
 -الدكتور محمود ممتاز، رئیس جھاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة:

 

المؤسسات الدولیة تنظر لمصر على أنھا من الدول الرائدة في مجال حمایة  •
 المنافسة بالشرق األوسط وإفریقیا 

 

نعمل على تدعیم التعاون مع أجھزة المنافسة النظیرة والمنظمات الدولیة ذات  •
 الصلة

 

نعمل على نشر ثقافة المنافسة وتعزیزھا داخل المجتمع المصري سواء في  •
 القطاع الحكومي أو الخاص 

 

الجھاز یعمل على توفیر المناخ التنافسي الالزم وإزالة عوائق دخول السوق  •
 وفتح األسواق أمام االستثمارات المحلیة واألجنبیة 

 

 ات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغرحمایة المنافسة یضمن الحمایة للشرك •

 

ال نقف عائقًا أمام االستثمارات أو توسع الشركات، والدراسات أثبتت أن "حمایة  •
 المنافسة" یزید من حجم االستثمارات 

 

لدینا آلیات كثیرة للقیام بعملنا أبرزھا سلطة "الضبطیة القضائیة".. و"اإلعفاء  •
 اصل معنا الوجوبي" یشجع الشركات على التو

 



نعمل على تحدیث "دلیل توافق" الشركات مع القانون لیكون أكثر دینامیكیة  •
 واإلعالن عنھ قریبًا 

 

االتفاقات األفقیة التي قد تتم بین المتنافسین ھي "الخطر األكبر" على األسواق  •
 وتضر بالمواطن واالقتصاد القومي 

 

صادیة" في غایة األھمیة في ظل التعدیل التشریعي الخاص بـ "التركزات االقت •
 أزمة كورونا.. وننتظر إقراره من مجلس النواب 

 

 ال نسعى لمزید من القضایا ولكن نھدف لعدم ارتكاب المخالفات من األساس •

 

 

رئیس جھاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات  –قال الدكتور محمود ممتاز 
سة النظیرة تنظر لمصر على أنھا االحتكاریة، إن المؤسسات الدولیة وأجھزة المناف

من الدول الرائدة في مجال حمایة المنافسة بالشرق األوسط وإفریقیا، فعلى الرغم من 
عاًما فقط؛ لكنھ تمكن من أن یضع لمساتھ المھمة  ۱٥أن عمر إنشاء الجھاز یقرب من 

 في ھذا المجال خالل تلك الفترة، ونعمل على تدعیم التعاون مع أجھزة المنافسة
النظیرة والمنظمات الدولیة ذات الصلة كشبكة المنافسة الدولیة ومفوضیة المنافسة 

 بالكومیسا.

 

جاء ذلك خالل اجتماعھ مع الصحفیین المعنیین بتغطیة أخبار الجھاز، مؤكًدا على 
إیمانھ بالدور الكبیر الذي تلعبھ مھنة الصحافة واإلعالم في التوعیة، ومساعدة الجھاز 

المنافسة والتوعیة بأحكام القانون، مشیًرا إلى أن استراتیجیة عمل الجھاز  في نشر ثقافة
تقوم على ثالثة محاور رئیسیة؛ یتمثل المحور األول في إنفاذ القانون، وإدخال التعدیل 



التشریعي الخاص باالندماج واالستحواذ، وتدریب العاملین على كیفیة التعامل بسرعة 
فة لوضع إجراءات واضحة لكافة العاملین بكافة المخالفات فائقة مع ھذه اآللیة، باإلضا

المختلفة، بجانب وضع اإلرشادات الخاصة بإعفاء وجوبي للمبّلغ، وتبادل المعلومات 
الحساسة بین المتنافسین، بجانب العدید من اإلرشادات األخرى التي سنقدمھا لمجتمع 

 مال بالمخالفات.األعمال، كدور توعوي یقدمھ الجھاز لمعرفة مجتمع األع

 

أما المحور الثاني فھو الحد من القرارات والتشریعات التي تحد من المنافسة، والحیاد 
التنافسي، ونحن في مباحثات جاریة مع مؤسسة إرادة، للتنسیق في ھذا الشأن، 
والتحدث في مدى تأثیر التشریعات على المنافسة، لسھولة دخول السوق والتوسع فیھ 

األسواق، والتأكد من عدم وجود تشریعات أو قرارات من شأنھا أن تحد والمنافسة في 
 من المنافسة، إضافة إلى التأكد من أن ھناك حیاد تنافسي بین كافة الشركات.

