدراسية للدبلومات دراسة
االندماجات واالتفاقيات األفقية ،وإساءة استخدام الوضع المسيطر ،واتفاقيات
التوزيع وترخيص حقوق الملكية الفكرية ،باإلضافة إلى إبراز مشكالت إجراءات قانون
المنافسة ،وإنفاذها في االتحاد األوروبي.

استقدام الخبراء:
استقدام الخبير اإليطالي كالوديو تيسورو ،لعقد ورشة عمل تدريبية بمقر جهاز
حماية المنافسة للفريق الفني بالجهاز ،وذلك يومي  16و 17أبريل  ،2019لتدريب العاملين
حول كيفية مكافحة االحتكار في مجال النقل البحري ،ومناقشة أهمية خلق الوعي
ونشر ثقافة المنافسة من خالل التوعية بالقانون.
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استقدام خبير المنافسة الدكتور /فيليب برنارد
مارسدن ،رئيس لجنة التحقيق بجهاز المنافسة
البريطاني ،يوم  23يونيو  ،2019لعقد مجموعة
من الحلقات النقاشية مع الفرق الفنية بالجهاز
واالستفادة من خبراته الواسعة فى مجال
المنافسة ،وتقديم االستشارات القانونية حول
بعض القضايا المهمة التي يبحثها الجهاز.

وفدا من خبراء المنافسة بألمانيا
استضاف الجهاز
ً
لعقد مجموعة من االجتماعات المتخصصة بين
الخبراء والعاملين الفنيين بالجهاز ،وذلك في إطار
تبادل اآلراء االستشارية والخبرات الخاصة بإجراءات
وسبل التحقيق والتقصي حول مخالفات قوانين
المنافسة في بعض القضايا ذات االهتمام
المشترك ،وذلك خالل الفترة من  16إلى  20يونيو
.2019

ورش العمل التدريبية:
استضافة األسبوع الثالث من البرنامج التدريبي المكثف الذي تقدمه جامعة ZHAW
 School of Management and Lawعن قوانين المنافسة الدولية ،وسبل التوافق معها بمقر
جهاز حماية المنافسة في الفترة من  20إلى  22نوفمبر  2018وبمشاركة ممثلين عن
أجهزة المنافسة في الدول العربية (تونس -فلسطين -الجزائر -األردن -المغرب).
في إطار المرحلة الثالثة لبرنامج  DPFبين الحكومة المصرية والبنك الدولي بالتعاون
مع كل من البنك اإلفريقي للتنمية وحكومة المملكة المتحدة ،تم تنظيم ورشة
عمل حول «التوعية بدور سياسة المنافسة في ظل منظومة االقتصاد الرقمي
وكيفية مواجهة الممارسات االحتكارية به» باإلضافة إلى التعرف على التجربة
اإلسبانية في تحليل البيانات الخاصة باألسواق الرقمية ،وذلك يوم  24يونيو 2019
بمقر الجهاز وبمشاركة خبراء في المنافسة وبحضور وفد ممثل عن جهاز حماية
المنافسة بدولة الكويت .وكان لهذا الحضور األثر الطيب في توطيد سبل التعاون
مع جهاز حماية المنافسة الكويتي.
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أبرز ما ُكتب عن جهاز حماية
المنافسة بمقاالت وأعمدة الرأي
كشفت محالت جهاز محاية املنافسة عن شبكات ممارسي االحتكار والتالعب يف بعض

احملافظات ،وهو ما يدفعنا للمطالبة باستمرار هذه احلمالت وتشديد الرقابة على أعمال مجعيات
وغرف االحتكار واالستغالل والغش والتالعب فال حصانة ملن يهدد أمن واستقرار املجتمع
ويعتدى على حق الشعب يف حياة حرة كرمية وعدالة اجتماعية حقيقية...

من مقالة «ال حصانة لالحتكار»
بقلم :ناجى قمحه – الجمهورية
 3نوفمبر 2018

لقد كانت بيانات اجلهاز املتتالية واليت تابعتها باهتمام كبري على مدار الشهور املاضية

محائيا يدرك التشريعات الدولية وصيغ القوانني اليت حتكم عمل
تعكس أن لدينا جهازًا ً
الشركات الكربى ،وميكنه أن حياجج هذه الكيانات مبوجب الثقافة اليت تنظم عملها يف

دول العامل األول...

من مقالة «جهاز حماية المنافسة..
من يحميه؟»
بقلم :أحمد الدرينى – المصرى
اليوم
 4فبراير 2019
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ثانياً :
عمل الجهاز
على المستوى المحلي
البالغات
المبادرات
الرقابة ومتابعة األسواق
التنسيق المحلي وتعزيز سياسات المنافسة
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الهيكل التنظيمي
جديدا في تقسيمه للفرق الفنية المعنية بفحص
نظاما
قام الجهاز بتبني
ً
ً
ً
وفقا ألفضل التجارب الدولية؛ حيث يتم تقسيمهم على سبع إدارات
القضايا
تتولى كل منها قطاعات معينة تغطى جميع المجاالت االقتصادية في األسواق
المصرية ،حيث إن النظام الهيكلي المبني على القطاعات االقتصادية يساعد
على المراقبة الجيدة والفعالة لألسواق وزيادة كفاءة العاملين في الجهاز ،كما
أن العمل على أسواق محددة يكسبهم المعرفة والخبرة الالزمة لفهم طبيعة
هذه األسواق ،وكيفية التعامل معها وكشف األفعال المخالفة فيها.

استمر الجهاز خالل هذا العام على العمل الدؤوب لسرعة االنتهاء من
فحص البالغات والشكاوي والتي وصل عددها إلى ( )131شكوى ،حيث تم
االنتهاء من فحص عدد ثمانين ( )80شكوى وجاري العمل على فحص ()51
شكوى أخرى .حيث تنوعت موضوعات البالغات الـثمانون ( )80التي تم
االنتهاء منها على النحو التالي- :

٧٣

في قطاع السيارات

٢

بالغين في قطاع
المنتجات البترولية

١

١

جهاز
حماية
المنافسة

بالغ في قطاع البث
الفضائي

بالغ في قطاع صناعة
االلكترونيات

٢

بالغين في قطاع
الخدمات الفندقية

١

بالغ في قطاع
الرعايا الصحية

هذا باإلضافة إلى دراسة في سوق صناعة الطوب الطفلي في مصر ،ودراسة في سوق النقل البري بدمياط.

التقرير السنوي ٢٠١٨

-

١٦ ٢٠١٩

يتم فحص الدراسة أو البالغ من خالل وضعه في مسار متبع من الجهاز يضمن متابعته
وتوثيقه وذلك على النحو التالي:

مراحل سير القضايا
اقتراح المبادرة من قبل
القطاع المختص

استالم البالغ والتأكد من جديته
ووقوعه ضمن اختصاص الجهاز

اتخاذ القرار بناء على جديتها
وأولويات الجهاز
اإلحالة للقطاع المختص
تحديد خطة العمل والبدء في الفحص
صياغة التقرير وعرضه على مجلس اإلدارة
القرار بتدبير احترازى
لوقف الممارسات
التي يتبين من ظاهر
األدلة أنه يترتب
عليها ضررًا جسيمًا
على المنافسة

القرار بحفظ
البالغ لعدم
االختصاص أو
لعدم وجود
مخالفة

يمكن الطعن فيه
أمام مجلس الدولة

يمكن الطعن فيه
أمام مجلس الدولة

حفظ طلب تحريك
الدعوى

حكم أول درجة

القرار بوجود مخالفة

تدربير
إداري

إحالة
للنيابة
العامة

ال وجه إلقامة
الدعوى الجنائية

إحالة الدعوى إلى
المحكمة االقتصادية

حكم الدائرة االستئنافية

عرض
تصالح
وفقًا
للمادة ٢١
فقرة (أ)

يمكن الطعن فيه
أمام مجلس الدولة

حكم محكمة النقض

يجوز التصالح فى جميع مراحل الدعوى قبل صدور حكم بات

١٧

التقرير السنوي ٢٠١٩ - ٢٠١٨

البالغــات
قدم من أحد فنادق مدينة شرم الشيخ ضد مجموعة أخرى من الفنادق بذات المدينة
الم َّ
البالغ ُ

موضوع البالغ:

فحص البالغ:

ً
بالغا من
ورد إلى الجهاز
أحد الفنادق بمدينة شرم
الشيخ بتاريخ  3ديسمبر
 2013ضد مجموعة أخرى
من الفنادق بذات المدينة،
يتضرر فيه من وجود اتفاق
بين المشكو فى حقهم
لتحديد أسعار بيع للغرف
لليلة الواحدة بأقل من
التكلفة الفعلية ،ونتج عن
جسيما
هذا االتفاق ضر ًرا
ً
على الشاكي وكافة
الفنادق فى نفس الفئة،
ً
أيضا إلى خروج
مما أدى
بعض الفنادق بدرجة أربع
نجوم من المنافسة.

قام الجهاز بفحص البالغ للتأكد من أنه يدخل من ضمن اختصاصه ،حيث
جميعا في مجال تقديم
إن الشاكي والمشكو في حقهم يعملون
ً
الخدمات الفندقية من خالل مجموعة الفنادق الكائنة بخليج نبق بمدينة
ً
نشاطا
شرم الشيخ ،ولذلك يعتبرون من األشخاص االعتبارية التي تمارس
اقتصاد ّيًا ،األمر الذي يجعلهم خاضعين لقانون حماية المنافسة ،وأن
البالغ يثير شبهة مخالفة المشكو في حقهم للمادة  6فقرة (أ) من
قانون حماية المنافسة.
قام الجهاز بتحديد الفترة الزمنية للفحص من أول عام  2008وحتى 31
أكتوبر  .2013وقد قام بدراسة عدد السائحين الوافدين إلى جمهورية
مصر العربية ،وإجمالي عدد الليالي السياحية ونسب إشغال الفنادق في
محافظتي جنوب سيناء والبحر األحمر.
تبين للجهاز من خالل الفحص وجود العديد من المؤشرات التي تدل على
عدم وجود اتفاق بين الفنادق المشكو في حقها على خفض سعر الليلة
الفندقية أو مخالفة المادة ( )6من قانون حماية المنافسة كما يلي:
اختالف الفنادق المشكو في حقها من حيث الدرجة والموقع الجغرافي.
اختالف أسعار الليلة الفندقية بين الفنادق الثالث واألربع والخمس نجوم.
أن شركات السياحة األجنبية لها اليد العليا فى تسعير الليلة الفندقية.
تأثر جميع فئات الفنادق في شرم الشيخ وخروج عدد كبير منها من
السوق بسبب تداعيات ثورة  25يناير.
تبين أن الفنادق التي خرجت من السوق خالل الفترة الزمنية للفحص هى
من الفئات المختلفة (ثالث نجوم ،أربع نجوم ،خمس نجوم) وليس فقط
فنادق األربع نجوم كما ورد فى الشكوى.

قرار الجهاز:

انتهى مجلس إدارة الجهاز في جلسته المنعقدة بتاريخ
 2أكتوبر  2018إلى حفظ البالغ لعدم ثبوت وجود اتفاق
بين الفنادق المشكو في حقها على خفض سعر الليلة
الفندقية.

التقرير السنوي ٢٠١٨

-

١٨ ٢٠١٩

قدم من إحدى شركات التوريدات الطبية ضد اإلدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة
الم َّ
البالغ ُ

موضوع البالغ:

فحص البالغ:

تلقى الجهاز بتاريخ  21فبراير
 2016شكوى ُمقدمة من إحدى
الطبية؛
التوريدات
شركات
التي تعمل في مجال تسويق
الدعامات الدوائية والقسطرة،
ضد المجالس الطبية المتخصصة
التابعة لوزارة الصحة ،والتي
تضررت فيها من أن المواصفات
بالدعامات
الخاصة
الفنية
الدوائية التي تحددها المجالس
المتخصصة في إطار التوريدات
للمستشفيات الحكومية هى
مواصفات لدعامة دوائية بعينها
يتم إنتاجها بمعرفة إحدى
الشركات العاملة في جمهورية
مصر العربية.

وقام الجهاز بدراسة البالغ الذى تبين دخوله ضمن اختصاصه
ً
وفقا للمادة  11من قانون حماية المنافسة ،حيث إن المجالس
الطبية المتخصصة تعتبر من إدارات قطاع الرعاية العالجية
بوزارة الصحة والسكان ،أى أنها من ضمن أجهزة الدولة التي
تعد من األشخاص االعتبارية العامة ،األمر الذى يجعلها من
ً
نشاطا
الخاضعين لقانون حماية المنافسة طالما أنها تمارس
اقتصاد ًّيا ،فض ً
ال عن أن البالغ ُيثير وجود شبهة مخالفة للمادة
 8من قانون حماية المنافسة تتمثل في حصر توريد الدعامات
الدوائية للمستشفيات الحكومية على شركة واحدة فقط من
خالل تحديد مواصفات فنية معينة.
وبفحص موضوع الشكوى ،تبين أن الخصائص الواردة بالمواصفة
ال تعكس بالضرورة معايير موضوعية تهدف لعالج مشكلة
بعينها ،حيث إنها تضمنت تفاصيل قد تؤدي بالفعل إلى تفضيل
منتج على آخر يؤدي ذات الغرض .وحيث إنه على الرغم من أن
المواصفة تعرف نفسها كونها استرشادية ،إال أن صدورها عن
جهة حكومية تعمم على مستشفيات حكومية تعطيها
صفة اإللزام.

قرار الجهاز:

ً
وفقا لما يلي:
انتهى مجلس إدارة الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ  2أكتوبر  2018إلى إصدار توصيات
مخاطبة اإلدارة العامة للمجالس الطبية للتوصية على اإلعالن عن مواصفات الدعامات وفق الغرض الذي تقدمه
الدعامة.
التوصية بأن تنوه على البدائل وطبيعتها لكل غرض ،وأن تترك لكل مستشفى الحرية في اختيار البديل األوفر
واألكثر كفاءة وفق احتياجاتها الفعلية طالما كان المنتج يتوافق مع اشتراطات األمن وسالمة المريض.
ً
وفقا لمعايير التكلفة والجودة ونشر تلك
التوصية بوضع إرشادات تتضمن الحصول على المنتجات الالزمة
اإلرشادات بالمستشفيات وتعميمها في شكل كتاب دوري.
التوصية بأن تتضمن تلك المعايير مبادئ تضمن معاملة حيادية وغير تمييزية لموردي األجهزة والمعدات الطبية.

١٩

التقرير السنوي ٢٠١٩ - ٢٠١٨

البالغ المقدم من أحد المواطنين ضد إحدى شركات التنمية السياحية بمنطقة العين السخنة

فحص البالغ:

موضوع البالغ:

قام الجهاز بدراسة البالغ للتأكد من أنه يدخل ضمن اختصاصه
المنصوص في المادة  11من قانون حماية المنافسة ،حيث تبين أن
الممارسات التي تضرر منها المبلغ تثير شبهة مخالفة للمادة  8من
قانون حماية المنافسة.
وينطبق مصطلح السوق المعنية المنصوص عليه في المادة ( )3على
ٍّ
كل من سوق المنتجات الرئيسية وسوق ما بعد البيع ( )Aftermarketوالتي
ُتعرف بأنها «سوق تقديم المنتجات أو الخدمات المطلوبة أو المرتبطة
بأحد المنتجات المعمرة والتي تم الحصول عليها بالفعل» .وعلى وجه
الخصوص ،تظهر أسواق ما بعد البيع فيما يتعلق بالسلع المعمرة ،والتي
تعرف بأنها «تلك التي يمكن استخدامها بشكل متكرر أو مستمر لمدة
تزيد على عام» .وعندما يقوم المستهلك بشراء المنتج الرئيسي ،يضطر
ً
أيضا إلى اللجوء إلى منتجات سوق ما بعد البيع الخاصة بها .وكلما كان
ثمن المنتج الرئيسى عال ًيا ،صعب واستحال على المستهلك التحول إلى
منتج رئيسي آخر ،واضطر بالتالي إلى البقاء في سوق خدمة ما بعد
حبيسا فيها ( .)Locked-in consumerوقد تبين أن الممارسات
البيع وأصبح
ً
ً
مسبقا في العقد المبرم بين المالك
محل الشكوى منصوص عليها
والشركة ،والذي بموجبه تكون الشركة هى المسئولة عن إدارة خدمة
العمالء والتسويق للوحدات ،والتي تتضمن اإليجار ،وذلك مقابل نسبة
 %30من الدخل .وعلى الرغم من أن الموافقة من جانب المالك على بنود
العقد ال تعني خروج الممارسة من طائلة قانون حماية المنافسة ،إال
أنها تعني قدرة الشاكي على معرفة الممارسة قبل إبرام العقد ،وأنها
وبناء عليه ،فإن السوق المعني
حبيسا بهذا السوق.
حدثت قبل أن يصبح
ً
ً
في الشكوى هو سوق العقارات في العين السخنة وليس سوق ما بعد
البيع الخاص بالمنتجع السياحي محل الشكوى ،ويترتب على ذلك عدم
مخالفة الشركة ألحكام المادة  8من قانون حماية المنافسة؛ نظ ًرا
لعدم وجود شبهة تمتعها بوضع مسيطر في سوق العقارات بالعين
ً
وفقا للمادة ( )4من قانون حماية المنافسة.
السخنة

ورد إلى الجهاز بتاريخ 25
أكتوبر  2015شكوى من
أحد المالك ضد الشركة
المالكة ألحد المنتجعات
السياحية بمنقطة العين
السخنة ،بعدم تمكينه
من ممارسة حقوق
الملكية ،وحق االستعمال
والتصرف
واالستغالل
للوحدتين التي يمتلكهما.

