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التقرير السنوي

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية 2016 /2015

التقريــر الســنوي لجهــاز حاميــة املنافســة ومنــع
املامرســات االحتكاريــة لعــام  ،2016 – 2015وإن
كان يلقــي الضــوء عــى هــذا العــام ،ولكــن هــو نتــاج
إلحــدى عــر عا ًمــا مــن الجهــد ،وتضافــر لجهــود فريــق
عمــل الجهــاز بالكامــل يف اإلدارات كافــة ،فهــو أداة
لتقييــم أنفســنا وقيــاس أداء جميــع اإلدارات يف إنجــاز
مهــام الجهــاز وتحقيــق أهدافــه ،وقــد ســعى الجهــاز
منــذ نشــأته إىل حاميــة املنافســة وخلــق بيئــة تنافســية
حــرة ،واض ًعــا شــعاره أمــام عينيــه «اقتصــاد أقــوى
لحيــاة أفضــل».
فمــن خــال التقريــر الســنوي للجهــاز ميكــن التعــرف
عــى أبــرز مــا حققــه مــن نتائــج ،والتــي انبثقــت عــن
التزامنــا الراســخ بــأن نكــون الضامنــة األساســية لحاميــة
املنافســة ،وخلــق بيئــة اقتصاديــة قــادرة عــى تحريــك
عجلــة االقتصــاد ،وإن هــذا االلت ـزام الــذي قطعــه الجهــاز عــى ذاتــه َم َّهــد الطريــق لــه للمــي قد ًمــا يف مســرة نجاحــه
املســتمرة منــذ إحــدى عــر عا ًمــا.
باألمــس كانــت بدايتنــا بقضيــة واحــدة ،أمــا اليــوم فلدينــا عــدد مــن القضايــا التــي أقـ َّر الجهــاز فيهــا بثبــوت مخالفــة بعـ ٍ
ـض
مــن الــركات لقانــون حاميــة املنافســة ،ومــن ثــم زادت الحاجــة إىل وجــود الجهــاز ليــس فقــط كأداة ردع ،ولكــن أيضً ــا
للتعريــف بقانــون املنافســة وإمكانيــة التعــاون بــن الجهــاز واملســتثمرين؛ للتعــرف عــى أهــم العوائــق التــي تح ـ ُّد مــن
املنافســة ،وهــذا مــا جعــل الحكومــة تستشــعر أهميــة تواجــد الجهــاز يف كافــة األمــور االستشــارية الخاصــة بالتعديــات
القانونيــة واالقتصاديــة عــى نحــو مــا جــاء بتعديــات القانــون لعــام .2014
إننــا نفخــر دامئًــا بــكل مــا حققنــاه مــن إنجــازات ونجاحــات ،ونســعى إىل مواصلــة مســرة التقــدم والنمــو ،واضعــن املســتقبل
نصــب أعيننــا ،ومســتندين إىل مجموعــة مــن الركائــز املبنيــة عــى األســس الســليمة أســوة بأجهــزة املنافســة العامليــة مــع
الرتكيــز عــى تحقيــق النمــو املســتدام ،ومــن هــذا املنطلــق فإننــا نس ـخِّر إمكانياتنــا كافــة لدعــم وتطويــر كوادرنــا البرشيــة
بجميــع فئاتهــا (مــن فنيــن واقتصاديــن وإداريــن) والتــي هــي رأســالنا األســايس.
يعــي الجهــاز أهميــة التنســيق بــن القوانــن الســارية وتحديــد مــا بهــا مــن نقــاط قــوة لالســتفادة منهــا ،ومــا بهــا مــن نقــاط
ضعــف إللغائهــا أو تعديلهــا مبــا يضمــن ترشيعــات أكــر فاعليــة ،فــا بُـ َّد أن يتســم قانــون املنافســة بقــد ٍر مــن املرونــة؛ ألنــه
يســتهدف دعــم املنافســة ،مبــا يســتفيد منهــا قطــاع األعــال ،شــأنه شــأن العديــد مــن الفئــات األخــرى باملجتمــع ،عازمــن
عــى مواجهــة التحديــات ،مؤمنــن مبــا لدينــا مــن خـرات برشيــة مترنــت وارتفعــت كفاءتهــا ،ومتأكديــن مــن دعــم الحكومــة
بكافــة قطاعاتهــا وأجهزتهــا املختلفــة لجهــاز حاميــة املنافســة...
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أعضاء مجلس اإلدارة

				
 -األستاذة الدكتورة /منى طعيمة الجرف

		
رئيس مجلس إدارة جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية

 -املستشار /محمد محمد زيك موىس

عضو املجلس الخاص ورئيس التفتيش القضايئ مبجلس الدولة

•ممثلون عن الوزارات
 -األستاذ /هاين الدسوقي

ممثل عن وزارة التجارة والصناعة واملرشوعات الصغرية واملتوسطة
املدير التنفيذي للمجلس الوطني لالعتامدً ،

 -األستاذ /إبراهيم السجيني

ممثل عن وزارة التجارة والصناعة واملرشوعات الصغرية واملتوسطة
رئيس جهاز مكافحة الدعم واإلغراقً ،

 -األستاذ /محمد هاين خضري

ممثل عن وزارة االستثامر
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثامرً ،

 -األستاذ /يارس صبحي

ممثل عن وزارة املالية
املدير التنفيذي لوحدة السياسات املالية الكليةً ،

•من ذوي الخربة

 -األستاذ الدكتور /أسامة حسنني عبيد

أستاذ مساعد بقسم القانون الجنايئ بكلية الحقوق – جامعة القاهرة

 -األستاذ الدكتور /محمد فتحي صقر

أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة

 -املستشار /هشام فتحي رجب

مستشار وزير التجارة والصناعة واملرشوعات الصغرية واملتوسطة،
ومقرر اللجنة االقتصادية بلجنة اإلصالح الترشيعي

		
•ممثلون عن االتحادات

 الدكتور /أحمد فكري عبد الوهابممثل عن اتحاد الصناعات املرصية

 -األستاذ /عادل نارص

ممثل عن االتحاد العام للغرف التجارية

 األستاذ /أكرم يوسف تيناويممثل عن اتحاد البنوك

 -األستاذ الدكتور /مصطفى حلمي الحامدي

ممثل عن االتحاد العام للجمعيات واملؤسسات األهلية

 -األستاذة /سعاد السيد الديب

ممثل عن االتحاد النوعي لهيئات حامية املستهلك

 -األستاذ /جبايل املراغي

ممثل عن االتحاد العام لعامل مرص
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ً
أول:التعديالت الترشيعية
وتعزيز سياسات املنافسة

التقرير السنوي
جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية 2016 /2015

ً
أول :التعديالت الترشيعية وتعزيز سياسات املنافسة
تعزيــز سياســة املنافســة هــو الهــدف الــذي طاملــا يســعى الجهــاز منــذ نشــأته لتحقيقــه مــن خــال الترشيعــات القامئــة
ـول ألقــى درجــة مــن الكفــاءة يف أداء العمــل؛ تالف ًيــا للتحديــات
والتعديــات التــي يتــم إدخالهــا عــى الئحــة القانــون وصـ ً
التــي قــد تعيــق الجهــاز عــن القيــام بــدوره عــى الوجــه األمثــل ،وذلــك طب ًقــا للتجــارب والخـرات التــي يتــم اكتســابها عــى
مــدار األعــوام الســابقة.

● ●التعديالت الترشيعية
نجــح الجهــاز خــال العــام املــايض يف تعديــل مــا يقــرب مــن ســتني باملائــة ( )%60مــن مــواد قانــون حاميــة املنافســة ،حيــث
اســتندت التعديــات إىل عــدد مــن املعايــر املحــددة؛ عــى رأســها االســتقاللية واملصداقيــة والفاعليــة والكفــاءة والعدالــة يف
التعامــل ،وذلــك فيــا يتعلــق بالغرامــات الخاصــة باملخالفــات الرئيســية ورضورة تغليظهــا مــن حيــث الحــد األدىن والحــد
األقــى؛ لضــان نفــاذ القانــون بصــورة أفضــل ،األمــر الــذي يســتلزم معــه تعديــل بعــض أحــكام الالئحــة التنفيذيــة لقانــون
حاميــة املنافســة ،حيــث انتهــى الجهــاز مــن مناقشــة الالئحــة التنفيذيــة وتــم تحويلهــا إىل مجلــس الدولــة ملراجعتهــا وف ًقــا
ألحــكام الدســتور.

● ●تعزيز سياسات املنافسة
تضمنــت جهــود الجهــاز يف تعزيــز سياســات املنافســة؛ التنســيق والتواصــل ومخاطبــة عــدد مــن صنــاع القــرار الســيايس
والقانــوين يف الدولــة بغــرض االرتقــاء مــن املنافســة عــن طريــق وســائل االتصــال املبــارش ،ملــا لهــا مــن فاعليــة وتأثــر يف توصيــل
رســالة الجهــاز بالصــورة املطلوبــة ،كــا أنــه ميكــن قيــاس تأثريهــا بشــكل ف َّعــال ورسيــع ،وقــد تــم التواصــل مــع كافــة الجهــات
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● ●الجهات الترشيعية والقضائية
التواصــل مــع وزارة الشــئون القانونيــة ومجلــس النــواب؛ إلبــداء رأي الجهــاز يف مــروع قانــون تنظيــم االتصــاالت ،حيــث
أرســل الجهــاز مســودة ملــروع القانــون رقــم  10لســنة  2003بشــأن تنظيــم االتصــاالت ،كــا أبــدى اســتعداده ملناقشــة
حرصــا عــى عــدم خلــق تعــارض بــن القوانــن الســارية والقوانــن
مرئياتــه املرفقــة يف جلســات الحــوار املجتمعــي ،وذلــك ً
الجديــدة ،بالشــكل الــذي يضمــن مامرســة النشــاط االقتصــادي عــى نحــو ال يــؤدي إىل منــع حريــة املنافســة أو تقييدهــا أو
اإلرضار بهــا ،ومــن ثــم إدراك فوائــد املنافســة املرجــوة عــى االقتصــاد واملســتهلك وتحقيــق النمــو االقتصــادي وغريهــا مــن
اآلثــار اإليجابيــة التــي تنشــأ يف ظــل وجــود منافســة حــرة.

التعديالت الترشيعية وتعزيز سياسات املنافسة

هــذا باالضافــة إىل املشــاركة بالــرأي حــول القـرارات والقوانــن التــي تؤثــر عــى املنافســة ،حيــث خـ ّول قانــون حامية املنافســة-
طب ًقــا للــادة  11فقــرة  - 5الجهــاز بإبــداء الــرأي يف الترشيعــات أو السياســات أو القـرارات التــي مــن شــأنها اإلرضار باملنافســة،
وذلــك مــن تلقــاء نفســه أو بنــا ًء عــى طلــب مجلــس الــوزراء أو الــوزارات أو الجهــات املعنيــة ،وتلتــزم الجهــات املعنيــة بأخــذ
رأي الجهــاز يف شــأن مرشوعــات القوانــن واللوائــح املتعلقــة بتنظيــم املنافســة ،وفيــا يــي أهــم مــا قــام بــه الجهــاز يف هــذا
الصدد:

الجزءاألول

ذات الصلــة بحاميــة املنافســة ،والتواصــل مــع العديــد مــن الجهــات الحكوميــة والــوزارات املختلفــة وصنــاع القـرار الســيايس
والقانــوين للعمــل عــى صياغــة سياســة عامــة للمنافســة ،فيعمــل الجهــاز يف هــذا الســياق كأداة مــن أدوات الــردع للمامرســات
الضــارة باملنافســة جنبًــا إىل جنــب مــع نــر ثقافــة املنافســة.

● ●الجهات الحكومية والوزارات املختلفة
التواصــل مــع وزارة الرتبيــة والتعليــم؛ التخــاذ الــازم لوقــف املامرســات التــي تتــم مــن ِق َبــل املــدارس الخاصــة والحكوميــة
املخالفــة للكتــاب الــدوري الصــادر عــن وزارة الرتبيــة والتعليــم بتاريــخ  ،2012/9/1والــذي يشــدد عــى رضورة التـزام املــدارس
بتحديــد الــزي املــدريس دون التقيّــد بوضــع عالمــة مميــزة أو ألــوان متداخلــة أو مــا شــابه ذلــك عــى النحــو الــذي يُجـ ِـر ويل
األمــر عــى رشاء الــزي املــدريس مــن مــكان محــدد ،وإال تعرضــت املدرســة للعقوبــات اإلداريــة املنصــوص عليهــا يف القـرارات
الوزاريــة ذات الصلــة ،حيــث ورد إىل الجهــاز العديــد مــن الشــكاوى مــن ِق َبــل أوليــاء األمــور تفيــد عــدم الت ـزام العديــد
مــن املــدارس بالكتــاب الــدوري املشــار إليــه ،فضـ ًـا عــن عــدم وضــع صــورة ضوئيــة منــه يف مــكان ظاهــر للعيــان ،كــا هــو
منصــوص عليــه يف الكتــاب ذاتــه ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يعطــي الحريــة ألوليــاء األمــور يف اختيــار الــزي املــدريس مــن
حيــث الســعر والجــودة مبــا يتناســب مــع قدرتهــم املاليــة ،فضـ ًـا عــن تعزيــز املنافســة بــن مصنعــي وموزعــي املالبــس.
التواصــل مــع وزارة التجــارة والصناعــة واملرشوعــات الصغــرة واملتوســطة بشـــأن تشــديد ضوابــط تصديــر الجلــود الخــام؛
وذلــك لتلقــي الجهــاز لعــدد مــن الشــكاوى تفيــد بوجــود بعــض املامرســات االحتكاريــة يف ســوق دباغــة الجلــود ،حيــث قامت
بعــض الــركات بتهريــب الجلــد الخــام «الوايــت بلــو» وتصديــره عــى أنــه «كرســت» ،وذلــك باملخالفــة لقـرار الــوزارة رقــم
 304لســنة  2011بشــأن حظــر تصديــر الجلــد الخــام ،األمــر الــذي يــر بالصناعــة املحليــة ويحرمهــا مــن توفــر احتياجاتهــا
مــن الجلــد الخــام.
التواصــل مــع غرفــة دباغــة الجلــود باتحــاد الصناعــات؛ بشــأن أهميــة التنبيــه عــى أعضــاء الغرفــة كافــة بــرورة توفــر
البيانــات الدقيقــة عــن نشــاطها ،ورضورة توفريهــا لجهــاز حاميــة املنافســة عنــد طلبهــا لتســهيل مهمتــه ،وحتــى ال تقــع
الــركات تحــت طائلــة مخالفــة املــادة  22مكــرر مــن قانــون حاميــة املنافســة ،مبــا يعرضهــا لفــرض غرامــات ماليــة عليهــا،
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حيــث اتضــح للجهــاز أثنــاء فحصــه لســوق دباغــة الجلــود التبايــن الواضــح للبيانــات املقدمــة مــن ِق َبــل الــركات ،والــذي
وصــل إىل حــد التضــارب يف كثــر مــن األوقــات مبــا قــد يشــكك يف دقتهــا.
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التواصــل مــع وزارة الزراعــة؛ بشــأن أهميــة تشــديد الرقابــة عــى عمليــات ذبــح املاشــية داخــل املســالخ وف ًقــا لقانــون الزراعــة
رقــم  53لســنة ،1966والخــاص بتنظيــم تــداول الجلــد الخــام ،والحــد مــن القطــاع غــر الرســمي مــن خــال الذبــح داخــل
املســالخ ،مبــا يســاهم يف تطويــر بيئــة العمــل داخــل القطــاع مــن خــال توفــر املنافســة العادلــة بــن القطــاع الرســمي وغــر
الرســمي ،فضـ ًـا عــن توافــر البيانــات واملعلومــات عــن هــذا القطــاع ،األمــر الــذي ميثــل إحــدى املتطلبــات الرئيســية لعمــل
جهــاز حاميــة املنافســة ،حيــث تبــن للجهــاز أثنــاء فحصــه لســوق دباغــة الجلــود انتشــار ظاهــرة الذبــح العشــوايئ للامشــية
(خــارج املســالخ) ،والتــي تصــل نســبتها إىل تســعني باملائــة ( )%90مــن إجــايل مصــادر الحصــول عــى الجلــود الخــام ،مقابــل
عــرة باملائــة ( )%10فقــط للذبــح الرســمي (داخــل املســالخ) ،األمــر الــذي أ َّدى إىل تع ـذُّر الحصــول عــى البيانــات الدقيقــة
لذلــك القطــاع إلمتــام دراســة الســوق.
التواصــل مــع وزارة الشــباب والرياضــة ،واملكتــب التنفيــذي لالتحــاد الــدويل واالتحــاد اإلفريقــي لكــرة القــدم واتحــاد اإلذاعــة
والتليفزيــون؛ بشــأن تنســيق الجهــود واســتعراض ســبل التعــاون املمكنــة ومناقشــة الخطــوات الالزمــة مــن أجــل تنظيــم
ســوق بــث املباريــات املشــفرة يف البطــوالت الدوليــة ملبارايــات كــرة القــدم ،حيــث ورد إىل الجهــاز شــكاوى عديــدة بخصــوص
مامرســات احتكاريــة مــن ِق َبــل رشكــة «يب إن ســبورت» يف هــذا الســوق ،مــا ميثــل آثــا ًرا ســلبية عــى املنافســة ومــا يســتتبع
ذلــك مــن رضر يعــود عــى املشــاهد املــري ،خاصــة بعــد مطالعــة الجهــاز التجربــة األوروبيــة؛ ســواء عــى مســتوى االتحــاد
األورويب أو عــى مســتوى أجهــزة املنافســة للــدول األوروبيــة األعضــاء باالتحــاد ،مــا يخلــق منافســة يف ســوق رشاء حقــوق
البــث املشــفر ومبــا يضمــن أســعا ًرا أفضــل ،ووجــود خيــارات مختلفــة أمــام املشــاهد؛ يختــار منهــا مــا يلبــي حاجاتــه ويصــون
حقوقــه ويخلــق منــاخ تنافــي يدعــم انتشــار اللعبــة.
التواصــل مــع االتحــاد اإلفريقــي لكــرة القــدم ،وادارة التلفزيــون والتســويق باالتحــاد؛ بشــأن ســوق رشاء حقــوق بــث
البطــوالت الرياضيــة وتوفــر آليــات للتعاقــد تتيــح منافســة حقيقيــة عنــد رشاء حقــوق البــث ومناقشــة بعــض املقرتحــات
التــي ميكــن أن تحقــق ســوق تنافســية تحافــظ عــى مصالــح كل مــن املشــاهد املــري واالتحــاد اإلفريقــي لكــرة القــدم ،فضـ ًـا
عــن مناقشــة إعــادة النظــر يف منــح حقــوق البــث الحرصيــة للبطــوالت الرياضيــة املختلفــة لفـرات زمنيــة طويلــة مــن شــأنها
أن تحــد مــن املنافســة يف هــذا املجــال ،حيــث منــا إىل علــم الجهــاز قيــام االتحــاد اإلفريقــي بتجديــد العقــود الخاصــة ببيــع
حقــوق بــث البطــوالت املختلفــة.
التواصــل مــع وزارة البــرول والــروة املعدنيــة؛ إلبــداء رأي الجهــاز ومالحظاتــه عــى مــروع قانــون تنظيــم ســوق الغــاز
ومذكرتــه اإليضاحية-بنــاء عــى رغبــة الــوزارة -التخــاذ مــا ت ـراه مالمئًــا.
التواصــل مــع وزارة التجــارة والصناعــة واملرشوعــات الصغــرة واملتوســطة؛ بشـــأن إعــداد بيــان بالجهــود املبذولــة ملواجهــة
مشــكلة جمــع البيانــات واألدلــة واالســتدالالت فيــا يتعلــق مبشــكلة احتــكار األرز ،باإلضافــة إىل مجهــودات الجهــاز يف هــذه
القضيــة ،وذلــك بنــا ًء عــى طلــب مــن مجلــس النــواب؛ حيــث قــام الجهــاز بإعــداد مذكــرة توضــح اختصاصــات الجهــاز يف ضــوء
القانــون رقــم  3لســنة  2005وتعديالتــه وأهــم املشــكالت التــي تواجهــه عنــد بحــث مثــل هــذه القضايــا ونتائــج املجهــودات
املبذولــة ،وأخـ ًرا خالصــة ورؤيــة الجهــاز يف هــذه القضيــة.
التواصــل مــع مجلــس الــوزراء ووزارة التجــارة والصناعــة واملرشوعــات الصغــرة واملتوســطة؛ بشـــأن أهميــة مراعــاة أنــه يف
حالــة رضورة التدخــل بتحديــد أســعار الدواجــن أن يتــم ذلــك بالتوافــق مــع أحــكام قانــون حاميــة املنافســة املــادة(- )10التــي
نظمــت عــى ســبيل االســتثناء -قواعــد تســعري الســلع والخدمــات األساســية؛ ذلــك بعــد أن منــا إىل علــم الجهــاز وجــود تواصــل
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التواصــل مــع وزارة الصحــة؛ إلعالمهــا بتلقــي الجهــاز عــدد مــن االخطــارات الخاصــة بصفقــات اســتحواذ يف قطــاع الرعايــة
الصحيــة وفقــا للفقــرة ( )2مــن املــادة ( )19مــن قانــون حاميــة املنافســة ،األمــر الــذي قــد يــؤدي إىل خلــق وضــع مســيطر،
مــا يؤثــر ســل ًبا عــى املنافســة يف هــذا القطــاع ومــا يتبعــه مــن رفــع أســعار الخدمــات للمــرىض يف املســتقبل.

