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ستة أعوام مضت عىل إنشاء جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية، كانت مبثابة 

أو  االقتصادي  الصعيد  عىل  سواء  التحديات  ومواجهة  الخربات  واكتساب  التشكيل  مرحلة 

السيايس، استطاع خاللها الجهاز االنتهاء من عدد من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام 

لفرتة طويلة يف قطاعات اقتصادية مختلفة. ومتكن الجهاز خالل هذه املدة القصرية من بناء 

القانون  القيام بتنفيذ  الجهاز من  البرشية وتدريبها وإعدادها بشكل جيد ليتمكن  الكوادر 

وأداء دوره عىل أفضل وجه.  

وها هي مرص تدخل مرحلة جديدة من عمرها بعد ثورة 25 يناير العظيمة مبا تحمله من 

أمنيات وآمال نحو مستقبل أفضل عىل كافة األصعدة االجتامعية والسياسية واالقتصادية. وعىل الرغم من التحديات التي تفرضها 

الظروف الحالية من عدم استقرار وعدم وضوح الرؤية للمرحلة املستقبلية، إال أنه عىل الجانب اآلخر تلوح العديد من الفرص التي 

يجب توظيفها واالستفادة منها مبا يصب يف صالح املواطن واالقتصاد القومي ككل. 

ويويل الجهاز خالل الفرتة القادمة اهتامما خاصا بوضع وتنفيذ اسرتاتيجية متكاملة لعمل منظومة حقيقية لحامية املنافسة يف مرص 

باالشرتاك والتنسيق مع كافة األجهزة الحكومية ومنظامت املجتمع املدين والجهات ذات الصلة. 

وتأيت فكرة وجود سياسة عامة للمنافسة يف مرص، تلتزم بها جميع أجهزة الدولة، عىل رأس أولويات الجهاز خالل املرحلة املقبلة. كام 

يسعى الجهاز إىل الحصول عىل املزيد من االستقاللية عن الحكومة يف اتخاذ القرار، وخصوصا فيام يخص صالحيات اتخاذ إجراءات 

الدعوى الجنائية يف القضايا التي ينتهي منها.

ويأيت أيضاً مبدأ املنافسة العادلة يف مقدمة اهتاممات الجهاز يف املرحلة القادمة حيث إن املنافسة الحرة والعادلة تؤدي إىل الكفاءة 

االقتصادية لألسواق، والتي ينتج عنها تنوع االختيارات أمام املستهلك العادي وتضمن له الحصول عىل املنتجات والخدمات بأسعار 

أقل وجودة أعىل.

وعىل جانب آخر، سيعمل الجهاز خالل الفرتة القادمة عىل تعزيز التعاون والتنسيق مع األجهزة الرقابية األخرى لتحقيق التكامل يف 

مراقبة األسواق، وسيبذل قصارى جهده لضامن التطبيق الصارم ألحكام قانون حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية بالتوازي 

مع نرش ثقافة املنافسة داخل املجتمع املرصي وتعزيز مبادئ السوق الحر.

اإلدارة مجلـس  رئيس  كلمة 

الجهاز:  رؤية    

ال ألحكام القانون، ونرش ثقافة املنافسة يف املجتمع. تحقيق مناخ تنافيس سليم يتسم بالحرية االقتصادية والتنافسية من خالل التطبيق الفعَّ

الجهاز:  رسالة    

إرساء قواعد املنافسة الحرة وتطبيقها وتطويرها والتوعية بها، مام يُسهم يف تحقيق حرية املنافسة بني الرشكات واألفراد العاملني بالسوق 

للنهوض مبستوى أداء األسواق، وتحقيق الكفاءة االقتصادية وإعطاء الفرصة لالبتكار والتطوير، وتوفري املنتجات بجودة أفضل وأسعار أقل مبا 

يعود بالنفع عىل االقتصاد القومي واملستهلك.

ورسالته الجهاز  رؤية 

دكتور/ سامح الرتجامن
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الهيكـــل التنظيمـــي
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الدكتور /سامح الرتجامن     
رئيس مجلس إدارة جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية     

املستشار/ فرحات عبد الجواد 
نائب رئيس مجلس الدولة   

الوزارات عن  ممثلين     

األستاذ/ هاين دميان 
مساعد وزير املالية   

املستشار/ هشام رجب 
مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية للشؤون القانونية والترشيعية   

الخبرة      من ذوي 

الدكتور/ محمد صقر 
أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة   

الدكتور/ محمد الفقي 
أستاذ مساعد ورئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة اإلسكندرية  

األستاذ/ محمد الحامميص 
عضو مجلس إدارة بنك مرص   

األستاذ / سعيد األلفي 
الرئيس السابق لجهاز حامية املستهلك   

االتحادات   عن  ممثلين    

الدكتور/ أحمد عبد الوهاب 
ممثل عن اتحاد الصناعات املرصية   

األستاذ/ محمد املرصى 
ممثل عن االتحاد العام للغرف التجارية   

الدكتور/ مصطفى الحامدى
ممثل عن االتحاد العام للجمعيات واملؤسسات األهلية   

الدكتور/ مصطفى منجي 
ممثل عن االتحاد العام لعامل مرص   

األستاذ /حسن عبد املجيد 
ممثل عن اتحاد البنوك   

الدكتور/ أنور رسالن 
ممثل عن االتحاد النوعي لهيئات حامية املستهلك  

اإلدارة مجلس  أعضاء 
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تم تعديل أحكام الالئحة التنفيذية لقانون حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية يف نوفمرب 2010 وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

2957 لسنة 2010، وقد اشتملت التعديالت عىل اآليت: 

أواًل: التوافق مع تعديالت قانون حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية الصادرة بقانون رقم 190 لسنة 2008،  وعىل 

وجه الخصوص، البنود التالية:

-   املادة )11(/ب: تم تجريم االتفاق عىل اقتسام األسواق من حيث" الحصص السوقية" كشكل من أشكال اقتسام األسواق بني األشخاص 

    املتنافسة.

-   املادة )13(/ه: تتناول مخالفة "التمييز بني بائعني أو مشرتين تتشابه مراكزهم التعاقدية يف أسعار البيع أو الرشاء أو يف رشوط التعامل  )...(". 

    وجاء التعديل لتغيري مصطلح "مراكزهم التجارية" مبصطلح "مراكزهم التعاقدية" األكرث دقة يف تحليالت املنافسة لهذا النوع من التمييز 

    السعري.

-   أوضحت تعديالت الالئحة التنفيذية الرشوط واإلجراءات واجبة اإلتباع عند إخطار الجهاز باكتساب األشخاص أي أصول أو حقوق  

    ملكية أو انتفاع أو أسهم، أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو الجمع بني إدارة شخصني أو أكرث. 

    وبناء عىل هذه الرشوط واإلجراءات، أصبحت العقوبة املنصوص عليها باملادة )22( مكرر )1( لقانون حامية املنافسة سارية عىل كل من 

    يخل بواجب اإلخطار.

 

ثانيًا: إزالة اللبس والتأكيد عىل حامية املنافس القائم جراء مامرسات الشخص املسيطر، وذلك عىل النحو اآليت:

-   التأكيد عيل دخول املنافس الحايل/القائم - املهدد بالبقاء يف السوق جراء مامرسات إقصائية من جانب الشخص املسيطر- تحت مظلة  

    الحامية الواردة بنص املادة )13(/ب فقرة أوىل القاضية بحظر الشخص املسيطر"االمتناع عن إبرام صفقات بيع أو رشاء مع أي شخص  

    أو وقف التعامل معه عىل نحو يؤدى إىل الحد من حريته يف دخول السوق أو الخروج منه يف أي وقت ". 

-   تجريم الفعل املرتكب من قبل الشخص املسيطر متى كان أثره تهديد بقاء منافسيه يف السوق دون االنتظار إيل إقصائهم منها كام هو 

    الحال يف النص األصيل للامدة )13(/ط التي تحظر "إلزام الشخص املسيطر ملورد مع عدم التعامل مع شخص منافس له. ويقصد بعدم  

    التعامل امتناع املورد عن التعامل مع الشخص املنافس بصورة كلية أو تخفيض حجم التعامل معه إىل الحد الذي يؤدى إىل إخراجه  

    من السوق أو إىل منع املنافسني املحتملني من الدخول إىل السوق." 

2008 يونيو  في  )أ(  مكرر   25 العدد   – الرسمية  الجريدة   ،2008 لسنة   190 رقم  قانون   1

2010 لسنـــة  التنفيذية  الالئحة  تـــعديالت  حصل جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية عىل االستقاللية يف تحويل القضايا التي ينتهي منها مبارشة إىل النيابة العامة أو     

التصالح فيها وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1410 لسنة 2011 بتفويض رئيس جهاز حامية املنافسة باالختصاصات املنصوص 

عليها يف املادة 21 من قانون حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية.

وكان الجهاز طبقا لنص املادة 21 من قانون حامية املنافسة ال يحق له رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إىل األفعال 

املخالفة ألحكام هذا القانون إال بطلب من الوزير املختص أو من يفوضه. وللوزير املختص أو من يفوضه التصالح يف أي من تلك األفعال قبل 

صدور حكم بات فيها، و ذلك مقابل أداء مبلغ ال يقل عن مثىل الحد األدىن للغرامة وال يجاوز مثىل حدها األقىص. ويعترب التصالح مبثابة تنازل 

عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويرتتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.

ويضع هذا القرار مسئولية كبرية عىل عاتق الجهاز يف الفرتة املقبلة ويتطلب بذل مجهود مضاعف من جانب الجهاز يف التدخل بشكل سليم 

وعادل يف حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية يف األسواق املرصية. كام يتطلب تنسيق وتعاون بني الجهاز وكافة األجهزة والجهات 

الرقابية يف الدولة لتنظيم األسواق وتوفري بيئة منافسة سليمة للرشكات واألفراد العاملني بالسوق.

تعــــديالت قانونيـــة 
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موضوع البالغ:
تلقى جهاز حامية املنافسة يف 18 يناير2009 بالغاً مقدماً من أحد املواطنني ضد كل من:

- املقاهي: التي تتوافر بها إمكانية االتصال بشبكة اإلنرتنت.

- رشكة موبينيل: وهي احدي رشكات االتصاالت الرائدة يف تقديم خدمات الهاتف   

  املحمول.

- رشكة لينك دوت نت: وهي إحدى رشكات تكنولوجيا املعلومات التي تقدم خدمة 

  اإلنرتنت يف مرص.

وقد انصب موضوع البالغ عىل أن تقديم خدمة اإلنرتنت الالسليك يف املقاهي املشكو 

يف حقها، كان مجاناً يف بداية تقديم هذه الخدمة ثم أصبح خمسة جنيهات مقابل 

الساعة الواحدة عىل اإلنرتنت. وقد ذكر املبلِّغ أن هذا السعر مبالغ فيه، وأن هذه 

التعريفة مفروضة من رشكة موبينيل كام أنها تؤدي لعدم وجود تنافس بني املقاهي، األمر الذي دعا الشايك للتقدم بهذا البالغ لدراسة مدى 

مخالفة مامرسات الرشكات املشكو يف حقها للمواد )6(، )7(،)8( من قانون حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم 

)3( لسنة 2005.

فحص البالغ:
قام الجهاز بفحص موضوع البالغ ودراسة ترصفات الرشكات العاملة يف السوق للكشف عام إذا كان هناك أية اتفاقات أو مامرسات ضارة 

باملنافسة. وبدراسة السوق املعنية تم استبعاد رشكة موبينيل من قامئة املشكو يف حقهم ألنها ليست مقدمة للخدمة محل الدراسة. وقد 

انتهى الفحص الذي أجراه الجهاز إىل أن ترصفات الرشكات العاملة بالسوق ال متثل أية مخالفة لنصوص مواد قانون حامية املنافسة. حيث 

مل يثبت وجود اتفاق من شأنه أن يخالف نص املادة )6(، كام أنه مل يظهر من الفحص الذي أجراه الجهاز وجود مخالفة للامدتني )7( و )8( 

من القانون وذلك خالل الفرتة محل الدراسة. 

قرار الجهاز:
انتهى مجلس إدارة الجهاز إىل حفظ البالغ مع إخطار ذوي الشأن ملا انتهى إليه قرار الجهاز. كام أوىص مجلس اإلدارة بعرض الدراسة عىل 

الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت وبحث سبل التعاون معه يف األمور املثارة بخصوص رفع كفاءة املنافسة يف سوق خدمات اإلنرتنت، يف ظل 

االختصاصات املشرتكة للجهازين.