قرار الجهاز:

انتهى مجلس إدارة الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ  2أكتوبر  2018إلى حفظ
موضوع البالغ؛ لعدم ثبوت قيام الشركة بمخالفة أحكام المادة  8من قانون
ً
وفقا للمادة  4من قانون
حماية المنافسة لعدم ثبوت تمتعها بوضع مسيطر
حماية المنافسة.

التقرير السنوي ٢٠١٨

-

٢٠ ٢٠١٩

قدم من وكيل عالمة تجارية ضد الشركة المالكة للعالمة التجارية
الم َّ
البالغ ُ

موضوع البالغ:

فحص البالغ:

تلقت وزارة التجارة والصناعة
بالغ مقدم من إحدى
الشركات وكيلة العالمة
التجارية ضد الشركة المالكة
للعالمة التجارية ،والتي قامت
بدورها بإحالته إلى الجهاز
بتاريخ  21يناير .2018
تتضرر الشركة الشاكية من
قيام الشركة المشكو في
حقها ،من تغيير وكالتها
للعالمة التجارية من وكالة
حصرية إلى وكالة غير حصرية،
وإنهاء التعاقد دون إنذار،
وعدم إمدادها بقطع الغيار
المطلوبة؛ األمر الذي أدى إلى
عدم تمكنها من تقديم
خدمات ما بعد البيع وإلحاق
أضرار به.

قام الجهاز بالتواصل مع ممثل الشركة الشاكية وطلب
المستندات المؤيدة ألقواله ،إال أنه أبدى عدم رغبته فى
استكمال الشكوى.
وحيث تنص المادة  32الفقرة  2من الالئحة التنفيذية
لقانون حماية المنافسة «وللجهاز أن يلتفت عن فحص
أي بالغ غير مستوف للبيانات والمستندات المشار إليها».
وحيث إن الشكوى غير مستوفاة للبيانات المطلوبة،
وبناء عليه لم يقم الجهاز بفحص الشكوى المقدمة
ً
من الشركة الشاكية.

قرار الجهاز:
انتهى مجلس إدارة الجهاز في جلسته المنعقدة بتاريخ
 5مارس  2019إلى حفظ موضوع الشكوى لعدم استيفاء
الشاكي بالبيانات والمستندات التي تطلبها الالئحة
التنفيذية من القانون ،وعدم رغبته في االستمرار في
تقديم الشكوى.

٢١

التقرير السنوي ٢٠١٩ - ٢٠١٨

قدم من إحدى الشركات ضد شركة للمواد البترولية
الم َّ
البالغ ُ

موضوع البالغ:

فحص البالغ:

ورد إلى الجهاز بتاريخ 11
مارس  2018شكوى مقدمة
من إحدى الشركات لبيع
المنتجات البترولية ضد
شركة لتجارة المواد البترولية،
تتضرر فيها من قيام
األخيرة باستغالل وضعها
المسيطر بالسوق والتمييز
بين المتقدمين إلحدى
المزايدات على محطة وقود
في مدخل مدينة الشروق
وإرساؤها على شركة أخرى
قدمت عرض أقل من
الشركة الشاكية مما يضر
بالمنافسة وبها.

قــام الجهــاز بفحــص البــالغ للتأكــد مــن أنــه ينــدرج ضمــن
اختصاصاتــه المنصوص عليهــا في المادة ( )11مـن قانـون حمايـة
المنافسة ،وقـد تبـين مـن خـالل الفحـص أن البـالغ ينصـب عـلى
الممارسات الــواردة في أحــكام نــص المادة ( )8فقرتي (أ) و(هـ).
حيث قامت الشركة المشكو فى حقها بموافاة الجهاز
بصورة من الحكم الصادر من المحكمة االقتصادية بالقاهرة
بتاريخ  12ديسمبر  2018في الدعوى رقم  243لسنة  2018المقامة
من الشركة الشاكية ضد الشركة المشكو في حقها ،والتي
طلبت فيها وقف إجراءات رسو المزايدة محل الشكوى على
تأجير المحطة المذكورة ،وبطالن إرساء المزايدة على الشركة
المنافسة ،حيث خلصت المحكمة بعد أن تطرقت إلى الموضوع
ً
وفقا ألحكام قانون حماية المنافسة إلى رفض الدعوى بناء
على اآلتي:
المدعي لم يقم بإثبات التحيز الذي تم ضده في المزايدة.
أن ُ
رسي عليه المزاد
أن المدعى لم يتمكن حتى من معرفة من
َ
في الواقع.
ال يوجد أي تأثير لهذه الواقعة على توفير الوقود في هذه
المنطقة الجغرافية أو على سوق الوقود.
أن المدعي ارتضى الدخول في المزايدة مع علمه بوجود بند
يعطى للشركة الحق في رفض أو قبول أي عطاء دون إبداء
أسباب.
وحيث يتبين من حيثيات حكم المحكمة االقتصادية أنه حتى
في حالة تمتع الشركة المشكو في حقها بوضع مسيطر،
ً
وفقا
فإنها لم تقم بأي من األفعال الواردة على سبيل الحصر
للمادة ( )8من قانون حماية المنافسة ،حيث إنه لم يتم ثبوت
قيامها بالتمييز بين المتقدمين للمزايدة بالمخالفة للمادة (/8
هـ) ،عالوة على عدم ثبوت أن ممارساتها قد أدت إلى المنع الكلى
أو الجزئي لتصنيع أو إنتاج أو توزيع الوقود بالمخالفة للمادة (/8أ).

قرار الجهاز:
انتهى مجلس إدارة الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ  5مارس
 2019إلى حفظ موضوع الشكوى لعدم ثبوت قيام المشكو في
حقها بمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة.

التقرير السنوي ٢٠١٨

-

٢٢ ٢٠١٩

البالغ المقدم من مالك محطة وقود بمحافظة المنيا ضد شركة مواد بترولية

موضوع البالغ:

فحص البالغ:

ورد إلى الجهاز بتاريخ 28
أغسطس  2018البالغ المقدم
من مالك محطة وقود
بمحافظة المنيا ضد شركة
مواد بترولية ،يتضرر فيه من
عدم التمكن من استغالل
المحطة المملوكة له في
تسويق المنتجات البترولية
ومشتقاتها ،وعدم القدرة
على االستمرار في هذا
النشاط ،فض ًلا عن قيام
الشركة المشكو في حقها
بربط توريد المواد البترولية
من بنزين وسوالر بسحب
كميات محددة من الزيوت
بالمخالفة ألحكام قانون
حماية المنافسة.

قــام الجهــاز بفحــص البــالغ للتأكــد مــن أنــه ينــدرج ضمــن
اختصاصاتــه المنصوص عليهــا في المادة ( )11مـن قانـون حمايـة
المنافسة ،وحيث إن الممارسات الــواردة في البالغ تثير شبهة
مخالفة لنص المادتين ( )7و( )8من قانون حماية المنافسة.
وحيث قام الشاكي باإلفادة بأن المحطة محل الشكوى تقع ضمن
خمس محطات وقود في النطاق الجغرافي الحالي ،وأن الشركة
المشكو فى حقها تستأجر المحطة خاصته فقط ،بينما األربع
محطات المتبقية مملوكة لشركتين ُأخ َريين ،األمر الذي يترتب عليه
التالي:
حيث إنه لما كان أن وجود أربع محطات وقود تابعة لشركتين
أخريين فى نفس النطاق الجغرافي يقلل بشكل كبير من شبهة
تمتع الشركة المشكو في حقها بقوة سوقية؛ األمر الذي يترتب
عليه عدم وجود شبهة حد من المنافسة بالمخالفة للمادة ( )7من
قانون حماية المنافسة لوجود متنافسين آخرين في ذات النطاق
الجغرافي.
أن وجود تلك المحطات فى ذات النطاق الجغرافي يقلل ً
أيضا
بشكل كبير من شبهة تمتع الشركة المشكو في حقها بالسيطرة
ً
وفقا للمادة ( )4من قانون حماية المنافسة؛
في السوق المعنية
األمر الذي من شأنه أن تنتفي مخالفة الشركة المشكو في حقها
ألحكام نص المادة ( )8من قانون حماية المنافسة.

قرار الجهاز:
انتهى مجلس إدارة الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ  5مارس 2019
إلى اآلتي:
حفظ موضوع الشكوى لعدم ثبوت قيام الشركة المشكو في
حقها بمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة مع إخطار الطرفين
بقرار الجهاز.
مخاطبة الشركة المشكو فى حقها بشأن قيامها بمراجعة البنود
التي تربط ما بين توريد البنزين والسوالر وشراء الزيوت المعدنية التي
تنتجها ،والواردة في عقود التعهد بالوكالة التي تبرمها بصفة
عامة ،حيث من الممكن أن تخالف قانون حماية المنافسة إذا
كانت الشركة تتمتع بوضع مسيطر أو بقوة سوقية في نطاق
جغرافي آخر.

٢٣

التقرير السنوي ٢٠١٩ - ٢٠١٨

«الوطنية للسيارات» تعدل سياسة بيع «مرسيدس» استجابة للجهاز
استجابت الشركة الوطنية للسيارات “ ”NATCOلمخاطبة الجهاز لها ،وأعلنت عن سياسة تسويق وبيع
جديدة للسيارات التي تحمل العالمة التجارية «مرسيدس».
وخاطب الجهاز الشركة بضرورة تغيير سياستها ،بعد تلقيه العديد من الشكاوى التي كانت تتمحور
حول إجبار الشركة للراغبين فى اقتناء سيارات مرسيدس بضرورة شرائها عبر نظام التقسيط دون غيره،
ومن خالل كيان تحدده الشركة ،وعدم قبول أى وسائل دفع أو تقسيط أخرى مقدمة من كيانات
منافسة .حيث يترتب على تغيير سياسة الشركة قبول جميع طرق الدفع لجميع السيارات التى تحمل
نقدا أو تقسيط (لجميع الموديالت والفئات؛ سواء كانت جديدة أو
العالمة التجارية «مرسيدس» سواء
ً
مستعملة أو عند االستبدال).
وتتضمن السياسة الجديدة في حالة اختيار المستهلك أن يدفع من خالل التقسيط ،ترك حرية االختيار
ً
وفقا للجهاز.
له فيما يتعلق بالكيان الذى يلجأ له لتقديم خدمات تمويل شراء السيارة،

التقرير السنوي ٢٠١٨

-

٢٤ ٢٠١٩

المبادرات
دراسة سوق صناعة الطوب الطفلي في مصر

موضوع الدراسة:

فحص الدراسة:

بادر الجهاز فى شهر
يونيو  2018بدراسة سوق
صناعة الطوب الطفلي
في مصر في ضوء ما
تم نشره على المواقع
اإلخبارية اإللكترونية من
وجود شبهة اتفاق بين
أصحاب مصانع الطوب
الطفلي على رفع أسعار
الطوب الطفلي نتيجة
لزيادة أسعار الوقود
التي أعلنتها الدولة يوم
السبت الموافق  16يونيو
2018؛ األمر الذي أثار شبهة
مخالفة للمادة  6من
قانون حماية المنافسة.

يستمد الجهاز اختصاصه بالفحص من نص الفقرة األولى من المادة
خولت للجهاز الحق في
 11فقرة ( )3من قانون حماية المنافسة التي َّ
إجراء الدراسات والبحوث الالزمة لكشف الحاالت الضارة بالمنافسة.
وقد تعرضت الدراسة إلى نظرة عامة على سوق الطوب الطفلي
المصري شملت؛ أنواعه ومميزاته وهيكل إنتاج سوق الطوب في مصر.
ً
أيضا أوضحت الدراسة الخصائص الفنية لكل من المصانع التقليدية
والمصانع المطورة آل ًّيا وتصنيفها في السوق المصري.
تمكن الجهاز من الحصول على المستندات والبيانات الالزمة للتأكد
من وجود اتفاق لزيادة وتثبيت أسعار الطوب الطفلي بين أصحاب
مصانع الطوب الطفلي متعذرين بارتفاع أسعار المحروقات ،وذلك
في االجتماع الذي ُعقد بمقر الجمعية التعاونية اإلنتاجية لتصنيع مواد
البناء بالجيزة بتاريخ  20يونيو .2018
وبناء عليه انتهت الدراسة إلى أن االتفاق يخالف صريح المادة  6من
ً
قانون حماية المنافسة؛ حيث إن من شأنه زيادة وتثبيت سعر الطوب
في مصر ،وأنه يترتب عليه آثار سلبية جسيمة ليس فقط على حرية
المنافسة ورفاهية المستهلك ،بل ً
أيضا على اقتصاد الدولة المصرية،
وهيكل السوق بوصفه يغطى مصانع إنتاج الطوب الطفلي في
ً
وفقا للقضاء المصري ،فإن
جمهورية مصر العربية .وأخي ًرا ،فإنه
االتفاقات األفقية ال يلزم بشأنها البحث فى الباعث على االتفاق
أو ظروفه ،وأن ارتفاع أسعار المحروقات ال يمكن التعذر به كسبب
لالتفاق على رفع األسعار بالمخالفة ألحكام قانون حماية المنافسة،
ألن التكلفة اإلنتاجية تختلف من مصنع آلخر.

قرار الجهاز:

انتهى مجلس إدارة الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ 12
أغسطس  2018إلى اآلتي:
ثبوت مخالفة أصحاب مصانع الطوب الطفلي أطراف
االتفاق والجمعية التعاونية اإلنتاجية لتصنيع مواد
البناء بالجيزة للمادة رقم  6فقرة (أ) من قانون حماية
المنافسة.
بطالن االتفاق المؤرخ فى  20يونيو .2018
تكليف الجمعية التعاونية اإلنتاجية لتصنيع مواد البناء
وأصحاب مصانع الطوب الطفلى بعدم االستمرار في
تنفيذ االتفاق وتعديل أوضاعهم بإزالة المخالفة فو ًرا.
ً
الموافقة على طلب تحريك الدعوى الجنائية وفقا
لحكم المادة  21من قانون حماية المنافسة.

٢٥
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دراسة عن سوق النقل البري بدمياط

قرار الجهاز:

موضوع الدراسة:

استمد الجهاز اختصاصه بالفحص من نص الفقرة األولى من
خولت للجهاز
المادة  11فقرة ( )3من قانون حماية المنافسة التي َّ
الحق في إجراء الدراسات والبحوث الالزمة لكشف الحاالت الضارة
بالمنافسة .وقد تعرضت الدراسة إلى نظرة عامة على سوق النقل
البري للبضائع في دمياط ،كما أوضحت الدراسة أن سوق النقل البري
للبضائع في دمياط ينقسم إلى :النقل بالحاويات ،النقل المشمول،
نقل الرماد .تمكن الجهاز من الحصول على المستندات والبيانات
الالزمة التي أوضحت وجود عدة اتفاقات بين أعضاء شعبة مقاولي
النقل التابعة للغرفة التجارية بدمياط على زيادة سعر َن ْولون النقل
البري من وإلى دمياط وذلك على النحو التالي:
قيام أربع أعضاء من شعبة النقل بمدينة دمياط باالتفاق في 29
مايو  2016على زيادة أسعار النقل البري لمنتج حديد التسليح بنسبة
 .%25قيام جميع أعضاء شعبة النقل بمدينة دمياط باالتفاق في
عام  2017على زيادة أسعار النقل البري بشكل عام بنسبة  .%30قيام
جميع أعضاء شعبة النقل بمدينة دمياط باالتفاق في  19يونيو 2018
وبناء عليه انتهت
على زيادة أسعار النقل البري بالحاويات بنسبة .%30
ً
الدراسة إلى أن االتفاق يخالف صريح المادة  6من قانون حماية
المنافسة ،حيث إن من شأنه زيادة وتثبيت سعر سوق النقل البري
للبضائع في دمياط ،وأنه يترتب عليه آثار سلبية جسيمة ليس فقط
على حرية المنافسة ورفاهية المستهلك ،بل ً
أيضا على اقتصاد
الدولة المصرية.

بادر الجهاز بدراسة سوق النقل
البري بدمياط للوقوف على
مدى وجود مخالفة ألحكام
قانون حماية المنافسة،
وذلك بعدما نما إلى علم
الجهاز وجود اتفاق بين أعضاء
شعبة مقاولي النقل التابعة
للغرفة التجارية بدمياط مع
مقاولي نقل الحاويات بميناء
دمياط والسادة سائقي
ومالك السيارات؛ لتحديد
نسبة الزيادة في نوالين النقل
البري للحاويات ،بما يتماشى
مع الزيادة فى أسعار السوالر.