وزارة البرتول والرثوة املعدنية

وزارة الرتبية والتعليم

وزارة التجارة والصناعة

جهاز
حامية املنافسة

اتحاد اإلذاعة والتليفزيون

التعديالت الترشيعية وتعزيز سياسات املنافسة

التواصــل مــع وزارة التجــارة والصناعــة؛ إلبــداء الــرأي بشــان املقــرح الخــاص بضبــط األســعار مــن خــال تفعيــل قانــون
حاميــة املنافســة ومنــع املامرســات االحتكاريــة.

الجزءاألول

بــن رئاســة مجلــس الــوزراء واتحــاد منتجــي الدواجــن بهــدف عقــد اجتــاع لبحــث الســيطرة عــى أســعار الدواجــن ،مــا قــد
ينتــج عنــه حــدوث اتفاقــات تخالــف أحــكام قانــون حاميــة املنافســة ومنــع املامرســات االحتكاريــة ،خاصــة أنــه قــد ســبق
للجهــاز إثبــات وجــود مخالفــة للــادة (/6أ) مــن القانــون التــي تحظــر االتفــاق بــن األشــخاص املتنافســة عــى تثبيــت أو رفــع
أو خفــض أســعار املنتجــات ،حيــث متثلــت يف اتفــاق منتجــي الدواجــن عــى تخفيــض األســعار وتــم إحالــة الــركات املخالفــة
للنيابــة العامــة يف  ،2013/3/22ومــا زالــت القضيــة قيــد التحقيــق حتــى اآلن.

االتحاد اإلفريقي لكرة القدم

وزارة الزراعة

11

ثان ًيا:رفــع كفــاءة التقاريــر
والدراســات
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ثان ًيا :رفع كفاءة التقارير والدراسات
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اســتمر الجهــاز خــال هــذا العــام عــى العمــل الــدؤوب
لرسعــة االنتهــاء مــن فحــص البالغــات والدراســات ،وبنــا ًء
عــى ذلــك تــم عقــد أكــر مــن عــر ( )10جلســات ملجلس
اإلدارة ،حيــث تــم االنتهــاء مــن اثنتــا وعرشيــن ( )22حالــة
مــا بــن دراســات وبالغــات.

حيث بلغ عدد البالغات (:)28
منها عرشة بالغات ( )10يف قطاع االتصاالت ثالثة بالغات ( )3يف قطاع الجلود ثالثة بالغات ( )3يف قطاع املواد والصناعات الغذائية بالغ يف قطاع الطاقة بالغ يف قطاع املياه والرصف الصحي بالغ يف قطاع اإلعالم بالغ يف قطاع خدمات الرعاية الصحية بالغ يف قطاع الصيدلة بالغ يف قطاع مواد البناء بالغ يف قطاع املنسوجات بالغ يف قطاع النقل وخدمات الشحنهــذا باإلضافــة إىل دراســتني ( )2يف قطــاع التأمــن ،واربعــة بالغــات ( )4ىف قطاعــات اخــرى انتهــت بعدمــا اختصــاص
الجهــاز بهــا.
أمــا القـرارات التــي صــدرت عــن الجهــاز بشــأن هــذه البالغــات فقــد تنوعــت مــا بــن خمــس ( )5حــاالت مخالفــة لقانــون
حاميــة املنافســة ،وثــاث عــرة ( )13حالــة انتهــت بعــدم مخالفــة القانــون ،مــع العلــم بــأن القـرارات الصــادرة قــد تكــون
متعلقــة ببــاغ أو أكــر ،أو تــم تضمــن البــاغ لدراســة قامئــة بالفعــل أو العكــس ،وذلــك عــى النحــو التــايل:
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البالغــــــــات

موضوع البالغ
ورد إىل الجهــاز يف شــهر مايــو لعــام  2014بال ًغــا تقـ َّدم
بــه العديــد مــن األفـراد باإلضافــة إىل الرشكــة املرصيــة
للشــبكات "إيجينــت" والرشكــة املرصيــة لإلنرتنــت
والبنيــة الرقميــة "نايــل أوناليــن" ورشكــة لينــك دوت
نــت ،ضــد الرشكــة املرصيــة لالتصــاالت حيــث تتــرر
هــذه الــركات واألفــراد املبلغــون مــن املامرســات
االحتكاريــة للرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا يف ســوق توفــر
البنيــة التحتيــة الالزمــة لتقديــم خدمــة اإلنرتنــت
الثابــت ،حيــث قامــت الرشكــة املرصيــة لالتصــاالت
بقطــع اإلنرتنــت عــن عمــاء الــركات بــدون ســابق
إنــذار أو توفــر بديــل لهــم وإجبــار العمــاء عــى التعاقــد مــع الرشكــة املرصيــة لنقــل البيانــات (يت إي داتــا) ،مــا أ َّدى إىل
الحـ ِّد مــن املنافســة يف الســوق ومنــع رشكات اإلنرتنــت مــن مامرســة نشــاطها االقتصــادي ،كــا قامــت الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا
بإســاءة اســتغالل عالقــة التكامــل الــرأيس التــي تربطهــا بالرشكــة املرصيــة لنقــل البيانــات (يت إي داتــا) ،وذلــك بهــدف نقــل
هيمنتهــا مــن ســوق تقديــم خدمــات البنيــة التحتيــة إىل ســوق تقديــم خدمــات اإلنرتنــت الثابــت.

رفع كفاءة التقارير والدراسات

 -1بالغ مقدم من أكرث من جهة ضد الرشكة املرصية لالتصاالت

الجزء الثاين

قطاع االتصاالت (حالتان):

فحص البالغ
قــام الجهــاز بضــم هــذه البالغــات جميعهــا لوحــدة الســبب واملوضــوع؛ وذلــك لفحصهــا وإصــدار تقريــر واحــد ىف شــأنها،
وقــد تــم تحديــد الســوق املعنيــة بعنرصيهــا :املنتــج املعنــي؛ وهــو ســوق تأجــر البنيــة التحتيــة األرضيــة مــن كابــات األليــاف
الضوئيــة اململوكــة للرشكــة املرصيــة لالتصــاالت ،وذلــك لتوفــر خدمــة اإلنرتنــت الثابــت عريــض النطــاق .والنطــاق الجغـرايف
وهــو املناطــق التــي تشــملها عمليــات اإلحــال وتتوافــر فيهــا حال ًيــا البنيــة التحتيــة العامــة داخــل جمهوريــة مــر العربيــة،
كذلــك تــم تحديــد اإلطــار الزمنــي للدراســة مــن  2013/9/1حتــى .2015/10/30
وبنــا ًء عــى الفحــص الــذي أج ـراه الجهــاز ،اتضــح أن الرشكــة املرصيــة لالتصــاالت (امل ُبلَّــغ ضدهــا) تتمتــع بالســيطرة عــى
الســوق املعنيــة طب ًقــا لنــص املــادة ( )4مــن قانــون املنافســة ،وحيــث إن الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا هــي املالكــة لشــبكة البنيــة
التحتيــة األرضيــة الالزمــة لتقديــم خدمــة اإلنرتنــت الثابــت عريــض النطــاق عمـ ًـا بالقانــون رقــم  19لســنة  1998بشــأن تحويل
الهيئــة القوميــة لالتصــاالت الســلكية والالســلكية إىل رشكــة مســاهمة مرصيــة ،والرتخيــص الصــادر للرشكــة املرصيــة لالتصــاالت،
وعليــه فهــي متتلــك دون غريهــا حصــة تعــادل %100مــن ســوق خدمــات البنيــة التحتيــة األرضيــة مــن كابــات األليــاف
الضوئيــة الالزمــة لتقديــم خدمــة اإلنرتنــت الثابــت عريــض النطــاق مبناطــق اإلحــال بجمهوريــة مــر العربيــة.
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ثــم قــام الجهــاز بدراســة مــدى مخالفــة الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا للــادة ( )8مــن قانــون حاميــة املنافســة ،وقــد ثبــت أنهــا تقــوم
مبنــع الــركات مــن اإلنتــاج جزئيًّــا عــن طريــق تنفيــذ خطــة اإلحــال دون إخطــار أو االتفــاق مــع الــركات املقدمــة لخدمــات
اإلنرتنــت ،مــا يعــد مخالفــة للــادة (/8أ) مــن القانــون ،واملــادة (/13أ) مــن الالئحــة التنفيذيــة ،وأيضً ــا باالمتنــاع الضمنــي
عــن االتفــاق مــع الــركات (رشوط تعســفية غــر مألوفــة لتوفــر البنيــة) ،مــا يعــد مخالفــة للــادة (/8ب) مــن القانــون،
واملــادة (/13ب) مــن الالئحــة التنفيذيــة.
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ومــن الجديــر بالذكــر أن تلــك املامرســات نتــج عنهــا منــع رشكات اإلنرتنــت العاملــة يف الســوق مــن تقديــم خدمــات اإلنرتنــت
لعمالئهــا الذيــن تــم توصيلهــم عــى شــبكة كابــات األليــاف الضوئيــة ،حيــث حققــت الــركات خســائر يف عــدد العمــاء
بلغــت واحــد وســبعون ( )71.000ألــف عميــل ،وخســائر ماليــة بلغــت حــوايل تســعة ماليــن وأربعامئــة ألــف ()9.400.000
جني ًهــا شــهريًّا خــال فــرة الدراســة.

قرار الجهاز
انتهــى مجلــس إدارة الجهــاز يف شــهر مــارس لعــام  2016إىل ثبــوت مخالفــة الرشكــة املرصيــة لالتصــاالت للــادة  8الفقــرة (أ،
ب) مــن قانــون حاميــة املنافســة وتــم إخطــار امل ُبلِّغــن والرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا ،والجهــاز القومــي لتنظيــم االتصــاالت وف ًقــا
لربوتوكــول التعــاون.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن الرشكــة املرصيــة لالتصــاالت طلبــت التصالــح مــع الجهــاز بشــأن هــذه املخالفــة ،وقــد قــام الجهــاز
بتحديــد التدبــر اإلداري الــازم لوقــف وإزالــة املخالفــة ويتعــن عــى الرشكــة تنفيــذه إلمتــام التصالــح ،وكــذا تحديــد مبلــغ
التصالــح.

-2بالغ مقدم من أحد األفراد ضد رشكة
دريم الند للتنمية العمرانية
موضوع البالغ
ورد إىل الجهــاز يف شــهر نوفمــر لعــام  2013بال ًغــا
مقــدم مــن أحــد ســكان التجمــع الســكني "دريــم
النــد" ضــد رشكــة دريــم النــد للتنميــة العمرانيــة
واملالكــة لذلــك التجمــع الســكني ،والــذي يتــرر
فيــه مــن قيامهــا بإجبــاره وجميــع قاطنــي دريــم
النــد بالتعاقــد معهــا للحصــول عــى خدمــة اإلنرتنت
الثابــت عريــض النطــاق ،ومنــع رشكات أخــرى مقدمــة لخدمــات اإلنرتنــت مــن التعامــل داخــل التجمــع الســكني عــى البنيــة
التحتيــة ،فضـ ًـا عــن شــكواه مــن جــودة الخدمــة املقدمــة مــن حيــث ارتفــاع الســعر وبــطء الرسعــة وكــرة انقطــاع الخدمــة.

فحص البالغ
قــام الجهــاز بالفحــص وجمــع االســتدالالت وتــم تحديــد الســوق املعنيــة بعنرصيهــا املنتــج املعنــي وهــو شــبكة البنيــة
األساســية الالزمــة لخدمــة اإلنرتنــت الثابــت عريــض النطــاق ،والنطــاق الجغ ـرايف وهــو تجمــع دريــم النــد الســكني ،وتبــن
عــدم اختصــاص الجهــاز بالنظــر يف الشــق املتعلــق برسعــة وكفــاءة الخدمــة ،وأن رشكــة دريــم النــد للتنميــة العمرانيــة تســيطر
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وباســتكامل الفحــص تبــن أنــه يلــزم إلنشــاء وتشــغيل شــبكات اتصــاالت داخــل التجمعــات العمرانيــة املغلقــة الحصــول عــى
ترخيــص مــن الجهــاز القومــي لتنظيــم االتصــاالت ،وتــم منــح الرتخيــص لثــاث رشكات فقــط لتقديــم خدمــة اإلنرتنــت داخــل
التجمعــات العمرانيــة املغلقــة ،ولكــن مل تتم ّكــن الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا بالتعاقــد مــع إحداهــا ،وبدراســة مــدى مخالفتهــا
للــادة (/8ب) مــن قانــون حاميــة املنافســة والتــي تحظــر عــى مــن لــه الســيطرة عــى الســوق املعنيــة االمتنــاع عــن إبـرام
صفقــات بيــع أو رشاء منتــج مــع أي شــخص أو وقــف التعامــل معــه عــى نحــو يــؤدي إىل الحــد مــن حريتــه يف دخــول الســوق
أو الخــروج منــه يف أي وقــت ،ومل يثبــت مــن الفحــص مخالفــة الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا ألحــكام قانــون املنافســة.

الجزء الثاين

عــى الســوق املعنيــة طب ًقــا ملفهــوم نــص املــادة ()4؛ إذ متتلــك حصــة ســوقية تزيــد عــى  %25مــن تلــك الســوق وقدرتهــا عــى
إحــداث تأثــر ف َّعــال عــى األســعار أو حجــم املعــروض دون أن يكــون ألحــد غريهــا أيــة قــدرة عــى الحــد مــن ذلــك ،حيــث
إنهــا متتلــك شــبكة البنيــة األساســية الداخليــة التــي يطلــق عليهــا الشــبكة الثالثيــة وتتيــح لهــا تقديــم خدمــة الهاتــف الصــويت
والقنــوات التليفزيونيــة وخدمــة اإلنرتنــت الثابــت عريــض النطــاق ،وعليــه فهــي تحتكــر ســوق البنيــة األساســية الالزمــة
لتقديــم خدمــة اإلنرتنــت الثابــت داخــل التجمــع الســكني دريــم النــد.

