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أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس اإلدارة يف الفترة من نوفمبر 2013 إلى 24 نوفمبر2017

األستاذة الدكتورة /منى طعيمة اجلرف  
رئيس مجلس إدارة جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات الحتكارية،

 وأستاذ القتصاد بكلية القتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة  
املستشار/ محمد محمد ذكي موسى 

عضو املجلس اخلاص ورئيس التفتيش القضائي مبجلس الدولة 

•  ممثلون عن الوزارات
األستاذ/ هانئ الدسوقي 

املدير التنفيذي للمجلس الوطني لالعتماد، ممثاًل عن وزارة الصناعة والتجارة واملشروعات الصغيرة 
واملتوسطة 

األستاذ/ إبراهيم السجيني 
رئيس جهاز مكافحة الدعم واإلغراق، ممثاًل عن وزارة الصناعة والتجارة واملشروعات الصغيرة واملتوسطة

األستاذ/ محمد هاني خضير
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار، ممثاًل عن وزارة الستثمار

األستاذ/ ياسر صبحي 
املدير التنفيذي لوحدة السياسات املالية الكلية، ممثاًل عن وزارة املالية

•  من ذوي اخلبرة 
األستاذ الدكتور/ أسامة حسنني عبيد 

أستاذ مساعد بقسم القانون اجلنائي بكلية احلقوق – جامعة القاهرة 
األستاذ الدكتور/ محمد فتحي صقر 

أستاذ القتصاد بكلية القتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة
املستشار/ هشام فتحي رجب 

مستشار وزير الصناعة والتجارة واملشروعات الصغيرة واملتوسطة، ومقرر اللجنة القتصادية بلجنة اإلصالح 
التشريعي

•  ممثلون عن االحتادات
الدكتور/ أحمد فكري عبد الوهاب

ممثل عن احتاد الصناعات املصرية
األستاذ/ عادل ناصر

ممثل عن الحتاد العام للغرف التجارية 
األستاذ/ أكرم يوسف تيناوي

ممثل عن احتاد البنوك
األستاذ الدكتور/ مصطفى حلمي احلمادي

ممثل عن الحتاد العام للجمعيات واملؤسسات األهلية
األستاذة/ سعاد السيد الديب

ممثل عن الحتاد النوعي لهيئات حماية املستهلك
األستاذ/ جبالي املراغي

ممثل عن الحتاد العام لعمال مصر
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أوًل:
التعديالت التشريعية وتعزيز سياسات املنافسة
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أوًل: التعديالت التشريعية وتعزيز سياسات املنافسة

قام جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات الحتكارية بإعداد مشروع لتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن 
حماية املنافسة بإضافة بعض املواد مبا يسمح بالتنظيم املسبق للتركزات القتصادية، وإحكام آثارها على 
القتصاد املصري يف إطار قانوني مبا يضمن سير العمل باألسواق املختلفة وتعظيم الفائدة منها، وحتديد 

آثارها السلبية إن لم يكن اجتنابها، وذلك يف ظل ما تشهده الساحة العاملية واحمللية من منو واضح لهذا الشكل 
من أشكال الستثمار الذي قد يترك بآثاره على هيكل السوق. وقد مت طرح مشروع القانون ألخذ رأي اجلهات 

ذات الصلة، ومن بينها: مجتمع األعمال، والهيئة العامة لالستثمار، والهيئة العامة للرقابة املالية، والغرف 
التجارية، واحتاد الصناعات، وقد مت تقدمي الصيغة النهائية للمشروع ومذكرته اإليضاحية على السيد وزير 

التجارة والصناعة يف نوفمبر 2017. 

• اجلهات التشريعية والقضائية

التواصل مع مجلس النواب 
إلبداء رأي اجلهاز فيما يتعلق مبواد مشروع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم التي قد يكون من شأنها اإلضرار 

باملنافسة.
وقد أبدى اجلهاز مالحظاته يف املواد رقم 36، 50، 52، 53 وذلك يف ضوء ما نصَّ عليه قانون حماية املنافسة 

رقم 3 لسنة 2005 يف البند 5 من املادة 11 منه باختصاص جهاز حماية املنافسة يف إبداء الرأي يف التشريعات 
أو السياسات أو القرارات التي من شأنها اإلضرار باملنافسة.

التواصل مع مجلس النواب ووزارة التجارة والصناعة 
إلبداء رأي اجلهاز يف مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1945 اخلاص 

بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية املنافسة ومنع املمارسات الحتكارية رقم 5 لسنة 2005.

• اجلهات احلكومية والوزارات املختلفة

التواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة 
إلبداء رأي اجلهاز بشأن استراتيجية الطاقة املتكاملة واملستدامة ملصر حتى 2035 وضرورة عرض "القواعد 

التنظيمية املتعلقة مبجال تطوير أسواق الطاقة باجتاه املنافسة ومتكني أجهزة تنظيم الطاقة" على اجلهاز 
لدراسة مدى اتساقها مع قانون حماية املنافسة ومنع املمارسات الحتكارية رقم 3 لسنة 2005. 

التعديالت التشريعية:

تعزيز سياسات املنافسة:

التعديالت التشريعية وتعزيز سياسة املنافسة
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التعديالت التشريعية وتعزيز سياسة املنافسة

8

التواصل مع محافظة دمياط
 حيث منا إلى علم اجلهاز وجود اتفاق مع مستوردي وجتار خام خشب األبلكاش مبحافظة دمياط على 

تثبيت سعر موحد لبيع خام خشب األبلكاش )فئة سي( ملدة خمسة شهور. 
وعليه، فإنه إنطالًقا من حرص اجلهاز على حماية املنافسة يف صناعة األثاث، فقد مت التواصل مع محافظ 

دمياط لتخاذ ما يلزم إلزالة التفاق املشار إليه وآثاره، وذلك تطبيًقا ألحكام الدستور وقانون حماية املنافسة 
لتاليف ما قد يسببه هذا التفاق من أضرار على املنافسة احلرة بالسوق املصري، خاصة وأن أثر هذا 

التفاق قد يظل قائًما حتى بعد انتهاء املدة املتفق عليها. 

التواصل مع وزارة السياحة
 لدراسة مدى إمكانية وضع حد أدنى ألسعار خدمات الفنادق، وذلك يف ضوء الدراسة التي أجراها اجلهاز 

لقطاع السياحة، استناًدا إلى ما خّوله له قانون حماية املنافسة، الذي ينص على اتخاذ إجراءات الفحص 
وإجراء الدراسات والبحوث الالزمة لكشف احلالت الضارة باملنافسة، حيث تبنّي للجهاز وجود مشاكل عدة 
يعاني منها ذلك القطاع املهم، مثل: انخفاض أسعار الغرف بالفنادق إلى حد قد ينخفض عن تكلفة الغرفة، 

األمر الذي دفع اجلهاز بإبداء رغبته يف التعاون مع وزارة السياحة.
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ثانًيا: البالغات والدراسات

الدراسات والبالغات

بالغ من أحد املربيني ضد عدد من سماسرة الدواجن 

موضوع البالغ:

ورد الى جهاز حماية املنافسة بتاريخ 29 نوفمبر 2015 
البالغ املقدم من أحد مربيني الدواجن ضد أكبر 

سماسرة بيع الدواجن، والذي يتضرر فيه من قيامهم 
بالتفاق فيما بينهم على حتديد أسعار بيع الدواجن 

من مربي الدواجن إلى جتار اجلملة على مستوى 
اجلمهورية. 

فحص البالغ:

قبل اجلهاز الشكوى املقدمة لنعقاد الختصاص بفحصها، حيث إن ممارسات الشخاص املبلغ ضدهم تثير 
شبهة مخالفة لنص املادة 6 فقرة )أ( من قانون حماية املنافسة.