فحص الدراسة:
انتهى مجلس إدارة الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ  12أغسطس  2018إلى اآلتي:
ثبوت مخالفة باالتفاقات المؤرخة في  29مايو  2016و 29يونيو من عامي 2018 ،2017؛ للمادة ()6
فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة ،وبطالن تلك االتفاقات.
إلزام شعبة مقاولي النقل التابعة للغرفة التجارية بدمياط بوقف االجتماعات التي تتم بين
أعضاء الشعبة لمدة شهر من تاريخ القرار ،وعدم تبادل المعلومات بين األعضاء بصورة مباشرة
أو غير مباشرة ،مع إخطار الجهاز بتلك اآلليات.
تشكيل لجنة ثالثية لإلشراف على تنفيذ القرار الماثل ،ومتابعة ما تم من خطوات من العاملين
في السوق من أجل التوافق مع أحكام ذلك القرار.
ً
وفقا لحكم المادة  21من قانون حماية المنافسة.
الموافقة على طلب تحريك الدعوى الجنائية

التقرير السنوي ٢٠١٨

-

٢٦ ٢٠١٩

الرقابة ومتابعة األسواق
اهتماما كبيرًا بمراقبة األسواق بشكل دائم ومستمر للتأكد من عدم وجود أية ممارسات ضارة
يولى الجهاز
ً
بالمنافسة في األسواق ،ومعرفة مدى تأثير قراراته على السوق المصري ،وكذلك تحديد القطاعات التي يشتبه في
وجود ممارسات قد تضر بالمنافسة ،وفيما يلي األسواق التي تخضع للدراسة والمراقبة من قبل الجهاز:

دراسة سوق األسمنت البورتالندي العادي في مصر
في إطار ما يقوم به الجهاز من المتابعة المستمرة
لسوق صناعة األسمنت البورتالندي العادى في
جمهورية مصر العربية ،لبيان سلوك الشركات في
السوق وتقييم وضع المنافسة فيه؛ وذلك على
إثر المخالفة التى قامت بها الشركات المتنافسة
في هذا السوق والصادرة بقرار مجلس إدارة الجهاز
في أكتوبر  2007والذي أوصى بإزالة المخالفة واتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة لتطبيق القانون .حيث
قد قامت الشركات باالتفاق فيما بينها على تحديد
أسعار البيع والحصص السوقية لكل منهم بمخالفة
المادة /6أ و/6ب من قانون حماية المنافسة .وقد صدر
حكم محكمة النقض فى أغسطس  2008بثبوت تلك
األفعال المخالفة للقانون والغرامة المقررة بواقع ٢٠٠
مليون جنيه للشركات المخالفة.
في هذا الشأن فقد قام الجهاز بإعداد تقارير عدة
لمراقبة هذا السوق للتحقق من توقف هذا االتفاق
وعدم استحداث ممارسات أخرى تضر بالمنافسة.
وتأتي هذه الدراسة لبحث الفترة الزمنية من يناير
 2013وحتى أكتوبر  2018استكما ً
ال لما قام به الجهاز
من دراسات سابقة .حيث قام الجهاز بتحديث قواعد
البيانات الخاصة بصناعة األسمنت البورتالندي بالبيانات
االقتصادية الخاصة بالشركات العاملة والبالغ عددها
 23شركة إنتاج وذلك ليعكس التقرير صورة واقعية
عن وضع المنافسة في هذا السوق.
بفحص متغيرات السوق وتصرفات الشركات العاملة
به ،تبين أن سوق إنتاج األسمنت البورتالندي العادي
ً
وفقا لطبيعة المنافسة في
في مصر ال يتصرف
أسواق المنتجات المتجانسة ،فنتيجة لطبيعة المنتج
المتجانس لألسمنت البورتالندي ال تجد الشركات
العاملة في السوق مجا ً
واسعا لتمييز سلعتها عن
ال
ً

التوصية

وقد انتهى التقرير بالتوصية لعمل فحص دقيق ألثر
الشفافية على المنافسة فى السوق ،كذلك دراسة
المعوقات التي تواجهها الشركات العاملة في السوق
من أجل استغالل الطاقات اإلنتاجية غير المستغلة في
التصدير ،والذي سينتج عنه انخفاض في تكلفة اإلنتاج
وتعظيم أرباح الشركات؛ حيث إن تكلفة اإلنتاج لمنتج
األسمنت البورتالندي العادي تعتمد بشكل ملحوظ
على الكمية المنتجة من األسمنت ،نظرًا لكون  %73من

المنتجة من قبل الشركات األخرى حيث
السلع األخرى ُ
ً
وفقا
يتم إنتاج األسمنت البورتالندي العادي في مصر
لنفس المواصفات الفنية ،لذا تنحصر المنافسة فيما
بين الشركات في المنافسة السعرية فقط.
حيث تبين من جميع المؤشرات اإلحصائية واالقتصادية
أن المنافسة في السوق ال تعتمد على سعر البيع كما
هو مفترض ،حيث ال يلعب السعر دور فى تحديد
الحصص السوقية للشركات كما تم بيانه من مؤشر
قياس التركز السعرى وغيرها من المؤشرات بالدراسة.
وقد يرجع ذلك إلى عدة أسباب ،أهمها- :
ضعف وانخفاض الطلب المحلى على األسمنت
البورتالندي العادي ،حيث انخفض الطلب في سنة 2018
بنسبة  %11عن سنة  2017ليبلغ قيمته  44مليون طن من
األسمنت البورتالندي.
وجود طاقة إنتاجية غير مستغلة بلغت في المتوسط
نسبتها  %30من الطاقات المتاحة على مدار السنوات
محل الدراسة ،والتى زادت فى سنة  2018إلى .%47
وجود درجة عالية من الشفافية في السوق تمكن
الشركات من التنبؤ ومراقبة تصرفات الشركات
المنافسة ،وهو ما قد يسهل حدوث اتفاق فيما بين
الشركات المتنافسة.

تكلفة اإلنتاج هى تكلفة متغيرة.
كذلك تبين من الدراسة أن تحقيق الشركة ألرباح
في سوق األسمنت البورتالندي مرتبط بالكفاءة
االقتصادية للشركة في قدرتها على توظيف مواردها
للوصول إلى أقل تكلفة إنتاجية وليس بواسطة
طاقتها اإلنتاجية ،والذي من المتوقع ارتفاع الكفاءة
االقتصادية للشركات مع استغالل الطاقات غير
المستغلة في التصدير.
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الشكاوى في الفترة :من

مايو  ٢٠١٨إلى نوفمبر ٢٠١٩
٨٠
٥١

٪٦١
النسب المئوية للشكاوى

التي تم االنتهاء من

فحصها واألخرى الجاري

٪٣٩

المجموع

فحصها

شكاوى
جاري
فحصها

١٣١

شكاوى
تم انتهاء
فحصها

٪١٠٠

شكاوى جاري فحصها
شكاوى تم انتهاء فحصها

٪٣٩
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٪٦١

الشكاوى التي تلقها الجهاز وموقف ونتيجة الدراسة:

٧٠

من مايو  ٢٠١٨إلى نوفمبر ٢٠١٩

٧
إجراءات

تصحيحية

قبل القرار

عدم

مخالفة

١

١

١

ثبوت

عدم

تدابير

مخالفة

إجمالي عدد الشكاوى

جدية

مؤقتة

٥١

جاري

الفحص

١٣١

شكل يوضح عدد الشكاوى التي تلقاها الجهاز وموقف ونتيجة
إجراءات
تصحيحية
قبل القرار

الدراسة :من مايو  ٢٠١٨إلى نوفمبر ٢٠١٩

جاري الفحص

عدم مخالفة

عدم جدية

٪١
٪١
٪١
٪٥٣ ٪٥
٪٣٩

تدابير مؤقتة

ثبوت مخالفة
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الجداول التفصيلية لتوضيح الشكاوى التي انتهى فحصها
واألخرى الجاري فحصها حسب القطاعات
جدول يوضح الشكاوى التي تم حلها حسب قطاعات الدراسة
الشكاوي التي تم حلها
قطاعات الدراسة

إجراءات
تصحيحية
قبل القرار

صناعة السيارات

٧٠

تدابير
مؤقتة

إجمالي عدد

عدم
ثبوت
عدم جدية
مخالفة
مخالفة

١

٢

الشكاوى تم
حلها

٧٣

١

صناعة اإللكترونيات

١

المنتجات البترولية

٢

٢

الرعاية الصحية

١

١

١

البث الفضائي

١

الخدمات الفندقية

٧٠

إجمالي الشكاوى

١

١

١

٢

٢

٧

٨٠

جدول توضح الشكاوى الجاري فحصها حسب قطاعات الدراسة
قطاعات الدراسة

الشكاوى الجاري
فحصها

قطاعات الدراسة

الشكاوى الجاري
فحصها

صناعة السيارات

٦

التعليم

٤

صناعة اإللكترونيات

٢

القطاع الرقمي

٣

المنتجات البترولية

١

المواد الغذائية

٩

الرعاية الصحية

٩

إمدادات المياه والكهرباء

٤

اإلعالم والنشر

٤

خدمات النقل

١

الخدمات الفندقية

١

صناعة الورق

٢

االتصاالت

٢

مواد البناء

٣

إجمالي الشكاوى

٥١
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جدول يوضح الشكاوى التي تم حلها واألخرى الجاري فحصها
حسب القطاعات وأعداد وإجمالي كل منها
الشكاوى التي تم حلها
قطاعات الدراسة

إجمالي عدد

الشكاوى

الشكاوى تم

الجاري

٧٣

٦

١

٢

المنتجات البترولية

٢

٢

١

الرعاية الصحية

١

١

٩

١

٤

٢

١

صناعة السيارات

إجراءات
تصحيحية تدابير
مؤقتة
قبل
القرار

عدم
ثبوت
عدم جدية
مخالفة
مخالفة

١

٧٠

٢

١

صناعة اإللكترونيات

١

اإلعالم والنشر

٢

الخدمات الفندقية

حلها

فحصها

االتصاالت

٢

التعليم

٤

القطاع الرقمي

٣

المواد الغذائية

٩

إمدادات المياه والكهرباء

٤

خدمات النقل

١

صناعة الورق

٢

مواد البناء

٣

إجمالي الشكاوى

٧٠

١

١

١

٣١

٧

٨٠

٥١
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برامج التوعية والتثقيف بأهداف قانون
المنافسة مع الجهات الحكومية
يعمل الجهاز على رفع كفاءة السوق وزيادة تفعيل
القانون ودعم استقاللية الجهاز ،وتعزيز مفهوم
سياسة المنافسة والتنسيق مع كافة الجهات
الحكومية والوزارات المختلفة لرسم سياسة عامة
للمنافسة ،وذلك من خالل مشاركة الجهاز بالرأي
حول القرارات والقوانين التي من شأنها التأثير على
المنافسة ،عالوة على تقديم المساعدات المختلفة
لدعم منظومة المنافسة.
ويسعى الجهاز لالرتقاء بالمنافسة وتعزيز سياساتها،
من خالل مخاطبة عدد من صناع القرار السياسي والقانوني ،فض ً
ال عن التواصل مع العديد من الجهات
ً
فطبقا لالختصاص المنعقد للجهاز
الحكومية والوزارات المختلفة للعمل على صياغة سياسة عامة للمنافسة،
بموجب البند  5من المادة  11لقانون حماية المنافسة ،والتي تنص على« :إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات
أو القرارات التي من شأنها اإلضرار بالمنافسة ،وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزرات أو
الجهات المعنية ،وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي جهاز حماية المنافسة في شأن مشروعات القوانين واللوائح
المتعلقة بتنظيم المنافسة» ،كما تنص المادة  28فقرة «د» من الالئحة التنفيذية على أنه «يختص رئيس مجلس
اإلدارة باإلشراف على تنظيم البرامج التدريبية والتثقيفية المتعلقة بالتوعية بأحكام القانون ومبادئ السوق
الحر بوجه عام .وفي ضوء ذلك استمر الجهاز في التواصل مع عدد من الجهات التشريعية والقضائية ،وكذلك
الوزارات والجهات الحكومية ،وفيما يلى سردً ا ألهم ما قام به الجهاز في هذا الصدد ،خالل العام المنصرم-:

جدول يوضح أطر التوعية بسياسات المنافسة الفترة من مايو  ٢٠١٨إلى يونية ٢٠١٩
الموضوع

العدد

التوعية بأحكام قانون المنافسة مع القوانين ذات االهتمام المشترك

٣
٢
١
٦

برامج التوعية للجهات الحكومية
التوعية بالقانون والجهاز
المجموع

التواصل مع رئاسة

التواصل مع وزارة التربية والتعليم بشأن «الزي المدرسي»

إلبداء رأى الجهاز على
ما ورد بالتقرير السنوى
الصادر عن الجهاز المركزي
للمحاسبات عن متابعة
وتقويم حركات أسعار
أهم السلع االستهالكية
والخدمات خالل الفترة من
.2016/2015 – 2014/2013

قام الجهاز بمخاطبة وزارة التربية والتعليم بشأن ظاهرة قيام
المدارس بإلزام أولياء األمور بشراء الزي المدرسي من مورد معين
أعباء تثير شبهة مخالفة قانون حماية
وتحميل أولياء األمور
ً
المنافسة ،بارتكاب ممارسة احتكارية قد تؤدي إلى تقييد حرية
المنافسة بشكل كلي؛ بأن حرمت متاجر المالبس من الحق في
إنتاج الزي المدرسي والمنافسة في هذا السوق ،وهو الذي بدوره
ألحق الضرر بالمستهلكين (أولياء األمور) للمغاالة في أسعار الزي
المدرسي ،األمر الذى يضع مرتكبها تحت طائلة القانون ،وقد
قدم الجهاز أبرز التجارب الدولية ومجموعة من اإلرشادات ليتم
تعميمها على المديريات التعليمية والمدارس.

مجلس الوزراء

التقرير السنوي ٢٠١٨
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التواصل مع وزارة المالية وهيئة الخدمات الحكومية
في إطار حرص الدولة على مجابهة الممارسات
االحتكارية في التعاقدات الحكومية والتي
تشمل المناقصات والمزايدات وسائر عروض
التوريد فقد صدر القانون رقم  182لسنة 2018
بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات
العامة ،والذي ينص صراحة في المادة ( )33على
حظر التقدم بين األطراف المرتبطة لذات العملية
الواحدة وكذلك التزام الجهات اإلدارية بإخطار
جهاز حماية المنافسة بالمخالفات ذات الصلة،
وهى على وجه التحديد وجود اتفاق أو تعاقد أو
تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو
التنسيق من خالل الغير على أي فعل من شأنه أن
يؤدي إلى رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات
محل التعامل أو اقتسام األسواق أو التنسيق فيما
يتعلق بالتقدم أو االمتناع عن الدخول في سائر
عمليات التعاقدات المختلفة.
التزاما على الجهات اإلدارية بإخطار جهاز
وتأتي أهمية تلك المادة في أنها قد وضعت
ً
حماية المنافسة بأية مخالفة تمثل تواطؤ في عمليات المناقصات أو المزايدات التي
تبرمها الجهات اإلدارية بالدولة ،مما يساعد بدوره على سرعة الكشف عن هذه األنواع
من الممارسات التواطئية التي تتم على الجهات اإلدارية .عالوة على ذلك ،قامت تلك
المادة بمعالجة الفراغ التشريعي السابق على صدورها ،حيث كان يسمح لألشخاص
المرتبطة -كيان اقتصادي واحد -كالشركة األم والشركات التابعة لها بالتقدم في
العطاءات على أنهم أشخاص متنافسة ،مما كان من شأنه أن يهدر فرص المنافسة
نوعا من المنافسة الوهمية غير
الحرة بين المتقدمين في هذه العطاءات ،ويخلق
ً
الحقيقية بينهم؛ حيث ال يتصور أن يقوم الشخص بالتقدم بالعروض المالية أو الفنية
دون تنسيق مسبق بين األشخاص األخرى المرتبطة معه والمتقدمة في ذات العملية.
مما كان يحرم الدولة من الحصول على أفضل السلع والخدمات بأقل األسعار وبالتالي
إهدار أموال الدولة.
نوعا من المنافسة الحرة وخلق فرص االستثمار
وعليه ،فإن ذلك من شانه أن يخلق
ً
العادلة وتحقيق الكفاءة والفاعلية االقتصادية والحفاظ على أموال الدولة التي كان ال
يتوقع توفيرها في ظل وجود ممارسات تواطئية بين المتقدمين للعملية التعاقدية.
ً
وانطالقا من هذا الحرص ،فقد قام جهاز حماية المنافسة من خالل التنسيق والتعاون
مع وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية للوصول إلى مقترح توافقي لمواد
الالئحة التنفيذية لقانون التعاقدات لبيان أحكام األطراف المرتبطة والمخالفات ذات
الصلة بشأن صور التواطؤ فى العمليات التعاقدية التي تبرمها الجهات العامة التي تنص
عليها المادة (.)33
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التواصل مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا -إدارة المشتريات باإلدارة
المركزية للشئون المالية واإلدارية
وتفعي ًلا لما جاء فى المادة ( )33من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها
الجهات العامة ،فقد قامت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بطلب
إبداء الرأي من جهاز حماية المنافسة فيما يتعلق بطرح ممارسة عامة
لتقديم خدمات الصيانة الدورية والوقائية الالزمة والدعم الفني ألنظمة
مركز الحوسبة السحابية والشبكات الحسابية ،واستبعاد شركتين لشبهة
وجود مخالفة لتلك المادة بشأن حظر التقدم بين األطراف المرتبطة لذات
العلمية الواحدة.