قرار الجهاز
انتهــى مجلــس إدارة الجهــاز يف شــهر أبريــل لعــام  2016إىل حفــظ البــاغ لعــدم ثبــوت مخالفــة ،وتــم إخطــار امل ُبلِّــغ والرشكــة
امل ُبلَّــغ ضدهــا ،والجهــاز القومــي لتنظيــم االتصــاالت وف ًقــا لربوتوكــول التعــاون املــرم بــن الجهازيــن.

قطاع الجلود (ثالث حاالت):
 -1بالغ مقدم من غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات املرصية ضد رشكة بيل كلر ورشكة يونيون
فور ليزر
موضوع البالغ
ورد إىل الجهــاز يف شــهر ينايــر لعــام  2014البــاغ املقــدم
كل مــن رشكــة بيــل كلــر
مــن غرفــة دباغــة الجلــود ضــد ٍّ
كل
ورشكــة يونيــون فــور ليــزر ،وقــد جــاء يف البــاغ أن ًّ
مــن رشكــة بيــل كلــر ورشكــة يونيــون فــور ليــزر يتمتعان
بوضــع مســيطر يف ســوق الجلــود ،وأنهــا يقومــان
ب ـراء الجلــود الخــام بأســعار مرتفعــة بقصــد إخ ـراج
الــركات املنافســة لهــا مــن الســوق؛ األمــر الــذي أ َّدى
إىل ارتفــاع أســعار الجلــود الخــام بصــورة مبالــغ فيهــا،
لدرجــة أنهــا تخطــت األســعار العامليــة بصــورة كبــرة،
وقــد تــم حرمــان بعــض رشكات الدباغــة مــن الحصــول
عــى الجلــود الخــام لالســتمرار يف نشــاطهم.
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قــام الجهــاز بفحــص البــاغ والتأكــد مــن أنــه يدخــل يف نطــاق اختصاصاتــه املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )11مــن قانــون حاميــة
املنافســة ،وتــم تحديــد الســوق املعنيــة بعنرصيهــا وهــا :املنتــج املعنــي؛ وهــو كل نــوع مــن أنــواع الجلــود الخــام مــن البقــري
والجامــويس واملاعــز ،والنطــاق الجغ ـرايف؛ وهــو جمهوريــة مــر العربيــة ،كــا تــم تحديــد اإلطــار الزمنــي للدراســة خــال
الفــرة مــن ينايــر 2010وحتــى ديســمرب .2014
ونظـ ًرا لعشــوائية قطــاع الجلــود وتعـذُّر الحصــول عــى بيانــات اقتصاديــة دقيقــة ،فقــد تــم افـراض متتُّــع الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدها
بالوضــع املســيطر ،وذلــك يف ضــوء املتــاح لــدى فريــق العمــل مــن معلومــات وبيانــات ،وبحــث مــدى مخالفــة تلــك الرشكــة
للــادة (/8أ) مــن قانــون حاميــة املنافســة ،ومــن خــال التحليــات والتحقيقــات التــي تــم القيــام بهــا ،فقــد خلــص الجهــاز
إىل عــدم ثبــوت املخالفــة امل ُبلَّــغ عنهــا ،حيــث إن أســعار رشاء الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا للجلــود الخــام ليســت األعــى بــن أســعار
رشاء الجلــود التــي تقــوم الــركات األخــرى املنافســة بالـراء بهــا ،مــا يتحقــق معــه نفــي ادعــاء املبلِّغــن مــن قيــام الرشكتــن
امل ُبلَّــغ ضدهــا برفــع أســعار رشاء الجلــود الخــام بقصــد اإلرضار بالــركات املنافســة وإخراجهــا مــن الســوق.

قرار الجهاز
انتهى الجهاز يف ذلك إىل التوصيات اآلتية:
• حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة ،وإخطار امل ُبلِّـغ وامل ُبلَّغ ضدهام بقرار الجهاز يف هذا الصدد.
•مخاطبــة هيئــة الرقابــة عــى الصــادرات والــواردات بشــأن النظــر يف توصيــف البيانــات الخاصــة بــكل نــوع مــن أنــواع
الجلــود بصــورة منفصلــة.
•مخاطبــة غرفــة دباغــة الجلــود بشــأن التنســيق مــع وزارة التجــارة والصناعــة ،وذلــك للعمــل عــى سياســة صناعيــة تهدف
إىل دعــم الــركات الصغــرة العاملــة يف مجــال دباغــة الجلــود.

 -2بالغ مقدم من بعض األشخاص ضد رشكة بيل كلر ورشكة يونيون فور ليزر
موضوع البالغ
ورد إىل الجهــاز يف شــهر مــارس لعــام  2011البــاغ
املقــدم مــن بعــض األشــخاص ضــد رشكــة بيــل كلــر
ورشكــة يونيــون فــور ليــزر ،حيــث يتــرر فيــه
امل ُبلِّــغ مــن قيــام الرشكتــن امل ُبلَّــغ ضدهــا -اللتــن
يعمــان يف مجــال دباغــة الجلــود -بالتحالــف مــع
رشكات دباغــة أخــرى ال يتجــاوز عددهــم ســبع ()7
رشكات لالتفــاق عــى رفــع أو خفــض ســعر رشاء
الجلــد الخــام مــن الجالديــن ،وعليــه االســتحواذ عــى
أكــر مــن  %90مــن حجــم ســوق رشاء الجلــد الخــام،
مــا أ َّدى إىل عــدم قدرتهــا يف الحصــول عــى احتياجاتهــا مــن الجلــود الخــام.
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وباســتكامل الفحــص تبــن عــدم قيــام الــركات امل ُبلَّــغ ضدهــا باالتفــاق عــى رفــع أو خفــض األســعار ،حيــث إنــه مل يتــم
العثــور عــى أي دليــل مــادي يفيــد قيــام تلــك الــركات باالتفــاق عــى األســعار ،وأنــه وف ًقــا للتحليــات االقتصاديــة التــي قــام
الجهــاز بهــا ،تبــن وجــود تفــاوت شــديد يف أســعار رشاء الــركات امل ُبلَّــغ ضدهــا للجلــود الخــام ،األمــر الــذي يتحقــق معــه
نفــي االدعــاء باتفــاق الــركات امل ُبلَّــغ ضدهــا عــى خفــض أو رفــع األســعار للســيطرة عــى الســوق.

رفع كفاءة التقارير والدراسات

ـب عــى املامرســات الــواردة يف أحــكام املــادة  6مــن القانــون ،حيــث إن البــاغ
وقــد تبــن مــن خــال الفحــص أن البــاغ ينصـ َّ
يتمثــل يف شــبهة وجــود اتفــاق بــن رشكات دباغــة الجلــود املشــار إليهــا عــى رفــع أو خفــض ســعر رشاء الجلــد الخــام.

الجزء الثاين

قــام الجهــاز بفحــص البــاغ للتأكــد مــن أنــه ينــدرج ضمــن اختصاصاتــه املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )11مــن قانــون حاميــة
املنافســة ،وتــم تحديــد الســوق املعنيــة بعنرصيهــا وهــا :املنتــج املعنــي؛ وهــو الجلــد الخــام ،والنطــاق الجغ ـرايف؛ وهــو
جمهوريــة مــر العربيــة ،كــا تــم تحديــد اإلطــار الزمنــي للدراســة خــال الفــرة مــن ينايــر 2010وحتــى ديســمرب.2013

قرار الجهاز
انتهــى مجلــس إدارة الجهــاز يف شــهر أغســطس لعــام  2015إىل حفــظ البــاغ لعــدم ثبــوت مخالفــة مــع إخطــار الطرفــن
بق ـرار الجهــاز.
وخلص الجهاز إىل بعض التوصيات كام ييل:
أ)مخاطبــة وزارة الزراعــة بشــأن أهميــة تشــديد الرقابــة عــى عمليــات ذبــح املاشــية وتفعيــل العمــل بنصــوص قانــون
الزراعــة ،وذلــك للحــد مــن القطــاع غــر الرســمي يف ســوق الجلــود.
ب)مخاطبــة وزارة التجــارة والصناعــة بشــأن إمكانيــة إعــادة النظــر يف الجــدوى االقتصاديــة مــن دعــم تصديــر الجلــود يف
مرحلــة "الكرســت" ذات اللــون األبيــض لتشــابهها مــع الجلــود "الوايــت بلــو" ،والــذي يســمح بوجــود ثغـرات لتهريــب
"الوايــت بلــو" عــى أنــه كرســت ،مــا يحــرم الصناعــة املحليــة مــن توفــر احتياجاتهــا مــن الجلــود الخــام ،واقتصــار
تصديــره يف املرحلــة النهائيــة ذات القيمــة املضافــة املرتفعــة.
ج)مخاطبــة غرفــة دباغــة الجلــود باتحــاد الصناعــات ،وحثَّهــا عــى أهميــة ورضورة توفــر البيانــات الدقيقــة والســليمة مــن
ِقبَــل الــركات أعضــاء الغرفــة ،نظـ ًرا للصعوبــات التــي واجههــا فريــق العمــل.

 -3بالغ مقدم من رشكة القرياط الذهبي لدباغة الجلود ضد رشكة املنتزة لدباغة وتجارة الجلود
موضوع البالغ
ورد إىل الجهــاز يف شــهر أبريــل لعــام  2011البــاغ امل ُقــدم مــن رشكــة الق ـراط الذهبــي ضــد رشكــة املنتــزة لدباغــة وتجــارة
الجلــود ،حيــث يتــرر فيــه امل ُبلِّــغ مــن قيــام الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا والتــي تعمــل يف ســوق دباغــة الجلــد الخــام برفــع أســعار
رشاء الجلــود الخــام يف املجــازر حتــى تضاعــف ســعرها يف خــال شــهر واحــد بغــرض االحتــكار ،وذلــك عــن طريــق قيــام رئيــس
مجلــس إدارة الرشكــة باســتغالل موقعــه بصفتــه رئيــس غرفــة دباغــة الجلــود ،مــا ترتــب عليــه إغــاق كثــر مــن املدابــغ
وخروجهــم مــن الســوق.
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قــام الجهــاز بفحــص البــاغ للتأكــد مــن أنــه يدخــل ضمــن نطــاق اختصاصاتــه املنصــوص عليهــا يف قانــون حاميــة املنافســة،
وبنــا ًء عــى ذلــك تــم قبــول البــاغ مــن حيــث الشــكل واملوضــوع.
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حيــث إنــه اتضــح للجهــاز أن الحصــة الســوقية
للرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا خــال الفــرة مــن 2010/1/1
وحتــى  2013 /12/31مل تتع ـ َّد نســبة الـــ %25التــي
نصــت عليهــا املــادة  4مــن قانــون حاميــة املنافســة
كأحــد الــروط التــي تطلبتهــا املــادة مجتمعــة
لثبــوت الســيطرة يف أيــة ســوق معنيــة ،فقــد نصــت
املــادة  4مــن قانــون حاميــة املنافســة عــى:
"الســيطرة عــى ســوق معنيــة يف تطبيــق أحــكام
هــذا القانــون هــي قــدرة الشــخص الــذي تزيــد
حصتــه عــى ( )%25مــن تلــك الســوق عــى إحــداث
تأثــر ف َّعــال عــى األســعار أو حجــم املعــروض بهــا دون أن تكــون ملنافســيه القــدرة عــى الحــد مــن ذلــك".
وعليــه ،فــا مجــال لدراســة توافــر باقــي عنــارص الســيطرة لــدى الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا ،لعــدم توافــر وجــود العنــر األول
وهــو الحصــة الســوقية التــي تزيــد عــى  %25مــن الســوق املعنيــة.
ويف ضــوء مــا ســبق ،ال مجــال لدراســة مــدى مخالفــة الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا للــادة ( /8أ) والخاصــة بإســاءة الوضــع املســيطر؛
النتفــاء الوضــع املســيطر لهــا عــى ســوق دباغــة الجلــود.
وتجــدر اإلشــارة إىل مواجهــة الجهــاز لصعوبــات كبــرة مــن أجــل الحصــول عــى بيانــات مــن هــذا القطــاع ،وذلــك يف ظــل
العشــوائية الشــديدة التــي تحكمــه ،كــا ســبق توضيحــه ،باإلضافــة لعــدم وجــود نظــام حفــظ للبيانــات ،األمــر الــذي بــذل
معــه الجهــاز جه ـ ًدا كب ـ ًرا يف محاولــة الحصــول عــى أكــر كــم مــن البيانــات بأكــر قــدر ممكــن مــن الدقــة.
ونظ ـ ًرا الســتحالة الحصــول عــى البيانــات مــن مصــادر بيــع الجلــود الخــام (الجالديــن) ،قــام الجهــاز بطلــب بيانــات ال ـراء
مــن املدابــغ التــي تعــد املســتهلك الرئيــي للجلــود ،وهــو األمــر الــذي مل يكــن بالهـ ِّـن أيضً ــا نظـ ًرا للعشــوائية التــي يتــم بهــا
التعامــل مــع الجالديــن ،وعــى الرغــم مــن هــذه املحــاوالت فــإن البيانــات املتاحــة ليســت دقيقــة بالقــدر الــكايف ،ومــع ذلــك
تــم االعتــاد عليهــا كمــؤرشات نظـ ًرا لكونهــا أفضــل مــا أمكــن التوصــل إليــه.

قرار الجهاز
انتهــى مجلــس إدارة الجهــاز يف شــهر ديســمرب لعــام  2015إىل حفــظ البــاغ لعــدم ثبــوت مخالفــة مــع إخطــار الطرفــن بقـرار
الجهاز.
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قطاع املواد والصناعات الغذائية (ثالث حاالت):

ورد إىل الجهــاز يف شــهر مايــو لعــام  2011البــاغ
كل مــن رشكــة
املقــدم مــن إحــدى الــركات ضــد ًّ
امللكــة ،وريجينــا ،والصياديــن ،واملتحــدة لتصنيــع
املكرونــة ،حيــث يتــرر فيــه امل ُبلِّــغ مــن قيــام تلــك
الــركات ببيــع العبــوات زنــة  350جــرام بســعر
التكلفــة ،بينــا تضاعــف أرباحهــا يف العبــوات زنــة
الـــ 400جــرام؛ األمــر الــذي ميثــل رض ًرا بالنســبة
للــركات الصغــرة التــي ت ُن ِتــج عبــوات زنــة  350جــم
فقــط ،ويؤثــر عــى عــدم قدرتهــا عــى املنافســة.

رفع كفاءة التقارير والدراسات

موضوع البالغ

الجزء الثاين

كل من رشكة امللكة ،وريجينا،
 -1بالغ مقدم من إحدى الرشكات املصنعة للمكرونة ضد ٍّ
والصيادين ،واملتحدة لتصنيع املكرونة

فحص البالغ
قــام الجهــاز بفحــص البــاغ للتأكــد مــن أنــه ينــدرج ضمــن اختصاصاتــه املنصــوص عليهــا يف املــادة  11مــن قانــون حاميــة
املنافســة ،وتــم تحديــد الســوق املعنيــة بعنرصيهــا وهــا :املنتــج املعنــي؛ وهــو املكرونــة املعبــأة املصنعــة مــن الدقيــق نســبة
اســتخالص  ،%72والنطــاق الجغـرايف؛ وهــو جمهوريــة مــر العربيــة ،كذلــك تــم تحديــد النطــاق الزمنــي للدراســة ليكــون بــد ًءا
مــن  2009وحتــى تاريــخ تل ِّقــي البــاغ يف مايــو .2011
ـب عــى املامرســات الــواردة يف أحــكام نــص املــواد ( )6مــن القانــون ،وقــد قــام
وقــد تبــن مــن خــال الفحــص أن البــاغ ينصـ َّ
الجهــاز بفحــص األدلــة املبــارشة ومل يتبــن وجــود أي دليــل إثبــات لوجــود اتفــاق بــن األشــخاص محــل البــاغ ،وهــو مــا دفــع
الجهــاز للبحــث والتقــي عــن وجــود أدلــة غــر مبــارشة عــى االتفــاق؛ متمثلــة يف عــدد الــركات العاملــة بالســوق وتفــاوت
حجمهــا وإنتاجهــا ،واختــاف سياســات التســويق والتوزيــع لــدى الــركات ،والســهولة النســبية لدخــول الســوق والخــروج
منــه ،وعــدم كفــاءة امل ُبلِّـــغ ،مــا يقلــل الحافــز عــى التواطــؤ.

قرار الجهاز
انتهــى مجلــس إدارة الجهــاز يف شــهر مايــو لعــام  2016إىل حفــظ البــاغ لعــدم ثبــوت مخالفــة مــع إخطــار الطرفــن بق ـرار
الجهــاز.
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التقرير السنوي

 -2بالغ مقدم من أحد األشخاص ضد رشكة بيم ستورز (املالكة لسوبر ماركت بيم)
موضوع البالغ

جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية 2016 /2015

ورد إىل الجهــاز يف شــهر ســبتمرب لعــام  2014البــاغ
املقــدم مــن مالــك ســوبر ماركــت يف منطقــة الهــرم ضــد
سـوبـــر مـاركـــت بـيـــم ،حيــث يتــرر فيــه امل ُبلِّـــغ مــن
قيــام امل ُبلَّــغ ضــده ببيــع املنتجــات بأقــل مــن ســعر
التكلفــة مــا يــؤدي إىل عــزوف العمــاء عــن التعامــل
مــع مقــدم البــاغ.