البــــالغات والدراسات 

لبالغات: ا

بالغ مقدم من أحد المواطنين 
ضد 

شركة موبينيل وشركة لينك دوت نت

الجهاز2 داخل  المتبعة  السرية  لضوابط  وَفقًا  إعدادها  تم  مبسطة  ملخصات  تمثل  يلي  فيما  المذكورة  الحاالت  جميع   

والدراسات   البــــالغات 
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موضوع البالغ:
تلقى الجهاز ابتداء من 18 أبريل2010 مجموعة من البالغات الواردة من بعض املواطنني ضد الرشكة املرصية التجارية - أوتوموتيف، ترضروا 

بأية  القيام  قبل  الخليجي  املواصفات  ذات  فاجن  فولكس  ماركة  مبلغ 7500 جنيه مرصى عىل سياراتهم من  بفرض  األخرية  قيام  فيها من 

تصليحات يف مركز الخدمة التابع لها، وذلك نظري دخولهم ضمن نظام الرشكة لعمالء الصيانة. هذا وقد أشارت البالغات إىل الرضر الواقع من 

الرشكة املبلغ ضدها للقيام ببيع قطع الغيار التي تباع مبارشة دون تصليحات يف 

مركز الخدمة بثالثة أضعاف مثنها، وكذلك من قيام الرشكة ببيع قطع الغيار بسعر 

أعىل بنسبة 20% عن مثنها.

فحص البالغ:
قام الجهاز بفحص موضوع البالغ حيث انتهى إىل عدم ثبوت وقوع مخالفة لقانون 

حامية املنافسة، وذلك لألسباب التالية:

الشخص  املحتملة وجود وضع مسيطر، يسئ  املخالفة  تلك  يتطلب وقوع  حيث 

استخدامه؛ لذا فقد قام الجهاز بافرتاض ثبوت الوضع املسيطر للرشكة املشكو يف 

حقها يف سوق صيانة سيارات ماركة فولكس فاجن وبدأ التحقق من الفعل املكون 

للمخالفة.

وتبني أن فرض هذا املبلغ املايل كان مبوجب بروتوكول مربم بني جهاز حامية املستهلك ووكالء السيارات إلدخال السيارات الخليجية يف مراكز 

الصيانة مقابل تكاليف استثامرية يتكبدها الوكالء إلنشاء مراكز الصيانة. فضالً عن أنه بالرغم من فرض هذا املبلغ املايل والزيادة يف أسعار 

قطع الغيار، يظل هناك فارق سعري بني السيارات الخليجية والسيارات املباعة من ِقَبل الوكيل لصالح املستهلك.

كام تبني أنه يف ظل ظروف هذا السوق، ميلك املستهلك عدة اختيارات بالنسبة لرشاء السيارات ماركة فولكس فاجن، من حيث املواصفات 

حيث ميكنه االختيار بني املواصفات الخليجي )والتي غالباً ما تزيد عن نظريتها املرصية( واملواصفات املرصية من ناحية، ومن حيث السعر 

والذي يتفاوت ما بني السيارات املستوردة والسيارات املباعة من ِقَبل الوكيل من ناحية أخرى. كام أن مشرتي السيارات املستوردة من الخليج 

لديه اختيار التمتع بخدمات مراكز صيانة الوكيل املتميزة وخرباته الفنية والحصول عىل قطع غيار أصلية مقابل مبلغ مادي ال يؤثر تأثرياً 

جوهرياً عىل الفارق السعري، بحيث يظل ذلك الفارق لصالح املستهلك. وعالوة عىل ما سبق، ما زال لتجار السيارات مطلق الحرية يف استرياد 

السيارات من الخارج دون أية قيود عملية أو قانونية؛ حيث تبني أن هناك حوايل 1000 سيارة نوع فولكس فاجن تم استريادها من الخليج 

وقد قام 160 شخص من ماليك تلك السيارات بدفع املبلغ املذكور لدى مركز الصيانة. إجامالً ملا سبق، ال يتحقق أي رضر عىل املستهلك أو 

عىل منافيس الوكيل.

قرار الجهاز:
انتهى مجلس إدارة الجهاز إىل حفظ البالغات مع إخطار ذوي الشأن. 

بالغات مقدمة من مواطنين 
ضد 

شركة المصرية التجارية - أوتوموتيف 

موضوع البالغ:
الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  من  مقدماً  بالغاً  مارس2010   7 يف  الجهاز  تلقى   

الغذائية وذلك بسبب رفض  للصناعات  األلبان ضد رشكة جهينة  املرصية ملنتجي 

رشكة جهينة تنفيذ قرار لجنة تنمية وتطوير قطاع األلبان، والذي ينص عىل العمل 

وأفاد   .2009/10/18 بتاريخ  اللجنة  اجتامع  يف  عليها  االتفاق  تم  مبعادلة سعرية 

البالغ أيضا بأن رشكة جهينة اتخذت قرارات تعسفية بإيقاف التعامل مع املزارع 

التي اعتادت عىل التعامل معها بشكل يومي منذ سنوات ودون إبداء أية أسباب 

فنية أو عيوب يف ألبان تلك املزارع.

فحص البالغ:
قام الجهاز بفحص موضوع البالغ وانتهى فيام يخص الشق األول من البالغ إىل خروجه من نطاق قانون حامية املنافسة؛ حيث إن مخالفة 

الرشكة مل تكن ألحكام القانون ولكن لقرار اللجنة.

وبالنسبة للشق الثاين من البالغ تبني أنه حتى بافرتاض وجود وضع مسيطر للرشكة، فإن فعل االمتناع مل يحد من حرية املزارع يف دخول 

السوق أو الخروج منه يف أي وقت. 

قرار الجهاز:
انتهى مجلس إدارة الجهاز إىل حفظ البالغ مع إخطار ذوي الشأن.

بالغ مقدم من الجمعية المصرية لمنتجي األلبان 
ضد 

 شركة جهينة للصناعات الغذائية

 
موضوع البالغ:

تلقى الجهاز يف 30 مارس2010 بالغاً مقدماً من أحد املواطنني أشار فيه إىل اتفاق أصحاب محالت الجزارة يف منطقة وردان 

بإمبابة عيل زيادة أسعار اللحوم الحمراء البلدية.

فحص البالغ: 
وجمع  والتقيص  البحث  إجراءات  باتخاذ  وقام  البالغ،  موضوع  بفحص  الجهاز  قام 

املعلومات  صحة  من  للتحقق  بالبالغ  املذكورة  املنطقة  إىل  واالنتقال  االستدالالت 

املقدمة للجهاز وتم تحرير محرضي انتقال ومعاينة ومحرض جمع استدالالت.

وقد ثبت للجهاز عدم صحة املعلومات الواردة بالبالغ وعدم وجود شبهة مخالفة 

ألحكام قانون حامية املنافسة.

قرار الجهاز:
انتهى مجلس إدارة الجهاز إىل حفظ البالغ مع إخطار ذوي الشأن.

بالغ مقدم من أحد المواطنين
 ضد 

مجموعة من محالت الجزارة

البــــالغات والدراسات 
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موضوع البالغ:
تلقى الجهاز يف 9 مايو2010 البالغني الواردين من مواطنني ضد رشكة كيا موتورز مرص، ترضرا فيهام من قيام األخرية بفرض مبلغ مايل قدره 

4000 جنيه عىل سيارتهام من ماركة كيا ذات املواصفات الخليجية، وذلك قبل القيام بأية تصليحات لسيارتهام داخل مركز الخدمة التابع 

للرشكة.

فحص البالغ: 
قام الجهاز بفحص موضوع البالغ ونظرا ألن وقوع تلك املخالفة املحتملة يتطلب وجود وضع مسيطر يسئ الشخص استخدامه؛ فقد قام 

الجهاز بافرتاض ثبوت الوضع املسيطر للرشكة املشكو يف حقها يف سوق صيانة سيارات ماركة كيا، وبدأ التحقق من الفعل املكوِّن للمخالفة. 

وقد ثبت للجهاز من خالل دراسة الظروف القامئة داخل هذا السوق عدم انطباق نص املادة )8(/ب عىل الحالة املاثلة، عالوة عىل ما أسفرت 

عنه الدراسة من امتالك املستهلك عدة اختيارات بالنسبة لرشاء السيارات ماركة كيا، وذلك عىل النحو التايل:

-   ميكن للمستهلك )من حيث املواصفات( االختيار بني املواصفات الخليجية واملواصفات املرصية، ومن حيث السعر تتعدد اختياراته  

    بتفاوت األسعار بني السيارات املستوردة والسيارات املباعة من ِقَبل الوكيل.

-   ميكن ملشرتي السيارات املستوردة اختيار التمتع بخدمات مراكز صيانة الوكيل املتميزة، وخرباته الفنية مقابل مبلغ مادي ال يؤثر تأثرياً   

    جوهرياً عىل الفارق السعري؛ حيث يظل ذلك الفارق لصالح املستهلك.

فضالً عام سبق، يكون لتجار السيارات مطلق الحرية يف استرياد السيارات من الخارج بدون قيود عملية أو قانونية؛ األمر الذي ال يتحقق معه 

أي رضر عىل منافيس الوكيل أو عىل املستهلك.

قرار الجهاز:
انتهى مجلس إدارة الجهاز إىل حفظ البالغ مع إخطار ذوي الشأن.

بالغات مقدمة من مواطنين
 ضد 

 شركة كيا موتورز مصر

موضوع البالغ:
تلقى الجهاز يف 19 مايو 2010 بالغاً مقدماً من رئيس مجلس إدارة الرشكة املرصية لالستثامرات اإلعالمية، ونشاطها إقامة وإدارة دور العرض 

السيناميئ ، ضد املجموعة الفنية املتحدة والرشكات التابعة لها بصفتها موزع لألفالم السينامئية؛ حيث يترضر الشايك من احتكار املجموعة 

لألفالم السينامئية عن طريق امتناعها عن التوزيع لدور العرض املستقلة التي تتعامل مع الرشكة املنافسة لها. وقد ورد بالبالغ وجود مامرسات 

احتكارية يف سوق إنتاج وتوزيع وإدارة دور العرض السيناميئ يف السوق املرصي؛ حيث يسيطر عىل السوق تكتالن )الرشكة املشكو يف حقها 

ورشكة أخرى منافسة لها( يتحكامن يف إنتاج وتوزيع 100% من األفالم العربية وإدارة أكرث من 80% من دور العرض بالسوق املرصي.

وأوضحت الرشكة الشاكية أن املشكلة تكمن يف التوزيع؛ حيث إن الرشكة املشكو يف حقها تقوم باحتكار عرض األفالم التي توزعها بدور العرض 

التابعة لها فقط، ومتنعها عن دور العرض املستقلة والتي متثل 20% من إجاميل دور عرض الدرجة األوىل يف مرص يف حالة تعاملها مع الرشكة 

املنافسة. 

فحص البالغ:
اختصاصاته  ضمن  يدخل  أنه  من  والتأكد  البالغ  موضوع  بفحص  الجهاز  قام 

الخاضعة  بالنظر إىل األشخاص  القانون سواء  املادة )11( من  املنصوص عليها يف 

املعني  املنتج  بعنرصيها:  املعنية  السوق  تحديد  وتم  البالغ،  أو موضوع  للفحص 

وهو: خدمة التوزيع الداخيل لألفالم السينامئية املرصية، والنطاق الجغرايف: وهو 

جمهورية مرص العربية. كذلك تم تحديد اإلطار الزمني للدراسة من يناير 2008 

كفرتة   2010 عام  من  األول  والنصف   2007 بعام  األخذ  وتم   2009 ديسمرب  إىل 

اسرتشادية لدراسة ترصفات األشخاص العاملة يف السوق املعنية.

وبناء عليه قام الجهاز بدراسة ترصفات الرشكة املشكو يف حقها يف السوق املرصي؛ 

وتَطلَّب ذلك التعرض إىل املخالفات املنصوص عليها يف املادة )8( من قانون حامية 

تم  التي  واملعلومات  للبيانات  والقانوين  االقتصادي  التحليل  وإجراء  املنافسة، 

الحصول عليها للتأكد من مدى توافق مامرسات الرشكة املشكو يف حقها مع أحكام القانون، وقد انتهى الفحص الذي أجراه الجهاز إىل عدم 

وجود مخالفة لنص املادة )8( من القانون من جانب الرشكة املشكو يف حقها؛ لعدم توافر عنارص السيطرة.

إال أنه بفحص مامرسات رشكات التوزيع العاملة بالسوق تبني وجود مخالفة للامدة )6(/د من القانون.

قرار الجهاز:
انتهى مجلس إدارة الجهاز إىل ثبوت مخالفة الرشكة املشكو يف حقها والرشكات التابعة لها والرشكة العربية لإلنتاج والتوزيع، وجهاز السينام 

لنص املادة )6(/د من القانون والخاصة بتقييد عمليات التوزيع.

وَوفًقا للامدة )20( من قانون حامية املنافسة كلف جهاز حامية املنافسة الرشكتني بإزالة املخالفة املشار إليها؛ وذلك بعدم تقييد عمليات 

توزيع األفالم املرصية وإتاحتها لدور العرض دون متييز، مع إخطار الجهاز بخطاب مصحوب بعلم الوصول مبا تم من تعديل يف خالل ثالثني 

يوماً من تاريخ إخطار الرشكة بإزالة املخالفة وإخطار غرفة صناعة السينام بقرار الجهاز، لتقوم مبتابعة الرشكات العاملة بالسوق وإلزامها 

بالعمل بقرار الغرفة األول الصادر يف 2007/10/8.

وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة التقرير إىل الوزير املختص )وزير التجارة والصناعة( إلعامل السلطات املخولة له مبوجب املادة )21( من 

قانون حامية املنافسة والذي قام بدوره بتحريك الدعوى الجنائية ضد الرشكات املخالفة.

بالغ مقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لالستثمارات اإلعالمية 
ضد 

المجموعة الفنية المتحدة والشركات التابعة لها

البــــالغات والدراسات 
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موضوع البالغ:
الدولية للتجارة والنقل، والذي يترضر فيه من )إسناد نقل  تلقى الجهاز يف 27 يوليو2010 بالغاً مقدماً من مدير رشكة املؤسسة املرصية 

املوظفني بالرشكات العاملة بالقرية الذكية ملكاتب معينة تربطهم بهم صالت شخصية وعدم إعطاء أي فرص أو فتح عطاءات أو عروض أمام 

الرشكات األخرى أو حتى إعطاء الفرصة ملن هو أفضل وأرخص وجعلها دائرة مغلقة فقط دون إعطاء أي فرص لرشكات أو مكاتب أخرى(.

فحص البالغ:
قام الجهاز بفحص موضوع البالغ وتبني أن رشكة القرى الذكية تتعامل مع أكرث من رشكة لتوصيل املوظفني باإلضافة إىل أن بعض الرشكات 

األخرى تتعامل بشكل مبارش مع رشكات توصيل املوظفني إذا كانت متوافقة مع املعايري األمنية والبيئية املطلوبة من رشكة القرى الذكية.

وطبقا ملا رصحت الرشكة الشاكية بأنها تقدمت بعرض ألحد البنوك املوجودة داخل القرية الذكية الختيار رشكة لتوصيل موظفيه، تم سؤال 

مسئول اإلدارة بالبنك وأفاد بأنه رغم وجود بند يف العقد املربم بني رشكة القرى الذكية والبنك ينظم عملية توصيل املوظفني إال أنه يتم 

التعاقد بشكل مبارش مع رشكات توصيل املوظفني من خالل طرح طلب لتلك الرشكات وتشكيل لجنة الختيار أفضل رشكة من حيث الجودة 

والسعر باإلضافة إىل كونها متوافقة مع الرشوط املحددة من قبل البنك وتتامىش مع معايري رشكة القرى الذكية، وبالتايل فإن مجال املنافسة 

مفتوح بني رشكات النقل املختلفة داخل القرية الذكية، وأن التعاقدات املربمة بني رشكة القرى الذكية والرشكات العاملة بداخلها ليست من 

شأنها الحد من املنافسة.

وقد انتهى الجهاز إىل انتفاء املخالفة املبلَّغ عنها، وعدم ثبوت أية مامرسات تحد من 

املنافسة من قبل الرشكة املشكو يف حقها.

قرار الجهاز: 
انتهى مجلس إدارة الجهاز إىل حفظ البالغ مع إخطار ذوي الشأن.

 بالغ مقدم من المؤسسة المصرية الدولية للتجارة والنقل
 ضد

 شركة القرى الذكية

 

موضوع البالغ:
تلقى الجهاز يف 24 مايو2010 بالغاً مقدماً من أحد املواطنني ضد رشكة مركز التنمية والتجارة )أبناء وجيه أباظة( ، يترضر فيه من قيام األخرية 

بعدم بيع قطع الغيار الخاصة بالسيارة بيجو اإليراين واشرتاط إحضار السيارة إىل مركز الصيانة للحصول عىل قطع الغيار العادية )مثل فلرت 

الزيت، فلرت هواء، سري الكاتينة(.

فحص البالغ: 
قام الجهاز بفحص موضوع البالغ حيث قام بافرتاض ثبوت الوضع املسيطر للرشكة املشكو يف حقها وبدأ التحقق من الفعل املكون للمخالفة؛ 

وتبني من الفحص انتفاء الرضر عىل املنافسة واملستهلك وعدم قيام الرشكة املشكو يف حقها بفعل يخالف أحكام املادة الثامنة من قانون 

حامية املنافسة عيل النحو التايل: 

-    بالنسبة للمستهلك: للمستهلك االختيار بني اللجوء إىل أحد التجار لرشاء قطع 

     الغيار وحدها دون االلتزام بالقيام برتكيبها لديه أيضاً، أو اللجوء إىل مراكز الصيانة. 

-    بالنسبة للمنافسة: ثبت من خالل تحريات الجهاز انتفاء اإلرضار باملنافسة من  

     قبل الرشكة املشكو يف حقها.

قرار الجهاز:
انتهى مجلس إدارة الجهاز إىل حفظ البالغ مع إخطار ذوي الشأن. 

بالغ مقدم من أحد المواطنين 
ضد 

شركة مركز التنمية والتجارة )أبناء وجيه أباظة(

البــــالغات والدراسات 
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فحص البالغ:
قام الجهاز بفحص البالغ و تبني عدم متتع الرشكة املبلغ ضدها بوضع مسيطر يف 

سوق األسمنت البورتالندي العادي يف جمهورية مرص العربية، فحصتها السوقية 

مل تتعدى طوال الثالث سنوات املاضية 11%، األمر الذي انتفى معه إتيانها مبخالفة 

ألحكام املادة )8( الخاصة بإساءة الوضع املسيطر.

ومن ناحية أخرى، بفحص عقد التوزيع بني الرشكة وأحد موزعيها، تبني عدم وجود 

أي بنود من شأنها الحد من املنافسة، كام أنه تبني من البالغني وجود ما بني 10 

إىل 15 تاجراً معتمداً و200 تاجر آخرين يقومون بتوزيع املنتج، وهو ليس بالعدد 

القليل. هذا باإلضافة إىل أن الحصة السوقية الضعيفة للرشكة املبلغ ضدها يجعل 

رفضها ال يؤثر عىل السوق واملنافسة فيه، خاصة مع وجود رشكات أخرى يف السوق تقوم ببيع األسمنت بدون قيود كام ذكر أحد املبلغني يف 

بالغه، فالتاجر لديه الخيار يف الذهاب إىل رشكات أخرى ذات طاقة أكرب لرشاء املنتج. وعليه، ينتفي مخالفة الرشكة املبلغ ضدها أحكام املادة )7( 

من قانون حامية املنافسة.

قرار الجهاز:
انتهى مجلس إدارة الجهاز إىل حفظ البالغني مع إخطار ذوي الشأن. 

موضوع البالغ:
تلقى الجهاز يف 11 أبريل2011 و18 أبريل2011 بالغني ضد رشكة اإلسكندرية ألسمنت بورتالند )تيتان(، يترضر فيهام موزعان ملواد البناء من 

قيام الرشكة بحرص توزيع منتج األسمنت عىل عدد قليل من املوزعني وعدم قبولهام كموزعني لها.

موضوع الدراسة:
تلقى الجهاز يف 26 ديسمرب2007 الطلب املقدم من السيد وزير التجارة والصناعة بشأن إعداد دراسة شاملة لهيكل السوق يف قطاع زيوت 

الطعام النباتية؛ للكشف عن أية اتفاقات أو مامرسات ضارة باملنافسة، وكذلك فحص العوامل التي تؤثر عىل حرية املنافسة أو أية معوقات 

تحد منها يف هذا القطاع كأحد قطاعات السلع الغذائية الحيوية التي تهم جموع املستهلكني، وذلك يف ضوء األحكام الواردة يف قانون حامية 

املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية الصادر بقانون حامية املنافسة رقم 3 لسنة 2005.

إجراءات الدراسة:
قام الجهاز بدراسة كافة أنواع الزيوت النباتية بهدف تحديد السوق املعنية بعنرصيها املنتج املعني والنطاق الجغرايف؛ تم تحديد منتج زيت 

الخليط الحر املكرر املعبأ كمنتج معني، وجمهورية مرص العربية كنطاق جغرايف. 

وقد قام الجهاز بتحديد اإلطار الزمني للدراسة من مايو 2005 إىل ديسمرب 2007، 

مع األخذ يف االعتبار الفرتة من يناير2004 إىل أبريل 2005 ومن يناير 2008 إىل 

العاملة يف  الرشكات  تحديد  تم  عليه،  وبناًء  اسرتشاديتني.  ديسمرب 2009 كفرتتني 

السوق وفحص عينة منها متثل 73% من طاقة التكرير املتاحة من إجاميل السوق.

قرار الجهاز: 
انتهى مجلس إدارة الجهاز إىل عدم وجود أية مامرسات ضارة باملنافسة أو معوقات 

قد تحد منها من ِقَبل الرشكات محل الفحص.

الدراسات: 
 دراسة سوق الزيوت

 

موضوع البالغ:  
للتجارة  سكوب  رشكة  من  مقدماً  بالًغا  اغسطس2010   5 يف  الجهاز  ى  تلقَّ

واالسترياد )ش.م.م( ضد مصنع سكوب لتلوين العدسات. أشار البالغ إىل قيام 

البالغ مام  التعامل مع مقدم  برفض  العدسات  بتلوين  املختص  مصنع سكوب 

ألحق أرضاراً برشكته، وهو ما قد يشكل مخالفة لنص املادة )8(/ب من قانون 

حامية املنافسة وذلك حيث أن مصنع سكوب هو الوحيد الذي يقوم بتلوين 

ى 25% من تلوين باقي األلوان،  بعض ألوان العدسات و ميتلك حصة سوقية تتعدَّ

كام أنه الوحيد الذي يقوم بتصنيع العدسات متعددة البؤرة البالستيكية. 

فحص البالغ: 
املكون  الفعل  عنارص  تتوافر  ليك  أنه  وتبني  البالغ  موضوع  بفحص  الجهاز  قام 

للمخالفة يجب أن يكون املصنع املشكو يف حقه متمتعاً بوضع مسيطر يف السوق املعنية، وأن يكون قد وقف التعامل "عىل نحو يحد من 

حرية الشخص يف دخول السوق أو الخروج منه".

وعليه، قام الجهاز بافرتاض ثبوت الوضع املسيطر للمصنع املشكو يف حقه، وانتقل لدراسة الحالة محل الفحص من حيث توافر الفعل املكون 

للمخالفة من عدمه.

وتبني من هذا الفحص وجود بدائل أخرى أمام مقدم البالغ ميكنه اللجوء إليها، كام أن اإلنتقال من مصنع إىل آخر ال ميثل أدىن مشكلة داخل 

السوق لتامثل مستوى الجودة واألسعار وتعدد املصادر.

وبناًء عىل ما تقدم، فإن امتناع املصنع املشكو يف حقه عن التعامل مع مقدم البالغ ليس من شأنه الحد من حريته يف دخول السوق أو الخروج 

منه، مام ينتفي معه العنرص املكون للمخالفة املنصوص عليها يف قانون حامية املنافسة، وبانتفاء ذلك العنرص تنتفي املخالفة.

قرار الجهاز:
انتهى مجلس إدارة الجهاز إىل حفظ البالغ مع إخطار ذوي الشأن. 

بالغ مقدم من شركة سكوب للتجارة واالستيراد
ضد 

مصنع سكوب لتلوين العدسات

البناء لمواد  موزعين  من  مقدمة  بالغات 
ضد

بورتالند  ألسمنت  اإلسكندرية  شركة   

البــــالغات والدراسات 
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موضوع الدراسة:
قام جهاز حامية املنافسة بدراسة سوق بث بطوالت كرة القدم يف ضوء قرار مجلس 

الوزراء بجلسته رقم )81( املنعقدة بتاريخ 10 يناير2010 بتشكيل لجنة من وزارة 

اإلعالم ووزارة التجارة والصناعة )جهاز حامية املنافسة( واملجلس القومي للرياضة 

كأس  مباريات  إذاعة  احتكار  ظاهرة  لدراسة  بالرياضة  املعنية  األخرى  والجهات 

األمم اإلفريقية والبطوالت األخرى.

إجراءات الدراسة:
قام الجهاز بتحديد السوق املعنية بعنرصيها: وهي حقوق بث البطوالت اإلفريقية، 

وذلك يف منطقة شامل إفريقيا والرشق األوسط. وتبني أن العقد الحرصي املربم بني 

الجزيرة الرياضية واالتحاد اإلفريقي لكرة القدم )صاحبة حقوق البث األصلية( قد يثري شبهة حد من املنافسة وفقاً ألحكام املادة السابعة 

من قانون حامية املنافسة؛ وذلك لطول مدة العقد )6 سنوات(، وألن موضوعه ينصب عىل مجموعة كبرية من البطوالت ميكن أن يعزز من 

الوضع املسيطر للجزيرة، ومينع دخول منافسني محتملني إىل السوق املعنية. 

كام أنه وفقا لتجارب االتحاد األورويب العديدة يف هذا املجال ثبت أن تلك العقود الحرصية قد ترض باملنافسة واملستهلك، وذلك إذا تعدت 

فرتة ثالث سنوات، أو انصبت عىل العديد من الحقوق يف املرة الواحدة. 

