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الفحص
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قنوات بين سبورت عدد من المبلغينبالغ

 BEINالفضائية 

Sports

- االعالم والنشر 

- بث مباريات 

CNE

تغيير باقات المشاهدة الخاصة بالقنوات 

الفضائية المتفق عليها مسبقا، حيث تعتبر 

الشركة المشكوفي حقها هى الشركة الوحيدة 

في مجال بث المباريات الرياضية لكرة 

القدم وتحريك االسعار بشكل مبالغ فيه ال 

.تتناسب مع اقتصاديات السوق

إساءة استخدام وضع 

(8مادة )مسيطر 

2-Aug-2016 وجود

(2)مخالفتين 

  ( د، ز8)ثبوت مخالفة المادة 

نايل : أقمار صناعية :  مخالفتين

سات وسهيل سات  ومخالفة 

ممارسات بشأن االشتراكات في 

الباقات

 متداول أمام النيابة

 محمد شريف شركةبالغ

  الدين جمال

 الكيماوية لألسمدة

 والمخصبات

الزراعية

 المالية الشركة

لالسمدة والصناعية

 كيماوية صناعات

توزيع-  األسمدة- 

 الشركة امتناع من الشاكي فيه يتضرر بالغ

 سماد توريد عقد تنفيذ عن ضدها الُمبلَّغ

 إلى أدَّى مما ،2013 لعام فوسفات السوبر

: الجهاز من مبادرة+     السوق من إخراجه

 لنص التوزيع شركات مخالفة مدى فحص

المنافسة حماية قانون من (6) المادة

 كارتيل ) أفقية اتفاقات

( 6 مادة

2-Aug-2016وجود 

(2) مخالفتين

(ب ، أ/6) المادة مخالفة

 بالبيانات الجهاز موافاة وعدم- 

3ق 11م مخالفة

متداول أمام النيابة

المالية الشركة ـ1الجهاز من مبادرةدراسة  

لألسمدة والصناعية

ابو شركة  ـ2        

لألسمدة زعبل  

 كيماوية صناعات

انتاج-  األسمدة-  

 تتم اتفاقات بشأن شبهات وجود للجهاز تبيَّن

فوسفاتية السوبر لألسمدة اإلنتاج شركات بين

 كارتيل ) أفقية اتفاقات

( 6 مادة

23-Aug-2016رفض   - (أ) فقرة (6) للمادة مخالفةمخالفة وجود 

 لتقديم التصالح جراءاتا الجهاز

 معه يستحيل بما األخرى دون شركة

التصالح اجراءات

 متداول أمام النيابة

فحص   

(إخطار)

شركة مصر لألسمنت مبادرة من الجهاز

"قنا " 

- مواد البناء 

اسمنت

" قنا " عدم تقديم شركة مصر لألسمنت 

إخطار بشأن االستحواذ على حصة شركة 

أسيك لألسمنت بشركتي أسيك المنيا و أسيك 

للخرسانة

إخالل واجب اإلخطار 

(19مادة )شأن االستحواذ 

24-Aug-2016وتفعيل نص 19ثبوت مخالفة مادة وجود مخالفة 

تم  - (1) مكرر فقرة 22المادة 

2016-12-24التحويل للنيابة 

 120قيمة التصالح مبلغ تم التصالح

ألف جنية

 نديم عز الدين عبد /بالغ

 الرحيم؛ مدير فرع

 شركة لوب فوياج

للسياحة بالغردقة

السياحة - السياحة شركات السياحة التركية

الروسية

التضرر من المشكو في حقة باالستيالء على 

سوق السياحة الروسي، واحتكاره لفنادق 

معينة في ذلك السوق عن طريق التعاقد 

ا معه بالمخالفة للمادتين   (ط) 8، و 7حصري ًّ

من قانون حماية المنافسة، األمر الذي أدى 

إلى امتناع تلك الفنادق عن العمل مع 

الشركات المصرية، ونتج عنه خروج بعض 

الشركات المصرية من سوق السياحة 

الروسي

عدم ثبوت مخالفة نصوص المواد عدم مخالفةSep-2016-6( 7مادة  )اتفاقات رأسية 

(8)و (7)