فحص البالغ
قــام الجهــاز بفحــص البــاغ للتأكــد مــن أنــه ينــدرج
ضمــن اختصاصاتــه املنصــوص عليهــا يف املــادة  11مــن
قانــون حاميــة املنافســة ،حيــث تبــن مــن خــال الفحــص أن البــاغ ينصــب عــى املامرســات الــواردة يف أحــكام نــص املــادة ()8
فقــرة (ح) مــن القانــون ،ويشــرط وقــوع الفعــل املكــون ملخالفــة املــادة (/8ح) مــن قانــون املنافســة ،أن تتمتــع الرشكــة امل ُبلَّــغ
ضدهــا بوضــع مســيطر يف الســوق املعنيــة ،وقــد قــام الجهــاز بافـراض ثبــوت الوضــع املســيطر للرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا ،وفحــص
الفعــل امل ُبلَّــغ بشــأنه ،والــذي يتمثــل يف قيــام رشكــة بيــم ســتورز بتســعري بعــض املنتجــات (ســواء املحليــة أو املســتوردة) أقــل
مــن التكلفــة وذلــك للتأكــد مــن وجــود املخالفــة مــن عدمــه.
وقــام الجهــاز بتحليــل التكاليــف واملبيعــات ملنتجــات مختلفــة للرشكــة ،وقــد تبــن مــن خــال تحليــل أرقــام مبيعــات الرشكــة
عــى مســتوى عــدة فــروع يف مناطــق جغرافيــة مختلفــة ،وتوصــل الجهــاز إىل أن الرشكــة ال تقــوم ببيــع أي مــن املنتجــات بأقــل
مــن ســعر الـراء (ســواء املنتجــات املســتوردة أو املحليــة) وأن الرشكــة تضــع هامــش ربــح للمنتجــات الــريك أعــى مــن مثيلــه
للمنتجــات املرصيــة ،ويختلــف هامــش الربــح للمنتجــات مــن منتــج آلخــر ومــن فــرة زمنيــة ألخــرى ،وعــى الرغــم مــن ذلــك
فــإن أســعار املنتجــات املرصيــة يظــل تنافسـ ًّيا وأقــل مــن األســعار األخــرى بالســوق ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــود بفوائــد
عــى املســتهلك مــن حيــث األصنــاف املعروضــة أو انخفــاض األســعار ،حيــث تعتمــد الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا عــى تخفيــض
التكاليــف التشــغيلية إىل أدىن مســتوى ممكــن ،وإتبــاع نظــام التعاقــدات املركزيــة لتقديــم أســعار تنافســية ضمــن منــوذج
الخصــم الكبــر (.)Hard discount

قرار الجهاز
انتهــى مجلــس إدارة الجهــاز يف شــهر ينايــر لعــام  2016إىل حفــظ البــاغ لعــدم ثبــوت مخالفــة مــع إخطــار الطرفــن بقـرار
الجهــاز.
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موضوع البالغ

رفع كفاءة التقارير والدراسات

ورد إىل الجهــاز يف شــهر ســبتمرب لعــام  2014البــاغ
املقــدم مــن الرشكــة املرصيــة للبدائــل الزراعيــة
حيــث يتــرر فيــه مــن قيــام رشكــة مطاحــن شــال
القاهــرة بالتعاقــد مــع أشــخاص بعينهــم لتوزيــع
النخالة/الــردة واحتــكار هــؤالء األشــخاص توزيــع
منتــج الــردة الخــاص بالرشكــة ومخالفــة ق ـرار وزيــر
التمويــن الصــادر بتحديــد أوجــه رصف النخالــة ،مــا
ســيؤدي إىل ارتفــاع أســعار الــردة.

الجزء الثاين

 -3بــاغ مقــدم مــن الرشكــة املرصيــة للبدائــل الزراعيــة ضــد رشكــة مطاحــن ومخابــز شــال
القاهــرة

فحص البالغ
قــام الجهــاز بفحــص البــاغ للتأكــد مــن أنــه ينــدرج ضمــن اختصاصاتــه املنصــوص عليهــا يف املــادة  11مــن قانــون حاميــة
املنافســة ،وقــد انتهــى الجهــاز إىل عــدم قبــول الشــق الثــاين مــن البــاغ واملتعلــق مبخالفــة ق ـرار وزيــر التمويــن الســابق
اإلشــارة إليــه ،حيــث إنــه يخــرج عــن اختصــاص الجهــاز.
وقــد تبــن مــن خــال الفحــص أن موضــوع البــاغ يتمثــل فيــا قــرره امل ُبلِّـــغ بــأن رشكــة مطاحــن شــال القاهــرة (الرشكــة
املشــكو يف حقهــا) ترفــض التعامــل مــع الرشكــة الشــاكية وتقتــر توزيــع منتــج النخالــة (الــردة) عــى أشــخاص بعينهــم حيــث
تقــوم بالتعاقــد مــع هــؤالء األشــخاص دون غريهــم لتوزيــع النخالــة (الــردة) ،مــا يحــد مــن حريــة املنافســة بــن الــركات
العاملــة يف توزيــع منتــج النخالــة ويــؤدي ذلــك إىل ارتفــاع األســعار ،وهــو مــا قــد يشــكل يف حــال ثبوتــه مخالفــة للــادة 8
(ب) مــن قانــون حاميــة املنافســة ،وقــد قــام الجهــاز بافـراض ثبــوت الوضــع املســيطر للرشكــة املشــكو يف حقهــا ومــع ذلــك،
وباســتكامل الفحــص ،تــم التأكــد مــن عــدم مخالفــة الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا لنــص املــادة ( 8ب) مــن قانــون حاميــة املنافســة؛
وذلــك ألن عــدم تعامــل الرشكــة املشــكو يف حقهــا مــع الرشكــة الشــاكية يرجــع إىل أســباب ال دخــل للرشكــة فيهــا ،وذلــك لعــدم
التـزام الرشكــة الشــاكية بــروط التعاقــد ،وباألخــص عــدم ســداد مبلــغ التأمــن وليــس بســبب فعــل مــن شــأنه أن يحــد مــن
املنافســة يف الســوق ،حيــث إن الرشكــة املشــكو يف حقهــا تقــوم بالتعاقــد مــع املوزعــن مــن خــال اإلعــان مبق ـرات الرشكــة
وعــى واجهاتهــا عــن توفــر منتــج النخالــة لــدى املطاحــن التابعــة لهــا ،وباالطــاع عــى بنــود التعاقــدات املربمــة بــن رشكــة
مطاحــن شــال القاهــرة واألشــخاص املوزعــن ملنتــج النخالــة تبــن التـزام األشــخاص املتعاقــد معهــم بســداد مبلــغ تأمــن عنــد
التوقيــع عــى التعاقــد لضــان االلتـزام بســحب الكميــة املتفــق عليهــا ،وبذلــك يوجــد لــدى الرشكــة الشــاكية مــررات لعــدم
التعاقــد مــع الشــايك تتعلــق بعــدم قدرتــه عــى الوفــاء بــروط التعاقــد.

قرار الجهاز
انتهــى مجلــس إدارة الجهــاز يف شــهر ديســمرب لعــام  2015إىل حفــظ البــاغ لعــدم ثبــوت مخالفــة مــع إخطــار الطرفــن بقـرار
الجهاز.
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التقرير السنوي

قطاع الطاقة (حالة واحدة):
بالغ مقدم من مالك منشأة صناعية مبدينة برج العرب الجديدة ضد رشكة ناتجاس
موضوع البالغ

جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية 2016 /2015

ورد إىل الجهــاز يف شــهر ينايــر لعــام  2014البــاغ املقــدم
مــن مالــك منشــأة صناعيــة مبدينــة بــرج العــرب الجديدة
ضــد الرشكــة الوطنيــة للغــاز رشكــة ناتجــاس ،ويتــرر
امل ُبلِّـــغ مــن أن العقــد الــذي تربمــه الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدها
يخالــف املــادة  - 27مــن الدســتور املــري  -التــي متنــع
املامرســات االحتكاريــة عــن املواطنــن املرصين ،ويشــتيك
كذلــك بقيــام امل ُبلَّــغ ضدهــا بوقــف إمــداد مصنعــه
بالغــاز منــذ  2014/1/1مــا قــد يعــد مخالفــة للــادة
( 8ب) مــن قانــون حاميــة املنافســة ،وقيامهــا بتقييــد
امل ُبلِّـــغ مــن عمــل تعديــات داخليــة ملعداتــه عــن طريــق عــدم الــرد عــى الطلــب املقــدم مــن إحــدى الــركات املعتمــدة
لــدى الرشكــة القابضــة لعمــل تعديــات وتوصيــات الغــاز ،مــا قــد يعــد مخالفــة للــادة ( 8د) مــن قانــون حاميــة املنافســة.

فحص البالغ
قــام الجهــاز بفحــص البــاغ للتأكــد مــن أنــه ينــدرج ضمــن اختصاصاتــه املنصــوص عليهــا يف املــادة  11مــن قانــون حاميــة
املنافســة ،وتــم تحديــد الســوق املعنيــة بعنرصيهــا وهــا :املنتــج املعنــي؛ وهــو ســوق توزيــع الغــاز الطبيعــي للعميــل
الصناعــي ،والنطــاق الجغـرايف؛ وهــو املناطــق الجغرافيــة املخصصــة لل ُمبلَّــغ ضــده (محافظــة البحــرة  -وغــرب اإلســكندرية -
و 6أكتوبــر  -واملقطــم  -وبــرج العــرب  -ومدينــة الســام) ،كذلــك تــم اعتبــار الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا رشكــة ذات وضــع مســيطر
يف املناطــق املخصصــة لهــا.
وقــد تبــن مــن خــال الفحــص إىل عــدم وجــود مخالفــة للــادة ( 8ب) ،حيــث إن الرشكــة كان لديهــا مــررات لوقــف توريــد
الغــاز عــن امل ُبلِّـــغ ،وأن قيامهــا بقطــع الخدمــة كان بنــا ًء عــى تعليــات مــن رشكــة إيجــاس القابضــة بوقــف التعامــل مــع
مصنــع امل ُبلِّـــغ (ومــع أي مصنــع آخــر) يف حالــة عــدم وجــود تعاقــد كتــايب بــن أي مــن عمــاء الرشكــة وبــن الرشكــة امل ُبلَّــغ
ضدهــا مــن األســاس.
كــا انتهــى الجهــاز إىل عــدم وجــود مخالفــة للــادة ( 8د) ،وذلــك بســبب عــدم وجــود تعاقــد بــن الطرفــن تســتطيع مبوجبــه
الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا أن تعطــي ر َّدهــا باملوافقــة أو بالرفــض عــى الطلــب املقــدم مــن إحــدى الــركات املعتمــدة يف الرشكــة
القابضــة لعمــل تعديــات وتوصيــات الغــاز.

قرار الجهاز
انتهــى الجهــاز يف شــهر فربايــر لعــام  2016إىل حفــظ البــاغ لعــدم ثبــوت املخالفــة مــع إخطــار جميــع األطـراف بقـرار الجهــاز،
وأوىص كذلــك بــرورة أن تقــوم رشكــة إيجــاس القابضــة باإلعــان الواضــح عــن قامئــة املقاولــن املعتمديــن ألعــال الصيانــة
والرتكيبــات لــدى عمالئهــا.

24

قطاع املياه والرصف الصحي (حالة واحدة):
موضوع البالغ

فحص البالغ

رفع كفاءة التقارير والدراسات

ورد إىل الجهــاز يف شــهر أغســطس لعــام  2014البــاغ املقــدم مــن إحــدى رشكات إدارة الفنــادق ضــد رشكــة إنرتناشــيونال
يوتيليتــز ،حيــث يتــرر الفنــدق مــن امتنــاع الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا ،والتــي تعمــل مبجــال توريــد وتوزيــع امليــاه ،عــن التعاقــد
معــه ،مــا أ َّدى إىل عــدم قــدرة الرشكــة امل ُبلِّغــة بحســب شــكواها عــن تشــغيل الفنــدق التابــع لهــا وتكبدهــا خســائر فادحــة
بســبب هــذا االمتنــاع.

الجزء الثاين

بالغ مقدم من إحدى رشكات إدارة الفنادق ضد رشكة إنرتناشيونال يوتيليتز املتخصصة

قــام الجهــاز بفحــص البــاغ للتأكــد مــن أنــه
ينــدرج ضمــن اختصاصاتــه املنصــوص عليهــا
يف املــادة  11مــن قانــون حاميــة املنافســة ،وقــد
تبــن مــن خــال الفحــص أن البــاغ ينصــب عــى
املامرســات الــواردة يف أحــكام نــص املــادة ()8
فقــرة (ب) مــن القانــون.
قــام الجهــاز بالبــدء يف إجـراءات البحــث والتحــري
لفحــص البــاغ ،وقــد تبــن أن الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا رفضــت التعامــل مــع الرشكــة مقدمــة البــاغ إال بعــد ســداد مبلــغ مــايل
محــل خــاف بينهــا ،والجديــر بالذكــر أن املبلــغ املــايل كان مســتحقًّا مــن رشكــة اإلدارة الســابقة للفنــدق ،وهــو األمــر املتنــازع
عليــه بالدعــوى التحكيميــة ،وهــو مــا يخــرج عــن اختصــاص الجهــاز.
هــذا وقــد تبــن للجهــاز مــن الفحــص املبــديئ للبــاغ عــدم وجــود مخالفــة ألي مــن أحــكام مــواد قانــون حاميــة املنافســة؛
وذلــك ألنــه حتــى بفــرض ثبــوت الوضــع املســيطر للرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا ،فــإن االمتنــاع عــن التعاقــد لــه تربيــره ،وهــو مــا
يتفــق مــع نــص املــادة  13فقــرة (ب) مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون حاميــة املنافســة والتــي تنــص عــى "… وال يعــد
االمتنــاع عــن إبـرام الصفقــات مــع أي شــخص أو وقــف التعامــل معــه محظــو ًرا إذا وجــدت لــه مــررات تتعلــق بعــدم قــدرة
هــذا الشــخص عــى الوفــاء بالتزاماتــه الناشــئة عــن العقــد".
وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه أثنــاء الفحــص ،أبلــغ وكيــل الرشكــة الشــاكية الجهــاز مبقتــى خطــاب رســمي ،تصالحــه مــع الرشكــة
وحــل الخــاف املــايل وتوصيــل امليــاه للفنــدق.

قرار الجهاز
انتهــى مجلــس إدارة الجهــاز يف شــهر ديســمرب لعــام  2015إىل حفــظ البــاغ لعــدم ثبــوت مخالفــة مــع إخطــار الطرفــن بقـرار
الجهاز.
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التقرير السنوي

قطاع اإلعالم (حالة واحدة):
بالغ مقدم من رشكة كيوب للدعاية واإلعالن ضد رشكة جوجل
موضوع البالغ

جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية 2016 /2015

ورد إىل الجهــاز يف شــهر ينايــر لعــام  2015البــاغ املقــدم مــن رشكــة كيــوب للدعايــة واإلعــان املالكــة ملوقــع “onznews.
 ”comضــد رشكــة جوجــل العامليــة “ ”Googleاملالكــة لخدمــة جوجــل  AdSenseحيــث تتــرر فيــه مــن قيــام األخــرة
بوقــف اإلعالنــات عــى موقعهــا  onznews.comدون ســابق إنــذار أو تنويــه ،والتمييــز بينهــا وبــن أحــد منافســيها ،وهــو
موقــع “.”akhbarak.net

فحص البالغ
قــام الجهــاز بفحــص البــاغ للتأكــد مــن أنــه يدخــل يف
نطــاق اختصاصاتــه املنصــوص عليهــا يف قانــون حاميــة
املنافســة ،وبنــا ًء عليــه تــم قبولــه مــن حيــث الشــكل
واملوضــوع.
وقــد تبــن مــن خــال الفحــص أن الرشكــة امل ُبلَّــغ
ضدهــا تعمــل مبثابــة وســيط إعــاين مــن خــال برنامــج
 AdSenseعــن طريــق تجميــع املســاحات اإلعالنيــة
املتوفــرة للبيــع مــن ِق َبــل النارشيــن وتســهيل عمليــة
املطابقــة بــن عــرض املســاحات اإلعالنيــة مــن جانــب النارشيــن والطلــب عليهــا مــن جانــب املعلنــن مــن خــال برنامــج
"."AdWords
وبافـراض الوضــع املســيطر لرشكــة جوجــل ،ومــن خــال فحــص الجهــاز للحالــة ومخاطبتــه ملســؤول قطــاع املنافســة برشكــة
جوجــل أيرلنــدا ،والتــي تديــر خدمــة جوجــل  AdSenseيف مــر اتضــح للجهــاز انتفــاء مخالفــة سياســة رشكــة جوجــل للــادة
/8ب مــن قانــون حاميــة املنافســة ،حيــث إن سياســة الرشكــة ال تهــدف يف حــد ذاتهــا إىل الحــد مــن املنافســة ،ولكــن تهــدف
إىل الحفــاظ عــى جــودة الخدمــة املقدمــة لعمالئهــا وعــى ســمعتها ،كذلــك تبــن للجهــاز انتفــاء مخالفــة املــادة /8هـــ مــن
قانــون حاميــة املنافســة مــن ِقبَــل امل ُبلَّــغ ضدهــا لعــدم التمييــز بــن الرشكــة الشــاكية والرشكــة املالكــة ملوقــع ،akhbarak.net
وأنــه قــد تــم إعــادة الخدمــة للرشكــة امل ُبلِّغــة بعــد أن قامــت بتوفيــق أوضاعهــا.