 

المنافسة وتعزیزھا، وسنعمل مع أشخاص  نشر ثقافةأما المحور الثالث فھو محور 
ضائیة واإلعالم؛ لتعزیز فكر على صلة بھذا المحور، منھم األكادیمیون والجھات الق

 وثقافة المنافسة داخل المجتمع المصري.

 

وقال إن ذلك كلھ یسھم في توفیر المناخ التنافسي الالزم، الذي من شأنھ المساعدة في 
إزالة عوائق دخول السوق، وفتح األسواق أمام االستثمارات المحلیة واألجنبیة وتوفیر 

ومتناھیة الصغر، وھو أمر یعزز الحیادیة  الحمایة للشركات المتوسطة والصغیرة
 التنافسیة بین كافة األطراف.

 

وشدد على أن الجھاز ال یقف عائقًا أمام االستثمار أو توسع الشركات بل على العكس 
فھو یقوم بالتشجیع على االستثمار، وھذا لیس مجرد حدیثًا إنشائیا، فالدراسات العالمیة 

لحمایة المنافسة یزید الناتج المحلي لدیھا بنسبة تتراوح  تؤكد أن الدول التي بھا قوانین
٪، كما یزید بھا حجم االستثمارات، ونحن أجرینا دراسة خاصة ۳٪ إلى ۲بین 



بالجھاز، ووجدنا أن ھناك عالقة وطیدة بین وجود قانون لحمایة المنافسة ومنع 
 ل فعّال.الممارسات االحتكاریة وااللتزام بھ، وبین زیادة االستثمارات بشك

 

وأشار إلى أن الجھاز یعمل على حمایة المنافسة، ودوره في خلق بیئة تنافسیة تسمح 
للشركات الصغیرة بالدخول إلى السوق والمنافسة بشكل عادل، دون أن یكون ھناك 
حد من المنافسة جّراء وجود وضع مسیطر في السوق، یحاول أن یخرجھا منھ، أو 

ات العاملة في السوق على عدم دخول ھذه الشركة، أن یكون ھناك اتفاق بین الشرك
مؤكًدا كذلك على أنھ یتم النظر لجمیع االستثمارات على قدم المساواة، بغض النظر 
عّما إذا كانت ھذه االستثمارات محلیة أم أجنبیة، والجھاز لھ دورا إیجابیا في زیادة 

ألسواق، فإنھا تدرس إذا االستثمارات األجنبیة؛ ألن الشركات األجنبیة عندما تنظر ل
ما كانت ھناك منافسة في ھذه األسواق أم ال، وشكل المنافسة بھا، وما إذا كانت تطبق 
قوانین المنافسة بھا أم ال؛ فإذا كنت مستثمًرا أجنبی�ا وترید االستثمار في السوق 
المصري، فإن أول شيء ستبحث عنھ ھو تقریر التنافسیة، فمعیار المنافسة بالطبع 

 ثر على ترتیب مصر بالنسبة لتنافسیتھا.یؤ

 

وقال إن القانون منح الجھاز آلیات للبحث والتقصي، منھا سلطة الضبطیة القضائیة، 
فالعاملین بالجھاز لدیھم الحق في عمل ضبطیات قضائیة على الكیانات االقتصادیة 