قرار الجهاز:
انتهى مجلس إدارة الجهاز إىل عدد من التوصيات للسوق املحيل ملعالجة أية تعاقدات مستقبلية بهذا الخصوص، وهي: 

-  أال تتعدى فرتة التعاقد يف عقود بث البطوالت الحرصية فرتة الثالث سنوات بالنسبة للدوريات التي تقام كل عام.

-  بالنسبة للبطوالت مثل بطولة كأس العامل أال تشمل املزايدة عىل أكرث من موسم واحد لطول الفرتة بني كل بطولة وأخرى. 

-  أال تشمل العديد من البطوالت، حتى يتوافر للقنوات األخرى الحق يف املنافسة.

-  إحالة الدراسة إىل رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة اإلعالم.

موضوع الدراسة:
التنافيس يف  الدراسة بهدف تقييم املناخ  بادر الجهاز يف 4 مايو2009 بإجراء هذه 

قطاع الطريان الداخيل، وطرح بعض التوصيات واالقرتاحات التي قد تسهم يف تشجيع 

الرشكات عىل الدخول واالستثامر يف السوق، حيث أن وجود بيئة تنافسية سيسهم 

به  املرتبطة  والخدمات  الجوي  النقل  بفوائد عىل قطاع  يعود  القطاع مام  يف تطور 

واملستهلك واالقتصاد املرصي ككل.

إجراءات الدراسة:
قام الجهاز بتحديد السوق املعنية؛ وهي خدمة النقل الجوي الداخيل املنتظم للركاب 

عىل الخطوط الجوية يف جمهورية مرص العربية، واإلطار الزمني للدراسة املتمثل يف الفرتة من يناير 2002 إىل يوليو 2009.

وتبني من واقع الفحص أن رشكة مرص للطريان القابضة هي الرشكة الوحيدة التي تعمل يف السوق املعنية خالل فرتة الدراسة من خالل رشكتني 

تابعتني لها هام: رشكة مرص للطريان للخطوط الجوية، ورشكة مرص للطريان للنقل الداخيل واإلقليمي-اكسربيس. ويتم تعزيز الوضع املسيِطر 

الذي تتمتع به الرشكة عىل السوق املعنية عن طريق وجود عقبات لدخول السوق، بخالف العوائق الخاصة بطبيعة الصناعة. فتبعية رشكة 

مرص للطريان للدولة لسنوات طويلة منحتها عدة مميزات؛ أهمها: التمييز يف التعيني عىل الخطوط الجوية، وتوقيتات التشغيل عىل املطارات، 

فضالً عن حصولها عىل أسعار تفضيلية يف رشاء املدخل األسايس ) الوقود (. هذا إىل جانب خلق هيكل سوق يجعل املنافسة أكرث صعوبة. 

ولقد تبني للجهاز وجود حاالت مامثلة يف الدول األخرى، إال أنها نجحت يف تحرير السوق ودخول العديد من الرشكات الخاصة للمنافسة 

ال. وباإلطالع عىل الدروس املستفادة من تجارب التحرير يف ثالث دول )اململكة املتحدة، واليابان، وتركيا( تبني ما ييل:  بشكل فعَّ

-   التحرير يتطلب سياسة تهدف إىل مصلحة املستهلك. 

-   التحرير يستلزم إتاحة فرص متكافئة للمنافسة عىل نفس الخطوط الداخلية.

-   التحرير يستلزم إزالة جميع العوائق القانونية والتنظيمية وخاصة تلك التي متيز أي من الرشكات وبشكل خاص الرشكة الوطنية اململوكة  

     للدولة.

-   إزالة العوائق وفتح السوق للمنافسة يجب أن يتبعه رقابة للمنافسة يف السوق للحد من العوائق التي قد تنتج عن تركز هيكل السوق  

    وترصفات الرشكات العاملة به التي قد ترض باملنافسة.

-   املنافسة تعود بفوائد عىل الصناعة و املستهلك واالقتصاد ككل. 

قرار الجهاز:
انتهى مجلس إدارة الجهاز إىل عدد من التوصيات تتمثل يف اآلىت:

-   النظر يف إزالة العائق التنظيمي املشار إليه بالتقرير الوارد باملادة )122( من الالئحة التنفيذية لقانون الطريان املدين التي تشرتط ملنح  

    املوافقة للتعيني عىل الخطوط املنتظمة "أال يتعارض املشـروع مع تشغيل الرشكات واملنشآت املرصية املرخص لها، ويتولـَّى قطـاع  

مبادرة من الجهاز بدراسة قطاع النقل الجوي الداخلي 

المنتظم للركاب في جمهورية مصر العربية

دراسة بشأن عقود حقوق البث الحصرية بين االتحاد اإلفريقي 

لكرة القدم وقناة الجزيرة الرياضية

البــــالغات والدراسات 
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 31 ديسمرب2007 كفرتة اسرتشادية لدراسة ترصفات الرشكة املرصية للزجاج املسطح 

يف السوق املعنية. وقد انتهى الفحص الذي أجراه الجهاز إىل استمرار توافر عنارص 

السيطرة للرشكة املرصية للزجاج املسطح وفقاً للامدة )4( من القانون حيث تستحوذ 

عىل حصة سوقية تزيد عىل 25% من السوق املعنية خالل فرتة الدراسة كام أن لها 

ال من خالل مامرساتها املنفردة يف األسعار وحجم املعروض  القدرة عىل التأثري الفعَّ

من منتج الزجاج املسطح األبيض الشفاف يف السوق دون أن يكون لباقي املتنافسني 

القدرة عىل الحد من هذا التأثري.

قرار الجهاز: 
انتهى مجلس إدارة الجهاز إىل استمرار رسيان التعاقد املربم بني الرشكة وبني مجموعة "املوزع الوحيد" والذي سبق وصدر بشأنه قرار من 

الجهاز مبخالفة البنود أرقام )9(، )10(، )12(، )13( للفقرات )أ(، )ج(، )د( من املادة )8( من قانون حامية املنافسة.

وقد أحال الجهاز القرار للسيد وزير التجارة والصناعة إلعامل سلطاته وفقاً لنص املادة )21( من قانون حامية املنافسة ومنع املامرسات 

االحتكارية والذي قام بدوره بتحريك الدعوى الجنائية ضد الرشكة املخالفة.

موضوع الدراسة:  
قام الجهاز بناء عىل طلب من السيد وزير التجارة والصناعة بتاريخ 26 ديسمرب2007 بدراسة سوق األلبان املعبأة ومنتجاتها للكشف عن 

أية اتفاقات ضارة باملنافسة أو مامرسات احتكارية للرشكات العاملة يف السوق ومدى وجود مخالفة ألحد األحكام الواردة يف قانون حامية 

املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية.

ويف أثناء الدراسة، ورد أيضا للجهاز البالغ املقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية املرصية ملنتجي األلبان واملؤرخ 18 أبريل 2010 ضد كل 

من: مجموعة رشكات جهينة، ورشكة النيل للصناعات الغذائية )إنجوي(، ورشكة جرين الند جروب للصناعات الغذائية، ورشكة سيكالم )لبنيتا(، 

ورشكة فرج الله، والرشكة العربية ملنتجات األلبان، والذي يتهم فيه تلك الرشكات مبخالفة املادة )6( من قانون حامية املنافسة وذلك بقيامهم 

باالتفاق فيام بينهم عىل خفض وتثبيت سعر رشاء اللنب الخام النظيف عايل الجودة بأقل من سعر تكلفته وهو ما ألحق أرضاراً بالغة باملزارع 

وفقاً ألقوال مقدم البالغ.

إجراءات الدراسة:
املعبئة  األلبان  وهو  املعنى  املنتج  بعنرصيها  املعنيه  السوق  بتحديد  الجهاز  قام 

أن ترصفات  إىل  الفحص  انتهى  و  العربية  هو جمهورية مرص  و  الجغراىف  والنطاق 

محل  الفرتة  العربية خالل  املعبأة يف جمهورية مرص  لأللبان  منتجة  مصانع  الثالثة 

الدراسة متثل مخالفة للامدة )6(/أ من قانون حامية املنافسة لوجود اتفاق بينهم عىل 

تثبيت أسعار رشاء اللنب الخام من املزارع، باإلضافة إىل ثبوت اتفاق آخر عىل أسعار 

الحافز والخصم بني املصانع ومل يثبت من الفحص وجود أية مخالفة ألحكام املادتني 

)7(، )8( من القانون. وكذلك مل يثبت للجهاز وجود اتفاق بني املزارع بعضها البعض 

باملخالفة للامدة )6( من القانون، كام أنه مل يظهر من الفحص الذي أجراه الجهاز مخالفة املزارع للامدتني )7( و )8( من القانون وذلك خالل 

الفرتة محل الدراسة.

دراسة بشأن سوق األلبان المعبأة ومنتجاتها 

موضوع الدراسة:
قام الجهاز بدراسة حالة الزجاج املسطح، وذلك يف ضوء التحقيقات التي تجريها نيابة األموال العامة يف القضية رقم 333 لسنة 2011 بتاريخ 

2 مارس2011 بخصوص التصالح بني الرشكة املرصية للزجاج املسطح ووزير التجارة والصناعة وبناًء عىل طلب النيابة العامة قام الجهاز بفحص 

استمرار املخالفة السابق ذكرها خالل عام 2008 من عدمه.

إجراءات الدراسة:
قام الجهاز بتحديد السوق املعنية بعنرصيها املنتج املعني، وهو الزجاج املسطح األبيض الشفاف، والنطاق الجغرايف وهو جمهورية مرص 

العربية. كذلك تم تحديد اإلطار الزمني للدراسة من 1 يناير 2008 إىل 1 يناير 2009 وتم األخذ بالفرتة من 1 يناير 2005 وحتى

دراسة بشأن الزجاج المسطح األبيض الشفاف في 

جمهورية مصر العرابية 

الطـريان املدين إجراء التنسيق والتعاون بينها يف مجال التشغيل"، عىل أن يراعي النظام الجديد ما ييل:

          وجود منافسة عىل نفس الخطوط الجوية.

          وضع سياسة واضحة تقوم عىل معايري غري متييزية ألي من الرشكات.

          أن يتم التعيني عىل أساس مصلحة املستهلك النهايئ. 

-   النظر يف إزالة العائق الخاص بتوقيتات العمل عىل املطارات الوارد بقرار رقم 934 لسنة 2001 بعدم تشغيل الرحالت املنتظمة الداخلية  

    والدولية عىل املطارات يف نفس أوقات مرص للطريان، عىل أن يراعي النظام الجديد ما ييل:

          تشجيع املنافسة بني الرشكات.

          توزيع توقيتات املطارات عىل أساس املواعيد املتاحة.

-   النظر يف إزالة التمييز الذي تحصل عليه رشكة مرص للطريان عند التعامل مع الرشكات الحكومية األخرى كاألسعار التفضيلية التي تحصل 

    عليها من رشكة مثل رشكة مرص للبرتول فيام يتعلق بأسعار الوقود، والذي ميثل عنرص هام من عنارص التشغيل يصل تكلفته إىل حوايل 

    40% من تكلفة التشغيل الكلية. 

- عدم إعطاء دعم أو معونة حكومية ألي من الرشكات عىل الخطوط باستثناء الخطوط غري االقتصادية فقط، مع مراعاة ما يأيت:

          أن الدعم يوجه للخط فقط، فال تستفيد منه الرشكة عىل الخطوط األخرى، مام يحقق املساواة بني الرشكات، وال مييز واحدة عن   

            األخرى.

          رضورة عدم ربط هذا النظام بالحصول عىل ترصيح للخطوط االقتصادية.

- النظر يف تفعيل املادة 9 من قانون حامية املنافسة والتي تنص عىل أنه " للجهاز بناء عىل طلب ذوي الشأن أن يخرج من نطاق الحظر 

      كل أو بعض األفعال املنصوص عليها يف املواد )6(، )7(، )8( املرافق العامة التي تديرها رشكات خاضعة ألحكام القانون الخاص إذا كان من 

       شأن ذلك تحقيق املصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية املنافسة، وذلك وفقاً للضوابط واإلجراءات التي 

      تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

البــــالغات والدراسات 
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ئيات:   إحصا

ف  
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عدم وجود مخالفة
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وجود مخالفة
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ي لكرة القدم وقناة الجزيرة الريا
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ب
يل املنتظم للركا
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ن الجهاز بدراسة قطاع النقل الجو
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وجود مخالفة

وجود مخالفة

وجود مخالفة

وجود مخالفة

__
_

___ _
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ت بورتالند 

رشكة اإلسكندرية ألسمن
ضد 

بالغ 
ف 

رصية التجارية أوتوموتي
رشكة امل

ضد 
بالغ 

ق األلبان املعبأة ومنتجاتها
شأن سو

بالغ ب

 

إجراءات الفحص:
قام الجهاز بفحص الطلب وانتهى إىل اآليت:

-  بالنسبة للواقعة األوىل الخاصة بامتناع رشكة آل شنب عن بيع حديد التسليح،   

   تبني للجهاز من واقع الفحص املستندي أنها ال متثل مخالفة لقانون حامية  

   املنافسة نظراً لعدم متتع الرشكة محل االتهام بعنارص السيطرة، وبالتايل انتفاء   

   شبهة مخالفة ألحكام املادة ) 8 ( من القانون يف مواجهتها. 