قرار الجهاز
انتهــى مجلــس إدارة الجهــاز يف شــهر أغســطس لعــام  2015إىل حفــظ البــاغ لعــدم ثبــوت مخالفــة مــع إخطــار جميــع
األط ـراف بق ـرار الجهــاز.
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قطاع خدمات الرعاية الصحية (حالة واحدة):
موضوع البالغ

رفع كفاءة التقارير والدراسات

ورد إىل الجهــاز يف شــهر مايــو لعــام  2015البــاغ
املقــدم مــن رئيــس قســم جراحــة القلــب والصــدر
بكليــة الطــب بإحــدى الجامعــات املرصيــة ،يتــرر فيــه
مــن مامرســات رشكــة تكنوويــف االحتكاريــة ،والتــي
تتمثــل يف إنهــاء الرشكــة لضــان جهــاز طبــي ،وردتــه
للمستشــفى وإعــان عــدم مســؤوليتها عــن صيانــة
الجهــاز يف حالــة توريــد مســتهلكات الرشكــة املنافســة،
وهــو مــا مل يكــن مذكــو ًرا يف رشوط العــرض والضــان
للجهــاز ،وبعــد رســو املناقصــة الخاصــة باملســتهلكات
عــى رشكــة منافســة للرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا لتقدميهــا
عــرض مــايل أقــل مبــا يزيــد عــن ألــف جنيــه ،األمــر الــذي يصــب يف مصلحــة املستشــفى الجامعــي الــذي يخــدم القطــاع
الفقــر عــن طريــق توفــر مســتهلكات أقــل ســع ًرا وأكــر كميــة ،هــذا وتجــدر اإلشــارة بــأن املســتهلكات الخاصــة بالرشكــة
املنافســة مســجلة بــوزارة الصحــة وحاصلــة عــى شــهادة األدويــة واألغذيــة األمريكيــة دون أيــة تحذيــرات مــن الرشكــة
األصليــة بالواليــات املتحــدة.

الجزء الثاين

بالغ مقدم من أحد األشخاص ضد رشكة تكنوويف

فحص البالغ
قــام الجهــاز بفحــص البــاغ للتأكــد مــن أنــه ينــدرج ضمــن اختصاصاتــه املنصــوص عليهــا يف املــادة  11مــن قانــون حاميــة
املنافســة ،وقــد تبــن مــن خــال الفحــص أ َّن البــاغ ينصــب عــى املامرســات الــواردة يف أحــكام نــص املــادة ( )8فقــرة (د) مــن
القانــون التــي تنــص عــى" :تعليــق إبـرام عقــد أو اتفــاق خــاص مبنتــج عــى رشط قبــول التزامــات أو منتجــات تكــون بطبيعتهــا
أو مبوجــب االســتخدام التجــاري لهــا غــر مرتبطــة باملنتــج محــل االتفــاق أو التعاقــد أو التعامــل األصــي" ،وذلــك مــن خــال
قيــام الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا بالربــط بــن خدمــة الصيانــة مــن ناحيــة ،وتوريــد مســتهلكات الجهــاز الطبــي مــن ناحيــة أخــرى،
وعليــه قَبَـ َـل الجهــاز البــاغ النعقــاد االختصــاص مــن حيــث الشــكل واملوضــوع وبــدأ يف إجـراءات الفحــص.
هــذا وقــد قدمــت الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا خطابًــا إىل املستشــفى الجامعــي ترتاجــع فيــه عــن موقفهــا وتــرح فيــه مقصدهــا
مــن الخطــاب الــذي ســبق وأن أرســلته للجامعــة ،والــذي قدمــه امل ُبلِّــغ ضمــن مســتندات البــاغ ،وقــد تــم تقديــم صــورة
الخطــاب للجهــاز وجــاء بنصــه مــا يفيــد بــأن الرشكــة مســئولة عــن صيانــة الجهــاز املــورد مبستشــفيات الجامعــة طب ًقــا لعقــد
الصيانــة املــرم عنــد توريــد الجهــاز ،مــع مراعــاة أنــه يف حــاالت حــدوث أعطــال نتيجــة اســتخدام املســتهلكات املحــذر منهــا
فســوف تتحمــل املستشــفى تكاليــف إصــاح هــذه األعطــال وقطــع الغيــار املحتمــل تغريهــا إلصــاح الجهــاز نتيجــة اســتخدام
هــذه املنتجــات املحــذر منهــا ،ويتبــن مــا ســبق أن الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا مل تقــم بربــط خدمــة الصيانــة بتوريد املســتهلكات.

قرار الجهاز
انتهــى مجلــس إدارة الجهــاز يف شــهر أغســطس لعــام  2015إىل حفــظ البــاغ لعــدم ثبــوت مخالفــة مــع إخطــار الطرفــن
بق ـرار الجهــاز.
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قطاع الصيدلة (حالة واحدة):
بالغ مقدم من نقابة الصيادلة ضد رشكات رابطة موزعي ومستوردي األدوية
موضوع البالغ

جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية 2016 /2015

ورد إىل الجهــاز يف شــهر فربايــر لعــام  2015البــاغ املقدم
مــن نقابــة الصيادلــة ضــد "رابطــة موزعــي ومســتوردي
كل مــن :رشكــة املتحــدة
األدويــة" ،حيــث تتهــم النقابــة ًّ
للصيادلــة ،ورشكــة ابــن ســينا فارمــا ،ورشكــة فارمــا
أوفرســيز ،ورشكــة رامكوفارمــا ،ورشكــة ســوفيكو فــارم،
تلــك الــركات التــي تعمــل يف مجــال توزيــع وتجــارة
األدويــة وهــم أعضــاء يف "رابطــة موزعــي ومســتوردي
األدويــة" ،وارتكــز االتهــام عــى قيــام الــركات امل ُبلَّــغ
ضدهــا بتوحيــد السياســات البيع َّيــة والتســويقية،
وامل ُتمثلــة يف تخفيــض فــرات االئتــان ،والخصــم
النقــدي ،وقــر هــذه السياســات عــى الصيدليــات صغــرة ومتوســطة االســتهالك دون الصيدليــات الكــرى ،مــا أ َّدى إىل
تقييــد كثــر مــن الصيدليــات الصغــرة يف الحصــول عــى األدويــة املطلوبــة ،ويف قدرتهــا عــى االســتمرار بالســوق ،حيــث يعــد
ذلــك عــدم تطبيــق لقــرار تســعري املســتحرضات الصيدليــة البرشيــة رقــم  499لســنة .2012

فحص البالغ
قــام الجهــاز بفحــص البــاغ للتأكــد مــن دخــول موضوعــه يف نطــاق اختصاصــه مــن حيــث الشــكل واملوضــوع ،وقــد تــم
تحديــد الســوق املعنيــة وهــي ســوق تجــارة وتوزيــع األدويــة يف جمهوريــة مــر العربيــة.
وقــد تبــن مــن خــال الفحــص أ َّن البــاغ ينصــب عــى املامرســات الــواردة يف نــص املــادة (  )6فقــرة (أ) وفقــرة (د) مــن
القانــون.
وقــد انتهــى الجهــاز إىل ثبــوت مخالفــة الخمــس رشكات ألحــكام املــادة ( )6فقــرة "أ" وفقــرة "د" مــن قانــون حاميــة املنافســة
ومنــع املامرســات االحتكاريــة ،األمــر الــذي انعكــس يف صــورة تقليــص فـرات االئتــان والخصــم النقــدي املمنوحــة للصيدليات
التــي تقــع يف رشائــح املســحوبات الصغــرة واملتوســطة ،مــا أ َّدى إىل تقليــص هامــش ربــح تلــك الصيدليــات والعمــل عــى
تقييــد قدرتهــا يف توفــر جميــع األدويــة بالكميــات واألصنــاف التــي تحتاجهــا ،ومــن ثــم فقــدان بعــض عمالئهــا.

قرار الجهاز
انتهــى مجلــس إدارة الجهــاز يف شــهر ديســمرب لعــام  2015إىل ثبــوت مخالفــة رشكات تــوزع األدويــة وتــم تحريــك الدعــوى
الجنائيــة.
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قطاع مواد البناء (حالة واحدة):
موضوع البالغ

رفع كفاءة التقارير والدراسات

ورد إىل الجهــاز بــاغ يف شــهر فربايــر لعــام 2015
مــن أحــد األشــخاص ضــد رشكــة الفــارج لألســمنت
مــر ،يشــتيك فيــه مــن قيامهــا بإل ـزام العميــل بعــدم
التعامــل مــع رشكات أخــرى يف نفــس املجــال ،وإلزامــه
أيضً ــا بعــدم التعامــل يف الســوق بالتســويق أو البيــع
أو الــراء ألي منتــج آخــر غــر منتجــات الرشكــة،
باإلضافــة إىل إلزامــه بعــدم اســتخدام مخزنــه الخــاص
يف بيــع أي منتــج آخــر ،وإلزامــه بالتعامــل مــع الرشكــة
بالدقهليــة بنظــام الوصــال ،باإلضافــة لوجــود ممثــل
مبيعــات للرشكــة بصــورة دامئــة ومســتمرة يف املنطقــة
ملراقبــة العمــاء ،ويتــرر مقــدم البــاغ مــن وقــف الحســاب الخــاص بــه لــدى هيئــة الربيــد املــري وحجــز مبالــغ ماليــة
وعــدم تســوية الحســاب الخــاص بــه ،حيــث قامــت الرشكــة بوقــف التعامــل معــه يف  1نوفمــر  2011بزعــم أن مــن ضمــن
رشوط التعامــل هــو عــدم التوزيــع ألحــد غريهــا.

الجزء الثاين

بالغ مقدم من أحد األشخاص ضد رشكة الفارج لألسمنت

فحص البالغ
قــام الجهــاز بفحــص البــاغ للتأكــد مــن أنــه ينــدرج ضمــن اختصاصاتــه املنصــوص عليهــا يف املــادة  11مــن قانــون حاميــة
املنافســة ،وتــم تحديــد الســوق املعنيــة بعنرصيهــا وهــا :املنتــج املعنــي؛ وهــو األســمنت البورتالنــدي العــادي املعبــأ ،والنطاق
الجغ ـرايف؛ وهــو محافظــات (الغربيــة ،واملنوفيــة ،والقليوبيــة ،والقاهــرة ،والدقهليــة ،ودميــاط ،واإلســاعيلية ،وكفــر الشــيخ،
والرشقيــة ،والســويس ،واإلســكندرية ،وشــال ســيناء) ،كذلــك تــم تحديــد النطــاق الزمنــي للدراســة بــد ًءا مــن ينايــر 2008
وحتــى ديســمرب .2011
والجديــر بالذكــر أن الجهــاز قــد قــام بفحــص بــاغ مامثــل ضــد رشكــة الفــارج للنطــاق الجغـرايف والســوق املعنيــة والنطــاق
الزمنــي يف تقريــر ســابق صــادر عــن مجلــس اإلدارة يف يوليــو  ،2014األمــر الــذي اعتمــد عليــه الجهــاز يف إصــدار نتائجــه يف
فحــص هــذا البــاغ.
حيــث قــام الجهــاز بفحــص مامرســات رشكــة الفــارج يف ضــوء أحــكام نــص املــواد ( )7و( )8مــن القانــون ،وفيــا يتعلــق مبــادة
( )8مــن القانــون واملتعلقــة بالســيطرة ،تبــن عــدم توافــر عنارصهــا لرشكــة الفــارج وف ًقــا للــادة ( )4مــن القانــون ،حيــث
إنــه عــى الرغــم مــن اســتحواذها عــى حصــة ســوقية تزيــد عــى  %25مــن الســوق املعنيــة خــال فــرة الدراســة ،فإنــه تبــن
عــدم قدرتهــا عــى التأثــر الف َّعــال مــن خــال مامرســاتها املنفــردة يف األســعار وحجــم املعــروض مــن الســوق املعنيــة دون أن
يكــون لباقــي املتنافســن القــدرة عــى الحــد مــن هــذا التأثــر ،وعليــه ،مل يتــم فحــص مــدى توافــق مامرســات رشكــة الفــارج
مــع أحــكام نــص املــادة ( )8مــن القانــون.
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وفيــا يتعلــق مبــدى مخالفــة بنــود عقــود التوزيــع املربمــة بــن الفــارج وموزعيهــا مــع حكــم نــص املــادة ( )7مــن القانــون،
تبــن انتفائهــا؛ نظ ـ ًرا ألن العقــد ليــس مــن شــأنه الحــد مــن املنافســة وف ًقــا للمعايــر املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )12مــن
الالئحــة التنفيذيــة.

قرار الجهاز

جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية 2016 /2015

انتهــى مجلــس إدارة الجهــاز يف شــهر ديســمرب لعــام  2015إىل حفــظ البــاغ لعــدم ثبــوت مخالفــة مــع إخطــار الطرفــن بقـرار
الجهاز.

قطاع املنسوجات (حالة واحدة):
بالغ مقدم من رشكة برادو مرص للسجاد ضد مجموعة رشكات النساجون الرشقيون
موضوع البالغ:
ورد إىل الجهــاز يف شــهر يونيــو لعــام  2010البــاغ املقــدم
مــن رشكــة ب ـرادو مــر للســجاد ضــد مجموعــة رشكات
النســاجون الرشقيــون ،والتــي تــررت فيــه مــن قيــام
الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا (وهــي رشكــة تقــوم بصناعــة
الســجاد امليكانيــي) بإلــزام كِبَــار موزعــي الســجاد يف
جمهوريــة مــر العربيــة بعــدم التعامــل مــع منافســن
آخريــن.

فحص البالغ:
قــام الجهــاز بفحــص البــاغ والتأكــد مــن أنــه يدخــل
ضمــن اختصاصاتــه املنصــوص عليهــا يف املــادة  11مــن القانــون ،وتــم تحديــد الســوق املعنيــة بعنرصيهــا :املنتــج املعنــي؛ وهــو
الســجاد امليكانيــي ،والنطــاق الجغـرايف؛ وهــو جمهوريــة مــر العربيــة ،كذلــك تــم تحديــد اإلطــار الزمنــي للدراســة مــن ينايــر
 2008حتــى ديســمرب  2010لدراســة ترصفــات األشــخاص العاملــة يف الســوق املعنيــة.
وبنــا ًء عــى التحليــل القانــوين واالقتصــادي للمعلومــات والبيانــات التــي حصــل عليهــا الجهــاز ،اتضــح متتــع الرشكــة امل ُبلَّــغ
ضدهــا بالســيطرة عــى الســوق املعنيــة ،حيــث إن حصتهــا الســوقية مــن املبيعــات تقــارب  %90مــن الســوق املعنيــة ،كــا
إنهــا تتمتــع بحصــة ســوقية مــن الطاقــة اإلنتاجيــة ملصانعهــا تتع ـ َّدى يف املتوســط  ،%90مــا يتيــح لهــا القــدرة عــى التأثــر
الف َّعــال عــى حجــم املعــروض واألســعار دون أن يكــون لــدى منافســيها قــدرة الحــد مــن ذلــك التأثــر ،حيــث إن كامــل
طاقاتهــم اإلنتاجيــة ال تتع ـ َّدى .%10
وبنــا ًء عــى ذلــك ،قــام الجهــاز بدراســة مــدى مخالفــة الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا للــادة ( )8مــن قانــون حاميــة املنافســة ومنــع
املامرســات االحتكاريــة ،والتــي تختــص بإســاءة الوضــع املســيطر ،حيــث تنــص عــى أنــه "يحظــر عــى مــن تكــون لــه الســيطرة
عــى الســوق املعنيــة القيــام بــأي فعــل مــن شــأنه أن يــؤ ِّدي إىل االقتصــار عــى توزيــع منتــج دون غــره ،عــى أســاس مناطــق
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انتهــى الجهــاز يف شــهر أغســطس لعــام  2015إىل ثبــوت مخالفــة مجموعــة رشكات النســاجون الرشقيــون للــادة  8الفقــرة (ج)
مــن قانــون حاميــة املنافســة ،وتــم إخطــار امل ُبلِّــغ والرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا ،كــا تــم تحويــل املخالفــة إىل النيابــة العامــة بعــد
طلــب الرشكــة املخالفــة التصالــح مــع الجهــاز ثــم رفضهــا رشوط التصالــح التــي وضعــت مــن ِق َبــل الجهــاز.

الجزء الثاين

جغرافيــة أو مراكــز توزيــع أو عمــاء أو مواســم أو فـرات زمنيــة ،وذلــك بــن أشــخاص ذوي عالقــة رأســية" ،واتضــح مــن تلــك
الدراســة قيــام الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا بعمــل تعاقــدات حرصيــة بينهــا وبــن موزعــي الســجاد بالســوق املعنيــة ،مــا يشــكل
مخالفــة للــادة ( )8فقــرة (ج) مــن القانــون.

قطاع النقل وخدمات الشحن (حالة واحدة):
بالغ مقدم من أحد األشخاص ضد رشكة منا للسياحة
موضوع البالغ
ورد إىل الجهــاز يف شــهر ســبتمرب لعــام  2012البــاغ
املقــدم مــن أحــد األشــخاص العاملــن برشكــة أونــر
للســياحة (وهــي رشكــة ســياحة تنظــم رحــات
الحــج والعمــرة بحـ ًرا ،وتقــوم ببيــع وتســويق تذاكــر
الــركاب) ،ضــد رشكــة منــا للســياحة والنقــل البحــري؛
حيــث يتــرر فيــه مــن رفــع أســعار التذاكــر يف
شــهري شــعبان ورمضــان وتســعري كل رحلــة بســعر
مختلــف ومرتفــع عــن الرحلــة التــي تســبقها بيومــن
لنفــس املســافة وبنفــس املركــب ونفــس درجــة
التذكــرة ،وبيــع معظــم التذاكــر ألشــخاص معينــة
وبيعهــا بالســوق بأكــر مــن ســعرها امل ُعلَــن ،ورفــع رســوم مغــادرة املعتمريــن مــن ســنة ألخــرى ،باإلضافــة إىل عــدم توافــر
التذاكــر املطلوبــة وبيعهــا مبــا يشــبه الســوق الســوداء ،ورفــع ســعرها مــا يتســبب يف خســارة كبــرة لربامــج العمــرة ومعتمــري
الرشكــة.