إخطار الشاكي والمشكو 

ضده

 تعليمات للبترول العامة الهيئة إصدارالبترولية المنتجاتللبترول العامة الهيئةللكيماويات الشروقبالغ

 من وغيرها لها التابعة الشركات بين للتمييز

-  البترولية المنتجات في العاملة الشركات

 بسحب البيتومين على الحصول بين الربط

 الشركات من البيتومينية المحاليل من كمية

فقط للهيئة التابعة

إساءة استخدام وضع 

(8مادة )مسيطر 

18-Sep-2016نطاق عن يخرج الشكوى موضوعاختصاص عدم 

 قانون حددها التي المخالفات

 قد التعليمات هذه ان حيث ، المنافسة

 الهيئة ) حكومية هيئة من صدرت

( للبترول العامة

تم مخاطبة وزير البترول 

ورئيس مجلس الوزراء بهذا 

الصدد

شركة سوميتومو بالغ

كوربوريشن آسيا 

– والمحيط 

سنغافورة

الصناعات شركة اميليو انتريورز

- الكيماوية 

الراتنج البالستيك

تتضرر شركة سوميتومو كوربوريشن آسيا 

والمحيط  من قيام أحد مديرينها باقتسام 

محتمل للعمالء في مصر مع الشركة الُمبلَّغ 

ضدها والمنافسة لها، وذلك دون علم مدير 

الشركة ، هذا وقد أرفقت الشركة ببالغها 

26طلب اعفاء وفقاًّ لنص المادة 

كارتيل  )اتفاقات أفقية 

( 6مادة 

16-Nov-2016تقررعدم المخالفة ورفض طلب عدم مخالفة

اعفاء المبلغ- اإلعفاء المقدم 

إخطار الشاكي والمشكو 

ضده

تقرير القضايا منتهية الدراسة

2017-05-16 حتي  2016 يوليو
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محمود عبد الرحمن بالغ

/ محمد العسقالني 

رئيس جمعية 

مواطنون ضد الغالء

شركة فيوتشر للوسائل 

وشركة - اإلعالنية 

وشركة - ميديا الين  

فور للوسائل اإلعالنية

- االعالم والنشر 

االعالنات

قيام الشركات الُمبلَّغ ضدها بتكوين كارتل 

احتكاري يمنع  اإلعالنات عن التلفزيون 

المصري

كارتيل  )اتفاقات أفقية 

( 6مادة 

16-Nov-2016عدم ثبوت اتفاق الشركات الُمبلَّغ •عدم مخالفة 

 ضدها على تشكيل تكتل احتكاري

 فيما بينها لمنع اإلعالنات على

التلفزيون المصري

 والمشكو الشاكي إخطار

ضده

فحص   

(إخطار)
شركة بالستيك باكينج الجهاز من مبادرة

بروجكتس بي في

شراء كامل اسهم شركة  )تقديم االخطار تعبئة- البالستك 

بعد  (طابا جروب للعبوات دي بي كيه 

مدة ال تجاوز ثالثين  )انتهاء المهلة القانونية 

بيوم واحد فقط  (يوماًّ 

إخالل واجب اإلخطار 

(19مادة )شأن االستحواذ 

17-Nov-2016ورفض 19ثبوت مخالفة مادة وجود مخالفة  

 22طلب اإلعفاء من تطبيق المادة 

ثم - (1)مكرر فقرة 

قيمة التصالح مبلغ  تم التصالح

 جنية5000

الشركة المصرية بالغ

لخدمات إعالنات 

شركة  )األقاليم 

(بريزنتيشن 

رئيس االتحاد اإلفريقي 

CAFلكرة القدم 

- االعالم والنشر 

-بث مباريات 

CAF - beIN

ممارسات ضارة بالمنافسة بشأن حقوق 

عرض البث التلفزيوني الفضائي واستغالله 

وحقوق الرعاية للمباريات واالحداث 
واالنشطة واستغاللها تجارياًّ

إساءة استخدام وضع 

(8مادة )مسيطر 

3-Jan-2017(ب)، (أ) فقرات 8مخالفة للمادة وجود مخالفة ،

تم التحويل الي النيابة   (هـ)، (د)