مراجعة القرار رقم  43لسنة 2016
يعكف الجهاز على مراجعة قرار وزير التجارة والصناعة رقم  43لسنة  2016بشأن
المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر،
المنظمة لتسجيل المصانع ُ
تعديل القواعد ُ
لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى اإلضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.
وفى هذا الشأن تم التواصل مع الغرفة التجارية باإلسماعيلية لطلب إفادة
ُ
والش َعب التابعة لها فيما يتعلق بآثار تطبيق قرار السيد وزير
الجهاز برأي الغرفة
التجارة والصناعة رقم  43لسنة « 2016بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل
المصانع المؤهلة بتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية» ،وإمداد الجهاز
بما يتوافر من بيانات أو دراسات بخصوص هذا األمر.
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الخدمات الحكومية
سوق الغاز
وهيئة
أنشطة
المالية
تنظيم
وزارة
جهاز
التواصلمعمع
التواصل

حيث تتسم العالقة بين جهاز تنظيم الغاز وجهاز
حماية المنافسة المصري بالعالقة القوية المبنية
على التعاون المشترك بين الجهازين ،حيث يعمل
الجهازين على تحسين مناخ األعمال واالقتصاد
للدولة لما لكليهما من دور فى حماية وتحقيق
المنافسة العادلة في الداخل والخارج بجمهورية
مصر العربية .حيث ينظم جهاز تنظيم الغاز
كافة أنشطة سوق الغاز ومتابعتها ومراقبتها
بما يحقق توافر الغاز ،والعمل على ضمان إتاحة
شبكات وتسهيالت الغاز للغير ،ويعمل جهاز
حماية المنافسة على تعزيز سياسة حرية
المنافسة والعمل على أن تكون ممارسة النشاط
االقتصادى على النحو الذي ال يؤدي إلى منع حرية
المنافسة أو تقييدها أو اإلضرار بها.
وفي إطار ذلك ،شارك جهاز حماية المنافسة
بتقديم الرؤية الخاصة بتطبيق المادة ( )45من
قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الخاصة بالفصل
اإلداري والمالي بين األنشطة الخدمية واألنشطة
المستفيدة ،لدفع أية شبهة محتملة لمخالفة
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات
ً
أنماطا محددة
االحتكارية .وقد تضمنت المذكرة
لتطبيق السياسة المذكورة؛ حيث اقترحت

وسيلتين للفصل اإلداري بين أنشطة الجهاز،
إحداهما هى المشغل المستقل لمنظومة
نقل الغاز ويتم اللجوء إليه عندما يكون مورد
الغاز هو المالك لألنشطة الخدمية ولنشاط
المستفيد حيث يقوم مورد الغاز بالتعاقد مع
مشغل مستقل لمنظومة النقل يكون مسؤو ًلا
عن ضمان وإدارة أنشطة النقل بحيث تكون هذه
المنظومة قادرة على تسهيل وصول أي طرف
ثالث للخدمات الالزمة .أما الوسيلة األخرى المقترح
فهو ناقل الغاز المستقل؛ حيث يكون الناقل
مستق ً
ال إدار ًّيا عن مورد الغاز ،ويجب أن يكون
مجه ًزا بكل الموارد المالية والفنية والبشرية
الضرورية للوفاء بالتزاماته والقيام بنشاط نقل
ً
أيضا
الغاز .من ناحية أخرى تضمنت المذكرة
ضرورة الفصل المالي ،وذلك من خالل تخصيص
مورد الغاز لحسابات مستقلة لكل من أنشطة
التوريد والنقل والتوزيع.
هذا وال يزال التعاون قائم بين الجهازين لضمان
التطبيق األمثل لمبادئ حرية المنافسة في
قطاع الغاز ،وذلك من خالل توطيد وتعزيز سبل
التعاون وتبادل الدعم الفني والخبرات بما يصب
في مصلحة االقتصاد المصري والصالح العام.
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التواصل مع الغرفة التجارية المصرية بالبحيرة
في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1790لسنة  2017والذي
يشترط أخذ رأي جهاز حماية المنافسة في شأن تأثير تأسيس
الشركات أو المساهمة فيها على هيكل السوق؛ ورد للجهاز
طلب من الغرفة التجارية بالبحيرة ألخذ الرأى بشأن الموافقة على
تأسيس شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) باسم شركة البورصة
الزراعية للخضر والفاكهة بمحافظة البحيرة.
وحيث تبين من الفحص أن الشركة المنوط بها إدارة البورصة
أشخاصا متنافسة ،وهو األمر الذي قد يكون من شأنه
ستتضمن
ً
خلق تأثير سلبي على حرية المنافسة ،حيث قد يترتب عليها على
األخص إنشاء كيان في وضع مسيطر ،وجود تعارض للمصالح
يحد من المنافسة العادلة ،حيث إن هذا الكيان المسيطر سيكون
هو المسؤول عن إدارة البورصة وفي نفس الوقت سينافس
المتعاملين في البورصة ،وأن يتم استخدام البورصة لتحديد حد
أدنى أو أعلى ألسعار المنتجات الزراعية بالمخالفة ألحكام المادة
( )6من قانون حماية المنافسة .وعلى الرغم من اآلثار السلبية
إلنشاء البورصة ،إال أنه في ظل حرص الجهاز على نجاح المشروع
القومي للتنمية واالستثمار وسرعة تنفيذ مشروع البورصة
السلعية بما لها من فوائد قد تعود على االقتصاد المصري ،فقد
قرر مجلس إدارة الجهاز فى جلسته المنعقدة بتاريخ  5أبريل
 2019بأنه ال يمانع في إنشاء البورصة السلعية للخضر والفاكهة؛
بشرط استيفاء بعض التوصيات التي تهدف إلى منع االحتكارات
والتكتالت الضارة بالمنافسة وإلى تفادي حاالت تضارب المصالح
التي تضر بالمنافسة العادلة ما بين األعضاء.
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شكل يوضح أطر التوعية بسياسات المنافسة من مايو  ٢٠١٨إلى يونية ٢٠١٩
٪١٧
التوعية بالقانون والجهاز
التوعية بأحكام قانون المنافسة مع
القوانين ذات االهتمام المشترك

٪٥٠
٪٣٣

برامج التوعية للجهات الحكومية

جدول يوضح أطر التعاون مع الجهات الحكومية

من مايو  ٢٠١٨إلى يونية ٢٠١٩
الموضوع

برامج التوعية للجهات الحكومية

القطاع

العدد

المناقصات والمزايدات

١
١
٢
١
١
١
٣
١
١
٦

تأسيس شركات بورصة

المجموع
التوعية بأحكام قانون المنافسة مع القوانين
ذات االهتمام المشترك

تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات
تنظيم التعاقدات العامة
تنظيم أنشطة الغاز

المجموع
التوعية بالقانون والجهاز

الزي المدرسي

المجموع
المجموع الكلي
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أبرز ما ُكتب عن جهاز حماية
المنافسة بمقاالت وأعمدة الرأي
هناك فقط بعض املقاومة أظهرتها السلطات املصرية ،عرب اجلهاز ،وخرج بيان قوى من

رئيس اجلهاز حيذر ويتوعد ،بعد تردد أنباء عن قرب صفقة االستحواذ فى أكتوبر املاضي...

من مقالة «صفقة أوبر وكريم»
بقلم :خالد البرماوى – موقع مشبك
 28مارس 2019

إننى منذ البداية أتابع الطريقة التى يتعامل بها جهاز محاية املنافسة مع قضية االستحواذ،

وأراها طريقة جيدة ،وأدعو اجلهاز وهو يضع عدد ًا من البدائل أمام أوبر ،إىل أن يتمسك

مبا يضعه ومبا يراه ،ليس على سبيل التعنت معها ،وال على سبيل مضايقتها ،أو وضع
العقبات فى طريقها ،ولكن على سبيل حفظ حق املستهلك فى خدمة جيدة ال بديل

عنها!...

من مقالة «حق اوبر ..وحقنا!»
بقلم :سليمان جودة – المصرى اليوم
 27مايو 2019
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ً
ثالثا:
عمل الجهاز على
المستوى اإلقليمي والدولي
مكافحة الممارسات االحتكارية العابرة للحدود
التنسيق الدولي والتعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة
بروتوكوالت التعاون واالجتماعات الدولية
التعاون مع الكوميسا
المركز اإلقليمي الدولي
األوراق البحثية

٣٩
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مكافحة الممارسات االحتكارية العابرة للحدود
يختص الجهاز بفحص الممارسات واألفعال المخالفة التي ترتكب خارج القطر المصري من شركات
غير مصرية ،وذلك إذا كان لها تأثي ٌر ضا ٌر بالمنافسة في السوق المصري ،حيث جاءت المادة  5من قانون
حماية المنافسة لتنص علي« :تسرى أحكام هذا القانون على األفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب
عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو اإلضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقا لهذا القانون».
وقد قام الجهاز بالتدخل في العديد من الحاالت التي وجد فيها ممارسات قد تمت في الخارج ،وتؤثر
على السوق المصري:

بالغ مقدم من الهيئة الوطنية لإلعالم ضد االتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»

موضوع البالغ:

ورد إلى جهاز حماية المنافسة في  14مايو  2018البالغ المقدم من الهيئة الوطنية لإلعالم
ضد االتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» باعتباره الجهة الوحيدة المنوط بها فتح تراخيص
حقوق البث األرضى لبطولة كأس العالم لعام  ،2018والذي يتضرر فيه من قيام األخير
بمخالفة سياساته المعلنة والتي لم يتم تنفيذها فى نطاق جمهورية مصر العربية.
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فحص البالغ:
قام الجهاز بفحص البالغ وجمع االستدالالت
حيث تبين من ظاهر األدلة أن الممارسات محل
الشكوى سيترتب عليها وقوع ضرر جسيم على
المنافسة والمستهلك المصري يصعب تداركه
إذا لم يتدخل الجهاز قبل إتمام إجراءات الفحص
وجمع االستدالالت .وعليه ،قام الجهاز باستبيان
مدى تطبيق نص المادة  20فقرة  2من القانون،
والتي تنص على« :وللمجلس بأغلبية أعضاؤه
أن يصدر قرا ًرا بوقف الممارسات التي يبين من
ظاهر األدلة التي تحت بصره أنها تخالف أي من
أحكام المواد ( ،)8 ،7 ،6وذلك لفترة زمنية محددة
متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع
ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك بتعذر
تداركه».
فيما يتعلق بمدى وجود مخالفة ألحكام قانون
حماية المنافسة ،تبين من ظاهر األدلة وقوع
مخالفة للمواد  8 ،7من قانون حماية المنافسة
كاآلتي- :
ثبت للجهاز أن الفيفا هى المالك الحصرى إلشارة
البث الخاصة بكأس العالم.
تبين من واقع األوراق المقدمة من الموقع
الرسمي للفيفا أنها لم تقم بعقد مزايدة كما
تم في باقي أنحاء العالم ،وذلك فيما يتعلق

قرار الجهاز:

بحقوق البث في نطاق جمهورية مصر العربية.
جميعا داخل عقد واحد.
تم ربط الدول العربية
ً
تم بيع كافة حقوق البث بما فيها األرضي
لشخص واحد منذ عام  2009وحتى عام .2022
لم تقم الفيفا بإتباع سياساتها المعلنة بإتاحة
عدد  22مباراة عبر البث األرضي ،كما خالفت
إجراءاتها المتبعة فى دول أخرى.
خالفت الفيفا نص المادة  4من الئحة نظامها
األساسى التي تمنعها من التمييز بين الدول.
وحيث كان ُيخشى أن عدم منح حق البث األرضي
للتلفزيون المصري من شأنه أن يحرم قطاع
عريض من المصريين من حقهم األصيل في
مشاهدة كأس العالم ومباريات منتخبهم
الوطني في نفس الظروف التي تتاح لنظرائهم
في مختلف دول العالم ،كما كان ُيخشى أنه
عدم إتاحة البث األرضي يضع المشاهد المصري
تحت سيطرة شركة بي إن ،فإن الجهاز قامت
لديه دوافع وأسباب حقيقية ومادية للتوصل
إلى أن استمرار األمر بالشكل الحالي من شأنه أن
يوقع ضرر جسيم بالمنافسة وعلى المستهلك
يتعذر تداركه ،وذلك ألن فعاليات البطولة تقام
خالل شهر وال يمكن تعويض المشاهدين عن
عدم مشاهدتها بمجرد انتهاء فعاليتها.

قرر الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ  10يونيو  2018إعمال حكم المادة ( )20فقرة ( )2من
قانون حماية المنافسة ،وقام بمقتضى ذلك بفرض عدد من التدابير الوقتية تهدف
إلى وقف قرار الفيفا باالمتناع عن حق بث  22مباراة كأس العالم  2018لصالح الهيئة
الوطنية لإلعالم.
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قدمان من شركتي ميترا وأوتينا ضـد شركة أبل
الم َّ
البالغان ُ

موضوع البالغ:

َّ
قدمة من شركة مترا كمبيوترز لتجارة
الم َّ
تلقى الجهاز بتاريخ  19يونيو  2016الشكوى ُ
قدمة
الم َّ
الحاسبات اآللية واألجهزة اللوحية الرقمية ،وتلقى بتاريخ  9مارس  2017الشكوى ُ
من شركة أوتينا لتوزيع الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية الرقمية ضد شركة أبل
إنكوربوريتد ( .).Apple, Incحيث تضررت الشركتان الشاكيتان من قيام شركة أبل بإجبار
الموزعين والبائعين المعتمدين في الشرق األوسط على عدم البيع بشكل مباشر أو غير
مباشر ألي شخص خارج النطاق الجغرافي المحدد في عقودهم ،باإلضافة وجود موزع
معتمد واحد فقط للبائعين المعتمدين في جمهورية مصر العربية؛ األمر الذى أدي إلى
ً
مقارنة
وقف االستيراد الموازي وارتفاع أسعار منتجات أبل في جمهورية مصر العربية
بالدول األخرى.

فحص البالغ:
قام الجهاز بفحص البالغ للتأكد من أنه يدخل من ضمن اختصاصه ،حيث إن
جميعا فى مجال توزيع األجهزة اإللكترونية من خالل
الشاكين وأبل يعملون
ً
الموزعين المعتمدين والبائعين المعتمدين وبائعين التجزئة ،ولذلك يعتبروا من
ً
نشاطا اقتصاد ًّيا ،األمر الذي يجعلهم خاضعين
األشخاص االعتبارية التي تمارس
لقانون حماية المنافسة .كما أن البالغ يثير شبهة مخالفة شركة أبل للمادة ()7
من قانون حماية المنافسة التي تجرم االتفاقات األفقية الضارة بالمنافسة.
وتبين للجهاز أن شركة أبل األمريكية تقوم بتوزيع أجهزتها حول العالم عن طريق
موزعين معتمدين من ضمنهم شركة إيه بى أم في مصر .ثم تقوم هذه األخيرة
ً
مباشرة إلى
بالتعاقد مع بائعين معتمدين يكونون مسئولين عن بيع منتجات أبل
المستهلك وإلى البائعين بالتجزئة في النطاق الجغرافي المحدد لهم.
ومن واقع األدلة التي تحصل عليها الجهاز ،اتضح أن شبكة توزيع منتجات أبل
بجميع مراحلها تتسم بوجود تقييدات على التصدير أو االستيراد خارج النطاق
الجغرافي المحدد في العقود .حيث ال يستطيع البائعون المعتمدون في مصر
الحصول على منتجات أبل إال من موزع معتمد واحد وهو شركة إيه بي إم ،كما ال
يستطيع البائعون بالتجزئة أو المستهلكين النهائيين الحصول على منتجات أبل
إال من البائعين المعتمدين في مصر .وعلى وجه التحديد ،فإن االتفاقات الرأسية
قيودا على كل من البيع اإليجابي
فى جميع مراحل توزيع منتجات أبل وضعت
ً
(( )Active salesأي قيام موزع في منطقة جغرافية معينة بالسعي نحو جذب
المستهلكين الكائنين في منطقة جغرافية أخرى بطريقة صريحة ومباشرة)
وكذلك البيع السلبي (( )Passive salesأي قيام موزع في منطقة جغرافية
معينة بتلبية طلبات شراء من مناطق جغرافية أخرى دون أن يسعى إلى هذا
بطريقة صريحة ومباشرة) .حيث أن فرض القيود فيما يتعلق بالبيع اإليجابي ال
يؤثر غال ًبا على حرية المنافسة ،وذلك لحماية استثمارات كل موزع وتشجيعه على
االبتكار في منطقته الجغرافية .ولكن من ناحية أخرى ،فإن القيود التي تفرض

التقرير السنوي ٢٠١٨

-

٤٢ ٢٠١٩

على البيع السلبي تعد من االتفاقات الرأسية شديدة الجسامة ومن الممارسات
االحتكارية المحظورة .وقد أدت تلك القيود غير المبررة التي تفرضها شركة أبل
إلى إحداث آثار ضارة على المنافسة والمستهلك؛ حيث قامت بوضع عقبات
أي من مراحله مما أدى إلى تقليل
للدخول أو التوسع في توزيع منتجاتها في ٍّ
عدد المتنافسين في السوق المصري .كما تبين عدم وجود أي فوائد تعود على
المستهلك جراء هذا التقييد .بل على العكس ،لحق بالمستهلك المصري أضرا ًرا
أساسا في الحد من اختياره ،وارتفاع غير مبرر في أسعار منتجات
جسيمة تتمثل
ً
أبل داخل جمهورية مصر العربية ،وخصوصا منتج الـ IPhoneعلى المستهلك
النهائي ،وذلك على الرغم من غياب القيود والرسوم الجمركية التي تبرر الفرق
في األسعار ،وعدم اختالف طراز وخواص المنتجات عند مقارنتها بدول أخرى في
الشرق األوسط.