فحص البالغ
قــام الجهــاز بفحــص البــاغ للتأكــد مــن أنــه ينــدرج ضمــن اختصاصاتــه املنصــوص عليهــا يف املــادة  11مــن قانــون حاميــة
املنافســة.
وقــد تبــن مــن خــال الفحــص أن رشكات النقــل البحــري تقــوم ببيــع التذاكــر عــن طريــق وكيــل ســياحي رئيــي ،ويقــوم هــذا
الوكيــل بــدور مديــر التســويق للرحــات والتذاكــر ،حيــث يقــوم الوكيــل الســياحي لــكل رشكــة بتعيــن وكالء فرعيــن ،وهــي
مهنــة يعمــل بهــا أي شــخص (مدرســون ،شــيوخ جوامــع  ،)...وقــد تكــون مهنــة موســمية (ســفر العاملــة) أو مســتدمية ،وذلــك
لعــدم مقــدرة الرشكــة عــى مـ ِّد شــبكة توزيــع التذاكــر لتغطيــة جميــع املــدن والقــرى والنجــوع.
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وتختلــف أســعار التذاكــر حســب املوســم وميعــاد الرحلــة ،فمثـ ًـا ســعر رحــات أول رمضــان يختلــف عــن آخــر رمضــان ،وذلــك
بنــا ًء عــى طبيعــة الطلب.
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العالقــة بــن رشكــة النقــل البحــري والوكيــل الســياحي تكــون عالقــة تعاقديــة ،أمــا بالنســبة لعالقــة الوكيــل الســياحي الرئيــي
بالــوكالء الفرعيــن عــى مســتوى الجمهوريــة (العمــد واملشــايخ أو إمــام مســجد أو رشكات صغــرة) فهــي عالقــة غــر ُمنظمــة
(عشــوائية) ال تعتمــد عــى معايــر واضحــة يف التعامــل ،مــا يعطــي مجــالً كب ـ ًرا للتجــاوزات والتبايــن يف أســعار التذاكــر،
وقــد أجمعــت الــركات عــى تكبدهــم خســائر نتيجــة لعشــوائية بيــع التذاكــر يف هــذا القطــاع ،حيــث يقــوم كل وكيــل فرعــي
بوضــع األســعار طب ًقــا ملــا يـراءه مناسـبًا ،دون الرجــوع إىل الــوكالء الســياحيني.
وتبــن صعوبــة مراقبــة آليــات التســعري النهائيــة لتذاكــر نقــل الــركاب يف قطــاع النقــل البحــري ،وذلــك لعــدم وجــود نظــام
حجــز مركــزي يســاعد عــى املراقبــة ،كــا أن العــدد الكبــر للعاملــن كــوكالء فرعيــن يجعــل مــن املســتبعد وجــود تركــز يف
مجــال بيــع التذاكــر مــن شــأنه أن يــؤدي إىل مامرســات احتكاريــة.
وحيــث تقــدم امل ُبلِّــغ للجهــاز بطلــب التنــازل عــن البــاغ ،وحيــث تبــن الح ًقــا أن املعلومــات املقدمــة يف البــاغ مل تكــن دقيقــة،
وأن الرشكــة امل ُبلَّــغ ضدهــا قامــت بتوفــر التذاكــر املطلوبــة ،مــا ينتــج عنــه أنــه ال حاجــة ماســة الســتكامل الفحــص وذلــك
لغلبــة عــدم وجــود شــبهة مخالفــة كــا تــم بيانــه أعــاه.

قرار الجهاز
انتهى مجلس إدارة الجهاز يف شهر أغسطس لعام  2015إىل حفظ البالغ مع إخطار الرشكة امل ُبلَّغ ضدها بقرار الجهاز.
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بــادر الجهــاز يف شــهر نوفمــر لعــام  2014بدراســة
ســوق تأمينــات املمتلــكات واملســؤوليات وباألخــص
فــرع التأمــن عــى املرشوعــات الهندســية الكــرى ،ملــا
توافــر لــدى الجهــاز مــن معلومــات أثنــاء فحــص أحــد
البالغــات الــواردة للجهــاز عــن وجــود دليــل مــادي
عــى اتفــاق رشكات تأمينــات املمتلــكات واملســؤوليات
لتقســيم حصصهــم يف ســوق املرشوعــات الهندســية
الكــرى ،والــذي قــد يشـكِّل مخالفــة ألحــكام املــادة ()6
مــن القانــون.

الجزء الثاين

املبادرة بدراسة سوق التأمني الهنديس

فحص الدراسة
قــام الجهــاز بفحــص االختصــاص للتأكــد مــن أنــه ينــدرج ضمــن اختصاصاتــه املنصــوص عليهــا يف املــادة  11مــن قانــون حاميــة
املنافســة ،وبالرجــوع إىل قانــون رقــم  17لســنة  1999بشــأن إصــدار قانــون التجــارة ،والــذي نــص يف املــادة ( )5عــى "تعــد
األعــال اآلتيــة تجاريــة إذا كانــت مزاولتهــا عــى وجــه االحـراف… :هـــ -التأمــن عــى اختــاف أنواعــه".
بنــا ًء عليــه يُعــد التأمــن مــن األنشــطة االقتصاديــة ،وت ُعــد الــركات التــي متــارس ذلــك النشــاط مــن الشــخصيات االعتباريــة
الخاضعــة ألحــكام قانــون حاميــة املنافســة ومنــع املامرســات االحتكاريــة ،ويف ضــوء اختصاصــات الجهــاز املنصــوص عليهــا يف
الفقــرة الرابعــة مــن املــادة ( )11مــن قانــون حاميــة املنافســة بإجـراء الدراســات والبحــوث الالزمــة لكشــف الحــاالت الضــارة
مختصــا بهــذه الدراســة.
باملنافســة ،األمــر الــذي يكــون معــه الجهــاز
ً
بِنــا ًء عليــه ،تــم اســتعراض نظــرة عامــة عــن اإلطــار الرقــايب والترشيعــي لقطــاع التأمــن ،ثــم عــرض تعري ًفــا عــن تأمينــات
املمتلــكات واملســؤوليات ،وباألخــص فــرع التأمــن الهنــديس (الســوق املعنيــة) ،كــا تــم التعــرض لألدلــة املبــارشة املتعلقــة
بإثبــات ارتــكاب الــركات العاملــة بســوق التأمــن الهنــديس مخالفــة للــادة ( )6فقــرة (ب)( ،د) مــن القانــون ،ومــن خــال
إجـراء التحليــل االقتصــادي والرجــوع لبعــض مــؤرشات الســوق تــم التأكــد مــن ثبــوت املخالفــة ،حيــث بــات ذلــك جل ًّيــا مــن
اســتقرار االتجــاه العــام لتطــور الحصــص الســوقية للــركات طــوال الفــرة محــل الدراســة إىل جانــب انخفــاض مــؤرش تبايــن
تقلبــات الحصــص الســوقية ،األمــر الــذي انتهــى معــه الجهــاز إىل ثبــوت مخالفــة الــركات العاملــة بســوق التأمــن الهنــديس
ألحــكام املــادة ( )6فقــرة (ب)( ،د) مــن القانــون ،والتوصيــة برفــع التقريــر إىل مجلــس إدارة جهــاز حاميــة املنافســة ومنــع
املامرســات االحتكاريــة.

قرار الجهاز
انتهــى مجلــس إدارة الجهــاز يف شــهر نوفمــر لعــام  2015إىل اتخــاذ التدبــر اإلداري طب ًقــا للــادة ( )20مــن القانــون بإصــدار
قـرار بوقــف هــذه االتفاقــات املخالفــة لقانــون املنافســة فــو ًرا ،وإخطــار الــركات باملخالفــة.
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موضوع الدراسة
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بــادر الجهــاز بدراســة قطــاع التأمــن الطبــي يف ضــوء
مــا منــا إىل علمــه مــن انعقــاد اجتامعــات بــن رشكات
التأمــن يف االتحــاد املــري للتأمــن ،يتــم مــن خاللهــا
تحديــد أســعار ورشوط وثائــق التأمــن الطبــي الجامعي،
وكذلــك وجــود بروتوكــول تعــاون بــن االتحــاد املــري
للتأمــن والجمعيــة املرصيــة إلدارة الرعايــة الصحيــة،
حيــث متثَّلــت املحــاور الرئيســية لهــذا الربوتوكــول
يف دعــم التعــاون بــن رشكات التأمــن ورشكات إدارة
الرعايــة الصحيــة ( ،)TPAمــن خــال تفعيــل عقــد
اسرتشــادي موحــد بينهــا ،والعمــل عــى تقســيم
الســوق بــن رشكات التأمــن ورشكات الرعايــة الطبيــة.

فحص الدراسة
قــام الجهــاز بفحــص قطــاع التأمــن الطبــي للتأكــد مــن دخــول موضوعــه يف نطــاق اختصاصــه مــن حيــث الشــكل واملوضــوع،
وقــد تــم تحديــد الســوق املعنيــة ،وهــي قطــاع التأمــن الطبــي الخــاص املحــي داخــل جمهوريــة مــر العربيــة.
وقد تبني للجهاز وجود شبهة مخالفة املادة  6من قانون حامية املنافسة وذلك عىل النحو التايل:
-1انعقــاد اجتامعــات بــن رشكات التأمــن يف االتحــاد املــري للتأمــن يتــم خاللهــا تحديــد أســعار ورشوط وثائــق التأمــن
الطبــي الجامعــي.
-2شــبهة تقســيم األســواق (عــن طريــق محــاوالت رشكات التأمــن ورشكات إدارة الرعايــة الصحيــة الـــ TPAإلقصــاء رشكات
تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة الـــ HMOمــن الســوق).
وقــد انتهــى الجهــاز مــن واقــع الفحــص إىل ثبــوت مخالفــة بروتوكــول التعــاون املــرم بــن االتحــاد املــري للتأمــن والجمعيــة
املرصيــة إلدارة الرعايــة الصحيــة ألحــكام املــادة ( )6فقــرة (ب) مــن قانــون حاميــة املنافســة ومنــع املامرســات االحتكاريــة،
وذلــك عــى الرغــم مــن أن رشكات تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة  HMOتســتغل ثغـرات قانونيــة ،ومتــارس نشــاطًا تأمينيَّــا
دون الخضــوع ألحــكام قانــون التأمــن أو لرقابــة الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة.

قرار الجهاز
قــرر الجهــاز اتخــاذ التدبــر اإلداري طب ًقــا للــادة ( )20مــن القانــون بإصــدار قـرار بتعديــل الربوتوكــول وإلغــاء املــواد املخالفــة
ألحــكام قانــون حاميــة املنافســة ،وقــد تــم االكتفــاء بالتدبــر اإلداري يف مواجهــة املخالفــن ،وعــدم تحريــك الدعــوى الجنائيــة
ضــد املخالفــن؛ نظ ـ ًرا لوجــود إشــكالية قانونيــة حــول مــدى رشعيــة عمــل رشكات الـــ ،HMOولوجــود مســاعي قامئــة مــن
الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة لتجــاوز وتعديــل الوضــع القائــم تتمثــل يف مــروع تعديــل قانــون التأمــن.
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القضية

نوع املخالفة

قرار إداري

مسار القضية

رشكة منا للسياحة

ال يوجد مخالفة

حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة

دريم الند للتنمية العمرانية

ال يوجد مخالفة

حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة

رشكة بيل كلر ورشكة يونيون فور ليزر

ال يوجد مخالفة

حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة

الجزء الثاين

رشكة بيل كلر ورشكة يونيون فور ليزر
– بالغ 2

ال يوجد مخالفة

حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة

رشكة املنتزة لدباغة وتجارة الجلود

ال يوجد مخالفة

حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة

ال يوجد مخالفة

حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة

رفع كفاءة التقارير والدراسات

رشكة امللكة ،وريجينا ،والصيادين،
واملتحدة لتصنيع املكرونة
رشكة بيم ستورز (املالكة لسوبر ماركت
ال يوجد مخالفة
بيم)
ال يوجد مخالفة
رشكة مطاحن ومخابز شامل القاهرة

حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة

رشكة ناتجاس

ال يوجد مخالفة

حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة

رشكة إنرتناشيونال يوتيليتز املتخصصة

ال يوجد مخالفة

حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة

رشكة جوجل

ال يوجد مخالفة

حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة

رشكة تكنوويف

ال يوجد مخالفة

حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة

رشكة الفارج لألسمنت

ال يوجد مخالفة

حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة

رشكات النساجون الرشقيون

إساءة استخدام وضع مسيطر

تم حفظ القضية بالنيابة

رابطة موزعي ومستوردي األدوية

اتفاقات أفقية

تم اإلحالة للمحكمة

سوق التأمني الهنديس

اتفاقات أفقية

اتخاذ التدبري اإلداري طبقا للامدة ( )20من
القانون بإصدار قرار بوقف هذه االتفاقات
املخالفة لقانون املنافسة فو ًرا

سوق التأمني الطبي

اتفاقات أفقية

اتخاذ التدبري اإلداري طبقًا للامدة ( )20من
القانون بإصدار قرار بتعديل الربوتوكول وإلغاء
املواد املخالفة ألحكام قانون حامية املنافسة،
وقد تم االكتفاء بالتدبري اإلداري يف مواجهة
املخالفني ،وعدم تحريك الدعوى الجنائية ضد
املخالفني نظ ًرا لوجود إشكالية قانونية حول مدى
رشعية عمل رشكات الـ ،HMOولوجود مساعي
قامئة من الهيئة العامة للرقابة املالية لتجاوز
وتعديل الوضع القائم تتمثل يف مرشوع تعديل
قانون التأمني.

املرصية لالتصاالت

إساءة استخدام وضع مسيطر

حفظ البالغ لعدم ثبوت مخالفة

تعديل أوضاع تم التصالح قبل تحريك الدعوى
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اســتهدف الجهــاز منــذ نشــأته التأكيــد عــى تنفيــذ الــردع املناســب للمخالفــات التــي تقــوم بهــا بعــض الــركات ،وذلــك مــن
خــال مــا يصــدره مــن بيانــات صحفيــة بصفــة مســتمرة ،ولكــن األمــر اختلــف حيــث أصبــح يتخطــى هــذا الــدور يف أنــه
يكثــف مجهــوده لنــر ثقافــة املنافســة ومــا يتعلــق بهــا مــن مفاهيــم اقتصاديــة إميانًــا منــه بأهميــة دوره التوعــوي يف خدمــة
االقتصــاد وخلــق منــاخ تنافــي ،وتعزيــز ثقافــة املنافســة يف املجتمــع ولتحقيــق الشــفافية يف املعلومــات مــع الــرأي العــام.
لذلــك يهتــم الجهــاز بالــرد عــى التســاؤالت واالستفســارات الخاصــة مبجــال املنافســة بالصــورة التــي تضمــن االســتيعاب الكامل
واملرجــو ،كــا يســعى الجهــاز دامئًــا إىل بنــاء عالقــات اس ـراتيجية ومســتمرة مــع الجهــات ذات الصلــة كلــا ســنحت لــه
الفرصــة بذلــك ،والعمــل عــى تعزيــز ثقــة الــرأي العــام وتحقيــق الشــفافية والتــي تعــد أهــم املبــادئ التــي يتبناهــا الجهــاز،
حيــث يقــوم الجهــاز بذلــك مــن خــال مجموعــة مــن برامــج التوعيــة:

● ●برنامج التواصل اإلعالمي
ـول أهميــة كبــرة بالتواصــل مــع
يؤمــن الجهــاز بأهميــة دور االعــام يف توعيــة املواطنــن وأنهــا الوســيلة األرسع ،لذلــك فإنــه يـ ِّ
اإلعالميــن والصحفيــن بشــكل مســتمر لضــان نــر وتعزيــز ثقافــة املنافســة يف املجتمــع ولتحقيــق الشــفافية يف املعلومــات
مــع الــرأي العــام ،ويف هــذا اإلطــار قــام الجهــاز بــاآليت:

الحوارات الصحفية والتليفزيونية
أجرى الجهاز العديد من الحوارات الصحفية واإلعالمية عىل النحو التايل:
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حوار صحفي يف جريدة الوطن

بشهر مايو2016 /

حوار صحفي يف جريدة أموال الغد

بشهر مارس2016 /

حوار صحفي يف جريدة البورصة

بشهر فرباير2016 /

حوار صحفي يف جريدة املساء

بشهر ديسمرب2015 /

حوار صحفي يف جريدة األهرام املسايئ

بشهر ديسمرب2015 /

حوار صحفي يف جريدة األسبوع

بشهر أغسطس2015 /

حوار صحفي يف جريدة املرصي اليوم

بشهر أغسطس2015 /

حوار صحفي يف جريدة الوطن

بشهر أغسطس2015 /

حوار صحفي يف جريدة التحرير

بشهر أغسطس2015 /

حوار صحفي يف مجلة نصف الدنيا

بشهر أغسطس2015 /

حوار تليفزيوين عىل قناة CBC

بشهر أغسطس2015 /

حوار تلفزيوين عىل قناة اليوم

بشهر نوفمرب2015 /

أهم الترصيحات
الجزء الثالث
التوعية ونرش ثقافة املنافسة

"ليس كل ارتفاع يف السعر وليد مامرسة احتكارية".
"منع االحتكار :نتعاون مع البنك الدويل لدعم وتعزيز املنافسة يف مرص".
"حامية املنافسة :ال تهاون أو احتكار بقطاع الصحة".
"حامية املنافسة" :املرصية لالتصاالت توافق عىل توفيق أوضاعها بسوق اإلنرتنت الثابت".
"الجرف :الربوتوكول املربم بني (اتحاد التأمني) و(جمعية الرعاية) يخالف القانون".
"املنافسة :نعتزم تعديل القانون الخاص بالجهاز للرقابة عىل االستحواذات".
"رئيس جهاز حامية املنافسة :قضية احتكار (النساجون الرشقيون) ال تزال أمام النيابة".
"رئيس حامية املنافسة … توعية الرشكات األجنبية بالقانون يزيد فرص االستثامر".
"حامية املنافسة :نتعاون مع مكاتب محاماة لتوعية الرشكات بقانون حامية املنافسة".
"الجرف :الرتكيز عىل القطاعات التي متس املستهلك أهم أولوياتنا".
"رئيس جهاز حامية املنافسة :نحن نصنع االحتكار بالقانون!".
"حامية املنافسة :ضوابط لتغيري (الزي املدريس)".
"حامية املنافسة :جوجل العاملية مل تخالف القانون".