تبني للجهاز من خالل الفحص أن السماسرة املبلغ ضدهم ميارسون ذات النشاط، حيث إن جميعهم يقومون 
بأعمال الوساطة يف عمليات بيع وشراء الدواجن بني مربي الدواجن )البائعون( والتجار )املشترون(.

وقد ثبت من خالل إجراءات البحث والستدلل، وبناء على العديد من األدلة، قيام السماسرة بالتفاق على 
األسعار وتعديالتها، وذلك بناء على طبيعة وهيكل السوق، وتطابق األسعار املنشورة يومّيًا على صفحات 

التواصل الجتماعي للسماسرة، والتواصل الهاتفي املستمر فيما بينهم، األمر الذي يخالف أحكام املادة )6( 
فقرة )أ( من قانون حماية املنافسة

  

قرار اجلهاز:
انتهى مجلس إدارة اجلهاز يف جلسته املنعقدة بتاريخ 2017/8/1، إلى طلب حتريك الدعوى اجلنائية قبل املبلغ 
ضدهم لثبوت مخالفتهم لحكام املادة )6( فقرة )أ( من قانون حماية املنافسة، وقد مت إخطار الطراف بقرار 

اجلهاز. 
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الدراسات والبالغات

م من أحد األفراد ضد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء البالغ امُلقدَّ

موضوع البالغ:

ورد الى جهاز حماية املنافسة بتاريخ 7 سبتمبر 
م من أحد األفراد ضد  2016 البالغ املُقدَّ

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء يتضرر 
فيه من الشركة املشكو يف حقها ببيع عدادات 

الكهرباء للمشتركني بأكثر من ضعف الثمن 
األصلي لتلك العدادات، باإلضافة إلى قيام 

الشركة باحتكار معايرة العدادات.

فحص البالغ:
وقد تبني للجهاز عدم وجود سياسة موحدة فيما يتعلق بالعدادات وغياب تنظيم ملزم لهذا األمر من جهاز 
مرفق الكهرباء وحماية املستهلك. كما تبني أنه يف الواقع العملي يتم حتميل املشترك ثمن العداد فعلّيًا يف 

بعض شركات توزيع الكهرباء، وذلك يخالف مادة 3/10 )فقرة 3( و)فقرة 4( من كود توزيع الكهرباء الصادر 
عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وجهاز حماية املستهلك والتي تنص على أن العداد يعد ملًكا لشركة التوزيع، 

وموجود يف حيازة املستهلك على سبيل األمانة. 

وانتهى اجلهاز إلى قيام الشركة املشكو يف حقها وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة 
لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة اإلسكندرية لتوزيع الكهرباء وشركة مصر العليا 

لتوزيع الكهرباء مبخالفة لنص املادة 8 فقرتي )أ( و)د( من قانون حماية املنافسة.

قرار اجلهاز:
 انتهى مجلس إدارة اجلهاز املنعقد بتاريخ 1 أغسطس 2017 الى ثبوت مخالفة 6 شركات لتوزيع الكهرباء 

للمادة 8 فقرة )أ( و )د( من قانون حماية املنافسة.

واستناًدا على قرار مجلس اإلدارة بثبوت األفعال املخالفة قد متت مخاطبة الشركات املخالفة ومنحهم مهلة 
30 يوم من تاريخ اخطارهم باملخالفة لتوفيق أوضاعهم وإلزالة املخالفة، عن طريق التالي:

1-القيام بنشر إعالن يف جريدة واسعة النتشار يفيد تعديل كل شركة ملوقفها والسماح بتركيب املشترك 
اد وحفاًظا على حقوق  لعداد من خارج الشركة على أن تتم معايرته على نفقة املستهلك ضماًنا لسالمة العدَّ

الشركة.
2-اإلعالن عن ذات األمر داخل الشركة يف مكان ظاهر عن طريق إعالن بخط واضح ومقروء للكافة ول يقل 

حجمه عن 120 سم يف60سم إلعالم املشتركني باخليارات املقدمة أمامهم فيما يتعلق بتركيب العدادات مع 
توضيح اإلجراءات الواجب إتباعها وأماكن املعايرة املعتمدة من الشركة.

على أن يتم إخطار اجلهاز مبا مت من إجراءات عند انتهاء املهلة احملددة وإل سيضطر مجلس إدارة اجلهاز 
إلعمال سلطاته الواردة بالفقرة األولى من املادة )21( من قانون حماية املنافسة.
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بالغ من إحدى شركات الدعاية واإلعالن ضد محافظة السويس

موضوع البالغ:
ورد إلى جهاز حماية املنافسة بتاريخ 22 فبراير 2017، 

البالغ املقدم من مؤسسة السويس اليوم للدعاية واإلعالن 
ضد محافظة السويس؛ والذي تتضرر فيه من قيام محافظة 
السويس بقصر حق الدعاية واإلعالن يف امليادين والشوارع 
على شركة )2أم( فقط دون غيرها من الشركات وذلك منذ 

عام 2001، على الرغم من وجود أكثر من 25 شركة يف مجال 
الدعاية واإلعالن داخل محافظة السويس تستطيع املنافسة يف 

هذا املجال، األمر الذي ترتَّب عليه أن أصبحت شركة )2 أم( 
حتتكر كافة شوارع وميادين محافظة السويس. 

الدراسات والبالغات

فحص البالغ 

قام اجلهاز بفحص البالغ للوقوف على مدى اختصاصه، وتبني أن محافظة السويس تتولى -يف حدود 
السياسة العامة للدولة واخلطة العامة- إنشاء وإدارة جميع املرافق العامة الواقعة يف دائرتها. وعليه فهي ل 

متارس نشاًطا اقتصادّيًا، وبالتالي ليست من املخاطبني بأحكام قانون حماية املنافسة. وعليه يخرج البالغ من 
نطاق اختصاص اجلهاز "بشأن اتخاذ إجراءات البحث والتقصي بالنسبة حلالت التفاقات واملمارسات الضارة 

باملنافسة" واملبينة باملواد )6، 7، 8( من قانون حماية املنافسة.
قام اجلهاز بدراسة البالغ يف ضوء املادة )11( فقرة رقم )5( من قانون حماية املنافسة؛ والتي تعطي للجهاز 
احلق يف إبداء الرأي يف التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها اإلضرار باملنافسة، وذلك من 

تلقاء نفسه أو ِبناًء على طلب مجلس الوزراء أو الوزرات أو اجلهات املعنية. 
وبفحص الواقعة محل البالغ تبني أن محافظة السويس، مبوجب عالقة تعاقدية، قامت بقصر حق الدعاية 

واإلعالن داخل محافظة السويس على شركة )2 أم( للدعاية واإلعالن، دون اللجوء إلى قانون املناقصات 
واملزايدات، وقد شمل العقد العديد من امليادين داخل احملافظة. 

إل أن احملافظة قامت بالعدول عن هذا املسلك بعد صدور قرار محافظ السويس رقم 99 لسنة 2017 بتشكيل 
جلنة هندسية مالية وإدارية من احملافظة واألحياء، حددت مهمتها يف وضع احللول املناسبة إلنهاء احتكار 
الشركة لعملية الدعاية واإلعالن داخل احملافظة، وضرورة تطبيق قانون املناقصات واملزايدات على كافة 

املواقع وامليادين اخلالية. 