قرار الجهاز:
انتهى مجلس إدارة الجهاز
في جلسته المنعقدة بتاريخ
 15نوفمبر  2018إلى ثبوت
مخالفة شركة أبل وموزعيها
للمادة ( )7من قانون حماية
المنافسة ،وإلزامها بوقف
وإزالة أي قيود على الموزعين
أو البائعين في أي نطاق
جغرافي فيما يتعلق بالبيع
السلبي ،وذلك في مدة
أقصاها  30يوم من تاريخ
إخطارهم .وعليه ،قامت
شركة أبل وموزعها المعتمد
شركة إيه بي إم بالتنويه على
كافة الموزعين والبائعين
المعتمدين بالشرق األوسط
بالسماح بالبيع السلبي
وااللتزام بعدم مخالفة
حماية
قانون
أحكام
المنافسة.
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قرار جهاز حماية المنافسة بشأن فحص واتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق باندماج شركة أوبر وشركة كريم

الموضوع:

ورد إلى الجهاز فى يوليو  2018معلومات وأدلة تفيد وجود مفاوضات بين مجموعتي شركات أوبر
وكريم بخصوص خطط إبرام تعاقدات لشراء أسهم يتم بموجبها نقل ملكية شركة كريم لشركة
أوبر واستحواذ األخيرة عليها .وقام الجهاز على إثرها باستبيان مدى صحة تلك المفاوضات؛ بمخاطبة
تنف إحدى الشركات وجود مفاوضات
األطراف المعنية ،وإجراء التحريات ،وجمع المعلومات ،وحيث لم ِ
في هذا الشأن ،األمر الذي أشار إلى أن مجموعتي شركات أوبر وكريم كانوا بصدد إجراء اتفاق على
معا في منطقة الشرق األوسط وجمهورية مصر العربية.
االندماج ً
وحيث إن مجموعتي شركات أوبر وكريم من أكبر األشخاص المتنافسة في سوق نقل الركاب عن
طريق التطبيقات اإللكترونية ،فقد رأى الجهاز بناء على ما توفر بين يديه من أدلة إمكانية وقوع ضرر
جسيم يتعذر تداركه يهدد حرية المنافسة والمستهلك .لذلك؛ ارتأى الجهاز استبيان تطبيق أحكام
المادة ( )20فقرة ( )2من قانون حماية المنافسة.

الفحص:

بناء على نص المادة ( )5من قانون حماية المنافسة والتي تقر بسريان أحكام
انعقد اختصاص الجهاز ً
القانون على األفعال المرتكبة في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو اإلضرار بها
في مصر .وحيث إن االتفاق بين أشخاص متنافسة أو أطرافهم المرتبطة والذي من شأنه إحداث أ ّيًا
من اآلثار المنصوص عليها في المادة ( )6من قانون حماية المنافسة ،أ ّيًا كان مسمى االتفاق أو شكله
أو طبيعته أو ما يطلق أطرافه عليه ،مثل عمليات تتخذ فى ظاهرها شكل االندماج واالستحواذ على
حصص بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،ولكنها في حقيقتها من قبيل االتفاقات بين األشخاص المعنية،
فإن مثل تلك االتفاقات التي تتم بين أشخاص متنافسة تقع بالتالي تحت طائلة أحكام المادة ( )6من
قانون حماية المنافسة.
قام الجهاز بإجراء تحقيق أولي لجمع المعلومات والبيانات الالزمة ،والتي شملت دراسة لبعض الظواهر
في السوق المصري وتطورات الحالة الشبيهة بدول جنوب وشرق آسيا ،تحديدً ا دولتي سنغافورة
ً
عالوة على التجارب الدولية الخاصة بتطبيق قانون المنافسة في سوق نقل الركاب عن طريق
والفلبين،
التطبيقاتاإللكترونية.
وقد تبين من هذا التحقيق وما أسفر عنه من األدلة الظاهرة والبديهية ،أن إبرام االتفاق بين أوبر وكريم
من شأنه مخالفة أحكام المادتين (/6أ) و(/6د) من قانون حماية المنافسة ،وأنه سيؤدي إلى وقوع
ً
وفقا للمادة ( )20فقرة ( )2من قانون حماية
ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه
المنافسة ،وذلك على النحو التالي:
إن أوبر وكريم هما أقرب المنافسين لبعضهما البعض ،حيث إنهما الوحيدان اللذان يقدمان خدمات نقل
الركاب عن طريق التطبيقات اإللكترونية.
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يستفيد الركاب والسائقون بشكل كبير من المنافسة الحالية بين أوبر وكريم ،وهذه الفوائد ستضيع إذا
توقفت المنافسة بين الطرفين.
سيؤدى أي اتفاق بين الطرفين زيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه ،وبالتالي اإلضرار بأية
منافسة محتملة ،وبيئة االستثمار في قطاع النقل والقطاعات االقتصادية المرتبطة به.
سينتج عن توقف المنافسة بين الطرفين تأثير سلبى على الطبقة العاملة التي يعتمد دخلها على
ممارسة النشاط في إطار تنافسي يضمن عدم فرض شروط تعسفية ،والتي ما كانت لتفرض في إطار
من المنافسة الحرة بالسوق.
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قرار الجهاز:

انتهى مجلس إدارة الجهاز في جلسته المنعقدة
بتاريخ  22أكتوبر  2018بتطبيق نص المادة ( )20فقرة
( )2من القانون وفرض على ٍّ
كل من مجموعتي
أوبر وكريم وأطرافهم المرتبطة التدابير اآلتية:
إخطار الجهاز قبل إبرامها االتفاقات المنصوص
عليها في القرار.
بعد اإلخطار ،سيكون للجهاز ستين ( )60يوم
عمل لفحص أثر االتفاق قبل إبرامه على حرية
المنافسة.
عدم إتمام االتفاق قبل الحصول على إعفاء
ً
وفقا
من الجهاز بموجب المادة ( )6الفقرة (،)2
للتحليل الفني الذي سيجريه الجهاز في هذا
الشأن.
سيقوم الجهاز بتحديد ما إذا كان أي اتفاق مزمع
بين األطراف بإمكانه االستفادة من اإلعفاء الوارد
في المادة  6فقرة  2من قانون حماية المنافسة.
تعاون كافة األطراف مع الجهاز خالل فترة
الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التي
ً
وفقا للمواعيد المحددة؛ وذلك ألداء
يطلبها
دوره الرقابي المنوط به.
وعليه فقد تم عقد العديد من االجتماعات
بين الجهاز والممثلين القانونيين واالقتصاديين
لمجموعتى أوبر وكار-يم لمناقشة بنود قرار
الجهاز وعملية االستحواذ ،واللذين أكدوا فيها
على التزامهما بقرار الجهاز وحرصهما على
التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة .وقد
قامت األطراف بموافاة الجهاز بتاريخ  6مارس
 2019بمذكرة تمهيدية شارحة لعملية االستحواذ
وآثارها على المنافسة.
وفي  4أبريل  2019قامت األطراف بإخطار الجهاز
رسم ًيّا بنية شركة أوبر باالستحواذ على شركة
كار-يم بموجب عقد شراء آجل موقوف
تنفيذه على موافقة الجهاز بموجب المادة
( )6فقرة ( )2من قانون حماية المنافسة .وقد
قام الجهاز بإصدار بيا ًنا صحف ّيًا يعلن فيه تلقيه
اإلخطار ويحث جميع األطراف والجهات المعنية
كشركات في أسواق موازية بالتواصل مع
الجهاز إلبداء آراءهم فى الصفقة ،وهو ما تم
بالفعل ،وتم مشاركة نتائج التقرير مع الشركات
إلبداء دفوعها وتقييمها قانون ًيّا واقتصاد ّيًا من
ِقبَل الجهاز.

ونظرًا لطبيعة الصفقة اإلقليمية ،سعى الجهاز
للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع أجهزة
حماية المنافسة في البالد التي يتم فيها
االستحواذ على أصول كار-يم ،فنشاط كار-
المستحوَ ذ عليه ممتد في الشرق األوسط
يم ُ
ويشمل بلدان كالسودان والسعودية والكويت
وباكستان .وقد قام الجهاز باالتصال بأجهزة
السعودية والكويت وباكستان وقام باالجتماع
بهذه األجهزة ك ًّلا على حدة ،وفي اجتماعات
مجمعة لتبادل الخبرات وتبادل الوثائق والتقارير،
وذلك بعد الحصول على وثيقة تنازل عن السرية
من األطراف .وقد قام الجهاز بدور محوري في
التنسيق بين تلك األجهزة وإيصالها ببعضها
ً
بعضا.
كما يتعاون الجهاز مع منظمة الكوميسا
للقيام بدراسة مشتركة للصفقة في إطار
اتفاقية السوق المشتركة والقواعد المنظمة
إلجراءات المنافسة نظرًا للتأثير المحتمل
للصفقة على السوق المشتركة .ويقوم الجهاز
بتبادل الوثائق والتقارير مع الكوميسا وذلك بعد
الحصول ً
أيضا على وثيقة تنازل عن السرية من
األطراف ،كما يقدم لها إرشادات فيما يخص
طبيعة السوق المصري والمنافسة به.
وعلى سبيل االسترشاد واالستفادة من
خبرات األجهزة الرائدة فى مجال التكنولوجيا
الرقمية وخاصة سوق نقل الركاب باستخدام
التكنولوجيا ،قام الجهاز باالتصال بالجهاز
األلماني كما قام باالتصال بالجهاز السنغافوري
الذي سبق له مراقبة استحواذ في هذا السوق
بين شركة جراب وشركة أوبر.
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المبادرة بدراسة خروج شركة جلوفو من السوق المصري

موضوع الدراسة:

على إثر خروج شركة جلوفو المفاجئ من السوق المصري في  30أبريل  ،2019وما ُأثير عن
وجود شبهة مخالفة لقانون حماية المنافسة ،بادر الجهاز بإجراءات عمليات التقصي وجمع
االستدالالت بشأن خروج الشركة من السوق المصري.

فحص الدراسة:

استمد الجهاز اختصاصه بالقيام بالدراسة من
نص الفقرة األولى من المادة رقم ( )11فقرة ()3
من قانون حماية المنافسة؛ التى خولت للجهاز
الحق فى إجراء الدراسات والبحوث الالزمة
لكشف الحاالت الضارة بالمنافسة.
حيث تبين من خالل البحث والتحري ،وجود
اتفاقات أفقية بين شركة ديليفرى هيرو وشركة
جلوفو ،والتي من شأنها الحد من المنافسة،
حيث كانت هذه االتفاقات السبب الرئيسى وراء
خروج شركة جلوفو من السوق المصري.
وأثبتت إجراءات الجهاز ،قيام شركة ديليفري
هيرو وشركة جلوفو بممارسات تشكل مخالفة
للمادة  6من قانون حماية المنافسة ،حيث
اتفقت الشركتان على تقسيم األسواق على
النحو الذي يضمن عدم منافسة شركة جلوفو
للعالمات التجارية المملوكة لشركة ديليفري
هيرو في جمهورية مصر العربية ،وذلك عن
طريق استخدام حقوق أقلية إلخراج منافس
فعال ومؤثر من السوق المصري.
ومستثمر َّ
وتبين أنه فى عام  ،2018قامت شركة ديليفري
هيرو باالستحواذ على  %16من أسهم شركة
ً
نطاقا
جلوفو ،مما أدى إلى اكتساب الشركة
واسعا من الحقوق ،حيث أتاحت هذه الحقوق
ً
للشركة فرصة التوصل لمعلومات سرية
واستراتيجية متعلقة بمنافسها األقوى في
السوق المصري .هذا باإلضافة إلى أن هذه
الحقوق فتحت الباب أمام الشركة للتمكن من
التأثير على القرارات االستراتيجية لشركة جلوفو.
وعلى الرغم من أن االستحواذ على حصص
األقلية ال يشكل فى حد ذاته مخالفة لقانون
حماية المنافسة؛ إال أن استغالل هذه الحصص
بغرض الحصول على المعلومات السرية
للمنافس والتأثير على قراراته االستراتيجية على
النحو الذي يؤثر على وضعه التنافسي من شأنه
اإلخالل بنص المادة  6من قانون حماية المنافسة.
ويعتبر تقسيم األسواق على أساس جغرافي
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بين المتنافسين من أشد صور الممارسات
االحتكارية؛ حيث إنها تخرج عن المنافسة
الطبيعية في المنتجات والتي تتيح للمستهلكين
فرصة الحصول على منتجاتهم في إطار
من حرية االختيار الذي يكفل أسعار تنافسية
وجودة أفضل .حيث أدت ممارسات الشركتين
إلى خروج شركة جلوفو من السوق المصري،
مما يمكن أن يساهم فى خسارة عددً ا كبيرًا
من الوظائف التي وفرتها الشركة لقطاعات
كبيرة داخل المجتمع .كما أن شركة جلوفو
كانت تقدم خدمة مبتكرة في مجال التوصيل
من خالل التطبيقات عبر اإلنترنت ،وقد حققت
ً
ملحوظا في السوق المصري
نجاحا
الشركة
ً
في فترة وجيزة واكتسبت حصة سوقية كبيرة
كانت ستتيح لها فرصة التوسع في السوق
المصري وتطبيق المزيد من الخدمات المبتكرة
التي تقدمها الشركة فى األسواق العالمية
األخرى .كما من شأن تلك الممارسات التأثير على
التطور التكنولوجي والخدمات المبتكرة التي
كانت تقدمها شركة جلوفو والتأثير على فرص
االستثمار فى التكنولوجيا داخل السوق كنتيجة
طبيعية إلقصاء منافس ورفع معدل التركز
االقتصادي داخل السوق.
وبما أن شركة جلوفو هى أكبر المنافسين
للعالمات التجارية المملوكة لشركة ديليفري
هيرو في السوق المصري ،فيعتبر خروج
الشركة تقييدً ا للمنافسة التي تصب في صالح
مستخدمي الخدمة وتحجيم لفرص االختيار
المتاحة أمامهم .هذا باإلضافة إلى أن خروج
شركة جلوفو من السوق المصري سوف يعزز
من وضع شركة ديليفري هيرو في السوق.
وقد يؤدي التركيز الكبير للقوة السوقية إلى
ممارسات تحد من المنافسة وتؤثر سلبًا على
جميع األطراف المشاركة في السوق المعني،
وهم؛ مستخدمي خدمات التوصيل ،والسائقين
والمطاعم.

قرار الجهاز:

قرر مجلس إدارة الجهاز في جلسته المنعقدة بتاريخ  21مايو  2019ثبوت مخالفة شركة
ديليفري هيرو وشركة جلوفو لنص المادة  6فقرة (ب) و(د) من قانون حماية المنافسة،
وألزمهما بإيقاف العمل فو ًرا باالتفاقات المبرمة بينهما ،وإعادة الوضع كما كان عليه قبل
إبرام تلك االتفاقات؛ وذلك برجوع شركة جلوفو للعمل في السوق المصري ،وعدم قيام
الشركة بأي عمل من أعمال التصفية.
ً
وتطبيقا لقرار الجهاز قامت شركتي جلوفو وديليفري هيرو بإرسال إخطا ًرا رسم ًّيا فى  18و20
يونيو  ،2019أكدتا خالله حرصهما على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة المصري
عن طريق اآلتي:
مجددا في السوق المصري ،وإعادة تشغيل التطبيق
التجاري
نشاطها
جلوفو
استئناف شركة
ً
الخاص بها ،واإلعالن عن ذلك عن طريق وسائل النشر المختلفة.
قيام شركة دليفيري هيرو بالتعهد بعدم استخدام الحقوق المكتسبة لديها في شركة
جلوفو بأية طريقة قد تؤثر على النشاط االقتصادي لشركة جلوفو في السوق المصري.
قيام الطرفان بالتعهد بعدم تبادل المعلومات االستراتيجية السرية المتعلقة بنشاطهما
التجاري في السوق المصري مما يتوافق مع متطلبات المنافسة الحرة.
قيام الطرفان بالتعهد بالحفاظ على استقالل كياناتهم االقتصادية في السوق المصري،
والحفاظ على حالة المنافسة بينهما وعدم اإلخالل بها.
وقد أبلغت الشركتان الجهاز باإلجراءات المتخذة من جانبهما وآلية تنفيذهما للتوافق مع
القانون والتعهد بعدم القيام بأية ممارسات قد تؤثر على المنافسة فى السوق المصري.
مجددا في السوق المصري،
وبالفعل ،قامت شركة جلوفو باستئناف نشاطها التجاري
ً
وأعادت تشغيل التطبيق الخاص بها ،وقد أدت عودة الشركة للسوق إلى الحفاظ على ما
يقارب  3000فرصة عمل ،ومن المتوقع أن تتوسع الشركة في السوق المصري مما يوفر
المزيد من فرص العمل.
وفي إطار حرص الجهاز على التعاون مع جميع أجهزة
المنافسة في مختلف دول العالم من أجل تبادل
الخبرات والتعاون في القضايا المشتركة ،وحيث إن
االتفاق الذي أدى إلى خروج شركة جلوفو من السوق
المصري كان يتضمن خروج الشركة ً
أيضا من السوق
التشيلي ،فقد قام جهاز حماية المنافسة
في دولة تشيلي بالتواصل مع جهاز حماية
المنافسة المصري من خالل المقابالت
والمراسالت اإللكترونية والمكالمات
الهاتفية بين فرق العمل المسئولة عن
القضية في كلتا البلدين من أجل
فهم مالبسات قضية جلوفو
وديليفيري هيرو واالسترشاد بما
قام به الجهاز من خطوات
أدت إلى امتثال الشركات
إلى قرارات الجهاز.
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التنسيق والتعاون الدولي:
1