3/1/2017

متداول أمام المحكمة 

اإلقتصادية

شركة زيد أند زيد بالغ

للتغذية

تجيز الهيئة العامة للبترول إعطاء افضلية المنتجات البتروليةالهيئة العامة للبترول

زيادة % 15لترسية العقود لشركاتها بواقع 

عم أقل عطاء مقدم من الشركات المنافسة

اختصاص شكلي أو 

(11مادة )موضوعي 

3-Jan-2017تم مخاطبة وزير البترول عدم اختصاص

والهيئة العامة للبترول 

وشركة زيد أند زيد للتغذية

 طلب

 فحص

شكوى

عضو : عالء والي 

مجلس النواب 

ورئيس لجنة 

االسكان  بمجلس 

النواب

الشركة المتحدة 

لألسمنت

- مواد البناء 

اسمنت

ما تمارسه الشركة المتحدة لألسمنت من 

ممارسات سلبية ورفع أسعار األسمنت

اختصاص شكلي أو 

(11مادة )موضوعي 

11-Jan-2017تم مخاطبة لجنة االسكان  عدم اختصاص

بمجلس النواب

فحص   

(إخطار)
شركة بالستيك باكينج الجهاز من مبادرة

بروجكتس بي في

شراء كامل اسهم شركة  )تقديم االخطار تعبئة- البالستك 

بعد انتهاء المهلة  (البال ايجيبت بالستيكس  

بيوم   (مدة ال تجاوز ثالثين يوماًّ  )القانونية 

واحد فقط

إخالل واجب اإلخطار 

(19مادة )شأن االستحواذ 

26-Jan-2017وتطبيق 19ثبوت مخالفة مادة وجود مخالفة  

 مكرر22المادة  

قيمة التصالح مبلغ  تم التصالح

 جنية10000

طلب 

فحص

طلب فحص من 

نيابة الشئون المالية 

والتجارية

شريف عزوز حافظ و 

أسامة كمال محمد

قيام المتهمين بالشراء لغير االستعمال الصناعات الغذائية

موزعة " سكر " الشخصي مواد تموينية 

عن طريق الجمعيات التعاونية واالستهالكية 

إلعادة بيعها بقصد االتجار فيها بعد خلطها 

وتغيير مواصفاتها والحصول على سلع 

تموينية دون وجه حق ومخالفة تحديد أسعار 

السكر المعبأ المربوط على البطاقات 

التموينية

اختصاص شكلي أو 

(11مادة )موضوعي 

9-Feb-2017خروج موضوع طلب النيابة عن عدم اختصاص

اختصاص الجهاز

تم مخاطبة النيابة

سوق المناقصات مبادرة من الجهازدراسة

والممارسات الحكومية  

الخاصة بتوريد 

المستلزمات والمعدات 

الطبية الخاصة بجراحة 

الصدر والقلب

مستلزمات جراحة 

الصدر والقلب

من قانون حماية  (6)شبهة مخالفة المادة 

المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية 

للشركات العاملة في سوق المناقصات 

والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد 

مستلزمات جراحة الصدر والقلب

كارتيل  )اتفاقات أفقية 

( 6مادة 

7-Mar-2017وجود 

(2) مخالفتين

فقرة  (6)ثبوت مخالفة ألحكام المادة 

 (ج)