قرار اجلهاز
انتهى مجلس إدارة اجلهاز بجلسة 2017/9/12 إلى حفظ البالغ خلروجه عن نطاق اختصاصه، مع التأكيد 

على صحة مسلك احملافظة اجلديد فيما يخص طرح مواقع الدعاية واإلعالن وفًقا لقانون املناقصات 
واملزايدات رقم 89 لسنة 1998 وفتح باب املنافسة أمام الشركات كافة.
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الدراسات والبالغات

البالغ املقدم من إحدى دور العرض السينمائي ضد الشركة العربية لالنتاج 
والتوزيع السينمائي

موضوع البالغ:
وردالى جهاز حماية املنافسة بتاريخي 13 نوفمبر 2013 و23 

سبتمبر 2014 بالغ مقدم من إحدى دور العرض السينمائي ضد 
الشركة العربية لإلنتاج والتوزيع السينمائي والذي يتضرر فيه من 
احتكار دور العرض السينمائي، واإلطاحة بأي صاحب دور عرض 

خاصة مستقلة عن شركات اإلنتاج والتوزيع، وذلك عن طريق رفض 
تعامل املبلغ ضدها مع دور العرض غير التابعة لها، باإلضافة إلى 

اشتراط املبلغ ضدها دفع مبلغ 30.000 جنيه مصري كتأمني على 
نسخة الفيلم باملخالفة للعرف املتعارف عليه يف هذه الصناعة هذا 

وقد أحلق اجلهاز البالغني مًعا لكونهم نفس البالغ.

فحص البالغ:
قام اجلهاز بدراسة البالغ للتأكد من انه يدخل ضمن اختصاصه وتبني أن البالغ يثير شبهة مخالفة الشركة 
املبلغ ضدها ألحكام املادة رقم )8/ب( من قانون حماية املنافسة واخلاصة بإساءة استخدام الوضع املسيطر 
وذلك بالمتناع عن التفاق أو التعاقد على املنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه، فرض شروط مالية 

أو التزامات أو شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة يف النشاط محل التعامل.

وقد قام اجلهاز بعد جمع الستدللت بالتوصل الى اآلتي:

- متتع الشركة العربية بوضع مسيطر يف سوق توزيع األفالم السينمائية يف جمهورية مصر العربية بشكل عام، 
ويف السوق املعنية محل الفحص والتي انتهى اجلهاز لكونها خدمة التوزيع الداخلي للفيلم املصري خالل موسم 

عيد الفطر 2014.

- تبني للجهاز أن امتناع الشركة العربية عن التعامل مع دار العرض مقدمة البالغ، وفرضها شروًطا أو 
التزامات على دار العرض املبلغة ل يعد ضمن أفعال المتناع احملظورة، وذلك لوجود مبررات تتعلق بعدم قدرة 

دار العرض املبلغة على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد.

قرار اجلهاز:
هذا وقد انتهى مجلس إدارة اجلهاز يف جلسته املنعقد بتاريخ 10 أكتوبر2017 بحفظ البالغ حيث لم يثبت من 
الفحص وجود ممارسات احتكارية تقوم بها الشركة العربية لإلنتاج والتوزيع السينمائي وفقا للمادة 8 الفقرة 

)ب( من قانون حماية املنافسة.
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بالغ من أحد شركات اإلعالم ضد غرفة صناعة السينما

موضوع البالغ:
ورد الى جهاز حماية املنافسة بتاريخ 2 ديسمبر2015 

بالغ مقدم من أحد شركات اإلعالم ضد غرفة صناعة 
السينما، حيث تضرر فيه من تقييد غرفة صناعة 

السينما لعدد النسخ من الفيلم األجنبي التي يتم توزيعها 
داخل جمهورية مصر العربية بعدد 10 نسخ، بخالف 

عدد النسخ التي يتم إطالقها للفيلم املصري.
ويتمثل الضرر الواقع على املبلغ يف قصور عدد النسخ 

للفيلم األجنبي عن احتياجات دور العرض مما ينتج عنه 
حرمان مجمع سينمات جولف سيتي العبور من بعض 
األفالم األجنبية التي حتقق إيرادات مرتفعة تساعد 

على مقابلة التكاليف التشغيلية ومن ثم تعرضها خلسائر 
شديدة.

فحص البالغ:

قام اجلهاز بدراسة البالغ للتأكد من انه يدخل ضمن اختصاصه وتبني أن البالغ يثير شبهة مخالفة               
للمادة 6 من قانون حماية املنافسة، وذلك ألن البالغ ينصب على التضرر من اتفاق أعضاء مجلس إدارة الغرفة 

على تقييد عدد النسخ األجنبية التي يتم توزيعها داخل جمهورية مصر العربية بعدد 10 نسخ فقط. 
قام اجلهاز بدراسة البالغ املاثل للوقوف على صحته، وذلك من خالل إجراءات جمع الستدلل التي قام 

بها، وتوصل إلى أن حتديد عدد النسخ من األفالم األجنبية التي يتم توزيعها يف جمهورية مصر العربية يتم 
بقرار من وزير الثقافة وذلك وفقاً حلكم املادة 7 من القانون رقم 13 لسنة 1971 بشأن تنظيم عرض األفالم 

السينمائية، كما تبني للجهاز أن غرفة صناعة السينما قد قامت مبناقشة أمر زيادة عدد النسخ األجنبية وقد 
انتهت املناقشات إلى رفع توصيات لوزير الثقافة لزيادة عدد النسخ األجنبية من 10 نسخ إلى 15 نسخة، 

وتبني نظام معني لضمان عدم تكدس النسخ األجنبية بشكل يخل بعدالة توزيع النسخ بني السينمات يف مصر، 
إل أنه لم يصدر قرارا رسمياً من الوزير.

وقد توصل اجلهاز إلى انه:
-ل توجد سلطة لغرفة صناعة السينما يف تقييد عدد نسخ األفالم األجنبية التي يتم توزيعها داخل جمهورية 

مصر العربية من عدمه، وأن حتديد تلك النسخ يرجع لختصاص وزير الثقافة وحده دون غيره وفقاً حلكم 
املادة 7 من القانون رقم 13 لسنة 1971 بشأن تنظيم عرض األفالم السينمائية، والتي نصت على: "يضع وزير 

الثقافة القواعد اخلاصة باستيراد وتصدير الفالم السينمائية وذلك فيما يتعلق بعدد ونوعية الفالم".

قرار اجلهاز:

قرر مجلس إدارة اجلهاز بجلسته املنعقدة بتاريخ 1 أغسطس 2017  بحفظ البالغ حيث لم يثبت وجود مخالفة 
ألحكام قانون حماية املنافسة.

الدراسات والبالغات
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الدراسات والبالغات

بالغ من منشأة فالج شيب ضد هيئة قناة السويس

موضوع البالغ:
ورد إلى اجلهاز بتاريخ 19 أكتوبر2016 بالغ 

مقدم من املنشأة الفردية فالج شيب للخدمات 
البحرية ضد هيئة قناة السويس وشركة إدواردو 
مارين، حيث تتضرر فيه من قيام الهيئة بحصر 

بيع اخلرائط املالحية أرقام )اس سي 01( 
و)أس سي 02( ولئحة املالحة والعبور يف 

قناة السويس من خالل شركة إدواردو مارين 
فقط، طبقا ملا ورد باملنشور املالحي رقم 5 

لسنة 2015 الصادر عن الهيئة والكتاب الدوري 
اخلاص بذات املنشور.

فحص البالغ:

حيث تبني للجهاز أن هيئة قناة السويس مستثناة من تطبيق أحكام قانون حماية املنافسة عماًل بنص الفقرة 
األولى من املادة )9( ول يختص اجلهاز بفحص املمارسات التي تقوم بها لكونها مرفق عام تديره الدولة بناء 

على قرار رئيس اجلمهورية بالقانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العاملية لقناة السويس البحرية 
والذي نص على أن: "يتولى إدارة مرفق املرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية العتبارية، 

وتلحق بوزارة التجارة ويكون لها يف سبيل إدارة املرفق جميع السلطات الالزمة لهذا الغرض دون التقيد بالنظم 
واألوضاع احلكومية". 

وعلى الرغم من ذلك فقد ارتأى اجلهاز النظر يف تأثير املمارسة املتضرر منها على املنافسة، وذلك مبا 
للجهاز من سلطة استناداً لنص البند )5( من املادة )11( من قانون حماية املنافسة. وآخًذا يف العتبار أن 

شركة إدواردو مارين متارس نشاطاً اقتصادياً، تدخل من خالله يف نطاق األشخاص املخاطبني بقانون حماية 
املنافسة فمن ثم ينعقد للجهاز الختصاص بفحص ممارساتها. 