التنسيق مع األجهزة النظيرة
دائما إلى التعاون والتنسيق مع مختلف األجهزة النظيرة على مستوى العالم،
يسعى الجهاز
ً
عددا من األشكال مثل تبادل المعلومات والخبرات ،عقد الندوات والمؤتمرات
ويأخذ التنسيق
ً
والبرامج التدريبية المشتركة ،حضور خبراء من هذه األجهزة لتقديم المشورة وتبادل اآلراء
ً
وفقا للمادة
والخبرات في القضايا التي تؤثر على عدة أسواق في مجال المنافسة .وذلك
 11فقرة ( )6من قانون حماية المنافسة والتي تعطى الجهاز السلطة على« :التنسيق مع
األجهزة النظيرة فى الدول األخرى بالنسبة لألمور ذات االهتمام المشترك» .وقد قام الجهاز
ببذل جهود التنسيق على الصعيد الدولي كما هو موضح فيما يلي:

أ-

التنسيق على المستوى الدولي
اجتماع مع نائب رئيس جهاز المنافسة اإلنجليزى وأعضاء هيئة التدريس بقسم قانون
المنافسة األوروبي بجامعة  Kings Collegeبلندن لبحث سبل التعاون الفني والقانوني مع
الجهاز في يونيو  ،2018فقد تم مناقشة إمكانية دعم الجهاز في تدشين برامج علمية في
علوم واقتصاديات المنافسة داخل الجامعات المصرية.
دعم الجهاز على مشروع القرار الروسي بشأن تعزيز التعاون الدولي في التحقيق في قضايا
المنافسة عبر الحدود «األدوات واإلجراءات» ،وإلقاء بيان من الجانب المصري لدعم هذه
المبادرة في اجتماع خبراء المنافسة الدولي الذي ُعقد بجنيف بسويسرا في الفترة من  11إلى
 13يوليو .2018
مناقشة سبل التعاون مع جهاز المنافسة اإليطالي لتعزيز سياسات المنافسة في العديد
من المجاالت وباألخص في مجال النقل البحري ،وسبل مكافحة االتفاقات األفقية وهيمنة
السوق.
كما تم االجتماع مع مكتب  BonelliEredeللمحاماة لمناقشة وبحث سبل دعم الجهاز
من خالل توفير فرص تدريب للعاملين بالجهاز لتبادل الخبرات ،ومناقشة سياسة الجهاز
وسبله في انفاذ القانون.
استضافة البروفسور /يانيس كاتسوالكوس – أستاذ بجامعة أثينا لالقتصاد وإدارة األعمال-
لمناقشة سبل الدعم التي يمكن تقديمها للفرق الفنية بالجهاز من خالل مشاركتهم في
البرامج التدريبية الدولية التي تنظمها الشبكة األوروبية للمنافسة  CRESSEفي  15أبريل .2019
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ب  -التنسيق على مستوى الدول العربية
إبداء موقف الجهاز ورؤيته فى تطوير العالقات مع الجانب اإلماراتي ،وإرسال مقترح التفاقية
تعاون في مجال المنافسة بين حكومتي مصر واإلمارات في  18سبتمبر .2018
استضافة وفد من الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية بمقر جهاز حماية
المنافسة لمناقشة سبل توطيد أواصر التعاون بين الجهازين ونشر ثقافة المنافسة،
وتنسيق الجهود لمواجهة أية ممارسات احتكارية قد تؤثر على حماية حرية المنافسة في
كلتا البلدين ،يومي  18- 17أبريل .2019
استضافة وفد من جهاز المنافسة الكويتي بمقر جهاز حماية المنافسة المصري،
لالستفادة من التجربة المصرية في مجال المنافسة ،ومشاركة الخبرات المكتسبة
للخبراء بالجهاز من خالل عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي اإلدارة القانونية واالقتصادية
واإلعالمية بالجهاز ،للوقوف على دور كل إدارة وآليات العمل داخل الجهاز ،وذلك في الفترة
من  25-24يونيو .2019
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التنسيق مع المنظمات العالمية واإلقليمية المعنية بالمنافسة
المشاركة في ندوة حول (سياسات التجارة
والتنافس) المنعقدة في جنيف في إطار النشرة
الدورية من وحدة الملكية الفكرية ومعهد التدريب
والتعاون الفني التابعين لمنظمة التجارة العالمية
خالل الفترة من  14-12يونيو .2018
تقلد د /أميرة عبد الغفار -باحث قانوني أول بجهاز
حماية المنافسة ،منصب نائب رئيس مجلس إدارة
مفوضية المنافسة لمنظمة الكوميسا؛ وذلك نظ ًرا
لدور الجهاز المؤثر بالمفوضية سواء فيما يتعلق
برسم السياسات أو إعداد دراسات الخاصة باالندماج
واالستحواذ في إطار السوق أو المشاركة بالتدريب
على قوانين وسياسات المنافسة فى يوليو .2018
أعار الجهاز أحد أعضائه القانونيين إلى مفوضية
المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا؛ للعمل
بالمفوضية كباحث قانوني.
افتتح الدكتور /أمير نبيل جميل مركز التدريب
اإلقليمي الذي يهدف إلى التوعية بأهمية سياسات
حرية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية في
دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وذلك فى إطار
ما نصت عليه مذكرة التفاهم بين الجهاز ومنظمة
األمم المتحدة للتجارة والتنمية  UNCTADبإنشاء
مركز إقليمي للتدريب على قوانين وسياسات
المنافسة بالقاهرة (مقر الجهاز) ،وذلك بهدف
تعزيز قدرات الدول األعضاء ببرنامج األونكتاد لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وذلك
في  19نوفمبر ( 2018انظر ص )٥٤
ترأس الدكتور أمير نبيل حلقة نقاش عن إجراءات التحقيق وجمع االستدالالت في قضايا
المنافسة والممارسات االحتكارية ،وذلك في إطار فعاليات ملتقى المنافسة الدولية الذي
المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس
تنظمه منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (ُ )OECD
في  30نوفمبر .2018
استمرار تعاون جهاز حماية المنافسة مع منظمة الكوميسا بشأن اللوائح قواعد مراقبة
االندماجات واالستحواذات ،وقد قام الجهاز بدراسة وفحص عدد  41اندماج واستحواذ تم
في دول السوق المشتركة ،منها كبرى الشركات العالمية مثل :توتال ،ايسوزو ،أورانج ،بنك
باركليز ،أبراج هيلث كير وغيرهم( .انظر ص)٥٢
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بروتوكوالت تعاون واالجتماعات الدولية

بروتوكوالت تعاون

إبداء الرأي والمالحظات فيما يخص مجاالت التعاون المنوط بها الجهاز بمشروع بروتوكول
اللجنة المصرية البيالروسية المشتركة ،وكذا مشروع خارطة الطريق بين البلدين ،وإرفاق
مشروع بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة
التجارة البيالروسية لعرضه على الجانب البيالروسي إلبداء تعليقاتهم فى  25نوفمبر .2018
دراسة وإبداء رأي الجهاز فى النصوص والقواعد التنظيمية والمؤسسية لتطبيق قرار
ياموسوكرو الخاص بتحرير أسواق النقل الجوي فى إفريقيا بهدف إنشاء سوق إفريقية
موحدة للنقل الجوي ( )SAATMفى  31ديسمبر .2018
إدراج بعض التعديالت في مجال المنافسة بمسودة اإلعالن المشترك المقرر توقعيه في
نهاية أعمال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة االقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا في
 4فبراير .2019
تقديم مقترح الجهاز المتعلق بالفقرة الخامسة من الفصل الخاص بمجال المنافسة ومنع
الممارسات االحتكارية الذي تم االتفاق عليه خالل الجولة األولى لمفاوضات مشروع اتفاق
التجارة الحرة بين مصر ودول االتحاد االقتصادي األوروأسيوي ،وحضور اجتماع الجولة الثانية
للمفاوضات التي عقدت في موسكو في الفترة من 22ـ 24أبريل .2019
اإلعداد لمشروع تعاون بين الجهاز والبنك األوروبى إلعادة االعمار والتنمية  EBRDفي مجال
سياسة المنافسة.
اإلعداد إلبرام مذكرة تفاهم بين كل من الجهاز ووزارة االقتصاد والطاقة األلمانية للتعاون
في مجال التدريب ورفع القدرات البشرية في مجال سياسات وتطبيقات قانون المنافسة
للعاملين بالجهاز.

االجتماعات الدولية
المشاركة في االجتماع السنوي السابع والستين لنقابة المحامين األمريكية حول مكافحة
االحتكار في الفترة من  29-26مارس  ،2019واختيار الدكتور /أمير نبيل -رئيس مجلس إدارة
الجهاز ،للمشاركة كمتحدث في الجلسات الخاصة بقوانين وسياسات المنافسة وتأثيرها
على مناخ االستثمار واإلصالح االقتصادي في القارة اإلفريقية والتي عقدت في  27مارس .2019
المشاركة في اجتماع فريق الخبراء المخصص لقانون المنافسة وسياستها تحت عنوان
«التعاون الدولي في إنفاذ قانون المنافسة :التحديات والفرص أمام أجهزة المنافسة
الصغيرة في البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد التي تمر بمرحلة انتقالية» ،وعقد اجتماعات
ثنائية مع فريق عمل األمم المتحدة للتجارة والتنمية لمناقشة سبل دعم مركز التدريب
اإلقليمي بالقاهرة بجنيف بسويسرا في الفترة من  9-8أبريل .2019
المشاركة في اجتماعات لجنة المنافسة التي تنظمها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
بفرنسا في الفترة من  7 -3يونيو .2019

٥١
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تعاون جهاز حماية المنافسة مع
منظمة الكوميسا
وقعت جمهورية مصر العربية على االنضمام إلى معاهدة السوق المشتركة
للشرق والجنوب اإلفريقي (الكوميسا) بتاريخ  ،1998/6/29وهى اتفاقية تجارة
حرة تتضمن عدة مجاالت مختلفة ،وتم التصديق عليها من مجلس الشعب
بتاريخ  ،1999/1/4وبذلك تكون واجبة التطبيق في مصر وتلتزم الجهات اإلدارية
المصرية بإنفاذها ،وقد نصت المادة  10من المعاهدة على أن مجلس وزراء
الدول األعضاء بالمعاهدة يحق له إصدار لوائح أو قرارات أو توصيات وتكون
اللوائح التي يصدرها المجلس ملزمة للدول األعضاء الموقعة على المعاهدة،
ً
ً
تطبيقا لهذا النص الئحة حماية المنافسة وقواعدها اإلجرائية تطبيقا
وصدرت
للمعاهدة في ديسمبر  ،2004وقد أنشأت مفوضية للمنافسة تابعة لمنظمة الكوميسا ،وأصدرت
وبناء على ذلك يحرص
قواعد لحماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية في السوق المشتركة،
ً
والفعال مع مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا في القضايا
الجهاز على التعاون المستمر
َّ
ذات االهتمام المشترك ،وجاء شكل التعاون منذ تولي مجلس اإلدارة الحالي وحتى تاريخ إصدار التقرير
كاآلتي-:
• استمرار قيام الجهاز بدراسة وفحص عمليات
االندماجات واالستحواذات التي تتم في دول
السوق المشتركة ،ووصل عددها  41عملية منها
كبرى الشركات العالمية مثل توتال ،وإيسوزو،
وأورانج ،وبنك باركليز وأبراج هيلث كير وغيرهم،
حيث تقوم مفوضية المنافسة التابعة للكوميسا
بإخطار الجهاز بتقديم طلب االندماج للمفوضية
إلبداء الرأي ،وعليه يبدأ الجهاز بفحص ظاهري
لعملية االندماج أو االستحواذ ،وما قد يظهر من آثار
على السوق المصري ،وله في سبيل ذلك االتصال
بأصحاب الشأن والمتعاملين األساسيين في
السوق حتى يتمكن من جمع المعلومات الالزمة
لتحديد المؤشرات المبدئية ألثر االندماج
أو االستحواذ على المنافسة في السوق
المصري ،وتقوم المفوضية بدورها
بجمع آراء أجهزة المنافسة في
الدولة المعنية بحدوث االندماج
واستنادا على هذه
أو االستحواذ،
ً
التقارير يتم إصدار قرار من المفوضية
بإقرار العملية أو الموافقة عليها
بشروط معينة أو رفضها لوجود
أثر ضار على المنافسة في دول
السوق المشتركة.
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• تقلد أحد أعضاء الجهاز منصب نائب رئيس مجلس
إدارة مفوضية المنافسة لمنظمة الكوميسا؛
وذلك نظ ًرا لدور الجهاز المؤثر بالمفوضية سواء
فيما يتعلق برسم السياسات أو إعداد دراسات
الخاصة باالندماج واالستحواذ فى إطار السوق
أو المشاركة بالتدريب على قوانين وسياسات
المنافسة فى يوليو .2018
• حضور الدكتور /أمير نبيل جلسة استماع بخصوص
المنافسة وضبط األسواق فيما يتعلق بتسويق
الحقوق الرياضية ،وطلبه لتقديم رأي خبير فيما
يتعلق ببعض المسائل المعروضة على مفوضية
المنافسة بمنظمة الكوميسا بماالوي
في الفترة من  9-8أبريل .2019
• المشاركة في ورشة العمل
اإلقليمية التي تعقدها لجنة
المنافسة بالكوميسا حول
الممارسات التجارية المقيدة
للمنافسة ،وذلك خالل الفترة من
24ـ 26يونيو  ،2019بنيروبى  -كينيا.
• المشاركة في ورشة العمل اإلقليمية التي
تعقدها لجنة المنافسة بالكوميسا حول
الممارسات التجارية المقيدة للمنافسة ،وذلك
خالل الفترة من  26-24يونيو .2019

اخطارات الكوميسا الفترة من مايو  ٢٠١٨إلى يونية ٢٠١٩
جدول يوضح قطاعات الدراسة الخاصة باخطارات الكوميسا الفترة

من مايو  ٢٠١٨إلى يونية ٢٠١٩
قطاعات الدراسة

عدد القرارات

٦
٣
٢
٢
١
٢
١
١
١٨

المواد الغذائية

المنتجات البترولية
تكنولوجيا المعلومات
المنتجات الكيماوية
االتصاالت
الخدمات السياحية
الخدمات المالية
الرعاية الصحية

اإلجمالي

شكل يوضح نسب قطاعات الدراسة الخاصة باخطارات الكوميسا الفترة

من مايو  ٢٠١٨إلى يونية ٢٠١٩

٪٦ ٪٦

المواد الغذائية
المواد البترولية
الخدمات السياحية
تكنولوجيا المعلومات
المنتجات الكيماوية

٪٣٣

٪١١

االتصاالت
الرعاية الصحية
الخدمات المالية

٪٦

٪١٧
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المركز اإلقليمي الدولي للتدريب
على قوانين وسياسات المنافسة

في يوم  19نوفمبر  ،2018افتتح الدكتور أمير نبيل –
رئيس الجهاز ،المركز اإلقليمي الدولي الذي يهدف
للتوعية بأهمية سياسات حرية المنافسة ومنع
الممارسات االحتكارية في دول الشرق األوسط
وشمال إفريقيا.
يأتى المركز بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة
للتجارة والتنمية ،وفي إطار ما نصت عليه مذكرة
التفاهم بين الجهاز ومنظمة األمم المتحدة
للتجارة والتنمية  UNCTADبإنشاء مركز إقليمي
للتدريب على قوانين وسياسات المنافسة يكون
مقره القاهرة ،وذلك بهدف تعزيز قدرات الدول
األعضاء ببرنامج األونكتاد لمنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا.
تم افتتاح المركز بحضور أ /تيريسا موريرا ،رئيس
قسم المنافسة وحماية المستهلك بمؤتمر
األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،وممثلين عن
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أجهزة المنافسة من دول الشرق األوسط وشمال
إفريقيا (الجزائر ،تونس ،فلسطين ،األردن ،المغرب،
لبنان) وعدد من الخبراء والمختصين بمجال
المنافسة.
ويعد هذا المركز بمثابة مرحلة جديدة لقيادة
المنطقة العربية وإفريقيا في صياغة وتحديث
قوانين حماية المنافسة ،ومكافحة الممارسات
االحتكارية العابرة للحدود وضمان حرية السوق،
وتأكيدا على أهمية الدور الذي تقوم به أجهزة
ً
المنافسة حول العالم ،في منع االحتكار ودعم
حرية االقتصاد ،ومساعدة المشروعات الصغيرة
والمتوسطة على دخول األسواق وكسر الحواجز
التي تقف أمامها في حالة وجود وضع مسيطر
في تلك األسواق ،وضمان وجود منافسة لتحفيز
الشركات على االبتكار وتقديم منتجات وخدمات
بجودة أعلى وأسعار عادلة للمستهلكين.

ويهدف المركز إلى:

١

إعداد برامج تدريبية ،وورش عمل ودورات بمقر الجهاز لممثلي
أجهزة المنافسة بدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،باإلضافة
إلى الطالب الدارسين لقوانين المنافسة بكليات الحقوق
واالقتصاد والعلوم السياسية.

٢

تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي فى التعامل مع الممارسات
االحتكارية العابرة للحدود ،في دول الشرق األوسط وشمال
إفريقيا.

٣

نشر قوانين وسياسات حرية المنافسة بين الدول األعضاء.