-  أما بالنسبة للواقعة الثانية الخاصة بامتناع الرشكة آنفة الذكر عن تقديم 

   املستندات املطلوبة إيل اإلدارة العامة للرقابة التجارية تنتفي معها املخالفة لنص املادة ) 22 ( مكرر الختالف رشوط انطباقها وفق صحيح  

   أحكام قانون حامية املنافسة عن الحالة املاثلة.

رأي الجهاز:
انتهى مجلس إدارة الجهاز إىل انتفاء توافر املخالفات يف حق رشكة آل شنب يف القضية سالفة الذكر؛ وعليه رفع الجهاز املذكرة للعرض عيل 

السيد وزير التجارة والصناعة التخاذ ما يلزم وفق أحكام نص املادة )21( من القانون.

اآلراء االستشارية:

طلب رأي استشاري مقدم من المحكمة االقتصادية

قرار الجهاز:
انتهى مجلس إدارة الجهاز بإحالة امللف إىل السيد وزير التجارة والصناعة إلعامل سلطاته املخولة له بنص املادة )21( من القانون والذي قام 

بدوره بتحريك الدعوى الجنائية ضد الرشكات املخالفة.

موضوع الطلب
أحال املحامى العام األول لنيابة الشئون املالية والتجارية يف 29 يونيه 2010 إىل الجهاز ملف قضية حرص جرائم اقتصادية ضد أصحاب رشكة 

آل شنب لتجارة حديد التسليح واألسمنت للدراسة والعرض عىل السيد الوزير بغرض النظر يف إمكانية تحريك الدعوى الجنائية من عدمه، 

عام إذا كانت هناك مخالفة ألحكام قانون حامية املنافسة.

 

البــــالغات والدراسات 

جدول يوضح الحاالت التى تم اإلنتهاء منها فى عامى 2010 و 2011 
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الفحص  محل  القطاعات 
يقوم الجهاز حاليا بدراسة العديد من القطاعات السوقية متضمنة ما يلي: 

_ الصناعات الغذائية

_ صناعة السينام

_ املنظفات

_ صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

_ الصناعات املكملة للسيارات

_ خدمات البنية التحتية

_ الصناعات التكاملية

_ دباغة الجلود

_ صناعات مواد البناء

_ الزجاج

_ الخدمات اإللكرتونية

_ البرتول والتعدين

_ صناعة الحبوب ومنتجاتها

_ الطريان املدين

 

 رسى ثٍبًَ ٌىضح انحبالد يحم انفحص
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رسم بياني يوضح الحاالت محل الفحص
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رسوم بيانيه توضح الحاالت التى تم اإلنتهاء منها فى عامى 2010 و 2011 

 2011 و   2010 عامى  فى  األخطارات  يوضح  بياني  رسم 

البــــالغات والدراسات 
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دراسة األسمنت )مقارنة فرتة ما قبل وبعد قرار الجهاز(

الصادر يف 2007/10/2 والذي  الجهاز  تأثري قرار  لتقييم  الدراسة  تم إعداد هذه 

أصدرت املحكمة بناء عليه القرار رقم 2900 يف 25 أغسطس 2008 بالحكم ضد 

رشكات األسمنت العرشة العاملة بالسوق آنذاك بغرامة إجاملية 200 مليون جنيه 

مرصي )أي ما يوازي 20 مليون جنيه غرامة لكل رشكة(. 

وبناًء عىل ما سبق متت دراسة قطاع األسمنت من خالل عقد مقارنة بني الفرتة 

من 2003 إىل 2007 )فرتة اتفاق التكتل بني رشكات األسمنت( والفرتة من 2008 

املنافسة املرصي ضد هذه الرشكات(.  إىل 2010 )فرتة ما بعد قرار جهاز حامية 

وقد أوضحت الدراسة حدوث تطور جوهري يف الهيكل التنافيس لقطاع األسمنت 

ما بني فرتيت املقارنة، فقد تضاءلت أسبقية الرشكات الكربى واستطاعت كثري من 

الرشكات الصغرية زيادة حصصها السوقية سواًء يف األرباح أو حجم وقيمة املبيعات. كام انخفض هامش الربح من 43% إىل 39% وقلَّت 

نحو تقارب  إيجابياً  السوق منحاً  اتخذ  املبيعات بدالً من 73%. كام  السوق لتستحوذ أكرب أربع رشكات عىل 63% من قيمة  كثافة تركز 

الحصص السوقية ما بني الرشكات واختالف نسبة توزيع تلك الحصص ما بني عام وآخر. إال أن تلك التغريات الهيكلية مل تؤدِّ إىل خفض 

أسعار األسمنت حيث ظلت األخرية يف االزدياد نتيجة الرتفاع مستوى التضخم، والزيادات املفاجئة يف الطلب عىل األسمنت املصاحبة 

الزدهار قطاع اإلنشاءات يف تلك الفرتة باإلضافة إىل زيادة تكلفة اإلنتاج نتيجة لرفع الدعم عن الغاز الطبيعي والذي يعد عنرصًا رئيسيًّا 

من عنارص تكلفة اإلنتاج. كام أشارت الدراسة إىل أن هامش ربح الرشكات رغم تراجعه بعد قرار الجهاز يف 2007 يظل مرتفعاً مقارنة 

باألسواق العاملية مام يشري إىل قابلية سوق األسمنت محلياً للمزيد من االستثامرات والحاجة إىل املزيد من اإلجراءات املعززة للمنافسة، 

كطرح رخص مصانع جديدة مثالً.

التقرير السنوي لقطاع األسمنت )2008 – 2009( 

يعد هذا التقرير هو األول يف سلسة التقارير التي سيتم إعدادها سنويا عىل قطاع األسمنت من منظور املنافسة. وقد أفاد التقرير أن عام 

2009 شهد منواً مبقدار 8% يف الطلب املحىل عىل األسمنت، َصاحَبُه زيادة يف الطاقة اإلنتاجية 4% واإلنتاج 5% ومعدل التشغيل 7%. كام 

ارتفعت كل من التكلفة 6% واألسعار 11%. كام شهد السوق تغري العديد من املراكز يف الحصص السوقية مابني الرشكات وبعضها. كل ذلك 

يعد من املؤرشات اإليجابية عىل عدم تضافر الرشكات لتخفيض املعروض أو الحد من الطاقة اإلنتاجية. كام أفىض التقرير إىل نفى وجود 

مامرسات لتثبيت الحد األدىن لألسعار بواقع أعىل تكلفة للرشكات العاملة بالسوق. هذا وقد ارتفع متوسط هامش الربح يف طن األسمنت 

ليصل إىل 33% يف 2009 مقارنة بـ 31% يف 2008. مام يرجح الحاجة إىل اتخاذ إجراءات معززة للمنافسة يف ذلك السوق كاالستمرار يف طرح 

رخص جديدة للمصانع ملقابلة الزيادة يف الطلب وكذا مواصلة تذليل عوائق االسترياد واالستثامر. 

مــــراقبة األسواق

دراسة القطاعات: 

أوىل الجهاز اهتامما كبريا مبراقبة مختلف القطاعات السوقية بجانب تحديث وتطوير سبل وطرق التنقيب عن البيانات والتأكد من مدى دقتها. 

األسواق  مــــراقبة 

_

_

قطاع األسمنت:
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اإلعــــالم والتوعية القطاع غير الرسمي:
توضح هذه الدراسة التأثري السلبي للقطاعات غري الرسمية عىل تطبيق قانون حامية املنافسة، ويعرض منهجية جديدة للتعامل مع القطاعات 

غري الرسمية أثناء إجراء التحريات من خالل الرتكيز عىل قنوات التبادل بني القطاعات الرسمية وغري الرسمية بدالً من الرتكيز عىل خصائص 

القطاع غري الرسمي. 

قطاع منتجات األغذية الزراعية:
استجابة لالرتفاع الحاد يف أسعار الخرضوات األساسية يف سبتمرب 2010 قام الجهاز بإعداد دليل إرشادي حول أهمية وكيفية دراسة سلسلة 

اإلمداد الخاصة مبنتجات األغذية الزراعية مثل )الطامطم واألرز والقمح(، ويتضمن الدليل إطار عمل منهجي إلجراء الدراسات املقرتحة حول 

األغذية الزراعية. 

التنقيب عن البيانات

استخدام تقنية التنقيب عن البيانات لكشف ممارسات التنسيق في المزادات : 
قام الجهاز بإنشاء قاعدة بيانات متثل خمسة أسواق افرتاضية ملامرسات العطاءات 

عىل  األخرى  أسواق  األربعة  تحتوي  بينام  حرة  منافسة  أولها  ميثل  واملزايدات، 

قام  ثم  املزادات.  قيمة  عىل  بناًء  األسواق  تقسيم  مثل  باملنافسة  ضارة  مامرسات 

وترجيح  النتائج  وتقييم  البيانات  عن  التنقيب  تقنيات  من  العديد  بتجربة  الجهاز 

أي تقنية تصلح للكشف عن أي املامرسات الضارة باملنافسة. الجدير بالذكر هنا أن 

التقنيات التي تم التوصل إليها تتميز بأنها آلية التطبيق وال تحتاج إىل خربات كبرية 

الستخدامها، ومن ثم فاملتوقع لها أن توفر الكثري من الوقت والجهد يف قضايا البحث 

والتقيص مام يزيد من فاعلية الجهاز.

التعديل اآللي لتمثيل البيانات والتحقق من صحتها: 
قام الجهاز بتطوير خمسة تطبيقات ضمن برنامج ميكروسوفت إكسل لتمكني الباحثني االقتصاديني من التحقق من بيانات الرشكات والتثبت 

من صحتها وعدم وجود قيم متطرفة أو شبهة تلفيق من الرشكات لتلك البيانات. تتميز تلك التطبيقات بأنها، وإن كانت تعتمد عىل تحليالت 

إحصائية معقدة، ال تتطلب مهارات عالية من املستخدم، فيمكن لجميع الباحثني االقتصاديني استخدامها مبا يف ذلك حديثي التخرج أو غري 

املتمرسني يف تحقيقات حامية املنافسة.

تطوير تقنيات التنقيب:
قام الجهاز بالتعاون مع جامعة النيل يف إطار تطوير تقنيات التنقيب عن البيانات وتطويعها للكشف عن املامرسات الضارة باملنافسة. وقد 

شارك ثالثة من أعضاء الجهاز يف برنامج املاجستري الخاص بجامعة النيل – مقرر التنقيب عن البيانات، حيث شارك طالب جامعة النيل يف 

إنشاء قاعدة بيانات افرتاضية واستقراء أفضل تقنيات التنقيب عن البيانات يف مجال حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية.

مراقبة األسواق
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برنامج التوافق مع قانون حماية المنافسة:
قام الجهاز بإعداد برنامج التوافق مع أحكام قانون حامية املنافسة وهدفه مساعدة الرشكات وأصحاب األعامل عىل التوافق مع أحكام القانون 

وإرشاد الرشكات ليك تصمم برنامج التوافق القانوين الخاص بها، وذلك من خالل عدة وسائل من ضمنها "دليل التوافق مع أحكام القانون". 

ويتضمن الربنامج بيان أهمية وكيفية التوافق مع أحكام القانون وتوضيح للمخالفات التي ينص عليها، وأخريا رشح مفصل لربنامج التوافق 

مع أحكام القانون وكيفية تطبيقه.

وىف اطار الربنامج قام الجهاز بتنظيم ورش عمل مبقر الجهات التالية: 

- غرفة تجارة البحر األحمر يف ديسمرب 2010

- غرفة تجارة محافظة اإلسامعيلية يف ديسمرب 2010

- غرفة الصناعات الهندسية يف مايو 2011

- غرفة الصناعات املعدنية يف مايو 2011

- جمعية رجال األعامل املرصيني يف أكتوبر 2011

برنامج الدورات التدريبية:

- تدريب القضاة :

  قام جهاز حامية املنافسة بالتعاون مع النائب العام، باالتفاق عىل تنظيم سلسلة من ورش العمل بني أعضاء النيابة العامة وأعضاء الجهاز   

  لتبادل الخربات واملعلومات والتوصل إىل آلية للتعاون يف حاالت تحريك الدعوى الجنائية. 

  وبالفعل تم تنظيم ورشة العمل األوىل يف هذا اإلطار يف 18 مايو2010 وشهدت مناقشات مثمرة بني القضاة وأعضاء الجهاز وجاري التحضري  

  لعقد املزيد من الورش. 