وقد مت إبرام تعاقد بني شركة إدواردو مارين وهيئة قناة السويس بشأن توزيع هذه اخلرائط أرقام )أس 
سي 01( و )أس سي 02( ولئحة املالحة والعبور عقب قيام شعبة املساحة التابعة للقوات البحرية بطباعة 

اخلرائط سالفة الذكر، بفضل كفاءة شركة إدواردو مارين وجودة قاعدة بياناتها ومساهمتها نحو توطني طباعة 
اخلرائط يف مصر بدل من طباعتها يف إجنلترا لدى هيئة املساحة امللكية البريطانية، ومن ثم فقد أصبحت 

عائدات بيع هذه اخلرائط تؤول إلى مصر. كما تبني أن أسعار بيع اخلرائط محددة من قبل هيئة قناة 
السويس، وان شركة إدواردو مارين تقوم بأعمال توزيع اخلرائط نظير عمولة التوزيع املتفق عليها، وأن شعبة 

املساحة تتعامل معها ألنها الشركة الوحيدة املعتمدة، والتي لديها تصريح أمني صادر عن جهاز األمن احلربي 
بالتعامل مع اجلهات التابعة لوزارة الدفاع، كما ثبت أن سبب التعاقد معها هو أن مدة حفر القناة كانت سنة 
واحدة وأنه قبيل النتهاء من حفر القناة بحوالي أربعة أشهر ظهرت احلاجة إلى توزيع اخلرائط فتم التعاقد 

باألمر املباشر على توزيع خرائط قناة السويس، وقد كانت كافة التعاقدات واألعمال تتم استثناء مبوجب األمر 
املباشر مبوجب القرار الصادر بالترخيص بذلك من السيد رئيس مجلس الوزراء. 



التقرير السنوي 2017 / 2018 17

الدراسات والبالغات

قرار اجلهاز: 
انتهي مجلس إدارة اجلهاز بجلسته املنعقدة بتاريخ 10 أكتوبر2017 إلى عدم سريان أحكام قانون حماية 

املنافسة ومنع املمارسات الحتكارية على هيئة قناة السويس طبقا لنص املادة )9( فقرة )1(، وعدم ثبوت 
ممارسات احتكارية تقوم بها شركة أدواردو مارين خالل فترة الفحص، وذلك طبقا لنص املادة 8 فقرة أ، ب 

من قانون حماية املنافسة. 
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الدراسات والبالغات

م من شركة تيسن كروب للمصاعد ـ مصر ضد شركة كوني للمصاعد بالغ ُمقدَّ

موضوع البالغ:

م  ورد إلى اجلهاز بتاريخ 7 فبراير2017 البالغ املُقدَّ
من شركة تيسن كروب للمصاعد – مصر ش.م.م 

)ThyssenKrupp(، ضد شركة كوني للمصاعد، 
وذلك بخصوص الشتباه يف حدوث تنسيق بني الشركة 

مقدمة البالغ والشركة املبلغ ضدها فيما يخص املمارسة 
اخلاصة بعملية رفع كفاءة وصيانة الساللم املتحركة 
واملصاعد الكهربائية باخلطوط الثالثة ملترو األنفاق 

بتاريخ 16 و19 يناير 2017، وذلك باملخالفة لنص املادة 
)6( فقرة ج من قانون حماية املنافسة. 

فحص البالغ:

قام اجلهاز بإجراءات التقصي وجمع الستدللت للوقوف على مدى وجود اتصالت بني الطرفني باملخالفة 
ألحكام املادة )6( من قانون حماية املنافسة، تتمثل يف القيام بضبطيات قضائية على مكتب مستشار الشركة 

مقدمة البالغ وهو أحد املبلغ ضدهم، ومقر الشركة املبلغ ضدها، باإلضافة إلى الجتماع مع الشركة املصرية 
إلدارة املترو ملعرفة املزيد من التفاصيل حول املمارسة.

واستناًدا على ما قام به اجلهاز من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الستدللت، انتهى إلى عدم ثبوت 
التفاق موضوع البالغ.

قرار اجلهاز:

انتهى اجلهاز بجلسته املنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر 2017 الى حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة للمادة ) 6( فقرة 
)ج( من قانون حماية املنافسة. 
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الدراسات والبالغات

البالغ املقدم من أحد املواطنني ضد شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف )ميراكو 
كاريير(

موضوع البالغ:

م من  ورد إلى اجلهاز بتاريخ 8 أغسطس 2017 البالغ املقدَّ
أحد املواطنني ضد شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف 

)ميراكو كاريير(، يتضرر فيه من قيام األخيرة يف عام 2015 
برفض تصليح جهاز التكييف اخلاص به وتوفير قطعة الغيار 
الالزمة، وإجباره على شراء جهاز تكييف جديد بطريقة غير 

مباشرة

فحص البالغ: 

قام اجلهاز بفحص تصرفات الشركة املبلغ ضدها يف السوق املصري يف ضوء أحكام قانون حماية املنافسة؛ 
ا إذا كان هناك اتفاقات أو ممارسات ضارة باملنافسة من جانب الشركة خالل الفترة محل  للكشف عمَّ

الدراسة، مما تطلب التعرض إلى املخالفات املنصوص عليها يف املادة )8( من قانون حماية املنافسة وإجراء 
التحليل الالزم للبيانات واملعلومات التي مت احلصول عليها للتأكد من توافق ممارسات الشركات مع أحكام 

القانون.  
وقد تبني من واقع األوراق التي قدمها املبلغ أنه قام بتقدمي بالغ يف جهاز حماية املستهلك، وأن حتقيقات 

جهاز حماية املستهلك ورد بها ردُّ الشركة املبلغ ضدها؛ ومفاده أن قطعة الغيار الالزم تغييرها غير متوفرة 
لدى الشركة وتوقف صنعها منذ فترة زمنية نظًرا ألن جهاز العميل قدمي )أكثر من سبع سنوات يف تاريخ 

اخلطاب يف 2015(، وأن العميل كان مصمًما على توفير قطعة الغيار القدمية، وهو ما يستحيل توفيره، األمر 
الذي ل يدع مجاًل لبحث املخالفة املبلغ بشأنها؛ وذلك ألن المتناع كان بسبب خارج عن إرادة الشركة. 

وبافتراض ثبوت الوضع املسيطر للشركة املبلغ ضدها، لم يثبت للجهاز مخالفتها لنص املادة )8( فقرة )أ(؛ 
حيث إن قطعة الغيار املطلوبة يستحيل توافرها بالشركة نظراً لتوقف إنتاج الشركة لها مع قدمها. 

قرار اجلهاز:
 

قرر مجلس إدارة اجلهاز بجلسته املنعقدة بتاريخ 10 أكتوبر 2017 حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة ألحكام 
قانون حماية املنافسة.
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م من منشأة لوجن بيتش مارين ضد شركة مصر للبترول البالغ امُلقدَّ

موضوع البالغ:

م من شركة  ورد إلى اجلهاز بتاريخ 9 ابريل 2017 البالغ املُقدَّ
لوجن بيتش مارين، والتي تعمل يف مجال نقل املواد البترولية 

الالزمة لتشغيل أبراج وشبكات التليفون احملمول، يتضرر 
فيه من قيام شركة مصر للبترول برفض تسجيلها كمقاول 
نقل مواد بترولية حملطات شركات احملمول على الرغم من 

استيفائها لالشتراطات املطلوبة، وأنها قامت بحصر نقل املواد 
البترولية الالزمة لتشغيل محطات احملمول على منشأة الشرق 

فقط، وذلك على الرغم من وجود مذكرة تفاهم مبرمة بني 
املبلغة وشركة فودافون مصر.