3 ق11 ومخالفة م6مخالفة مادة - 

مخالفة : متداول أمام النيابة 

(ج)فقرة  (6)ألحكام المادة 

صدور حكم محكمة عدم - 

موافاة الجهاز بالبيانات

صدور حكم محكمة ضد 

شركة غليونجي بالغرامة 

عدم موافاة الجهاز 

مبلغ مائة : بالبيانات 

ألف جم

فحص   

(إخطار)

شركة التوكو مبادرة من الجهاز

أستبلشمنت بي في

إدارة الشركات 

والمؤسسات 

القانونية

استحواذ على اسهم شركة )تقديم االخطار 

بعد انتهاء المهلة  (االميدا فاينانشيال ليمتد 

(مدة ال تجاوز ثالثين يوماًّ  )القانونية 

إخالل واجب اإلخطار 

(19مادة )شأن االستحواذ 

11-Apr-2017وتفعيل 19ثبوت مخالفة مادة وجود مخالفة  

تم  - (1) مكرر فقرة 22المادة  

 جنية5000التصالح ودفع مبلغ 

قيمة التصالح مبلغ  تم التصالح

 جنية5000
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الشركة المصرية شقيق جابر الطاهربالغ

لالتصاالت ـ تي إي داتا

- اتصاالت 

خدمات انترنت

 تضرر الشاكي من ممارسات الشركة  :

 المصرية لالتصاالت والشركة المصرية

وتتمثل في عدم"  تي إي داتا"لنقل البيانات   

 توصيل خدمة اإلنترنت الثابت وقيام موظفي

 الشركة المصرية لالتصاالت بمحاولة

 إجباره على التعاقد مع الشركة المصرية

 لنقل البيانات تي إي داتا وعدم السماح له

 باالشتراك في خدمة اإلنترنت مع مقدم

خدمة آخر

إساءة استخدام وضع 

(8مادة )مسيطر 

11-Apr-2017حفظ الشكوى النتفاء شبهة وجود عدم مخالفة

من  (أ، ب)فقرتي  (8)مخالفة المادة 

قانون حماية المنافسة

 والمشكو الشاكي إخطار

ضده

نادر البطراوي بالغ

رئيس مجلس إدارة 

شركة أسطى 

تكنولوجيز 

لتكنولوجيا 

هدير - المعلومات 

شلبي، مدير عام 

يم -شركة كار

إيجيبت

- النقل والشحن شركة أوبر إيجيبت

نقل بري

لم تقم الشركة بموافات الجهاز بالبيانات 

والمستندات المطلوبة في المواعيد التي 

حددها حتى يتسنى له ممارسة اختصاصاته 

المنصوص عليها في القانون

عدم موافاة الجهاز بما 

مادة )يطلبه من بيانات 

11)

11-Apr-2017وطلب 3 فقرة 11مخالفة المادة وجود مخالفة 

2 مكرر فقرة 22تفعيل نص المادة 

جاري دراسة طلب التصالح 

المقدم من الشركة

شركة الخدمات بالغ

البحثية والصناعية 

والتدريبية 

(رايتك)والهندسية 

الشركة المصرية لنقل 

البيانات 

(تي إي داتا)   

- اتصاالت 

خدمات انترنت

سيطرة شركة تي إي داتا على خط الـ 

“Leased Line ” المتعاقد عليه منذ

 ميجا بيت، وعدم 1 بسرعة 2015فبراير 

تمكين المشكو من التعاقد على الخدمة مع 

مزود خدمة آخر، فضالًّ عن سوء الخدمة 

وبطء سرعة اإلنترنت وعدم توفير السرعة 

المتفق عليها، والخسارة المادية لمبلغ 

االشتراك المدفوع عن فترة الثالثة أشهر 

 جنية7922.23األولى والبالغ 

إساءة استخدام وضع 

(8مادة )مسيطر 

11-Apr-2017حفظ البالغ النتفاء شبهة وجود عدم مخالفة

من  (أ، ب)فقرتي  (8)مخالفة المادة 

قانون حماية المنافسة

 والمشكو الشاكي إخطار

ضده

شركة أوسكار بالغ

للتوزيع ودور 

العرض

الشركة العربية 

لالستثمارات اإلعالمية 

، "عثمان جروب سينما"