- تدريب أعضاء هيئة التمثيل التجاري :

  نظم جهاز حامية املنافسة املرصي بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية دورة تدريبية يف 24 مارس  

  2011 للسادة السكرتريين األوائل املرشحني للرتقية لوظيفة مستشار تجاري.

  وقد حارض يف هذه الدورة ممثلني عن الجهاز حيث قاموا بإلقاء الضوء عىل الترشيعات الدولية واملحلية الخاصة بحامية املنافسة ومنع  

  املامرسات االحتكارية.

- تدريب وتوعية موظفي الغرف التجارية والصناعية :

  يهدف الربنامج إىل تدريب وتوعية موظفي الغرف التجارية والصناعية املختلفة بأحكام قانون حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية  

  وتوضيح دورهم الكبري يف توعية الرشكات ومجتمع األعامل بأحكام القانون لتجنب الوقوع يف املخالفات. كام يهدف الربنامج إىل حث  

  العاملني بتلك الغرف عىل كشف أية مامرسات مخالفة لقانون حامية املنافسة وإبالغ الجهاز بذلك عىل الفور لتجنب املُسائلة القانونية  

  الحقا. وقد نظم جهاز حامية املنافسة يف 31 أكتوبر 2011 ورشة عمل تدريبية ملوظفي الغرفة التجارية بالقاهرة حول أحكام قانون حامية   

  املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية. وقد انعقدت ورشة العمل مبقر الغرفة وحارض فيها طاقم عمل فني من الجهاز حيث قام بعرض 

  األحكام املنصوص عليها يف قانون حامية املنافسة، وكيفية تطبيقه. وتعد هذه الورشة التدريبية هي األوىل من نوعها يف سلسلة من الدورات 

  التدريبية التي يعتزم جهاز املنافسة تنظيمها لتوعية وتدريب العاملني يف الغرف التجارية واالتحادات الصناعية.

يوىل الجهاز اهتامما كبريا باإلعالم والتوعية انطالقا من إميانه بأهمية نرش ثقافة املنافسة وتوعية كافة األطراف املعنية عن طريق كافة السبل 

املمكنة ومن خالل برامج متنوعة هذا باإلضافة إىل التواصل بصورة مهنية مالمئة متثلت يف وضع هوية موحدة للجهاز الستخدامها يف كافة 

اتصاالته ومراسالته الداخلية والخارجية، بحيث يؤدي ذلك إىل بناء انطباع مهني وهوية مؤسسية واضحة لدى كافة األطراف املعنية. وفيام 

ييل الربامج التي نظمها الجهاز يف سياق التوعية واإلعالم. 

اإلعــــالم والتوعيــــة

  برامج التوعية 

برنامج الحوار المجتمعي لدعم سياسات المنافسة في مصر:
يناير، ويهدف إىل فتح حوار  املنافسة مبرص وقد طُرح هذا املرشوع بعد ثورة 25  الحوار املجتمعي لدعم سياسات  الجهاز مرشوع  تبنى 

مجتمعي مع األحزاب والحركات السياسية ومنظامت املجتمع املدين والتي من املتوقع أن تلعب دورا كبريا يف اتخاذ القرار خالل الفرتة املقبلة. 

لذلك وجد الجهاز أن هناك فرصة كبرية للحوار والتعاون املجتمعي مع تلك العنارص 

املنافسة  وسياسة  االسرتاتيجية  الجهاز  أهداف  تحقيق  أجل  من  الجديدة  الفاعلة 

بشكل عام يف الدولة بحيث تنطوي عىل رؤية سياسية شاملة.

هذا  خالل  من  الجهاز  يسعى  الدولة،  يف  االقتصادية  الرؤية  وضوح  عدم  ظل  ويف 

املرشوع إىل التواجد يف دائرة األحداث ودوائر صنع القرار لطرح فكرة وجود سياسة 

إىل  باإلضافة  ومؤسستها.  أجهزتها  بها جميع  وتلتزم  الدولة  تتبناها  للمنافسة  عامة 

التأكيد عىل أن اإلصالحات الجذرية االقتصادية واالجتامعية للدولة يف املرحلة املقبلة 

يجب أن تتوائم مع عملية التحول السيايس خصوصا يف الوقت الذي تضع فيه مرص 

القواعد األساسية لبناء الدولة.

وبناء عليه قام الجهاز باآليت: 

-  الحوار مع األحزاب السياسية :

    قام الجهاز مببارشة عدد من اللقاءات مع عدد كبري من األحزاب ذات االتجاهات السياسية املختلفة، ومتت مقابلة مسئويل اللجان   

     االقتصادية بتلك األحزاب وتوعية املسئولني بها بدور الجهاز الرقايب وقانون املنافسة وحثهم عىل تبنى برامج اقتصادية تدعم حرية املنافسة   

    وتحارب املامرسات االحتكارية باألسواق. وتم االنتهاء من املرحلة األوىل من املرشوع وجاري اإلعداد للمرحلة الثانية وهى عقد ورش   

    عمل لتوعية املواطنني املنضمني لكل حزب باألحكام املنصوص عليها بقانون حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية ونرش ثقافة 

    املنافسة بشكل عام.

-  الحوار مع منظامت املجتمع املدين :

    قام الجهاز عن طريق فريق عمل إدارة االتصاالت والعالقات الدولية ببدء مرشوع حوار منظامت املجتمع املدين كجزء من مرشوع الحوار  

    املجتمعي لدعم سياسات املنافسة يف مرص، وتم بالفعل التواصل مع عدد من جمعيات حامية املستهلك، وتم عمل لقاء مع جمعية     

     مواطنون ضد الغالء لبحث سبل التعاون ولدعم دور الجهاز يف السوق ودعم حرية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية يف األسواق، حيث 

    إن منظامت حامية املستهلك تعترب مكمال أساسيا لدور الجهاز الرقايب يف األسواق باإلضافة إىل دورها يف توعية املستهلك بحقوقه املختلفة.   

    وجاري استكامل باقي اللقاءات مع منظامت املجتمع املدين املهتمة بحامية املنافسة واملستهلك.
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واملحتوى ليك يتواكب مع احتياجات العرص، حيث أصبح املوقع  

  أكرث مهنية وتفاعالً وأكرث سهولة للمستخدم.

برنامج التعاون مع الجامعات:
الربنامج من أنشطة خاصة بتدريب وتوعية طالب  املنافسة يف مرص؛ ويتكون ذلك  الجامعيني لدعم  الربنامج إىل إنشاء قاعدة من  يهدف 

الجامعات، وقد بدأ الجهاز يف عام 2009 بتنظيم برنامج يستهدف توعية طالب جامعة القاهرة وأطلق عىل الربنامج "منوذج محاكاة جهاز 

حامية املنافسة" )CAS(، وكانت هذه هي البادرة األوىل للربنامج. ويف عام 2010 قام الجهاز بدراسة إمكانية توسيع وتعميق قاعدة الربنامج 

العليا وإمكانية عقد ورش عمل ومسابقات إلعداد  ليضم نشاط الدعم املعلومايت للدراسات واألوراق البحثية الخاصة بباحثي الدراسات 

دراسات بحثية حول املنافسة تحت إرشاف الجامعات والجهاز. 

برنامج التشجيع على تقديم البالغات:
يهدف الربنامج إىل تشجيع املواطنني والرشكات عىل اإلبالغ عن أية مخالفة لقانون املنافسة، وذلك من خالل تعزيز ثقافة املنافسة يف املجتمع 

وتوضيح الفوائد التي تعود عىل االقتصاد القومي واملستهلك من خالل الحد من املامرسات الضارة باملنافسة. ويف إطار هذا الربنامج قام الجهاز 

باستخدام مجموعة من األدوات التي ساعدت عىل توصيل رسائل الربنامج للجهات املستهدفة متضمنة اآليت:

- مطبوعات لرشح القانون وكيفية اإلبالغ.

- أفالم وثائقية لتوضيح أنواع املخالفات وكيفية اإلبالغ عنها.

- "صندوق اإلبالغ" الذي تم توزيعه عىل عدد من الجهات لتسهيل عملية تقديم البالغات.

  برامج التواصل مع الصحافة واإلعالم

قنوات  وفتح  واإلعالم  الصحافة  مع  العالقات  لتوطيد  بالغة  أهمية  الجهاز  يويل 

بدور  وإميانا  العام  الرأي  مع  التعامل  الشفافية يف  منطلق  املختلفة من  االتصال 

اإلعالم يف توعية املواطن العادي بكافة األمور االقتصادية والسياسية واالجتامعية. 

ويف هذا اإلطار قام الجهاز بتنظيم الربامج اآلتية: 

برنامج يد واحدة: 
مع  التعاون  سبل  وتوطيد  االتصال  قنوات  فتح  إىل  واحدة  يد  برنامج  يهدف 

اإلعالميني والصحفيني انطالقا من مبدأ الشفافية واملصداقية التي ينتهجها الجهاز 

مع الرأي العام. ومنذ بدء الربنامج، سعى الجهاز إىل ضم أكرب عدد من األعضاء حتى وصل العدد اآلن إىل ما يقرب من 150 عضوا. يقوم 

الصحفي/ اإلعالمي بتسجيل بياناته مع الجهاز أثناء مقابلة مع مسئويل اإلعالم بإدارة االتصاالت والعالقات الدولية بالجهاز أو أثناء الورش 

الذي يقوم الجهاز بتنظيمها.

القانون لتعزيز  يقدم الربنامج من خالل عدد من أدوات االتصال املختلفة رشحا وافيا لدور ورسالة الجهاز وبيان املخالفات املوجودة يف 

ثقافة املنافسة لدى اإلعالميني والصحفيني، وبالتايل لدى الرأي العام. ويوفر الربنامج أيضا آخر املستجدات بالجهاز مبا يف ذلك أهم األحداث 

واألنشطة والبيانات الصحفية وخالفه. 

برنامج مكافحة التواطؤ فى المناقصات و المزايدات:
قام الجهاز يف يناير 2010 بالبدء يف إعداد برنامج ملكافحة عمليات التواطؤ يف املناقصات و املزايدات. حيث انها تعد من أخطر الجرائم التي 

ترض باملنافسة الحرة وتؤثر سلبا عىل الكفاءة االقتصادية لألسواق وتكبد خزانة الدولة خسارة مالية كبرية .

ويهدف الربنامج إىل تحقيق ثالث مهام أساسية:

- إبداء الرأي يف الترشيعات والسياسات :

  يقوم الجهاز بإبداء الرأي و طرح التوصيات الالزمة بشأن سياسات التوريد و كراسات الرشوط ومرشوعات القوانني والقرارات اإلدارية 

  املتعلقة بقطاع املشرتيات الحكومية لتقليل مخاطر تعرض الجهة الحكومية الطارحة للمناقصات واملامرسات واملزايدات لعمليات تواطؤ  

  من قبل أصحاب العطاءات، ولتحقيق أكرب قدر من القيمة املضافة والكفاءة االقتصادية يف هذا القطاع. 

- التعاون والتوعية املؤسسية  :

  قام الجهاز بعمليات تنسيق مؤسسية وبرامج تدريبية بالتعاون مع العديد من الهيئات الحكومية من أجل توعية مسئويل ومديري 

  املشرتيات الحكومية يف قطاعات عديدة بالدولة باآلثار السلبية للتواطؤ يف مجال املشرتيات الحكومية. كام تهدف هذه الربامج التدريبية  

  عىل التأكيد عىل مخالفة عمليات التواطؤ لكل من قانون حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية وقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص  

  باملناقصات واملزايدات. 

  وقد قام الجهاز بتنظيم 25 دورة تدريبية تهدف إىل تدريب مسئويل املشرتيات عىل كيفية رصد وكشف مؤرشات دالة عىل وجود تواطؤ يف  

  املناقصات أو املزايدات. 

- كشف و مواجهة التواطؤ باملشرتيات الحكومية:

  يقوم فريق العمل بالربنامج بفتح ملفات التواطؤ يف قطاعات املشرتيات الحكومية يف إطار عملية التقيص و البحث و جمع االستدالالت  

  بالتعاون مع مسئويل الجهات الحكومية الطارحة للمناقصات واملامرسات واملزايدات. 

برامج التواصل اإللكتروني:
- برامج التواصل االجتامعي : 

  غرضها التواصل مع املجتمع، وخاصة رشائح الشباب، وىف ضوء التطورات الحديثة يف وسائل االتصال قام الجهاز بإنشاء صفحة رسمية عىل  

  موقع التواصل االجتامعي فيس بوك وموقع تويرت. ويهدف الجهاز من خالل 

   التواجد عىل تلك املواقع اإللكرتونية التواصل مع املجتمع ونرش املعلومات املختلفة 

  املتعلقة بعمل الجهاز من منطلق الشفافية وتوعية املجتمع مبفاهيم املنافسة.  

  باإلضافة إىل استامع آراء املجتمع والتواصل معه يف حالة وجود بالغات ضد أية 

  مامرسات احتكارية باألسواق.