فحص البالغ:

تبني من الفحص أن شركة مصر للبترول قامت بوضع قائمة بيانات مطلوب استيفائها للتسجيل كمقاول لنقل 
املواد البترولية لشركات التليفون احملمول، وذلك بناء على تعليمات الهيئة العامة للبترول ويتم حتديث هذه 

القائمة وفقا لتعليمات الهيئة. 
وقد تبني أن شركات احملمول تقدمت بطلب للهيئة العامة للبترول باملوافقة على كمية السولر الالزمة لتشغيل 
أبراج ومحطات التليفون احملمول، وتقوم بعد ذلك كل شركة بسحب حصتها من السولر من مستودعات شركة 

مصر للبترول طبقا للعقد املبرم معها عن طريق مقاول النقل املسجل لديها. 
وتبني بأن املبلغة كان قد سبق لها إبرام مذكرة تفاهم مع شركة فودافون وشركة أريكسون وذلك لنقل السولر 
الالزم حملطات وأبراج احملمول اخلاصة بشركة فودافون؛ إل إن مدير إدارة العقود بشركة مصر للبترول أفاد 

بضرورة أن يكون هناك عقد وليس مذكرة تفاهم حسبما هو منصوص عليه يف قائمة الشروط واملستندات 
املطلوبة للتسجيل. كما تبني أيضا من الفحص أن املبلغة لم تقم بتقدمي أية طلبات رسمية للتسجيل كمقاول 

لنقل املواد البترولية لدى شركة مصر للبترول.  
وعليه لم يثبت من الفحص قيام شركة مصر للبترول مبخالفة نصوص الفقرتني )أ، ب( من املادة 8 من قانون 

حماية املنافسة وكذلك منشأة الشرق. 

قرار اجلهاز:

قرر مجلس إدارة اجلهاز يف جلسته املنعقدة بتاريخ 10 أكتوبر 2017 بحفظ البالغ وإخطار املبلغ واملبلغ 
ضدهما بقرار اجلهاز.

الدراسات والبالغات
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طلب فحص سوق أحبار األوفست والويب يف مصر
)مراقبة أسواق(

موضوع الطلب:

ورد إلى جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات 
الحتكارية طلب دراسة بتاريخ أغسطس 2017 من 
هيئة األمن القومي للقيام بدراسة أحبار األوفست 

والويب يف السوق املصري، وذلك للتأكد من عدم وجود 
ممارسات احتكارية تضر بالسوق.

فحص الطلب:

قام اجلهاز بإعداد تقرير مبدئي عن سوق األحبار يف مصر، مت التوصل فيه إلى نتائج أولية بناء على املعلومات 
التي مت التحصل عليها من عدة جهات ومنها، هيئة التنمية الصناعية، غرفة صناعة الكيماويات، مطابع 

األهرام، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وبناًء على ما مت احلصول عليه من بيانات، تشير املؤشرات إلى عدم وجود شركات متخصصة إلنتاج األحبار 

يف مصر، وإمنا هي شركات للصناعات الكيماوية مثل: الدهانات والبويات ويكون إنتاج احلبر من ضمنها. 
وإنه وفًقا ملا مت التوصل إليه من بيانات هيئة التنمية الصناعية فإنه ل ميكن اعتبار أن هناك صناعة حقيقية 

لألحبار يف مصر، وإمنا هي شركات للتعبئة وإعادة التوزيع ول تعد صناعة يف حد ذاتها، وقد أرجع السبب 
يف ذلك إلى عدم إقبال املستثمرين على الستثمار يف هذه الصناعة على الرغم من وجود طلب عالي على 

األحبار يف مصر، حيث يوجد يف مصر أكثر من 7000 دار للنشر منهم نحو 4400 دار مسجلة يف غرفة صناعة 
الطباعة.

حيث تشير البيانات األولية إلى اعتماد سوق األحبار يف مصر على الستيراد بشكل أساسي؛ حيث إنه وفًقا ملا 
مت التوصل إليه فإنه ل يوجد صناعة حقيقية لألحبار يف مصر، وإمنا الصناعة املوجودة هي صناعات للتعبئة 

ليس أكثر. ومن ثم فإن األحبار املستوردة إما يعاد تعبئتها وتصديرها، أو يتم بيعها بشكل مباشر يف السوق 
احمللي.

هذا باإلضافة إلى أنه عند حتليل بيانات الشركات املستوردة فإنه لم يتبني استئثار إحدى الشركات بالنسبة 
األكبر من الواردات، مما ينفي وجود وضع مسيطر إلحدى الشركات املستوردة. 

الدراسات والبالغات

  الدراسات
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املوضوع:

ى جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات الحتكارية بتاريخ 12 يوليو  تلقَّ
2017، إخطاًرا من املمثل القانوني لشركة التوكو بلوتو آميز لالستثمار وهي 

شركة تعمل يف مجال الستثمار يف املشروعات التجارية والصحية وتأسيسها 
وإدارتها )مؤسسة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة( – بشأن عملية 

الستحواذ على سهم من أسهم شركة ألميدا العاملية للخدمات الطبية، 
والتي تعمل يف إقامة وتشغيل وجتهيز وشراء املستشفيات املتخصصة 

املتكاملة، وشراء األجهزة واملعدات واألدوات واملستلزمات الطبية بجميع 
أنواعها، وذلك وفَقا للمادة )11( فقرة )2( واملادة )19( فقرة )2( من قانون 

حماية املنافسة.

استحواذ شركة التوكو بلوتو آميز لالستثمار، على شركة ألميدا العاملية 
للخدمات الطبية

وقد أخلت الشركة بواجب تقدمي اإلخطار الواجب عليها، وذلك بتقدميها اإلخطار بعد انتهاء املهلة احملددة 
بثالثة عشر يوًما، األمر الذي يعني أن الشركة قد أخلت بواجب اإلخطار املنصوص عليه يف املادة 19 من 

قانون حماية املنافسة ومنع املمارسات الحتكارية، وهو المر املعاقب عليه باملادة 22 مكرر من ذات القانون، 
حيث نصت على أن يعاقب كل من أخل بواجب تقدمي اإلخطار خالل املدة احملددة قانوناً بغرامة ل تقل عن 20 

ألف جنيه، ول جتاوز 500 ألف جنيه. 

قرار اجلهاز:

انتهى مجلس إدارة اجلهاز بجلسته املنعقدة بتاريخ 1 أغسطس 2017 إلى ثبوت مخالفة شركة التوكو بلوتو 
آميز لالستثمار، وذلك لتقدميها اإلخطار بعد انتهاء املهلة القانونية بثالثة عشر يوماً. 

كما قرر مجلس إدارة جهاز حماية املنافسة التصالح مع الشركة مقابل خمسة ألف جنيهاً مصرياً استنادا 
لنص املادة )21/أ( من قانون حماية املنافسة. 

الدراسات والبالغات

 االخطارات 
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استحواذ شركة كارجني إيجيبت بي يف، على شركة النيل لأللومنيوم واملعادن

موضوع الدراسة:
ى جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات  تلقَّ

الحتكارية بتاريخ 18 يوليو 2017، إخطاًرا من 
املمثل القانوني لشركة كارجني إيجيبت بي يف 

)ش.ذ.م.م( – وهي شركة تعمل يف مجال تأسيس 
الشركات، والستثمار فيها، ومتويلها )مؤسسة 
يف أمستردام( – بشأن عملية الستحواذ على 

أسهم شركة النيل لأللومنيوم واملعادن )ش.م.م(، 
والتي تعمل يف مجال تصنيع وإنتاج وتشكيل جميع 
أنواع األلومنيوم بجميع أشكاله، وتشكيل وتشغيل 

الزجاج بجميع أنواعه. وذلك وفَقا للمادة )11( 
فقرة )2( واملادة )19( فقرة )2( من قانون حماية 

املنافسة.