٤

مساعدة الدول على سن تشريعات جديدة تتعلق بحرية المنافسة

مؤتمرات وورش عمل
دورة تدريبية بعنوان «خلق األسواق وإطالق
العنان لتطوير القطاع الخاص عن طريق
المنافسة» المقدمة من البنك الدولي
بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي
لالقتصاد والتمويل فى الشرق األوسط بدولة
الكويت فى الفترة من  17-13يناير .2019
قام الجهاز بإرسال بعض العاملين لزيارة
دراسية حول موضوع «قضايا المنافسة في
سوق المستحضرات الطبية واألدوية» وحضور
اجتماع «مجموعة العمل المتخصصة للبحث
فى قضايا المنافسة في قطاع األدوية»،
المقدم من اإلدارة االتحادية لمكافحة
االحتكار في روسيا  FASمن  26إلى  28مارس
.2019
المشاركة في ورش العمل التي نظمتها
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD
في الفترة من  26إلى  28فبراير  2019حول
الموضوعات التالية:
 التحديات األخيرة في المنافسة في األسواقالدوائية؛ وقد تناولت ورشة العمل دراسة
التأثير والدور الذي تلعبه أجهزة المنافسة في
قطاع األدوية ،مع تبادل الخبرات حول كيفية
معالجة الممارسات المقيدة للمنافسة ،كما
ناقشت التحديات التي قد تواجه أجهزة
المنافسة في عمليات التحقيق في مثل هذه

الممارسات وكيفية فرض العقوبات ،ودور أجهزة
المنافسة في حماية وتشجيع االبتكار.
 يوم المنافسة الخاص بمنظمة التعاوناالقتصادي والتنمية؛ ولقد أتاح هذا اليوم فرصة
فريدة لمناقشة أحدث الموضوعات التي تناولتها
مؤخرًا لجنة المنافسة في  OECDوالتي تضمنت
جلسات حول القيود الرأسية في التجارة اإللكترونية،
والمنافسة غير السعرية في األسواق الرقمية.
المشاركة في ورشة العمل اإلقليمية التي
تعقدها لجنة المنافسة بالكوميسا حول
الممارسات التجارية المقيدة للمنافسة ،وذلك
خالل الفترة من 24ـ 26يونيو  ،2019بنيروبي -كينيا.
المشاركة في المؤتمر السنوى الثامن عشر
لشبكة المنافسة الدولية  ICNفي الفترة من
 13إلى  17مايو  ،2019بدولة كولومبيا -مدينة
كارتاخينا.
المشاركة في ورشة العمل اإلقليمية التي
تعقدها لجنة المنافسة بالكوميسا حول
الممارسات التجارية المقيدة للمنافسة ،وذلك
خالل الفترة من  26-24يونيو .2019
المشاركة في ورشة العمل التي تنظمها شبكة
المنافسة الدولية  ICNحول االندماج في األسواق
الرقمية ،وذلك في طوكيو ،اليابان من 8 -6
نوفمبر .2018
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األوراق البحثية
ورقة بحثية عن تراخيص حقوق الملكية الفكرية وقانون حماية المنافسة
قام الجهاز بالمشاركة في اجتماع لجنة
المنافسة بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
( )OECDالمتعلق «بترخيص حقوق الملكية
الفكرية وقانون حماية المنافسة» .وعرض هذا
الموضوع في ورقة بحثية تضمنت أهمية إيجاد
درجة التوازن المناسبة بين حماية حقوق الملكية
الفكرية والتشجيع على االبتكار ،حيث تهدد
التراخيص الضارة بالمنافسة مثل هذا التوازن،
وذلك نظ ًرا الحتمالية وضعها للكيانات في وضع
مسيطر قد تسيء استخدامه ومن ثم تتسبب
في وقوع الضرر على المستهلكين والمنافسة،
واإلضرار بالحوافز االبتكارية بما يؤدي إلى الجمود
االقتصادي.
وقد تناول الجهاز هذه المسألة فى ثالث قضايا
كانت تتعلق بحقوق بث الفعاليات الرياضية،
والتي كانت محمية بحقوق التأليف والنشر ويجوز
ترخيصها ،وهى قضايا ضد شبكة بي إن سبورتس
واالتحاد اإلفريقي لكرة القدم (الكاف) واالتحاد
الدولى لكرة القدم (الفيفا) .حيث تبين أن شروط
الترخيص تسببت في وضع هذه الكيانات في
وضع متميز ترتب عليه اإلضرار بفعالية المنافسة،
ومن ثم استخدم الجهاز العديد من التدابير
التصحيحية في معالجة هذه المخاوف واسترداد
المنافسة فى السوق.
في القضية ضد «بي إن
سبورتس» ،كانت «بي إن
سبورتس» تتمتع بوضع
مسيطر في سوق بث
الفعاليات الرياضية المباشر من خالل األقمار
الصناعية في مصر ،إال أنها أساءت استخدام هذا
الوضع عندما أجبرت المشتركين إلى التحول
لمنصة قمر صناعي تمتلكها الشركة للتمكن من
الوصول إلى شبكة قنوات «بى إن سبورتس» ،األمر
الذى ترتب عليه حرمان منصات األقمار الصناعية
األخرى من قدرتها على بث المحتوى الرياضي
األساسي.
أما في القضية ضد االتحاد األفريقي لكرة
القدم (الكاف) ،فكانت األخيرة قد منحت
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شركة الجاردير -إحدى شركات البث واإلذاعة-
صفة الحصرية العالمية على الحقوق اإلعالمية
والتسويقية في جميع البطوالت والمنافسات
عاما ،حيث
اإلفريقية لكرة القدم لفترة عشرين
ً
قامت الجاردير بترخيص هذه الحقوق من الباطن
إلى شركات مثل «بي إن» لفترات زمنية طويلة
مماثلة ،األمر الذي ربما يكون له أثره في تعزيز
قدرة «بي إن» على المزيد من إساءة استخدام
ً
سابقا.
وضعها المسيطر ،مثلما كانت عليه
كما كان لغياب إجراءات المناقصات العادلة
مصحو ًبا بحصرية الترخيص الفضل فى اكتشاف
الجهاز أن إجراءات الكاف ضارة بالمنافسة وكرة
القدم في مصر وفي
القارة اإلفريقية.
أخي ًرا ،كانت «الفيفا» كذلك
في وضع مسيطر أساءت
استخدامه على غرار
«الكاف» من خالل منح حقوق حصرية بالترخيص
الضار بالمنافسة إلى شبكة «بى إن سبورتس».
وقد اختتم الجهاز الورقة البحثية بالتأكيد على
سياسته بشأن إساءة الوضع المسيطر باستخدام
حقوق الملكية الفكرية ،أال وهو منع التراخيص
التى تضر بالمنافسة ورفاهية المستهلك وذلك
بحماية الهيكل التنافسي لألسواق.
وقد دعى الجهاز من ِق َبل المنظمات اإلقليمية
بعمل استعراض لتلك الورقة كنموذج يفيد دول
المنطقة فى مثل تلك التراخيص.

رابعا:
ً
التوعية
ونشر ثقافة المنافسة
برنامج التواصل اإلعالمي
برنامج التوافق مع قانون حماية المنافسة
برنامج التواصل األكاديمي
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توعية ونشر ثقافة المنافسة
إن المتابع ألنشطة الجهاز سيالحظ االهتمام الذي يوليه لخلق وتنمية الوعي بقواعد المنافسة
الحرة والفهم الواضح لألحكام والقواعد التي ينص عليها القانون ،فباإلضافة إلى تخصيص جانب
كبير من مجهودات الجهاز للتأكيد على دوره لوقف المخالفات والممارسات الضارة باألسواق ،اتجه
إلى العمل على التوعية ونشر ثقافة المنافسة ،التي تعتبر حجر األساس في طبيعة عمله ،لما
ينتج عن انتشار هذه الثقافة من إيجابيات؛ تعود بالنفع على االقتصاد المصري ككل ،وتشجع على
االبتكار واإلبداع الذي يؤدي بدوره إلى توفير المنتجات األعلى جودة واألقل سعرًا واألكثر تنوعً ا ،بما
يساهم في تحقيق الغاية االقتصادية األهم؛ أال وهي زيادة اإلنتاج وزيادة الدخل وتحسين مستوى
المعيشة الفرد ورفاهيته ،كما أنها العامل األهم في تحسين الوضع االقتصادي والمنافسة
االقتصادية التي تنعكس على الوضع المعيشي للمواطنين.
ويستمر الجهاز في عمله على نشر ثقافة المنافسة من خالل برامجه األساسية للتوعية بالقانون،
والتي تستهدف كل فئة على حدة ،لضمان تحقيق أقصى درجات االستفادة ،والرد على التساؤالت
واالستفسارات الخاصة بمجال المنافسة بالشكل الذي يضمن االستيعاب الكامل والمرجو من
خالل البرامج التالية:

برنامج التواصل اإلعالمي
ً
انطالقا من قناعة الجهاز بأهمية دور اإلعالميين والصحفيين في توعية المواطنين ،فإنه يولي
أهمية كبيرة للتواصل مع اإلعالم بشكل مستمر لضمان نشر وتعزيز ثقافة المنافسة في
المجتمع ،ولتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات للرأي العام .ويعتمد الجهاز في هذا الصدد على
برامج التواصل اإلعالمي ،من خالل ما يجريه من حوارات صحفية ولقاءات تليفزيونية ،باإلضافة إلى
الحلقات النقاشية التى يعقدها الجهاز بصفة دورية مع السادة الصحفيين ،وما يصدر عنه من
تصريحات وبيانات صحفية ،فض ًلا عن رصد أهم األخبار التى تنشر عنه ،وعلى سبيل المثال وليس
توضيحا لذلك:
الحصر
ً

الحوارات الصحفية
الصحيفة

التاريخ

اليوم السابع

يونيو ٢٠١٨
سبتمبر ٢٠١٨
أغسطس ٢٠١٨
أغسطس ٢٠١٨
أكتوبر ٢٠١٨
يناير 2019

الوطن
مصراوي
أموال الغد
 cnnبالعربي
األهرام
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اللقاءات التلفزيونية
اسم البرنامج

برنامج مساء Dmc

مع اإلعالمي أسامة كمال
برنامج يحدث في مصر مع
اإلعالمي شريف عامر
برنامج ملعب on

مع اإلعالمي سيف زاهر

التاريخ

يونيو

٢٠١٨
أغسطس

٢٠١٨

ديسمبر

٢٠١٨

برامج الراديو
اسم البرنامج

التاريخ

المحطة

يونيو

كالم معقول

٢٠١٨

المداخالت التلفزيونية
اسم البرنامج

القناة

التاريخ

برنامج على مسئوليتي

صدى البلد

يونيو

٢٠١٨

برنامج روسيا 2018

أون سبورت

يونيو

برنامج أون اليف

أون اليڤ

يونيو

٢٠١٨
٢٠١٨

برنامج ساعة من مصر

الغد

يونيو

٢٠١٨

برنامج اكسترا نيوز

سي بي سي

يونيو

٢٠١٨

برنامج حضرة المواطن

الحدث اليوم

يوليو

برنامج ساعة من مصر

الغد العربي

يوليو

٢٠١٨
٢٠١٨

برنامج رأي عام

تن تي ڤي

سبتمبر ٢٠١٨

برنامج نشرة األخبار

إكسترا نيوز

سبتمبر ٢٠١٨

برنامج مساء دي إم سي

دي إم سي

سبتمبر وأكتوبر
ونوفمبر

برنامج صالة التحرير

صدى البلد

أكتوبر

٢٠١٨
٢٠١٨

برنامج هنا العاصمة

سي بي سي

أكتوبر

٢٠١٨

برنامج الشهبندر

الحدث اليوم

أبريل

٢٠١٩
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البيانات الصحفية
أصدر الجهاز ما يقرب من ( )20بيا ًنا صحف ًّيا حول أنشطته وقرارات مجلس اإلدارة ،إعما ًلا لمبدأ
الشفافية وإتاحة المعلومات للرأي العام ،وذلك خالل الفترة الزمنية لهذا التقرير ،وعناوينها
كاآلتي- :
جهاز حماية المنافسة يلزم الفيفا بالبث األرضى لمباريات كأس العالم
الكوميسا تفتح تحقيق ضد الفيفا حول وقوع ضرر على حرية المنافسة
ً
المعلنة
والمستهلكين بامتناعها عن منح حق البث لعدد  22مباراة
وفقا لسياسته ُ
في نطاق السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا
جهاز المنافسة فى سنغافورة يمنع اندماج كان مزمع حدوثه بين شركتي  Uberو
Grab
القضية األكبر فى تاريخ جهاز حماية المنافسة ضد  70شركة من أصحاب مصانع
الطوب الطفلي
جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط
باتفاقها على رفع األسعار
تداول وسائل اإلعالم عن وجود مفاوضات بين مجموعة أوبر ومجموعة كريم
صدور حكمي محكمة االستئناف بتأييد األحكام الصادرة في حق مجموعة شركات
بي إن سبورتس
إرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن تداول الزي المدرسي واألدوات المدرسية
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية يقرر بعض اإلجراءات لتنظيم
المنافسة في سوق النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول (أوبر وكريم)
افتتاح المركز اإلقليمي الدولي لحماية المنافسة بدول الشرق األوسط وشمال
إفريقيا
جهاز حماية المنافسة :تغريم «الكاف» مليار جنيه عنوان للحقيقة وتأكيد على
خضوع «االتحاد» للقوانين المصرية
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المحكمة االقتصادية تغرم عيسى حياتو وهشام العمراني بإجمالي غرامات مليار
جنيه
دكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة يناقش إجراءات التحقيق في
الممارسات االحتكارية
مخالفة شركة أبل وموزعيها لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية
إعالما رسم ًّيا من جانب
تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية
ً
الشركتين العالميتين أوبر وكار-يم بإبرام عقد شراء آجل موقوف تنفيذه على
موافقة الجهاز
جهاز حماية المنافسة يستقبل نظيره السعودي لبحث التعاون المشترك
جهاز حماية المنافسة :فحص القرار رقم  43لسنة  2016لبيان ما إذا كان من شأنه أن
يؤدى إلى اإلضرار بالمنافسة داخل السوق المصري
«أوبر وكار-يم» ُتطلع جهاز حماية المنافسة المصري بتفاصيل عملية «االستحواذ»
وتنتظر قراره بشأن الصفقة
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية يثمن التعاون الذي أبدته
الشركة الوطنية للسيارات
خروج شركة جلوفو من السوق المصري
شركتى جلوفو وديليفري هيرو تؤكدا حرصهما على التوافق مع أحكام قانون
حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية المصري
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية بمد فترة
الدراسة والفحص لعملية استحواذ شركة أوبر على شركة كار-يم
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أبرز عناوين التصريحات الصحفية:
رئيس جهاز حماية المنافسة:
«فيفا» و»بي.إن» خالفا القوانين
ولن نترك حق المصريين

رئيس جهاز حماية المنافسة:
حريصون على حماية االقتصاد الحر
ومواجهة السياسات االحتكارية

رئيس جهاز حماية المنافسة:
نتصدى للممارسات االحتكارية
بقطاع الدواء

رئيس جهاز حماية المنافسة:
لن نسمح باالحتكار فى قطاع
تكنولوجيا المعلومات

رئيس جهاز حماية المنافسة:
«حماية المنافسة» يعد دراسة
شاملة لقطاع تكنولوجيا المعلومات

رئيس جهاز حماية المنافسة:
قانون حماية المنافسة يهدف
لتحقيق حرية اختيار المستهلك

تحقيق المنافسة يقلل من التضخم
ويحد من البطالة

رئيس جهاز حماية المنافسة:
ندرس تحديد سعر عادل لبيع الطوب
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إلزام الفيفا بمنح حق البث األرضي المباشر لعدد
 22مباراة في بطولة كأس العالم روسيا 2018

رئيس جهاز حماية المنافسة:
ال نقبل أن تتحول الغرف الصناعية والتجارية إلى
أداة لإلضرار بالسوق

رئيس جهاز حماية المنافسة:
ندرس جميع الخيارات واإلجراءات الجنائية ضد
مخالفات «الفيفا» و«بي.إن.سبورتس»

رئيس جهاز حماية المنافسة:
الفيفا تقاعست عن بث  22مباراة من كأس العالم
في مصر ودول الشرق األوسط

رئيس جهاز حماية المنافسة:
«بي.إن.سبورت» و»أوبر وكريم» و»مصانع
الطوب» فى قبضة الجهاز

رئيس جهاز حماية المنافسة:

رئيس جهاز حماية المنافسة:

-

رئيس جهاز حماية المنافسة:

٦٢ ٢٠١٩

يكشف تفاصيل التعاون مع «الكوميسا» لفحص
استحواذ «أوبر» على «كريم»

رئيس جهاز حماية المنافسة:
تغريم «الكاف» مليار جنيه يؤكد خضوعه للقوانين
المصرية

الحلقات النقاشية:

حلقة نقاشية مع السادة الصحفيين في  29أكتوبر 2018
قام الجهاز برئاسة الدكتور /أمير نبيل جميل بعقد أولى الحلقات النقاشية مع نخبة
من الصحفيين المختصين والمعنيين بتغطية ومتابعة أخبار الجهاز ،وذلك لعرض
أحدث قضايا االحتكار وأهمها بمختلف قطاعات السوق المصري ،وخطط العمل
واالستراتيجيات الجديدة ،وآليات مراقبة األسواق ،وما يسعى الجهاز إلى تحقيقه خالل
الفترة المقبلة ،وذلك بحضور ما يقرب من  30صحفي ومراسل ممثلو مختلف المواقع
والصحف اإلخبارية المصرية والدولية .كما عقد رئيس الجهاز لقاءات نقاشية مع عدد
من رؤساء تحرير الصحف والبرامج التليفزيونية ،وكبار كتاب الرأي.