- املوقع اإللكرتوين :

  يعد املوقع االلكرتوين أحد الوسائل الهامة والعرصية للتوعية والتواصل، وانطالقا  

التصميم  حيث  من  اإللكرتوين  ملوقعه  شامل  بتغيري  الجهاز  قام  فقد  ذلك  من    

اإلعـــالم والتوعيــــة
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التعاون برتــــوكوالت  ويف إطار هذا الربنامج قام الجهاز بعقد ندوتني مبقر نقابة الصحفيني استدعى فيهام كافة أعضاء الربنامج وتناولت املواضيع اآلتية: 

- ندوة عن أهمية تعزيز ثقافة املنافسة لدى الجمهور بنقابة الصحفيني يونيو 2010

- ندوة حول رشح قانون حامية املنافسة ومخالفاته بنقابة الصحفيني يف أكتوبر 2010

برنامج اللقاءات الصحفية: 
الجهاز وتعديل  تفعيل دور  لتوضيح أهمية  الصحفيني  الجهاز مقابالت مع  عقد 

بعض مواد القانون عىل النحو الذي مُيكِّن الجهاز من أداء دوره بشكل أكرث فاعلية، 

وتم اإلشارة إىل أهمية تعديل املواد الخاصة باإلعفاء الكامل عن املُبلِّغ ملا لذلك 

من أهمية كبرية يف تشجيع األطراف املنخرطة يف االتفاقيات الضارة باملنافسة عىل 

اإلبالغ. 

 

اإلعـــالم والتوعيــــة
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التــــعاون الدولي   انطالقا من حرص الجهاز عىل تعزيز التعاون مع األجهزة الحكومية وتحقيق التكامل معها، فقد قام بتوقيع بروتوكوالت تعاون مع الجهات 

التالية:

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

حامية  جهاز  حرص  من  انطالقا  وذلك   2010 مايو   6 يف  الربوتوكول  هذا  أبرم 

توثيق  عىل  والواردات  الصادرات  عىل  للرقابة  العامة  والهيئة  املرصي  املنافسة 

األسواق  عىل  رقايب  دور  من  لكليهام  ملا  بينهام  فيام  والتنسيق  التعاون  روابط 

األجهزة  بني  التكامل  ملبدأ  تحقيقا  وذلك  العربية،  مرص  بجمهورية  املختلفة 

وتعزيز سبل  توطيد  نحو  مبثابة خطوة جوهرية  الربتوكول  ويعد هذا  الرقابية. 

التعاون مبا يصب يف مصلحة االقتصاد املرصي والصالح العام.

كال  وإشعار  االقتصادية،  والتقارير  املعلومات  تبادل  عىل  الربوتوكول  ونص 

أو  الجهتني  من  أيٍّ  مبصالح  والتي متس  الصلة  ذات  باإلجراءات  اآلخر  الطرفان 

املتعلقة بالبحث عن معلومات متاحة لدى أيٍّ منهام، هذا باإلضافة إىل تنسيق 

اإلجراءات التطبيقية، وتبادل املعلومات والبيانات والحفاظ عىل رسيتها، وكذلك 

تبادل الخرباء والتدريب املشرتك. 

  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

أبرم هذا الربتوكول يف 16 ديسمرب 2010 تأكيدا عىل أهمية التعاون والتكامل بني األجهزة الرقابية والحكومية. 

نص الربوتوكول عىل تعزيز سبل التعاون بني الجهتني من خالل تبادل املعلومات والتقارير االقتصادية واإلحصائية، وإشعار كال الطرفان األخر 

باإلجراءات ذات الصلة والتي متس مبصالح أيٍّ من الجهتني أو املتعلقة بالبحث عن معلومات متاحة لدى أيٍّ منهام، هذا باإلضافة إىل تنسيق 

اإلجراءات التطبيقية، وتبادل املعلومات والبيانات والحفاظ عىل رسيتها وكذلك تبادل الخرباء والتدريب املشرتك. 

  الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

أبرم هذا الربتوكول يف 12 يونيو 2011 وذلك تعبرياً عن إرادة كلٍّ من الطرفني نحو االهتامم مبصلحة السوق واملستهلك، والتعاون والتنسيق 

فيام بينهام من أجل دعم حرية املنافسة بقطاع االتصاالت وتبادل املعلومات والخربات.

ويعد هذا الربتوكول خطوة إيجابية يف طريق تيسري التعاون بني جهازي االتصاالت 

وحامية املنافسة فيام يخص االرتقاء باملنافسة يف قطاع االتصاالت وتبادل الخربات 

واملعلومات وتبادل تقديم الدعم الفني، باإلضافة إىل توحيد أساليب التحليالت 

االقتصادية والقانونية التي يجريها كل منهام يف قطاع االتصاالت خاصة املتعلقة 

اإلرضار  عليها  يرتتب  التي  املامرسات  مواجهة  وكيفية  املعنية  السوق  بتعريف 

باملنافسة الحرة.

تنظيم  وجهاز  املنافسة  حامية  جهاز  حرص  من  انطالقاً  الربوتوكول  هذا  ويأيت 

االتصاالت عىل توثيق روابط التعاون والتنسيق فيام بينهام، وذلك تحقيقاً ملبدأ 

التكامل بني األجهزة الرقابية.

برتــــوكوالت التعـــاون



39التقرير السنوى لعامي 2010-2011التقرير السنوى لعامي 2011-2010 38

يؤمن جهاز حامية املنافسة املرصي بأهمية تعزيز سبل التعاون عىل املستوى اإلقليمي والدويل، وذلك من أجل تبادل الخربات واملعلومات يف 

مجال املنافسة، وقد بذل الجهاز مساعي حميدة يف هذا اإلطار متمثلة فيام ييل: 

  التقييم الدولي لمنظومة المنافسة في مصر

قام جهاز حامية املنافسة املرصي بالتنسيق مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( إلجراء تقييم من قبل املنظمة حول كفاءة 

عمل الجهاز، وقد طلب الجهاز إجراء هذا التقييم بغرض الوصول إىل أفضل مستويات الكفاءة واملهنية وتعزيز حامية املنافسة داخل االقتصاد 

املرصي.

وأثناء فرتة عمل التقييم قام وفد من املراقبني التابعني للمنظمة بزيارة جمهورية مرص العربية لدراسة سياسات املنافسة يف مرص ومدى 

تطبيق قانون املنافسة، وذلك من خالل إجراء بحث ميداين تضمن عقد العديد من املقابالت مع اإلعالم ومنظامت املجتمع املدين والجامعات 

ومسئولني من الحكومة املرصية. 

ومتت مناقشة التقرير الخاص بتقييم "منظومة املنافسة يف مرص" خالل فعاليات مؤمتر املنظمة الذي عقد يف الفرتة من 26-30 يونيو 2011 

مبقر املنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس. وقد أثنت لجنة التقييم مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية عىل أداء جهاز املنافسة املرصي منذ 

نشأته حتى اآلن. وشملت اللجنة كل من رئيس جهاز حامية املنافسة الفرنيس ورئيس جهاز حامية املنافسة بجنوب إفريقيا والرئيس السابق 

ملفوضية التجارة الفيدرالية بالواليات املتحدة األمريكية.

وقد أشادت لجنة التقييم الدولية بجهاز حامية املنافسة املرصي وأشارت إىل أن طلب الجهاز تقييم أداءه من جانب الخرباء الدوليني باملنظمة 

ال يف السوق  برغم حداثة نشأته يعرب عن حرص الجهاز عىل رفع مستوى أداءه بشكل مستمر ويعرب عن رغبته يف حامية املنافسة بشكل فعَّ

املرصي من خالل التعرف عىل أفضل التطبيقات الدولية لحامية املنافسة عىل مستوى العامل.

والجهاز اآلن بصدد تنظيم مؤمتر لعرض نتائج التقييم وسيقوم بدعوة جميع الجهات واألطراف املعنية. 

  المؤتمرات الدولية 

التــــعاون الدولــي 

منتدى المنافسة اإلفريقي 
شارك ممثيل جهاز حامية املنافسة يف اللجنة التنسيقية املنعقدة تحت مظلة منتدى 

املنافسة اإلفريقي يف الفرتة من 4 إىل 6 أكتوبر 2011 ، حيث تم تشكيل فريق لَفهم 

وبحث املكونات والعوامل الرضورية لتعزيز ثقافة املنافسة يف إفريقيا؛ وبناء عىل 

ذلك تم عمل استطالع رأي لعدد 41 دولة إفريقية للوصول إىل أفضل التوصيات 

بخصوص هذا الشأن. 

االجتماع السنوي للمنافسة بأمستردام
حرض جهاز حامية املنافسة املرصي االجتامع السنوي السابع للمنافسة تحت رعاية 

مركز أمسرتدام للقانون واالقتصاد وقد انعقد االجتامع يف 30 مايو 2011 بجامعة 

أمسرتدام، وكانت الفكرة املحورية التي تبناها االجتامع والحلقات النقاشية املنبثقة 

منه هي »كيفية جعل أنظمة املنافسة حديثة العهد أكرث جاهزية وفاعلية« وحرض 

هذا االجتامع نخبة من خرباء املنافسة العاملني عىل رأسهم السيد فردريك جيني 

والسيد دانيال سكود والسيد وليام كوفاسيك.

مؤتمر األونكتاد
شارك الجهاز يف مؤمتر منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( يف الفرتة من 19-21 يوليو 2011 مبدينة جنيف بسويرسا.

وقد شارك الجهاز ضمن فعاليات اجتامعات مجموعة الخرباء الحكوميني الدوليني حول قوانني وسياسات املنافسة حيث عقدت العديد من 

املناقشات وتم إجراء مراجعات ومقارنات بني مختلف قوانني وسياسات املنافسة حول العامل. وقد تركزت املناقشات حول التصميم والتطبيق 

األمثل لقوانني وسياسات املنافسة وبيان مدى أهمية التعاون الدويل وتبادل الخربات واملعلومات والدعم الفني لبناء وتعزيز قدرات العاملني 

يف أجهزة املنافسة وباألخص األجهزة حديثة العهد. 

اجتماع مفوضية الكوميسا للمنافسة
شارك جهاز حامية املنافسة املرصي – يومي 10 و 11 أكتوبر 2011 - ضمن فعاليات 

مفوضية  بإنشاء  املتعلقة  األمور  مبناقشة  الخاصة  أفريقيا(  وجنوب  لرشق  املشرتكة  )السوق  الكوميسا  منظمة  أعضاء  الدول  اجتامعات 

الكوميسا للمنافسة وتحديد الهيكل التنظيمي الخاص بها.

وتجدر اإلشارة إىل شغل أحد السادة أعضاء الجهاز ملنصب عضو مجلس إدارة بلجنة املنافسة باملنظمة.

وجدير بالذكر أن منظمة الكوميسا قامت بتبني سياسة إقليمية للمنافسة عىل مستوى منطقة رشق وجنوب أفريقيا، وذلك من خالل عدة 

إجراءات تضمنت إصدار لوائح تنظيمية تم مبوجبها إنشاء مفوضية الكوميسا للمنافسة، والتي تهدف إىل تعزيز املنافسة الحرة داخل اإلقليم 

ومكافحة املامرسات الضارة بها، باإلضافة إىل إزالة الحواجز الجمركية وغريها من املعوقات مبا يؤدي إىل ازدهار التجارة واالستثامر داخل 

منطقة رشق وجنوب أفريقيا. عالوة عىل اشرتاك الجهاز يف ورشة العمل املنعقدة بدولة زامبيا بخصوص تفعيل آليات عمل لجنة املنافسة 

باملنظمة يومي 11 و 12 ديسمرب 2011.

المؤتمر األول للمنافسة لمنظمة التعاون اإلسالمي
اإلسالمي  التعاون  منظمة  األعضاء يف  الدول  للمنافسة مبشاركة  األول  املؤمتر  االحتكارية يف  املامرسات  ومنع  املنافسة  شارك جهاز حامية 

باسطنبول، يومي 21 و 22 نوفمرب 2011.

وتم تنظيم هذا املؤمتر تحت رعاية جهاز املنافسة الرتيك واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة بهدف تعزيز التعاون بني الدول األعضاء مبنظمة 

التعاون اإلسالمي يف مجال قوانني وسياسات املنافسة. كام هدف املؤمتر إىل دراسة إمكانية إنشاء شبكة بني األجهزة والهيئات املعنية باملنافسة 

فيام بني الدول األعضاء للتعاون وتبادل الخربات يف مجال حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية.

تناول املؤمتر كافة االحتياجات والتحديات التي تواجه أجهزة املنافسة يف الدول األعضاء والوقوف عىل أوجه وسبل التعاون والدعم الفني 

لعمل برنامج عىل أسس سليمة ولفرتة طويلة املدى.