ونظًرا لنتهاء املهلة احملددة قانوًنا لتقدمي الشركة واجب اإلخطار يوم 17 أبريل 2017، األمر الذي يعني أن 
الشركة قد أخلت بواجب اإلخطار املنصوص عليه يف املادة 19 من قانون حماية املنافسة ومنع املمارسات 

الحتكارية، وهو المر املعاقب عليه باملادة 22 مكرر من ذات القانون، حيث نصت على أن يعاقب كل من أخل 
بواجب تقدمي اإلخطار خالل املدة احملددة قانوناً بغرامة ل تقل عن 20 ألف جنيه، ول جتاوز 500 ألف جنيه. 

وعليه، قدمت الشركة املستحوذة طلًبا للتصالح عن مخالفتها واجب اإلخطار.
  

قرار اجلهاز:
 

انتهى مجلس إدارة اجلهاز إلى ثبوت مخالفة شركة كارجني إيجيبت بي يف )ش.ذ.م.م( ، وذلك لتقدميها 
اإلخطار بعد انتهاء املهلة القانونية. 

كما قرر مجلس إدارة جهاز حماية املنافسة التصالح مع الشركة مقابل خمسة ألف جنيهاً مصرياً استنادا 
لنص املادة )21/أ( من قانون حماية املنافسة.

الدراسات والبالغات
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ثالًثا:
التوعية ونشر ثقافة املنافسة
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التوعية ونشر ثقافة املنافسة

يستمر اجلهاز يف عمله على نشر ثقافة املنافسة من خالل برامجه األساسية للتوعية بالقانون والتي تستهدف 
كل فئة على حدة لضمان حتقيق أقصى درجات الستفادة والرد على التساؤلت والستفسارات اخلاصة 

مبجال املنافسة بالشكل الذي يضمن الستيعاب الكامل واملرجو.

ويقوم اجلهاز بدوره يف التوعية ونشر ثقافة املنافسة من خالل مجموعة من البرامج:

● برنامج التواصل اإلعالمي

يولي اجلهاز أهمية بالغة لتوطيد العالقات مع الصحافة واإلعالم وفتح قنوات التصال املختلفة من منطلق 
الشفافية يف التعامل مع الرأي العام، وإمياًنا بدور اإلعالم يف توعية املواطن العادي بكافة األمور القتصادية 

والسياسية والجتماعية.

- جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الحتكارية لن يتهاون في التصدي ألي ممارسات قد تمس المواطن، 
أو تتعلق بقوت الشعب، وخاصة في ظل الظروف القتصادية الراهنة وارتفاعات األسعار التي يعاني منها 

المواطن.
- سيستمر الجهاز في مراقبة تصرفات شركة beIN الحتكارية واتباع كافة الوسائل القانونية لوقفها.

- حماية المنافسة يقرَّ بمخالفة ست شركات توزيع كهرباء لنص المادة 8 فقرة )أ( و)د( من قانون حماية 
المنافسة..

 - النائب العام يحيل شبكة قنوات بي إن سبورتس للمحكمة القتصادية - حماية المنافسة: بي إن سبورتس 
استدامت مخالفة قانون حماية المنافسة المصري غير هائبة عواقب ذلك.

- يسعى الجهاز دائًما للتنسيق مع الجهات المنوطة بتطبيق قانون حماية المنافسة والتعاون معها )النيابة 
العامة والمحكمة القتصادية(.

- قرار المحكمة القتصادية جاء ليعكس شموخ القضاء المصري وإعالءه للحق ضد الممارسات الضارة التي 
ارتكبتها شركة بي إن سبورت ضد المواطن المصري العاشق لرياضة كرة القدم.

- جهاز حماية المنافسة المصري: النيابة العامة تحيل قضية صمامات القلب للمحكمة القتصادية.
- حماية المنافسة: جاء حكم المحكمة القتصادية بعد هذه الفترة ليعكس مدى تعقد قضايا المنافسة وكذا 

صعوبة إثبات المخالفات في قطاع تسمين الكتكوت تحديًدا.

ثالًثا: التوعية ونشر ثقافة املنافسة

       أهم التصريحات
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أصدر الجهاز )20( بياًنا صحفًيا حول أنشطة الجهاز وقرارات مجلس اإلدارة، بما يحقق الشفافية في 
المعلومات لدى الرأي العام ولضمان كفاءة التواصل مع الوسائل اإلعالمية المختلفة.

التوعية ونشر ثقافة املنافسة

      العناوين الصحفية

- اختيار جهاز حماية املنافسة املصري ليترأس الجتماع السادس عشر لفريق اخلبراء احلكومي الدولي 
املعني بقوانني وسياسات املنافسة مبؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية بجنيف.

- بطالن التعاقد بني شركة CNE وشركة beIN مبوجب املادة 20 من قانون حماية املنافسة.
- سماسرة الدواجن يخالفون قانون حماية املنافسة جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات الحتكارية يطالب 

بتحريك الدعوى ضد بعض سماسرة الدواجن البيضاء لتفاقهم على حتديد سعر كيلو اللحم احلي من 
الدواجن البيضاء.

- بعد 4 أعوام من إحالة جهاز حماية املنافسة لـ 24 شركة من منتجي الدواجن، النيابة العامة حتيل 9 
شركات من بينهم للمحكمة القتصادية.

- مخالفة ست شركات توزيع كهرباء لقانون حماية املنافسة إللزامها املواطن بشراء العداد الكهربائي منها 
مقابل حصوله على خدمة التيار الكهربائي.

- النيابة العامة حتيل شركة بي إن اإلعالمية، وتسٍع من الشركات املنتجة لكتكوت التسمني، وخمٍس من 
شركات توزيع وجتارة األدوية إلى احملكمة القتصادية.

ق على عدد من الدلئل  - مجلس إدارة جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات الحتكارية املصري يصدِّ
السترشادية يف إطار التعاون مع البنك الدولي جهاز حماية املنافسة تخطى مؤشرات األداء املتفق عليها يف 

م من البنك الدولي. برنامج الدعم الفني املُقدَّ
- مجلس إدارة جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات الحتكارية ينهي دورته بعد أربع سنوات من النجاح.

- جهود التعاون بني جهاز حماية املنافسة املصري والنيابة العامة تثمر يف الكشف عن املمارسات الحتكارية 
بسوق صمامات القلب جهاز حماية املنافسة املصري: النيابة العامة حتيل قضية صمامات القلب للمحكمة 

القتصادية.
.)CAS( متثيل عدد من اجلامعات املصرية يف الدورة السابعة لنموذج محاكاة جهاز حماية املنافسة -

- غرامة 400 مليون جنيه ضد ناصر اخلليفي رئيس شركة بي إن سبورت ملخالفة قانون حماية املنافسة.
- الغرامة األعلى يف تاريخ جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات الحتكارية املصري خمسة مليارات 

وخمسمائة وثمانون مليون جنيه ضد أربع شركات لتوزيع األدوية.
- غرامة 4,5 مليون جنيه ضد اثني عشرة شركة من العاملني بقطاع تسمني الكتكوت.

      البيانات الصحفية
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حلقة نقاشية مع السادة الصحفيني يف 31 يوليو 2017

قام جهاز حماية المنافسة بعقد حلقة نقاشية مع نخبة من الصحفيين المختصين بتغطية ومتابعة أحدث 
أخبار الجهاز، وذلك لعرض أهم إنجازات الجهاز في الفترة السابقة وما يسعى إلى تحقيقه خالل الفترة 

المقبلة.