ة نتحقق منھا، التي یشتبھ في ارتكابھا مخالفة ألحكام القانون، ولدینا عدة آلیات مختلف
أولھا ھي المطالبة بالبیانات االقتصادیة التي نقوم بمراجعتھا من كافة األشخاص، 
وثانیا لدینا آلیة اإلعفاء الوجوبي للمبلّغ، وھي إعفاء أول من بادر وقام بإبالغ الجھاز 
عن الجریمة أو إمداده باألدلة على وقوعھا، فھو ھنا یحصل على اإلعفاء الوجوبي 

لفة، وھذه اآللیة تشبھ السباق، فنحن نعطي اإلعفاء فقط ألول من یقوم باإلبالغ من المخا
 عن المخالفة، وھي تشجیع للشركات لوقف المخالفات وااللتزام بالقانون.

 

كشف كذلك عن أن الجھاز یعمل حالیًا على توفیر دلیل توافق الشركات وتقدیمھ 
ن مع قانون حمایة المنافسة، كما لمجتمع األعمال، لیعلموا من خاللھ كیف یتوافقو



نضع تعریفات مبسطة لمجتمع األعمال، یعلمون من خاللھا كیف یصیغون عقوًدا ال 
تضر بالمنافسة، وما ھي األشیاء المسموح بھا، واألشیاء التي ال یسمح بھا خالل 
التعامل مع المنافس، فنحن نحاول أن نقرب من مجتمع األعمال، ونقوم بتجدید الدلیل 

موجود بالفعل لدى الجھاز، لنجعلھ أكثر دینامیكیة وتوافق مع الوضع الحالي، ونزید ال
 من التواصل الدائم وورش العمل.

 

وذكر أن االتفاقات األفقیة التي قد تتم بین المتنافسین، ھي الخطر األعظم واألكبر 
ة سعر على المنافسة، وتؤكد الدراسات على أن االتفاقات األفقیة یترتب علیھا زیاد

زائدة عن سعر  %٥۰، أي أن المستھلك قد یدفع %٥۰المنتج بنسبة قد تصل إلى 
المنتج لتذھب مباشرة لمن یمارس الممارسة االحتكاریة، بدال من أن یستفید المستھلك 
بالحصول على المنتج بالسعر التنافسي للسوق، وأن یدور رأس المال الزائد في 

لقومي في النھایة، ولھذا یعمل الجھاز على صناعات أخرى، مما یفید االقتصاد ا
 التصدي لتلك الممارسات.

 

وتطرق إلى نوع آخر من المخالفات التي قد تضر بالسوق وھي عملیات االندماج 
واالستحواذ للشركات، وقال: یجب أن نفرق بین أن ھناك شركة تتوسع أو تقوم 

بین الكیان الذي وال تضر بالمنافسة و Green field Investmentباستثمارات 
یستحوذ أو یندمج مع كیان اقتصادي آخر قائم بالفعل، فھنا ننظر فیما إذا كان ھذا 
الكیان المستحوذ أو المندمج سیخلق كیان مسیطر أو احتكاري في السوق، أو یھدف 
إلى تعزیز شخص معین في السوق، ولدینا دراسات وآلیات متعمقة في كیفیة النظر 

التالي فإن التعدیل التشریعي األخیر في القانون الخاص في ھذه المواضیع، وب
بالتركزات االقتصادیة والمنظور أمام مجلس النواب في غایة األھمیة خاصة في ظل 
جائحة كورونا، حیث نرى أن الشركات تندمج حالیا مع بعضھا البعض بسبب 

 األوضاع الحالیة، ولھذا أرى أنھ الوقت المناسب إلقرار ھذا التعدیل.

 



واختتم حدیثھ بقولھ: إن معیار نجاح الجھاز في عملھ لیس بعدد القضایا التي یحققھا، 
ولكن زیادة المنافسة ودخول االستثمارات والشركات الجدیدة، وتقدیم أجود السلع 

 والمنتجات بأفضل األسعار ھو دلیل نجاح الجھاز وفاعلیة قانونھ.