التواصل اإللكتروني:
جيدا دور التواصل عبر اإلنترنت ،من أجل توفير وإتاحة المعلومات للجمهور
يعى الجهاز
ً
وسرعة وصولها ،وضمان انتشارها ،ولهذا يحرص الجهاز على تحديث موقعه اإللكتروني
وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي بشكل دوري ،وسرعة التواصل والتفاعل
مع الجمهور ،وتلقى شكاوى المواطنين ،والتواصل معهم ،واتخاذ اإلجراءات المتبعة تجاه
الشكاوى.

٦٣
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الموقع اإللكتروني

www.eca.org.eg

يعمل الجهاز على تطوير الموقع اإللكترونى الرسمي
بشكل مستمر ،حتى يضمن سهولة الوصول إلى
المعلومات ومتابعة آخر المستجدات عن أنشطة
الجهاز ،باإلضافة إلى إمكانية االطالع على العديد
من المطبوعات الخاصة بالجهاز والدراسات والتقارير،
ويعمل الجهاز على إعادة هيكلة الموقع ،وإطالقه
فى نسخته الجديدة قري ًبا ليكون أكثر سهولة
وفعالية.

الصفحات الرسمية للجهاز على مواقع التواصل االجتماعي
زاد التفاعل على الصفحات الرسمية للجهاز بمواقع التواصل االجتماعى فيسبوك وتويتر
ولينكد إن ،ووصل عدد المشتركين بصفحة فيسبوك ألكثر من  27000مشترك ،باإلضافة إلى
العمل بشكل تفاعلي أوسع من خالل سرعة الرد على الرسائل الواردة ،وعلى التعليقات
المختلفة .ويتم نشر البيانات الصحفية باللغة العربية واإلنجليزية ،وباستخدام الصور ومقاطع
الفيديو التي تساعد على سرعة التواصل والتفاعل مع الجمهور.

التقرير السنوي ٢٠١٨
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٦٤ ٢٠١٩

برنامج التوافق مع قانون حماية المنافسة
يحرص الجهاز على التواصل مع كل من له صلة بقانون حماية المنافسة؛ سواء
مما ينطبق عليهم القانون من شركات بمختلف القطاعات ومجتمع أعمال،
أو مطبقو القانون من النيابة والمحاكم المختلفة ،لتحقيق هدف الجهاز في
المساعدة على التوافق مع قانون حماية المنافسة ،وللتعريف بالجهاز ودوره
في حماية المنافسة وتعزيز مناخ االستثمار ،وأساليبه في فحص القضايا
المتعلقة بالممارسات االحتكارية ،واستعراض نبذة عن قانون حماية المنافسة
والتعديالت المقترحة بشأنه ،وغيرها من الموضوعات التى تختلف حسب طبيعة
الجهة التي عقدت معها الورشة.

وفي هذا الصدد عقد الجهاز ورشة عمل ،بالتعاون مع الشركة العربية
للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما» التابعة لوزارة الصحة

حرصا من الجهاز بتوطيد أواصر التعاون مع الجهات ذات الصلة على الصعيد
ً
المحلي ،وفي إطار الدور المنوط به في تعزيز ونشر ثقافة المنافسة ،شارك
الجهاز برئاسة د /أمير نبيل جميل – رئيس مجلس اإلدارة ،بالندوة التي عقدت بمقر
أكديما في  5أكتوبر  ،2018بحضور الدكتورة /ألفت غراب ،رئيس مجموعة أكديما
الدوائية ،وعدد كبير من أصحاب شركات إنتاج وتوزيع ومصدري األدوية ،وقد
استهدفت الندوة أهم المخالفات االحتكارية التي تنتشر فى القطاع الدوائي
كإساءة استخدام حقوق البراءة ،وأساليب منع دخول المنافسة المحتملة
ألصحاب البراءات ،وتم استعراض التجربة المحلية والدولية في هذا الصدد.
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برنامج التواصل األكاديمي:
يعطى الجهاز أولوية لبرنامج التواصل األكاديمى إيما ًنا منه بأهمية الربط بين النظرية
والتطبيق لما له من أثر على نجاحه فى خلق جيل من االقتصاديين والحقوقيين على علم
عمادا لعمل الجهاز ،وفيما يلى أهم ما قام به الجهاز في
بقضايا المنافسة ،والذين هم
ً
هذا الصدد:

١

نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة في الفترة من  27يناير حتى  5فبراير 2019
استمرا ًرا لنجاح دور الجهاز في برنامج التواصل األكاديمي ،تم عقد الدورة الثامنة لنموذج
محاكاة الجهاز لعام  2019بمشاركة طالب كليات الحقوق واالقتصاد والعلوم السياسية
من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة ،وقد أتاح الجهاز للمتدربين الحضور بشكل
يومى خالل فترة الدورة  -ثمانية ( )8أيام  -والتعرف على المهام التي يقوم بها العاملين
بالجهاز ومحاكاتها والتعامل مع المتدربين كما لو كانوا موظفين بالجهاز؛ كما تم
تقسيم المتدربين إلى فرق عمل لبحث قضايا افتراضية ذات صلة بقانون حماية المنافسة،
وفي نهاية الدورة تم اإلعالن عن الفريق الفائز ،وتم مكافأته من الجهاز بحضور فترة
التدريب الصيفية (شهر).
َّ
األمر الذي يعكس سعى الجهاز لتحفيز الطالب عن طريق خلق نوع من المنافسة البناءة
بين الفرق المشاركة في الدورة ،وإلحاق بعضهم للعمل بالجهاز ،وقد أصبحت هذه الدورة
دافعا لنا
مطل ًبا ومحل استفسار من جانب الجهات األكاديمية كل عام ،وهذا ما جعلها
ً
الستكمال ما بدأناه ،وبما يساهم فى إعداد كوادر بشرية مدربة وقاعدة أكاديمية من بين
فئة الطلبة والتي يمكن االعتماد عليها مستقب ًلا في إمداد الجهاز بالخبرات الفنية التي
لديها الوعي بقانون المنافسة وآلية العمل بالجهاز.
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 ٢المشاركة في ندوة وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة األمريكية
حول دور وتشريعات جهاز حماية المنافسة في  28يناير 2019
ناقشت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة األمريكية بالقاهرة ندوة عامة بعنوان
«جهاز حماية المنافسة :الدور واألدوات والتعديالت التشريعية» برئاسة د /أمير نبيل جميل-
رئيس الجهاز ،واألستاذ /أحمد حسام -عضو وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة
األمريكية .وقد تناولت الندوة دور الجهاز وصالحياته ،وأدواته القانونية المستخدمة لضبط
السوق ،ومردود ذلك على االقتصاد ،وموقع الجهاز من االحتكارات الحكومية ،والفرق بين
دور الجهاز وجهاز حماية المستهلك ،والتعديالت التشريعية المرتقبة على القانون.

 ٣المشاركة في ملتقى التوظيف السنوي لطالب القانون والعديد من
المحامين والتي تنظمه  The Law Magazineفي  ٣٠مارس 2019

دعت مجلة  The Law Magazineالجهاز باعتباره الجهة الحكومية الوحيدة المنوط بها
إنفاذ قانون حماية المنافسة الذى يعد إحدى الركائز األساسية التي يستند عليها اقتصاد
السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات االقتصادية بما يضمن حرية
ً
وفقا للقواعد التى تحكم السوق.
دخول األشخاص إلى السوق والخروج منها،
وهو أول حدث قانوني يضم جميع مكاتب المحاماة ،والجهات الحكومية ،والمنظمات
غير الحكومية ،واإلدارات القانونية للشركات ،لإلجابة على جميع تساؤالت المشاركين من
طالب القانون والمهتمين بمجال العمل القانوني وليس لديهم الخبرات الوظيفية الالزمة.
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تحقيقات النيابة
واألحكام القضائية
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٦٨ ٢٠١٩

في إطار السياسة العامة للجهاز
للتنسيق مع الجهات المختصة بإنفاذ
قانون حماية المنافسة؛ يتعاون الجهاز
مع النيابة العامة والجهات القضائية
ذات الصلة ،وذلك فى إطار اختصاص
الجهاز الوارد بالمادة  21المتعلقة بتحريك
الدعوى الجنائية .وخالل الفترة ما بين
مايو  ،2018وحتى يونيو  2019حصل الجهاز
على عدد من األحكام القضائية الصادرة
عن الجهات القضائية المختلفة سواء
المحاكم االقتصادية أو محاكم مجلس
الدولة ،والتى أيدت قراراته ،وأكدت على
صحتها واتفاقها مع صحيح حكم
القانون ،وفيما يلى عرض ألبرز هذه
األحكام باإلضافة لموقف القضايا التي
تم إحالتها للنيابة العامة:
في فبراير  ،2019أصدرت المحكمة االقتصادية (مستأنف) ،حكمها بغرامة قدرها 420
مليون جنيه على عدد من مسئولى كبرى شركات األدوية فى القضية التي أحالها الجهاز
للنيابة العامة رقم  2952لسنة .2016
في سبتمبر  ،2018أصدرت المحكمة االقتصادية (مستأنف) حكمها بتأييد تغريم شبكة
قنوات بي .إن سبورت اإلعالمية ،مبلغ  400مليون جنيه ،في القضية رقم  200لسنة ،2017
لقيامها بربط بيع البطوالت الدورية بعضها ببعض ،على الرغم من أن كل بطولة تمثل
منتجا منفص ً
حمل المشتركين أعباء
ً
ال وغير مرتبط بأية شكل من األشكال باألخرى ،مما ُي ِّ
إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطوالت التي يرغبون في مشاهدتها
بشكل منفصل.
في سبتمبر  2018أصدرت المحكمة االقتصادية (مستأنف) حكمها بتأييد تغريم شبكة
قنوات بي .إن سبورت اإلعالمية ،مبلغ  400مليون جنيه ،في القضية رقم  280لسنة ،2017
لقيامها بإجبار المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصري إلى قمر
سهيل سات القطري على نفقتهم الخاصة ،لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة دون
وجود سبب تقني يستدعى القيام بهذا التحويل.
في ديسمبر  2018أصدرت المحكمة االقتصادية حكم أول درجة بتغريم  10متهمين مبلغ
 500مليون جنيه لكل متهم ،في ٠القضية رقم  2823-732لسنة  2016الخاصة بمستلزمات
القلب ،ثم تم التصالح فيها فى مايو .2019
فى يوليو  ،2019أصدرت المحكمة االقتصادية (مستأنف) حكمها بتأييد تغريم الرئيس
السابق لالتحاد اإلفريقى لكرة القدم «كاف» عيسى حياتو ،مبلغ  200مليون جنيه ،والسكرتير
العام األسبق لالتحاد هشام العمرانى مبلغ  500مليون جنيه ،في القضية الخاصة ببيع
حقوق البث الخاصة باالتحاد لشركة الجاردير الفرنسية ،فى القضية رقم  637لسنة .2017
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يوضح الجدول اآلتي موقف القضايا ،باإلضافة إلى تلك التي
ما زالت قيد التحقيقات أمام النيابة العامة:

أوال:
ً

القضايا المعروضة أمام المحكمة االقتصادية:

م

القضية

1

الصيادلة
2015

2

3

4

بي إن
سبورت
اإلعالمية

الكاف (االتحاد
اإلفريقى لكرة
القدم)

الدواجن
البيضاء
5
(السماسرة)

أرقام القضية سبب التحويل
تاريخ
للنيابة
بالنيابة
التحويل للنيابة
2
ديسمبر
2015

2016 / 2952

3
يناير
2017

2017/200

3
يناير
2017

2017/280

مخالفة
منافسة

مخالفة
مادة

الموقف الحالي

م (/6أ ،د)

صدر حكم استئناف بالغرامة 420
مليون جم ،فى 2019/2/19

م ( 8د)
مخالفة
منافسة

تغيير الباقات  2018/9/4حكم
مستأنف بغرامة  400مليون جم

تغيير األقمار حكم مستأنف بغرامة
م ( 8د ،ز)
 400مليون جم ،فى 2018/9/4

7
يناير
2017

2017/637

مخالفة
منافسة

م8
(أ ب د هـ)

صدر حكم مستأنف بتغريم المتهم األول
عيسى حياتو  200مليون جم والمتهم الثاني هشام
العمراني  500مليون جم ،في يوليو 2019

1
أغسطس
2017

2017 -1943

مخالفة
منافسة

م (/6أ)

متداول أمام المحكمة :تم التحويل
إلى محكمة دمياط

ثانيا :القضايا المنظورة أمام النيابة العامة:
م

القضية

النقل البري
(نولون)
1
دمياط
2

الطوب
الطفلي

أرقام القضية سبب التحويل
تاريخ
للنيابة
بالنيابة
التحويل للنيابة
16
أغسطس
2018

-38-37
2018/39

16
أغسطس
2018

2018 / 1498
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مخالفة
مادة

الموقف الحالي

مخالفة
منافسة

م(/6أ)

متداول أمام النيابة  -جنح
اقتصادية

مخالفة
منافسة

م(/6أ)

متداول أمام النيابة

التقارير
والمؤشرات المالية
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إيمانًا من الجهاز بأن كل جهة هى جزء من المنظومة االقتصادية ،وتلعب دو ًرا في المحافظة على
المال العام ،وكذلك العمل على ترشيد اإلنفاق إلى أقصى حد للتخفيف من أثر النفقات على موازنة
الدولة ،والصرف للضرورة فقط فيما يحتاجه الجهاز للقيام بدوره دون التأثير على فعاليته ،قام الجهاز
باآلتي:
إيفاد أعضاء الجهاز للمأموريات الخارجية ،ومحاولة تمثيل الجهاز في المحافل الدولية
لضمان تواجد الجهاز وكذا زيادة خبرات أعضائه.
تفعيل منظومة الدفع اإللكتروني الحكومية الخاصة بالمرتبات والموردين ،وكذا
تفعيل المنظومة اإللكترونية لإلدارة المالية والموازنة كلها.
العمل على تخفيض التكاليف الشهرية الخاصة بمقر الجهاز الحالي ،والخاصة
بالخدمات التي تقدمها إدارة القرية الذكية.
الحصول على تقرير نظيف من الجهاز المركزى للمحاسبات للعام الثالث عشر على
التوالي دون مالحظات خالل العام المالي .2019/2018
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إحصائيات عن الجهاز في الفترة
من يونيو  2018حتى يوليو 2019
الحاالت التي تم االنتهاء منها

٪٣٣

البالغات

٪٦٧

مبادرة بالدراسة

القرارات الصادرة من الجهاز

٪٤٢

٪٥٨

المخالفات
عدم المخالفات

أنواع المخالفات الصادرة عن الجهاز

٪٢٠

مادة ٦

٪٨٠

مادة ٧
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أبرز ما ُكتب عن جهاز حماية
المنافسة بمقاالت وأعمدة الرأي
ولعل ذلك يفسر لنا ذلك اهلجوم الذي يشنه اآلن بعض كبار املنتجني واملستوردين

والتجار من خالل منظماتهم ومؤسساتهم على اجلهاز ،فإذا كانوا ميارسون االحتكارات عل ًنا

أيضا ملن حياول أن مينع احتكارهم وحيمي مجيع
هكذا فليس مستغر ًبا أن يتصدوا عل ًنا ً
املستهلكني من هذا االبتكار… ولذلك يتعني أن جيد اجلهاز كل الدعم الرمسي واحلكومي

أيضا يف مواجهة تلك احلملة اليت يتعرض هلا اآلن واليت تستهدف ذبح القطة
والشعبى ً

مبكرا له ،حتى يتم شل حركته وإضعاف هيبته وإصابة املسئولني عنه باخلوف...
ً

من مقالة «دفاع عن االحتكار»
بقلم :عبدالقادر شهيب – الجمهورية
 8نوفمبر 2018

فربغم وجود مؤسسات حديثة ،ملنع املمارسات االحتكارية -مثل جهاز محاية املنافسة ومنع

املمارسات االحتكارية ،واختيار شخصيات قادرة ذات خربات متنوعة إلدارته ،وعلى رأسه
اآلن د .أمري نبيل ،ومن ذوي التخصصات والدراسات املتميزة يف جامعات أمريكية

وأوروبية ،ومن جمموعة منتقاة من اخلربات املصرية املتميزة  -فإن أيديهم مغلولة ،وحتى
يكون هذا اجلهاز مؤثرا ،جيب أن تتوافر فيه معايري االستقالل الشخصي واملؤسسي،

مبعنى أن يظل بعيدا عن التدخالت احلكومية ،وعن تضارب املصاحل ،حتى يكون قادرا على
الفصل بني احلكومة واملنتجني ،وبني املنتجني والتجار واملستهلكني...

من مقالة «حتى ال تتكرر أزمة
البطاطس والطماطم»
بقلم :أسامة سرايا – األهرام
 29أكتوبر2018
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القرية الذكية ،مبنى  ١٩ب ،الدور األول ،طريق مصر إسكندرية الصحراوي
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بريد إلكترونى:

info@eca.org.eg

www.facebook.com/EgyptianCompetitionAuthorityECA
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