وأتت مشاركة جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية يف هذا املؤمتر انطالقا من سعي الجهاز إىل توطيد وتعزيز سبل التعاون 

الدولية واإلقليمية مبا يصب يف تطوير وتعزيز أداء الجهاز ودعم منظومة حامية املنافسة يف جمهورية مرص العربية. 
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ندوة بالتعاون مع الجامعة األمريكية
نظم جهاز حامية املنافسة بالتعاون مع الجامعة األمريكية بالقاهرة ندوة حول كيفية ربط سياسة املنافسة يف مرص بالدراسات األكادميية 

االقتصادية والقانونية والتجارية، وقد انعقدت الندوة يف يونيو 2010 وحارض فيها الدكتور طارق سليم املستشار االقتصادي بالجهاز وأستاذ 

االقتصاد بالجامعة األمريكية بالقاهرة وحرضها لفيف من األساتذة ومديري البحث يف الجامعة األمريكية بجانب مسئويل الجهاز. 

دورة تدريبية بالتعاون مع الجامعة األمريكية 
نظم جهاز حامية املنافسة بالتعاون مع الجامعة األمريكية بالقاهرة دورة تدريبية حول »قوانني املنافسة« يف الفرتة من 11 إىل 13 أكتوبر 2010، 

وحارض يف تلك الدورة التدريبية الدكتور وليام كوفاسيك عضو لجنة التجارة الفدرالية األمريكية، والدكتور دانيال أوبراين استشاري السياسة 

االقتصادية بلجنة التجارة الفدرالية األمريكية، وحارض من مرص الدكتورة هبة شاهني املستشار القانوين السابق بالجهاز.

زيارة رسمية من جهاز المنافسة والمستهلك التنزاني 
استقبل جهاز حامية املنافسة يف 19 أكتوبر 2011 وفد تنزاين برئاسة السيد رئيس جهاز حامية املستهلك التنزاين مبقر جهاز حامية املنافسة 

املرصي، وذلك ضمن إطار تبادل الخربات وتعزيز سبل التعاون اإلقليمي بني مرص ودول القارة اإلفريقية. هذا وقد تألف الوفد من مثانية 

مسئولني من بينهم مسئول من لجنة املنافسة العادلة بتنزانيا. 

وقام الوفد بعمل جولة داخل الجهاز مرورا باإلدارات املختلفة وإجراء املناقشات حول طبيعة العمل واملهام املنوطة بكل إدارة.

والتقى الوفد بعد ذلك مبمثيل اإلدارات القانونية واالقتصادية واالتصاالت والعالقات الدولية بالجهاز وتم إلقاء الضوء عىل قانون وسياسة 

املنافسة يف مرص وصالحيات الجهاز وآليات العمل داخله، وكذلك أهم القضايا والدراسات التي تناولها الجهاز منذ نشأته. ومتت اإلشارة أيضا 

إىل املجهودات التي يبذلها الجهاز يف مجال التوعية ونرش ثقافة املنافسة داخل املجتمع املرصي. 

بصالحيات  يتعلق  فيام  املستهلك  وبني جهاز حامية  املرصي  املنافسة  بني جهاز حامية  الفرق  الضيف  للوفد  أيضا  الجهاز  مسئويل  وأوضح 

واختصاص كال منهام. وأكدوا أيضا عىل أن الجهاز يويل اهتامما كبريا بالتنسيق والتعاون مع األجهزة الرقابية املختلفة وأهمية تحقيق التكامل 

بني كافة األجهزة الرقابية يف مرص مبا يصب يف مصلحة االقتصاد القومي واملستهلك. 

وقد أمثرت الزيارة عن مناقشات فعالة وتبادل للخربات واملعرفة واالتفاق عىل تعزيز سبل التعاون بني الجانبني.

تجديد عضوية الجهاز كعضو مراقب في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
نجح جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية يف تجديد عضويته كمراقب 

بلجنة املنافسة مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية حتى عام 2013. وجاء قرار 

الفرتة  خالل  املنافسة  حامية  جهاز  بذله  الذي  املجهود  نتيجة  العضوية  تجديد 

السابقة لتطوير ورفع مستوى كفاءته يف العمل، وهو ما يؤكد عىل التقدم والتطور 

املامرسات  ومنع  املنافسة  حامية  مجال  يف  مبرص  حدث  الذي  واملستمر  الكبري 

االحتكارية منذ إصدار قانون حامية املنافسة ونشأة الجهاز حتى اآلن. 

  الدعم الفني 

مشروع التوأمة المؤسسية مع االتحاد األوروبي
أبرم جهاز حامية املنافسة املرصي اتفاقية توأمة مع املفوضية األوروبية تحت 

إطار برنامج اتفاق الرشاكة، وتعد هذه التوأمة ذات طابع مؤسيس لتحقيق نتائج 

طويلة املدى من خالل تبادل الخربات والكفاءات. 

حامية  لجهاز  املؤسيس  األداء  تعزيز  إىل  عام  بشكل  االتفاقية  هذه  وتهدف 

داخل  التنافسية  االقتصادية  البيئة  تعزيز  نحو ميكنه من  املرصي عىل  املنافسة 

األسواق املرصية القامئة عىل مبادئ السوق الحر واملنافسة العادلة. 

وتهدف االتفاقية أيضا إىل تبادل الخربات واملعلومات حول كيفية فحص املامرسات الضارة باملنافسة وتقييم قانون حامية املنافسة املرصي 

باملقارنة مع القوانني النظرية يف االتحاد األورويب وتقديم التوصيات التي تساعد عىل تطوير منظومة املنافسة يف مرص وتعزيز ثقافة املنافسة. 

 

)ICN( ورش عمل بالتعاون مع شبكة المنافسة الدولية

تضم شبكة املنافسة الدولية معظم األجهزة الدولية املعنية بحامية املنافسة، وتعد مبثابة ملتقى لهذه األجهزة حيث ميكنها ذلك من تناول 

العمل  التدابري ذات األولية واالتفاق عىل أطر  الدولية من خالل الشبكة بتحديد  املوضوعات ذات االهتامم املشرتك. وتقوم تلك األجهزة 

وأساليب التحليل، حيث تعمل الشبكة الدولية عىل تقريب نقاط التواصل بني هذه األجهزة ومتكينهم من تبادل الخربات واآلراء. وقد شارك 

الجهاز يف بعض ورش العمل التي نظمتها شبكة املنافسة الدولية، متضمنة ما ييل: 

 ورشة عمل حول االتفاقات الضارة باملنافسة يف اليابان يف الفرتة من 5 إىل 7 أكتوبر 2010.

 ورشة عمل حول االندماج واالستحواذ يف إيطاليا، يف الفرتة من 2 إىل 3 نوفمرب 2010.

 ورشة عمل حول الترصفات األحادية يف بروكسل/بلجيكا يف الفرتة من 2 إىل 3 ديسمرب 2010.

 ورشة عمل حول تبادل الخربات يف مجال املنافسة يف الهاي، يف الفرتة من 17 إىل 20 مايو2011.

 )TAIEX( ورش عمل بالتنسيق مع مبادرة الدعم الفني والتبادل المعلوماتي

األورويب.   االتحاد  إدارة  تحت  املعلومات  وتبادل  التقنية  املساعدة  يقدم  املدى  برنامج قصري  املعلومايت هو  والتبادل  الفني  الدعم  برنامج 

ويدعم الربنامج الدول الرشيكة يف عدة مجاالت من ضمنها قانون وسياسات املنافسة، ويعتمد الربنامج عىل طلبات واحتياجات الدول  

الرشيكة ويسهل عملية توجيه الخربات املناسبة املصممة خصيصاً ملعالجة مشاكل هذه الدول.

قام الجهاز بتنظيم مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع برنامج الدعم الفني والتبادل املعلومايت، وتضمنت ما ييل: 

 ورشة عمل حول "إساءة استخدام الوضع املسيطر" حارض فيها خبري َمَجِري قانوين يف الفرتة من 3 إىل 5 أكتوبر 2010.

 ورشة عمل حول "إساءة استخدام الوضع املسيطر" حارض فيها خبري َمَجِري اقتصادي يف الفرتة من 13 إىل 21 أكتوبر 2010.

 ورشة عمل حول "كشف التكتالت الضارة باملنافسة بدون سياسة إعفاء املُبلِّغ" حارض فيها خبرية إيطالية قانونية يف الفرتة من 19 إىل 23

   ديسمرب2010.

التـــعاون الدولــي 
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يؤمن جهاز حامية املنافسة إمياناً كبرياً بأهمية االستثامر يف املوارد البرشية، وانطالقاً من ذلك تم تحديث الهيكل الوظيفي وتعزيز املوارد 

البرشية، كام تم إعداد مجموعة من السياسات واإلجراءات والتوجيهات اإلرشادية لضامن أعىل مستويات اإلنتاجية والكفاءة.

  تحديث نظام األجور والوظائف 

 تم إجراء تعديل نسبي ملستويات وأجور وظائف الجهاز ِبناًء عىل نتائج البحث السوقي الذي قام به الجهاز، حيث تم تحليل ومقارنة 

ومطابقة وظائف الجهاز بالوظائف املامثلة لها يف سوق العمل ملعرفة مستواها واألجر السائد لها.

  تعزيز الموارد البشرية 

قام الجهاز بتنظيم أحد عرش دورة تدريبية للعاملني به يف املجاالت التالية:

- إدارة األزمات. 

- مهارات التدريب.

- مهارات التواصل. 

-  لغة إنجليزية.

- إدارة مرشوعات.

- الخطابة.

- التفكري االسرتاتيجي.

- مهارات العمل الجامعي.

- التفكري التخطيطي.

- مهارات القيادة.

- مهارات السكرتارية.

  السياسات اإلرشادية

تم استحداث سياسات إرشادية للعاملني يف الجهاز متضمنة اآليت: 

-  السياسة التدريبية.

- إطار الكفاءة املهنية.

- نظام امللفات االحتياطية.

- سياسة السفر.

- دليل أفضل موظف لكل شهر.

المـــوارد البشريـــة

المــــوارد البشريـــة
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بادر جهاز حامية املنافسة بإنشاء مركز تدريبي وتعليمي متخصص يف مجال املنافسة، واملرشوع اآلن يف مرحلة الدراسة واإلعداد، ومن املقرر 

أن يصدر هذا املركز ثالثة أنواع من شهادات الدارسات العليا التخصصية - دولية ومحلية - يف مجال حامية املنافسة باإلضافة إىل الدورات 

التدريبية ذات الصلة. 

ومن املقرر أن مينح هذا املركز برنامج الزمالة لحاميل هذه الشهادات أماكن إقامة الدورات: الجامعات املرصية/ التعليم عن بعد/ مقر جهاز 

حامية املنافسة.

املميزات التي تعود عىل الدارسني: 

- تعزيز املهارات واملعرفة من خالل منهجية عملية تطبيقية.

- التواصل والتعرف عىل الخربات العاملية وأفضل املامرسات. 

- الحصول عىل فرص عمل أكرث.

- التطور يف مجال العمل.

أكـــاديمية المنافســـة

أكــــاديمية المنافســــة
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  موازنة الجهاز خالل العامين الماليين 2010/2009 و2011/2010

ي(
رص

)بالجنيه امل
 2

0
1

0
 /

 2
0

0
9

بيــان

ني(
ت العامل

ضا
ب األول: )أجور وتعوي

البا

ت(
سلع والخدما

رشاء ال
ين: )

ب الثا
البا

امعية(
ح واملزايا االجت

ب الرابع: )الدعم واملن
البا

ت األخرى(
رصوفا

س: )امل
ب الخام

البا

رشاء األصول(
س: )

ساد
ب ال

البا

ن وزارة 
املعتمد م

املالية
ف

رص
املن

ف
رص

ســبةاملن
ن  

6100000

4600000

550000

250000

2500000

5,833,668.87

3,689,417.83

227,137.50

214,274.04

467,554.30

95.63%

 80.20%

 41.30%

 85.71%

 18.70%

74.51%                    
 10,432,052.52            

     14000000             
ي                      

املــ
اإلج

ي(
رص

)بالجنيه امل
 2

0
1

1
 /

 2
0

1
0

بيــان

ني(
ت العامل

ضا
ب األول: )أجور وتعوي

البا

ت(
سلع والخدما

رشاء ال
ين: )

ب الثا
البا

امعية(
ح واملزايا االجت

ب الرابع: )الدعم واملن
البا

ت األخرى(
رصوفا

س: )امل
ب الخام

البا

رشاء األصول(
س: )

ساد
ب ال

البا

ن وزارة 
املعتمد م

املالية
ف

رص
املن

ف
رص

ســبةاملن
ن  

8600000

4098000

652000

250000

2500000

7673050.58

3545017.17

367787.02

231309.32

603289.90

%89.25

%86.50

%56.30

%92.40

%24.12

%77.15                   
 12420453.99           

     16100000             
ي                      

املــ
اإلج

الشــــئون الماليـــة
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جدير بالذكر ان الجهاز المركزي للمحاسبات قام بمراجعة حسابات جهاز حماية المنافسة على مدار ست سنوات 

وجاءت نتائج المراجعة بدون اي مالحظات مؤثرة على القوائم المالية للجهاز خالل تلك الفترة وحتى تاريخه.