الحلقات النقاشية

التوعية ونشر ثقافة املنافسة

● برنامج التوافق مع قانون حماية املنافسة

التواصل مع كل من له صلة بقانون حماية المنافسة سواء مما ينطبق عليهم القانون من شركات ومجتمع 
أعمال، أو مطبقي القانون من النيابة والمحاكم القتصادية، لتحقيق هدف الجهاز في المساعدة على التوافق 
مع قانون حماية المنافسة، وفي سبيل ذلك فقد عقد الجهاز مجموعة من ورش العمل حاضر فيها المسئولين 

الفنيين بالجهاز، مع الستعانة في بعض األحيان بخبراء المنافسة من ألمانيا وليتوانيا في إطار مشروع 
التوأمة، ذلك للتعريف بالجهاز ودوره في حماية المنافسة وتعزيز مناخ الستثمار، وأساليبه في فحص القضايا 
المتعلقة بالممارسات الحتكارية، ونبذة عن قانون حماية المنافسة والتعديالت المقترحة بشأنه ، وغيرها من 

المواضيع التي تختلف حسب طبيعة الجهة التي عقدت معها الورشة، وتمثل ذلك فيما يلي:

م ورشة عمل للتعريف بقانون املنافسة مبقر الهيئة  جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية ُيقدِّ
العامة لالستثمار

حرًصا من جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات الحتكارية املصري على توطيد أواصر التعاون مع اجلهات 
ذات الصلة على الصعيد احمللي، ويف إطار الدور املنوط به يف تعزيز ونشر ثقافة املنافسة، شارك اجلهاز 

برئاسة رئيس مجلس اإلدارة، واملستشار القانوني للجهاز، بالندوة التي نظمتها الهيئة العامة لالستثمار مبقر 
الهيئة يف 5 نوفمبر 2017، يف مبادرة قامت بها رئيس الهيئة العامة لالستثمار، استهدفت تسليط الضوء على 

قانون حماية املنافسة والتعديالت املقترحة عليه، وتأثيرها على املنظومة القتصادية، وكذا توضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بالقانون واملخالفات الواردة به، وتوضيح الفرق بني دور اجلهاز واألجهزة األخرى بالدولة.

عقدت الورشة بحضور موظفي الهيئة العامة لالستثمار، حيث افتتحت بتقدمي استعراًضا عن اخللفية 
التاريخية لقانون حماية املنافسة، وأهم القضايا التي أثبتها اجلهاز على مدار اثنى عشر عاًما، وكيف مت 

التعامل معها، وكذا القضايا التي مت قبول التصالح فيها، والقضايا التي مت رفضها، واملعايير احملددة لتطبيق 
شروط التصالح.
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ورشة العمل التوعوية حول تطبيق قانون املنافسة يف الدول االعضاء باتفاقية اغادير

عقد جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات الحتكارية ورشة عمل حول »تطبيق قانون املنافسة يف الدول 
األعضاء باتفاقية أغادير« بتاريخ 13 نوفمبر 2017 وذلك يف إطار التعاون يف مجال املنافسة بني دول أعضاء 
اتفاقية أغادير، مبشاركة مجموعة من القضاة، واحملامني، واألكادمييني، وممثلني عن القطاع اخلاص، هدفت 

هذه الورشة إلى تقدمي عروض حول سياسة املنافسة لدى الدول األعضاء باتفاقية أغادير )مصر – تونس 
– األردن – املغرب(، ومقارنة لقوانني املنافسة بها، فضاًل عن الستفادة من آراء كافة املشاركني بهذا احلدث 

املهم، مبا ينعكس إيجابّيًا على دعم سياسة املنافسة بأسواق هذه الدول على نحو يحقق أهداف التنمية 
املنشودة لها.

جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية يشارك بندوة اجلمعية املصرية اللبنانية لرجال األعمال

ويف إطار الدور املنوط بجهاز حماية املنافسة بتعزيز ونشر ثقافة املنافسة وضماًنا للوصول إلى من ينطبق 
عليهم القانون، شارك اجلهاز بالندوة التي نظمتها اجلمعية املصرية اللبنانية لرجال األعمال برئاسة م. فتح 
اهلل فوزي –رئيس مجلس إدارة اجلمعية- حتت عنوان "بيئة تنافسية عادلة ... الطريق إلى تشجيع املنافسة 
والنمو"، بهدف تسليط الضوء على قانون حماية املنافسة والتعديالت املقترحة عليه، وتأثيرها على املنظومة 

القتصادية وذلك بتاريخ 25 أكتوبر 2017.

● برنامج التواصل األكادميي

يعطي الجهاز أولوية لبرنامج التواصل األكاديمي إيماًنا منه بأهمية الربط بين النظرية والتطبيق لما له من 
أثر على نجاحه في خلق جيل من القتصاديين والحقوقيين على علم بقضايا المنافسة، والذين هم عماًدا 

لعمل الجهاز، وفيما يلي أهم ما قام به الجهاز في هذا الصدد:

منوذج محاكاة جهاز حماية املنافسة يف الفترة من 22 يناير حتى 1 فبراير 2018

على مدى أعوام من إطالق جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات الحتكارية لنموذج محاكاة اجلهاز، 
 )CAS( واستمراًرا لنجاح تطبيق برنامج التواصل األكادميي، مت عقد الدورة السابعة لنموذج احملاكاة

يف الفترة من 22 يناير حتى 1 فبراير 2018 مبقر اجلهاز بالقرية الذكية، مبشاركة طالب كليات احلقوق 
والقتصاد والعلوم السياسية من مختلف اجلامعات احلكومية واخلاصة، األمر الذي يعكس اتساع دائرة 

اجلامعات التي أصبح يستهدفها اجلهاز، مبا يساهم يف إعداد كوادر بشرية مدربة وقاعدة أكادميية من بني 
فئة الطلبة والتي ميكن العتماد عليها مستقباًل يف إمداد اجلهاز باخلبرات الفنية التي لديها الوعي بقانون 

املنافسة وآلية العمل باجلهاز.
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● برنامج التواصل اإللكتروني

جهاز حماية المنافسة يعي جيًدا دور التواصل عبر اإلنترنت، من أجل توفير المعلومات وسرعة وصولها، 
وضمان انتشارها.

○ فيسبوك

زاد التفاعل على موقع التواصل الجتماعي "فيسبوك"، حيث وصل عدد المشتركين ألكثر من 19000 
مشترك، باإلضافة إلى العمل بشكل تفاعلي أوسع من خالل سرعة الرد على الرسائل الواردة، وعلى 

التعليقات المختلفة.

كما بدأ الجهاز في اطالق حملة على الفيسبوك باسم "اعرف عن المنافسة"، تتيح التعرف على المنافسة، 
وبعض المفاهيم القتصادية ذات الصلة، والقانون.

فباإلضافة إلى نشر البيانات الصحفية باللغة العربية تم ترجمة بعضها ونشرها باللغة اإلنجليزية، خاصة في 
القضايا التي تهم المجتمع الدولي كقضية الكاف، كما تم تزويد الفيسبوك بعدد أكبر من الصور والفيديوهات 

التي تغطي كافة األحداث التي يشارك الجهاز بها، تطبيًقا لرغبة الجهاز في تحديث الصفحة بشكل مستمر.

○ املوقع اإللكتروني

يعمل الجهاز على تطوير الموقع اإللكتروني للجهاز بشكل مستمر، حتى يضمن سهولة الوصول إلى 
المعلومات، كما استمر الجهاز في عرض القضايا والدراسات المنتهي منها، حتى يستفيد بها المهتمين 

بالمنافسة والصحفيين في حالة رغبتهم الستفسار عن أي قضية.