● ●اإلصدارات اإلعالمية
– البيانات الصحفية
أصــدر الجهــاز ( )15بيانًــا صحف ًّيــا حــول أنشــطة الجهــاز وقـرارات مجلــس اإلدارة ،مبــا يحقــق الشــفافية يف املعلومــات لــدى
الــرأي العــام ،ولضــان كفــاءة التواصــل مــع الوســائل اإلعالميــة املختلفــة.
أهم العناويـن الصحف َّيـة
املنافسة يراقب عمليات االندماجات واالستحواذات يف قطاع الصحة.
تحذير شديد اللهجة ملحتكري القطاع الصحي.
بسبب عدم اكتامل الهيكل الوظيفي «حامية املنافسة» يعمل بـ %50من طاقته منذ .2005
«حامية املنافسة» يبدأ التحقيق مع «املرصية لالتصاالت» حول مامرسات احتكارية يف خدمات اإلنرتنت.
رئيس «حامية املنافسة» ضمن أكرث خمسني سيدة تأثريًا يف االقتصاد.
بروتوكول تعاون بني «اتحاد التأمني» و»جهاز حامية املنافسة» لضبط إيقاع السوق.
«حامية املنافسة» يحيل ( )4رشكات لتوزيع األدوية للنيابة.
«حامية املنافسة» يويص بعد إلزام أولياء األمور برشاء زي مدريس محدد.
«حامية املنافسة» يحيل «النساجون الرشقيون» للنيابة بتهمة االحتكار.
«منع االحتكار» يحقق يف بالغ ضد رشكة جوجل العاملية.
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– الحلقات النقاشية
 حلقة نقاشية مع السادة الصحفيني يف  24فرباير 2016قــام الجهــاز بتنظيــم حلقــة نقاشــية مــع الســادة الصحفيــن حــول مــا قــام بــه الجهــاز مــن إنجــازات خــال الفــرة الســابقة
وأهــم مــا يســعى إىل تحقيقــه خــال الفــرة املقبلــة تحــت شــعار "حاميــة املنافســة لتمكــن منــاخ االســتثامر" ،حتــى يســتطيع
اإلعــام أن يوصــل املعلومــة للمواطــن ويســاعد الجهــاز يف تحقيــق أهدافــه ،ويقــوم الجهــاز بتنظيــم مثــل هــذه الحلقــات
انطالقًــا مــن قناعتــه بأهميــة دور اإلعالميــن والصحفيــن يف توعيــة املواطنــن.
 برنامج التوافق مع قانون حامية املنافسةيف إطــار ســعي جهــاز حاميــة املنافســة يف مســاعدة كل مــن ينطبــق عليهــم القانــون مــن رشكات ومجتمــع أعــال ومكاتــب
محامــاة عــى التوافــق مــع أحــكام قانــون حاميــة املنافســة ،عقــد الجهــاز مجموعــة مــن ورش العمــل حــارض فيهــا فــرق عمــل
فنيــة مــن الجهــاز ،وباالســتعانة يف بعــض األحيــان بخـراء يف مجــال املنافســة مــن أملانيــا وليتوانيــا تحــت إطــار مــروع التوأمــة
ضمــن برنامــج "دعــم اتفاقيــة املشــاركة املرصيــة اﻷوروبيــة" ،حيــث تهــدف هــذه الــورش إىل رشح آخــر تعديــات قانــون
حاميــة املنافســة وكيفيــة التوافــق مــع القانــون وتجنــب مخالفتــه والوقــوع تحــت طائلــة القانــون ،خاصــة بعــد تعديــات
قانــون حاميــة املنافســة لعــام  ،2014هــذا باإلضافــة إىل اإلجابــة عــن كافــة االستفســارات املطروحــة ،حيــث يعــد الجهــاز
الوصــول إىل أكــر قــدر ممكــن مــن مجتمــع األعــال أمـرا ً حتميـاً مــن أجــل العمــل عــى الحــد مــن املامرســات االحتكاريــة
بغــرض توفــر البيئــة اآلمنــة واملســتقرة للمســتثمر وتحقيــق تنافســية االقتصــاد القومــي ككل ،ومتثــل ذلــك فيــا يــي:

ورشة عمل بالتعاون مع غرفة التجارة األملانية واالتحاد
األورويب يف إطار مرشوع التوأمة يف 2نوفمرب 2015

ورشة عمل بالتعاون مع االتحاد املرصي للتأمني
يف12و13يناير 2016

ورشة عمل بالتعاون مع االتحاد األورويب يف إطار
مرشوع التوأمة يف  2فرباير 2016

ورشة عمل بالتعاون مع جامعة القاهرة واملعهد
املرصيف املرصي واالتحاد األورويب يف إطار مرشوع
التوأمة يف  20مارس 2016

–برنامج التواصل األكادميي

• منوذج محاكاة جهاز حامية املنافسة يف الفرتة من  7إىل  18فرباير 2016

الجزء الثالث

وفيام ييل أهم ما قام به الجهاز يف هذا الصدد:

التوعية ونرش ثقافة املنافسة

يعطــي الجهــاز أولويــة لربنامــج التواصــل األكادميــي إميانًــا منــه بأهميــة الربــط بــن النظريــة والتطبيــق ،وأهميــة تعــاون
الجهــاز مــع الجهــات األكادمييــة واملراكــز البحثيــة ،ملــا لهــم مــن دور تكميــي لــدور الجهــاز يف نــر ثقافــة املنافســة وعمــل
األبحــاث التــي تســاعد يف تطويــر منظومــة املنافســة يف مــر واالســتفادة مــن الخ ـرات واملتخصصــن بالجامعــات واملراكــز
البحثيــة ،وحيــث إنــه مــن الــروري أن يقــوم العلــم عــى خدمــة املجتمــع ومســاندة أجهزتــه ،مبــا يعــود بالنفــع عــى
املجتمــع واالقتصــاد ككل ،لذلــك يحــرص الجهــاز كل الحــرص عــى توثيــق روابــط التعــاون والتنســيق مــع الجهــات األكادمييــة
مبــا يصــب يف مصلحــة الطرفــن خاصــة ومصلحــة االقتصــاد عامــة.

قــام الجهــاز بتنظيــم الــدورة الخامســة لنمــوذج محــاكاة الجهــاز لطــاب كليــات االقتصــاد والحقــوق مــن مختلــف الجامعــات
الحكوميــة والخاصــة مبقــر الجهــاز بالقريــة الذكيــة ،ويعــد النمــوذج هــو أحــد برامــج التوعيــة التــي ينظمهــا الجهــاز ويســعى
دامئًــا إىل اســتمرارها ،عــى مــدار خمــس ســنوات ،كــا يعــد دورة تدريبيــة عمل َّيــة للطــاب؛ لثقــل مهارتهــم البحثيــة يف مجــال
املنافســة واطالعهــم عــى مــا يجــري عــى أرض الواقــع داخــل الجهــاز مــن جانــب ،ويســاهم النمــوذج مــن جانــب آخــر يف
ـتقبل يف إمــداد
إعــداد كــوادر برشيــة مدربــة وقاعــدة أكادمييــة مــن بــن فئــة الطــاب ،والتــي ميكــن االعتــاد عليهــا مسـ ً
الجهــاز بالخـرات الفنيــة التــي لديهــا الوعــي بقانــون املنافســة وآليــة العمــل بالجهــاز ،وانعقــدت الــدورة مبقــر الجهــاز عــى
مــدار مثانيــة أيــام ،بحيــث خصصــت خمســة أيــام للمحــارضات الفنيــة وثالثــة أيــام للتطبيقــات العمليــة لنمــوذج املحــاكاة،
وخاللهــم تــم تقســيم الطــاب إىل فــرق عمــل لبحــث قضايــا افرتاضيــة خاصــة بقانــون حاميــة املنافســة ،وتــم اإلعــان يف نهايــة
الــدورة عــن الفريــق الفائــز ومنحــه شــهادة بذلــك مــع توفــر دورة تدريبيــة للفريــق الفائــز يف أقــرب وقــت ممكــن ،فضـ ًـا
عــن إتاحــة فــرص عمــل داخــل الجهــاز للراغبــن عنــد توافــر الحاجــة إليهــم.

41

التقرير السنوي

•ورشــة عمــل بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات االقتصاديــة حــول الرقابــة عــى عمليــات االندمــاج واالســتحواذ
وتأثريهــا عــى منــاخ االســتثامر يف ديســمرب 2015
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قــام الجهــاز بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات االقتصاديــة واملاليــة بكليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة
القاهــرة يف إطــار مــروع التوأمــة ضمــن برنامــج دعــم اتفاقيــة املشــاركة املرصيــة اﻷوروبيــة بعقــد ورشــة عمــل تحــت
عنــوان "الرقابــة عــى عمليــات االندمــاج واالســتحواذ يف قانــون حاميــة املنافســة ،وتقييــم تأثريهــا عــى هيــكل الســوق ومنــاخ
االســتثامر" ،وهــدف هــذه الورشــة هــو نــر الوعــي بأهميــة إدخــال املراقبــة عــى عمليــات االندمــاج واالســتحواذ يف قانــون
حاميــة املنافســة ،ملــا لهــا مــن دور محــوري يف التأثــر عــى هيــكل الســوق ،ومــن ثــم عــى بيئــة ومنــاخ االســتثامر.

– برنامج التواصل اإللكرتوين
اســتمر الجهــاز يف إعطــاء اهتــام بالتواصــل اإللكــروين عــى اإلنرتنــت مــن أجــل ضــان رسعــة وصــول املعلومــة واالســتجابة
الفوريــة أليــة تســاؤالت تطــرح مــن ِق َبــل الــرأي العــام.
فيــسبــوك
اســتمر الجهــاز يف العمــل عــى نــر صفحتــه الرســمية عــى موقــع التواصــل االجتامعــي "فيــس بــوك" مــن أجــل الوصــول إىل
أكــر عــدد مــن مســتخدمي هــذا املوقــع ،باإلضافــة إىل العمــل بشــكل تفاعــي أكــر مــع هــؤالء املســتخدمني ،والرتكيــز عــى
تحديــث الصفحــة بشــكل مســتمر مــن خــال نــر كافــة األنشــطة التــي يقــوم بهــا الجهــاز يف وقتهــا ،والحــرص عــى الــرد
عــى كافــة االستفســارات عــى الفــور.
هذا وقد تطور عدد املشرتكني يف الصفحة بشكل ملحوظ حتى وصل تقريبًا إىل ( )17.000مشرتك.

 املوقع اإللكرتوينيعمــل الجهــاز عــى تطويــر وتحديــث املوقــع اإللكــروين للجهــاز بشــكل مســتمر ،حتــى يوفــر عــى املســتفيد طريقــة ســهلة
ملعرفــة آخــر املســتجدات عــن أنشــطة الجهــاز ،باإلضافــة إىل إمكانيــة االطــاع عــى العديــد مــن املطبوعــات الخاصــة بالجهــاز
والدراســات والتقاريــر.
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– برنامج التوعية املجتمعية
يهــدف هــذا الربنامــج إىل إعــداد إصــدارات تخاطــب املجتمــع بجميــع فئاتــه ،لنــر ثقافــة املنافســة بطريقــة مبســطة ،ويتــم
توزيــع هــذه اإلصــدارات عــى كافــة الجهــات واألشــخاص املهتمــن.
ويف إطــار هــذا الربنامــج قــام الجهــاز بإصــدار املنشــورين الســابقني احداهــا للتوعيــة بإحــدى مخالفــات قانــون حاميــة
املنافســة ،وهــي االتفاقــات األفقيــة أو الكارتــل ،وإمكانيــة قيــام أحــد أطـراف االتفــاق امل ُخالِــف بــاإلدالء بأدلــة كافيــة تكشــف
عــن الكارتــل مقابــل الحصــول عــى إعفــاء مــن كامــل العقوبــة.
أمــا األخــرى فتهــدف إىل توعيــة مجتمــع رجــال األعــال بقانــون حاميــة املنافســة ،ومــا الــذي يجــب عليهــم تجنبــه والتأكــد
منــه ،مــا مينــع وقوعهــم يف أيــة مخالفــة للقانــون.
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راب ًعا :التنسيق مع الجهات ذات الصلة
● ●بناء الجهاز لشبكة عالقات مع كافة األجهزة الداعمة واملساندة له عىل الصعيد املحيل
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يحــرص الجهــاز عــى التنســيق املســتمر والتعــاون الدائــم واملثمــر مــع الجهــات ذات الصلــة عــى الصعيــد املحــي ،لتبــادل
املعلومــات وتدعيــم عمــل الجهــاز يف الدراســات واألبحــاث ،وكذلــك وضــع األســس ملنظومــة منافســة ســليمة داخــل مــر ،مبــا
يعــود بالنفــع عــى املجتمــع واالقتصــاد ككل.
ويف هذا الصدد قام الجهاز باآليت:
قــام الجهــاز بتوقيــع بروتوكــول تعــاون مــع االتحــاد املــري للتأمــن ،بهــدف التنســيق وتبــادل املعلومــات يف املســائل ذات
االهتــام املشــرك ،فضـ ًـا عــن تبــادل الخ ـرات وتنظيــم ورش عمــل مشــركة ومؤمت ـرات للتعريــف بقانــون املنافســة ،ويــأيت
كل مــن جهــاز حاميــة املنافســة واالتحــاد املــري للتأمــن عــى توثيــق روابــط
توقيــع هــذا الربوتوكــول انطالقًــا مــن حــرص ٍّ
التعــاون والتنســيق فيــا بينهــا ،تحقي ًقــا ملبــدأ التكامــل بــن الجهــاز ومجتمــع األعــال مبــا يصــب يف مصلحــة االقتصــاد
املــري.

توقيع بروتوكول تعاون مع االتحاد املرصي للتأمني يف  12يناير 2016
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● ●التنسيق مع الجهات ذات الصلة عىل الصعيد الدويل
ويف هذا الصدد قام الجهاز باآليت:
◄املشــاركة يف مناقشــة برنامــج
الدعــم الفنــي املقــدم مــن األمــم
املتحــدة ،والــذي تــم مبقتضــاه اعتــاد
جهــاز حاميــة املنافســة املــري
كأحــد املســتفيدين منــه ،فضـ ًـا عــن
املشــاركة يف مناقشــات تجــارب الــدول
يف تطبيــق سياســة املنافســة وكفــاءة
تطبيــق القانــون ،وانعقــد هــذا
الربنامــج يف جنيف–ســويرسا خــال
الفــرة مــن  6إىل  15يوليــو .2015

التنسيق مع الجهات ذات الصلة

◄استمرار مشاركة جهاز حامية املنافسة كعضو مراقب يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .OECD

الجزء الرابع

إىل جانــب عمــل الجهــاز عــى التنســيق مــع الجهــات ذات الصلــة عــى الصعيــد املحــي ،يقــوم أيضً ــا بتدعيــم عالقاتــه الدوليــة
واإلقليميــة لتحقيــق أهدافــه فيــا يتعلــق بالدعــم الفنــي ونقــل الخـرات لرفــع كفــاءة العمــل وتطويــر العاملــن بالجهــاز.

◄املشــاركة يف فاعليــات احتفال دولة
روســيا بأســبوع املنافســة واملقاومــة
يف مدينــة موســكو ،يف الفــرة مــن 21
حتــى  24ســبتمرب .2015
◄املشــاركة يف ورشــة العمــل الدوليــة يف مجــال املنافســة ،والتــي انعقــدت يف دولــة قطــر ،يف الفــرة مــن 13حتــى 14
أكتوبــر .2015
◄املشاركة يف الزيارة الدراسية لجهاز املنافسة النمساوي ،مبدينة فيينا ،خالل الفرتة من  15إىل  17مارس .2016
◄املشاركة يف ملتقى اإلعالم واالتصاالت يف الرشق األوسط بديب ،خالل الفرتة من  1إىل  2مايو .2016
◄اســتضافة احتفاليــة إطــاق الربنامــج اإلقليمــي للدعــم الفنــي لسياســات حاميــة املنافســة وحاميــة املســتهلك يف منطقــة
شــال إفريقيــا والــرق األوســط ( ،)UNCTAD MENA PROGRAMوذلــك يف األول والثــاين مــن مــارس لعــام
 ،2016وإطــاق خطــة العمــل لعــام 2017/2016
(.)Cairo Workplan
◄ عقد االجتامع الرابع للجنة التنسيقية لربنامج التوأمة ،يف  1فرباير لعام .2016
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التقرير السنوي

◄اســتقبال وفــد مــن جهــاز حاميــة املنافســة الكويتــي يف شــهر ســبتمرب لعــام  ،2015لالســتفادة مــن خ ـرات الجهــاز
وتعزيــز أوارص التعــاون بــن الجهازيــن ،وللتعريــف بطبيعــة عمــل الجهــاز يف إطــار نقــل التجربــة املرصيــة.
◄استمرار مشاركة الجهاز كأحد أعضاء مجلس اإلدارة بلجنة املنافسة بالكوميسا.

جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية 2016 /2015

◄تقديــم ورشــة عمــل حــول املبــادئ التوجيهيــة لتقييــم عمليــات االندمــاج واالســتحواذ يف إطــار ســوق الكوميســا،
بالتعــاون مــع مفوضيــة املنافســة بالكوميســا (الســوق املشــركة لــرق وجنــوب إفريقيــا) يف الفــرة مــن 16إىل 17
ســبتمرب .2015
◄مشــاركة جهــاز حاميــة املنافســة يف عــدد مــن االجتامعــات واملؤمتــرات ،لتوطيــد العالقــات عــى الصعيــد الــدويل،
متضمنــة:
املشــاركة يف االجتــاع الســنوي ملؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ،يف جنيــف ،وذلــك يف شــهر يوليــو لعــام.2015
املشــاركة يف االجتــاع التنســيقي األول للربنامــج اإلقليمــي للدعــم الفنــي لسياســات حاميــة املنافســة وحاميــةاملســتهلك "املنعقــد يف مدينــة أغاديــر – اململكــة املغربيــة خــال الفــرة مــن  27إىل  29يوليــو .2015
املشــاركة يف اجتــاع لتعيــن اقتصاديــن مبفوضيــة الكوميســا ،واملنعقــد يف جمهوريــة مــاالوي مــن  27ايل  28يوليــو.2015
املشــاركة يف االجتــاع الرابــع عــر للمنتــدي العاملــي للمنافســة ،الــذي تنظمــه منظمــة التعــاون االقتصــاديوالتنميــة  OECDمبدينــة باريــس يف الفــرة مــن  26إىل  30أكتوبــر .2015
املشــاركة يف املناقشــات التــي متــت يف إطــار مفاوضــات اتفاقيــة منطقــة التجــارة الحــرة واالتحــاد األوروآســيويبرئاســة وزارة التجــارة والصناعــة خــال الفــرة مــن  16إىل  17ســبتمرب .2015
املشاركة يف اجتامعات مفوضية املنافسة بالكوميسا يف  20نوفمرب .2015املشــاركة يف مؤمتــر املنافســة الرابــع لتجمــع الربيكــس ،املنعقــد مبدينــة دربــان بجنــوب إفريقيــا يف الفــرة مــن 10إىل  12نوفمــر .2015
	املشــاركة يف اجتــاع خـراء املنافســة ،والــذي أقامتــه املفوضيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لــدول غــرب آســيا باألمــماملتحــدة يف بــروت بشــهر ديســمرب لعــام  ،2015ملناقشــة تقريــر عــن املنافســة يف املنطقــة العربيــة.
	املشــاركة يف اجتــاع مجموعــة الخ ـراء مبنظمــة األمــم املتحــدة  -اللجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــريب آســيا UNESCWAحــول "ترشيعــات املنافســة واللوائــح املنظمــة لهــا :التحديــات والفــرص يف املنطــق العربيــة" ،يف
الفــرة مــن  8إىل  9ديســمرب .2015
املشاركة يف اجتامع املنتدى األورومتوسطي للمنافسة – مالطا ،يف الفرتة من  21إىل  22يناير لعام .2016املشــاركة يف املؤمتــر الــدويل حــول الئحــة املنافســة والقــدرة التنافســية ،املنعقــد يف مدينــة نيودلهــي دولــة الهنــد ،يفالفــرة مــن  5إىل  6فربايــر .2016
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املشــاركة يف اجتــاع مجلــس إدارة مفوضيــة املنافســة التابعــة ملنظمــة الكوميســا مبدينــة مبابــاين بســوازيالند ،يفالفــرة مــن  18إىل  19أبريــل .2016

املشاركة يف اجتامعات لجنة املنافسة مبنظمة الـ  OECDبباريس ،يف الفرتة من  14إىل  17يونيو .2016املشــاركة يف اجتــاع اللجنــة القياديــة ملــروع التوأمــة املرصيــة األوروبيــة ،لبنــاء القــدرات املؤسســية لجهــاز حاميــةاملنافســة ،يف شــهر مايــو لعــام  ،2016ملناقشــة مــا تــم تنفيــذه واإلعــداد للخطــة املســتقبلية.

التنسيق مع الجهات ذات الصلة

املشــاركة يف ملتقــى اإلعــام واالتصــاالت يف الــرق األوســط  ،2016تحــت عنــوان "الجوانــب القانونيــة والترشيعيــةواالقتصاديــة لصناعــة اإلعــام واالتصــاالت يف الــرق األوســط" ،للمشــاركة بتقديــم التجربــة املرصيــة بتطبيــق قانــون
حاميــة املنافســة يف قطــاع االتصــاالت ،واملنعقــد بــديب ،يف الفــرة مــن  1إىل  2مايــو .2016

الجزء الرابع

املشــاركة يف املؤمتــر الــدويل الســنوي لشــبكة املنافســة الدوليــة بســنغافورة ،يف الفــرة مــن  26ايل  29ابريــل لعــام ،2016لعــرض التجربــة املرصيــة يف اإلج ـراءات العادلــة عنــد تطبيــق قانــون املنافســة.
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خامسا:رفع الكفاءة املؤسسية
ً
والبرشية

التقرير السنوي
جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية 2016 /2015

خامسا :رفع الكفاءة املؤسسية والبرشية
ً
● ●الكفاءة املؤسسية
يعــد تعزيــز الكفــاءة املؤسســية أحــد أهــم أولويــات الجهــاز نظـ ًرا لطبيعــة عملــه ،والتــي تتطلــب دقــة عاليــة يف التعامــل مــع
البيانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا ،مــع التطويــر املســتمر ألنظمــة املؤسســة ألجــل التعامــل مــع تلــك البيانــات بالرسيــة
واملهنيــة املطلوبــة ،باإلضافــة إىل العمــل عــى محاولــة اســتقطاب برامــج للدعــم الفنــي لرفــع كفــاءة العاملــن والعمــل
بالجهــاز.
ويف هذا الصدد قام الجهاز باآليت:
◄اســتمرار العمــل يف تنفيــذ مــروع التوأمــة املؤسســية مــع االتحــاد األورويب ،والــذي يهــدف إىل تنميــة القــدرة الفنيــة
واإلداريــة واملؤسســية باالســتفادة مــن الخ ـرات األوروبيــة وباالتســاق مــع التزامــات مــر الدوليــة وتأكي ـ ًدا ألهميــة
التنميــة الوطنيــة ،ويشــمل الربنامــج ثالثــة مكونــات رئيســية ،عــى النحــو التــاىل:

54

 املساهمة يف رفع كفاءة وفاعلية اإلطار القانوين لسياسات املنافسة والعالقة مع األجهزة التنظيمية األخرى. -املساهمة يف التوعية بقانون وسياسات املنافسة.

◄تشغيل وتركيب جدار ناري جديد ملزيد من الحامية للبيانات والقضايا داخل الجهاز.

رفع الكفاءة املؤسسية والبرشية

◄بــدأ الجهــاز بتطبيــق برنامــج  )CRM) Customer Relationship Managementبــن العاملــن لرفــع كفــاءة ودقــة
العمــل داخــل الجهــاز ،وهــو نظــام إلكــروين مليكنــة ســر وتــداول القضايــا داخــل الجهــاز بالشــكل الــذي يضمــن جــودة
أداء األعــال وتوفــر الوقــت وتســهيل عمليــات البحــث والتــداول واســتخراج التقاريــر واالقتصــاد يف نفقــات تك ـرار
طباعــة التقاريــر والدراســات لتداولهــا بــن أعضــاء فريــق العمــل ،ومتابعــة القضايــا لحظــة بلحظــة أثنــاء دراســتها مــع
ضــان رسيتهــا.

الجزء الخامس

 -املساهمة يف رفع كفاءة وفاعلية اإلطار املؤسيس والتنمية البرشية للعاملني بالجهاز.

◄العمــل عــى رفــع كفــاءة أجهــزة الحاســب اآليل ،وتزويــد غرفــة التدريــب وغرفــة اجتامعــات مجلــس اإلدارة بشاشــات
عــرض الســتخدامها يف العــروض التقدمييــة ،باإلضافــة إىل رشاء وتشــغيل خــط إنرتنــت إضــايف مــع اســتمرار رفــع كفــاءة
خطوط الربط بني الجهاز والخوادم			 .
◄االســتمرار يف إجــراءات إنشــاء إدارة قانونيــة بالجهــاز ،حيــث قــام الجهــاز مبخاطبــة الجهــات املعنيــة بهــذا الشــأن
ـول الدعــاوى املرفوعــة
ألهميــة هــذا يف توفــر النفقــات التــي يتحملهــا الجهــاز عــن تفويــض هيئــة قضايــا الدولــة يف تـ ّ
ضــده ،هــذا يف الوقــت الــذي يقــوم بــه العاملــن بإعــداد كافــة مذكـرات الدفــاع املطلوبــة لتقدمهــا هيئــة قضايــا الدولــة
بالنيابــة عــن الجهــاز ،باإلضافــة إىل أن إنشــاء إدارة قانونيــة بالجهــاز ستســمح للقانونيــن العاملــن لديــه بالتســجيل
بنقابــة املحامــن مبــا يعــد ميــزة تشــجيعية لهــم ،ويجعلهــا عامــل جــذب للعمــل واالســتمرار بالجهــاز.
◄قــام الجهــاز مبحاولــة اســتكامل الهيــكل الوظيفــي لــه قــدر املســتطاع ،اإل أن اســتكامله ماي ـزال مــن أهــم التحديــات
التــي تواجــه الجهــاز ،حتــى ميكــن لــه تحقيــق دوره يف ظــل مــا أتاحــه القانــون.
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● ●الكفاءة البرشية
التنميــة املســتمرة لكــوادر الجهــاز البرشيــة هــو أمــر حتمــي نظـ ًرا لطبيعــة عمــل الجهــاز ،والتــي تتطلــب درجــة عاليــة مــن
التقنيــة والفنيــة ،هــذا باإلضافــة إىل أهميــة االســتعانة بالتدريبــات الدوليــة؛ خاصــة أن مجــال املنافســة هــو مجــال حديــث
نســبيًّا يف مــر ،فــا يوجــد خـرات كافيــة تســاعد الجهــاز عــى أداء عملــه املنــوط بــه عــى النحــو املرجــو.
ويف هذا الصدد قام الجهاز باآليت:
◄ يف إطار برنامج التوأمة حرض العاملني بالجهاز مجموعة من الورش التدريبية:
	ورشة عمل تدريبية عن التواطؤ يف املناقصات واملزايدات. ورشة عمل تدريبية بعنوان االمتناع عن التعامل. ورشة تدريبية اقتصادية.	ورشة تدريبية عن كيفية تحديد السوق املعنية. ورشة تدريبية عن االندماج واالستحواذ. ورشة تدريبية عن قانون املنافسة والتجارة اإللكرتونية.◄ تنظيم دورة تدريبية للعاملني بالجهاز عن الضبطية القضائية.
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◄املشــاركة يف ورشــة عمــل تدريبيــة حــول كيفيــة االرتقــاء بفاعليــة أجهــزة املنافســة لرؤســاء أجهــزة املنافســة أعضــاء
منتــدى املنافســة اإلفريقــي ،وذلــك يــوم  28أكتوبــر  2015بباريــس.

◄ املشاركة يف ورشة عمل بجنوب افريقيا حول كيفية إعداد أبحاث مشرتكة يف إطار املنتدى االفريقي للمنافسة.
◄املشــاركة يف ورشــة عمــل منظمــة مــن ِق َبــل  OECDبخصــوص تقييــم اآلثــار االقتصاديــة بعــد قـرارات أجهــزة املنافســة،
وطــرق تقديــر الــرر يــوم  19أبريــل لعــام .2016

رفع الكفاءة املؤسسية والبرشية

◄املشــاركة يف ورشــة العمــل الفنيــة " "Addressing key competition issues in Africaالتــي ينظمهــا املكتــب
اإلقليمــي للبنــك الــدويل بنــرويب – كينيــا يف شــهر ديســمرب .2015

الجزء الخامس

◄مشــاركة الجهــاز يف ورشــة عمــل عن"عمليــات االندمــاج" يف املنافســة ،مبدينــة بروكســل -بلجيــكا يف شــهر ســبتمرب لعــام
.2015

◄املشــاركة يف الــدورة التدريبيــة التــي ينظمهــا مركــز صنــدوق النقــد الــدويل لالقتصــاد والتمويــل يف الــرق األوســط
( )CEFبدولــة الكويــت خــال الفــرة مــن  29مايــو إىل  2يونيــو .2016
◄إرســال وفــد مــن الجهــاز يف إطــار برنامــج التوأمــة للتدريــب وحضــور زيــارة تعريفيــة بجهــاز املنافســة يف جمهوريــة
ليتوانيــا االتحاديــة يف شــهر مايــو .2016
◄املشــاركة يف ورشــة عمــل مــع خ ـراء البنــك الــدويل للتعــرف عــى التجــارب الدوليــة يف مجــاالت التصالــح والغرامــات
واإلعفــاءات وكــذا احتياجــات الجهــاز يف هــذا الشــأن ،وذلــك يف إطــار برنامــج الدعــم الفنــي بــن الجهــاز والبنــك الــدويل،
خــال الفــرة مــن  12إىل  14يونيــو .2016
◄املشــاركة يف الربنامــج التدريبــي حــول أدوات البحــث والتحليــل (Regional Workshop on Training the Trainers:
 ،)Planning and Conducting Competition Investigationsوذلــك يف بريتوريــا بجنــوب افريقيــا خــال الفــرة
مــن  6إىل  9يونيــو.
◄املشــاركة يف الــدورة التدريبيــة التــي ينظمهــا مركــز صنــدوق النقــد الــدويل لالقتصــاد والتمويــل يف الــرق األوســط
( )CEFبدولــة الكويــت خــال الفــرة مــن  29مايــو إىل  2يونيــو .2016
◄ املشــاركة يف تدريــب عــن "أســاليب التحقيــق يف قضايــا املنافســة" مبدينــة بريتوريــا – جنــوب إفريقيــا يف الفــرة مــن 7
إىل  11ســبتمرب.2015
◄حضــور الســادة الباحثــن القانونيــن واالقتصاديــن لــدورة تدريبيــة بعنــوان "التصالــح واإلعفــاءات" ،وبرنامــج اإلعفــاء
مــن العقوبــة ألول ُمبلِّــغ ،وذلــك يف إطــار التعــاون مــع البنــك الــدويل ،يونيــو .2016
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الشئون املالية واإلدارية
إميانًــا مــن جهــاز حاميــة املنافســة بــأن كل جهــة هــي جــزء مــن املنظومــة االقتصاديــة ،وتلعــب دو ًرا يف املحافظــة عــى املــال
العــام ،وكذلــك العمــل عــى ترشــيد اإلنفــاق إىل أقــى حــد للتخفيــف مــن أثــر النفقــات عــى موازنــة الدولــة ،والــرف
للــرورة فقــط فيــا يحتاجــه الجهــاز للقيــام بــدوره دون التأثــر عــى فعاليتــه ،حيــث قــام الجهــاز بــاآليت:
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•البــدء يف أخــذ الخطــوات الالزمــة إلنشــاء إدارة شــئون قانونيــة لتوفــر النفقــات الكبــرة التــي يدفعهــا الجهــاز إىل هيئــة
قضايــا الدولــة يف ســبيل مبــارشة القضايــا نيابــة عــن الجهــاز.
•البحــث عــن متويــل خارجــي ملعظــم الســفريات واملأموريــات الخارجيــة بعي ـ ًدا عــن موازنــة الجهــاز (إن أمكــن يف حالــة
موافقــة الجهــات املانحــة).
•قيام رئيس مجلس اإلدارة بتخفيض درجات اإلقامة بالفنادق ألعضاء الجهاز.
•إيفــاد أقــل عــدد مــن أعضــاء الجهــاز للأمموريــات الخارجيــة ،ومحاولــة متثيــل الجهــاز بأقــل عــدد دون التأثــر عــى التواجــد
الخارجــي للجهاز.
ـدل مــن  5نجــوم ،مــع تقليــل أعدادهــا وتقســيمها
•إقامــة ورش العمــل والنــدوات يف فنــادق  3أو  4نجــوم عــى األكــر بـ ً
عــى مــدار الســنة.
• تفعيل منظومة الدفع اإللكرتوين الحكومية الخاصة باملرتبات واملوردين.
•تخفيض التكاليف الشهرية الخاصة مبقر الجهاز الحايل ،والخاصة بالخدمات التي تقدمها إدارة القرية الذكية.
•العمــل عــى اســتكامل الهيــكل الوظيفــي للجهــاز مــن خــال الحصــول عــى موافقــات لتعيــن عــدد اثنــن وعرشيــن درجــة
وظيفيــة جديــدة ،باإلضافــة إىل الحصــول عــى موافقــات رســمية تجيــز للجهــاز إجـراء تعاقــدات مؤقتــة جديــدة ،وكذلــك
إجـراءات تعيــن املديــر التنفيــذي.
•الحصــول عــى تقريــر نظيــف مــن الجهــاز املركــزي للمحاســبات للعــام الحــادي عــر عــى التــوايل دون مالحظــات مؤثــرة
خــال العــام املــايل 2016/2015

موازنة الجهاز خالل العام املايل ( 2016 /2015بالجنيه املرصي)
املعتمد من وزارة املالية

املنرصف

نسبة املنرصف

البيـــــــــــــان
الباب األول( :أجور وتعويضات العاملني)

8224000

8164793

%99

الباب الثاين( :رشاء السلع والخدمات)

3750000

3018950

%80

الباب الرابع(:الدعم واملنح واملزايا االجتامعية)

280000

101699

%36

الباب الخامس(:املرصوفات األخرى)

152000

97966

%64

الباب السادس( :رشاء األصول)

750000

86111

%11

13156000

11469519

%87

اإلجاملـــــــــي
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إحصائيات

إحصائيات عن الجهاز يف الفرتة من يوليو  2015حتى يوليو 2016
التقرير السنوي

الحاالت التى تم االنتهاء منها
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%93
البالغات ()28

%7
الدراسات ()2

%0
االراء اآلستشارية ()0
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القرارات الصادرة من الجهاز
إحصائيات

%59
عدم وجود مخالفة ()13

%23
وجود مخالفة ()5

%18
عدم اختصاص ()4
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أنواع املخالفات الصادرة عن الجهاز
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%0
مادة )0( 7

%60
مادة )3( 6

%40
مادة )2( 8
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تليفون)202( 35351900 :
فاكس)202( 35370437 :
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