دار عرض، ويمثلها 

عمرو حسين / السيد

عثمان

- االعالم والنشر 

دور العرض 

سينما  )السينمائي 

)

قيام الشركة المبلغ ضدها، وهي المسئولة 

سينما "عن تشغيل دار العرض السينمائي 

، لعرض الفيلم المذكور في "الزمالك

األسبوع الثالث لحفلة واحدة في اليوم، مما 

ألحق بالشركة مقدمة البالغ خسائر جسيمة 

النخفاض حجم اإليرادات

إساءة استخدام وضع 

(8مادة )مسيطر 

16-May-2017(ب/8)عدم وجود مخالفة المادة عدم مخالفة ،

تبين قيام الشركة المبلغ ضدها 

بعرض الفيلم محل الشكوى طوال 

األسبوعين األول والثاني في كافة 

الحفالت بدار عرض سينما 

الزمالك، وتبين عدم توقف الشركة 

المبلغ ضدها عن عرض الفيلم في 

األسبوع الثالث

إخطار الشاكي والمشكو 

ضده

رئيس الغرفة بالغ

التجارية بالقاهرة

- الصيادلة شركة سيجما

صناعة الدواء

تضرر أصحاب الصيدليات من قيام شركة 

– " كونجستال"سيجما بقصر توزيع عقار 

على شركة ابن – عقار لعالج نزالت البرد 

سينا لتوزيع األدوية، بعد أن كان يتم توزيعه 

من خالل شركات توزيع األدوية األخرى، 

وكذلك الشركة المصرية لتجارة األدوية

إساءة استخدام وضع 

(8مادة )مسيطر 

16-May-2017عدم ثبوت ارتكاب شركة سيجما عدم مخالفة

لصناعات الدوائية للمخالفة موضوع 

(أ/8م  )الشكوى 

 والمشكو الشاكي إخطار

ضده
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- المواد الغذائية مبادرة من الجهازدراسة

السكر

 دراسة استقصائية عن أوضاع المنافسة :

 داخل سوق السكر عن الفترة من يناير

   لبحث مدى2016حتى أكتوبر  2013

 توافقها والفاعلين فيها مع قانون حماية

 المنافسة، وذلك بهدف الكشف عن

 الممارسات الضارة بالمنافسة دون الحاجة

 النتظار اإلبالغ عنها، أو تسليط الضوء

 على العوامل التي من شأنها إعاقة المنافسة

باألسواق

إساءة استخدام وضع 

(8مادة )مسيطر 

16-May-2017عدم إثبات وجود ممارسات عدم مخالفة

احتكارية على النحو الذي جاء به 

قانون حماية المنافسة، ال يقترح 

تعميم النتائج الواردة في الدراسة؛ 

حيث إن السوق يعاني من اختالالت 

أساسية ترجع إلى وجود سعرين 

سعر السوق الحر، وسعر )للسلعة 

، مما يفتح الباب (السوق التمويني

للفساد والتالعب والمضاربات فضال 

عن وجود لجنة تداول السكر التي 

الشركاتتتابع االتفاق والتنسيق بين 

االتصاالت مبادرة من الجهازدراسة

(التترا)الالسلكية  

فحص بالغ سابق ووجود توصية بإعداد 

دراسة لسوق االتصاالت الالسلكية الخاصة 

وجود بعض الشبهات حول  - (التترا)

أ من قانون /8احتمالية وجود مخالفة للمادة 

حماية المنافسة

إساءة استخدام وضع 

(8مادة )مسيطر 

16-May-2017عدم وجود شبهة مخالفة للقانون في عدم مخالفة

سوق االتصاالت الالسلكية الخاصة، 

وذلك للطبيعة الخاصة لتلك الخدمة 

الُمقدمة لجهات ذات أهمية خاصة