ملتقى تعريفي للطالب مبجتمع األعمال والهيئات املختلفة باجلامعة األمريكية يف 17 أكتوبر 2017

دعت خالله اجلامعة األمريكية جهاز حماية املنافسة، باعتباره إحدى أهم اجلهات التي يجب أن يعي الطالب 
دورها يف السوق، باإلضافة إلى توزيع كتيبات عن قانون املنافسة، واسئلة عنها، والتقرير السنوي، وغيره من 

املطبوعات التي يصدرها اجلهاز
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رابًعا: التنسيق مع اجلهات ذات الصلة

يحرص الجهاز دائما على التواصل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة على الصعيد المحلي، لتبادل 
المعلومات وتدعيم عمل الجهاز أثناء القيام بالبحث وجمع المعلومات، وحتى يتم تنظيم العمل بين الجهاز 

وغيرها من الجهات المختلفة، بما يعود بالنفع على القتصاد المصري، وفي هذا الصدد قام الجهاز باآلتي:

التعاون الثنائي 
- استضاف جهاز حماية المنافسة وفًدا من وزارة التجارة ومنع الحتكار بدولة بيالروسيا خالل الفترة من 

18-20 يوليو 2017 بشأن مناقشة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الممارسات الحتكارية بين 
الجانبين المصري والبيالروسي.

- تعاون الجهاز مع كل من دولة سويسرا والصين والرد على األسئلة التي تخص حماية المنافسة ومنع 
الممارسات الحتكارية وذلك في إطار إجراءات المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر والتي تجريها 

منظمة التجارة العالمية للدول األعضاء وذلك في 20 فبراير 2018.
- دعم الجهاز لمشروع القرار الروسي بشأن تعزيز التعاون الدولي في التحقيق في قضايا المنافسة عبر 

الحدود: "األدوات واإلجراءات" في 25 مارس 2018.

التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية
- مراجعة وإبداء الرأي يف السياسات اخلاصة مبصر فيما يتعلق بالسياسة التجارية يف إطار حماية املنافسة 

ومنع املمارسات الحتكارية مبسودة اجلزء الثالث من تقرير سكرتارية منظمة التجارة العاملية )WTO( يف 25 
سبتمبر 2017.

- دراسة وإبداء رأي اجلهاز فيما يتعلق بوضع أطر للسياسة العامة للمنافسة وحماية املستهلك على املستوى 
اإلقليمي يف إطار املرحلة الثانية اخلاصة بسياسة املنافسة وحماية املستهلك فيما بني التكتالت اإلفريقية 

الثالث )الكوميسا - الساداك - جماعة شرق إفريقيا(، وذلك يف أكتوبر 2017.
- استقبل اجلهاز ممثلني من مفوضية الكوميسا خالل الفترة 19 - 23 أكتوبر 2017، وذلك ملتابعة قضية 

املفوضية ضد الحتاد اإلفريقي لكرة القدم، أسوة بالقضية التي أثارها جهاز حماية املنافسة املصري وإطالع 
اجلهاز على ما مت من جمع استدللت حتت مظلة الكوميسا.

- مراجعة تقرير الجتماع العشرون لوزراء العدل والنواب العموم للكوميسا خالل الجتماعات املتضمنة 
الجتماع السابع والثالثون للمجلس الوزاري للكوميسا يف زامبيا يف نوفمبر 2017.

- املشاركة يف املؤمتر السنوي الثاني عشر الذي تنظمه جامعة كوين ماري بلندن بالتعاون مع مكتب بيكر 
ماكنزي للمحاماة حول الجتاهات والتطورات يف قانون املنافسة العاملي" مبدينة بروكسل، بلجيكا يف مايو 

.2018
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الكفاءة المؤسسية من أهم أولويات الجهاز، نظًرا لطبيعة عمله، والتي تتطلب دقة عالية في التعامل مع 
البيانات التي يتم الحصول عليها، وكذلك التعامل معها بالسرية والمهنية المطلوبة، ويعمل الجهاز دائًما 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:
- تم إعادة تفعيل برتوكول التعاون بين وزارة التصالت وشركة مايكروسوفت وجهاز حماية المنافسة لتفعيل 

  .CRM برنامج
- متابعة تشغيل حائط ناري جديد للحماية والتحديث الدائم والمستمر لجميع برامج الحماية لحماية الجهاز 

من أية محاولة اختراق.
- شراء وتشغيل خط إنترنت إضافي.

- رفع كفاءة خطوط الربط بين الجهاز والخوادم.

خامًسا: رفع الكفاءة املؤسسية والبشرية

التنمية المستمرة لكوادر الجهاز يعد أمًرا حتمّيًا؛ نظًرا ألن مجال المنافسة هو مجال حديث نسبًيا في مصر، 
ولطبيعة عمل الجهاز، والتي تتطلب درجة عالية من التقنية والفنية، هذا باإلضافة إلى الستعانة بالتدريبات 

الدولية، وفي هذا الصدد قام الجهاز باآلتي:

 ACF المشاركة في ورشة عمل عن الندماجات والستحواذات التي نظمها منتدى المنافسة اإلفريقي -
بمالوي في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2017.

- المشاركة في ورشة العمل التدريبية اإلقليمية بشأن قوانين وسياسات المنافسة التي نظمها مؤتمر األمم 
المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD في مقر مركز التدريب بتونس في الفترة من 7 إلى 10 مايو 2018 

لمناقشة الدلئل السترشادية المتعلقة بالبرنامج اإلقليمي ومدى فاعليتها.

الكفاءة املؤسسية

الكفاءة البشرية

رفع الكفاءة املؤسسية والبشرية
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ا في  إيماًنا من جهاز حماية المنافسة بأن كل جهة هي جزء من المنظومة القتصادية، وتلعب دوًرا مهّمً
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:

- البحث عن تمويل خارجي لمعظم السفريات والمأموريات الخارجية بعيًدا عن موازنة الجهاز )إن أمكن في 
حالة موافقة الجهات المانحة(.

- قيام رئيس مجلس اإلدارة بتخفيض درجات اإلقامة بالفنادق ألعضاء الجهاز والسفر على الدرجة السياحية 
للمسافات القصيرة.

- إيفاد أعضاء الجهاز للمأموريات الخارجية، ومحاولة تمثيل الجهاز في المحافل الدولية لضمان تواجد 
الجهاز وكذا زيادة خبرات أعضاءه.

- إقامة ورش العمل والندوات في فنادق 3 أو 4 نجوم على األكثر بدًل من 5 نجوم، وتقسيمها على مدار 
السنة.

- 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 موافقات رسمية تجيز للجهاز إجراء تعاقدات مؤقتة جديدة، وكذلك إجراءات تعيين المدير 
التنفيذي.

- الحصول على تقرير نظيف من الجهاز المركزي للمحاسبات للعام الثاني عشر على التوالي دون مالحظات 
مؤثرة خالل العام المالي 2018/2017

سادًسا: الشئون املالية واإلدارية

الشئون املالية واإلدارية

موازنة اجلهاز خالل العام املالي 2017/ 2018 )باجلنيه املصري(

%97 10054336 10387000 الباب األول
)أجور وتعويض العاملني(

%90 4155794 4603750 الباب الثاني
)شراء السلع واخلدمات(

%57 40600 70600 الباب الرابع
)الدعم واملنح واملزايا الجتماعية(

%35 63616 180000 الباب اخلامس
)املصروفات األخرى(

%8 58963 750000 الباب السادس
)شراء األصول(

%90 14373311 15991350  اإلجمالـــــــــي

املعتمد البيـــــــــــــان
من وزارة 
املالية 

نسبة املنصرف 
املنصرف
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 احصائيات

إحصائيات عن اجلهاز يف الفترة من 1 يوليو 2017 حتى يونيو 2018

القرارات الصادرة من الجهاز

أنواع المخالفات الصادرة عن الجهاز

الحاالت التي تم االنتهاء منها

62%
6%

13%

6%

13%

البالغات

مبادرة بالدراسة

طلبات الفحص

طلبات االعفاء

فحص اخطارات

40%

53%

7%

المخالفات

عدم المخالفات

عدم اختصاص

33%

17%17%

33% )8مادة ( 

) 6كارتيل مادة ( 

) 7مادة (  

)19مادة (
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