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 ومنع المنافسة ةحمای لقانون وفقاً  2006 عام في المنافسة حمایة جھاز أنشأ
 القانون وحدد ،2005 لسنة 3 رقم بالقانون الصادر االحتكاریة الممارسات

 ومنذ .انونالق أحكام بتطبیق المختص الوزیر باعتباره الوزراء مجلس رئیس
  كان علوبالف بھ؛ المنوط دوره لتحقیق جھده قصارى ببذل الجھاز بدأ نشأتھ
 التحدیات من العدید ھناك زال ما أنھ إال اإلنجازات، من العدید الجھاز لدى
 النحو على عملھ أداء من الجھاز یتمكن حتى علیھا العمل یجب التي

.ومستھلك مستثمر من المواطن وفاعلیتھ دوره لیستشعر المستھدف

 ىال حاجة في القانون یزال وال .لیقطعھ طویل طریق الجھاز أمام یزال ال
 التالتعدی من المزید تحقیق على الجھاز یثابر وسوف اخرى، تعدیالت

.المعنیة الجھات جمیع مع بالتعاون المقبلة الفترة في واالنجازات
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تاریخ جھاز حمایة المنافسةتاریخ جھاز حمایة المنافسة



 .2005 مایو 16 في النفاذ حیز ودخل 2005 فبرایر في  المنافسة حمایة قانونصدر
 أھمیة كناأدر صدوره وفور دینامیكي طابع ذات اقتصادي قانون المنافسة قانون یعتبر
 بعض تعدیل تم ھعلی وبناءً  إنفاذاً، أكثر لجعلھ بذلك المحیطة الظروف تسمح حینما تعدیلھ

.2014 عام في أخرى مرة تعدیلھ تم ثم 2008 عام في أحكامھ

 .2005 مایو 16 في النفاذ حیز ودخل 2005 فبرایر في  المنافسة حمایة قانونصدر
 أھمیة كناأدر صدوره وفور دینامیكي طابع ذات اقتصادي قانون المنافسة قانون یعتبر
 بعض تعدیل تم ھعلی وبناءً  إنفاذاً، أكثر لجعلھ بذلك المحیطة الظروف تسمح حینما تعدیلھ

.2014 عام في أخرى مرة تعدیلھ تم ثم 2008 عام في أحكامھ

200520082014

قانون حمایة المنافسة  إصدار
ودخل حیز  2005في فبرایر 
2005مایو  16النفاذ في 

تعدیل مرة أخرى تعدیل بعض أحكام القانون
من % 60لنحو 

القانون

اإلطار القانوني الحاكم لعمل جھاز حمایة المنافسة المصري

200520082014
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اإلطار القانوني  المالئم دینامیكیاً  لعمل الجھاز. 1

طار من أھم الدعائم الالزمة لنجاعة تطبیق سیاسة المنافسة ھو وجود إ
بیقاً ناجعاً قانوني صلب یدعم سلطات جھاز حمایة المنافسة لتطبیقھ تط

.بما یساعد على خلق بیئة تنافسیة صحیة في األسواق

ھ وذلك دعم قانون حمایة المنافسة المصري سلطات الجھاز للقیام بعمل
:من خالل العدید من المحاور، والتي من أھمھا اآلتي

 إداریاً  -مالیاً  -فنیاً (استقاللیة الجھاز(

 التطبیق وفقاً للوضع االقتصادي للدولةتحدید نطاق

 توفیر األدوات التي تتیح للجھاز القیام بعملھ

الرقابة المسبقة على االندماجات واالستحواذات

اإلعفاء الوجوبي للمبلغ

الغرامات الرادعة



)تابع(اإلطار القانوني  المالئم دینامیكیاً  لعمل الجھاز . 1

أوالً استقاللیة جھاز حمایة المنافسة المصري

از تعد استقاللیة جھاز حمایة المنافسة من أھم مالمح نجاح سیاسة المنافسة في أي دولة، حیث أن جھ
اتخاذ  یجب أن تتمتع باالستقالل الالزم لسماح  -وھو الجھة القائمة على إنفاذ القانون -حمایة المنافسة 

.قراراتھ بحیادیة تامة دون أي تأثیر سواء كان فنیاً أو مالیاً أو إداریاً 

ط كبیر من جھاز حمایة المنافسة بقسالمصري بالكثیر من االستقاللیة یتمتع حمایة المنافسة یتمتع جھاز 
:الفنیة ، واإلداریة، والمالیة؛ وذلك على النحو التالياالستقاللیة 

االستقاللیة الفنیة:
 على رفع الدعوى الجنائیة أو اتخاذ إجراءات فیھا، یقوم بھ رئیس مجلس إدارة الجھاز بناءً طلب 

أعضائھموافقة أغلبیة 
 اإلدارةفي القضایا بقرار صادر عن أغلبیة أعضاء مجلس التصالح.
 ة االستقالة، الوفاة، انتھاء عالق(قابلیة أعضاء مجلس اإلدارة للعزل إال في حاالت محددة عدم

لسمعة العضو القانونیة بالجھة التي یمثلھا، صدور حكم جنائي نھائي في جنایة أو جنحة تمس ا
).واالعتبار

 عضوین فقط من العشرة أعضاء( عدد ممثلي الحكومة في مجلس اإلدارة قلة.(
 الجھازقدرة الوزیر المختص أو أي جھة تنفیذیة أخرى على وقف أو تعدیل قرارات عدم.
 المدیر التنفیذي بقرار من رئیس مجلس إدارة الجھازتعیین.



)تابع(اإلطار القانوني  المالئم دینامیكیاً  لعمل الجھاز . 1

)تابع(أوالً استقاللیة جھاز حمایة المنافسة المصري 
 تابع(االستقاللیة الفنیة:(

ي بالغاً سلطة الجھاز في المبادرة بدراسة أي سوق للكشف عن الممارسات االحتكاریة دون انتظار تلق
.من ذوي الشأن

یانات الخاصة تمتع العاملین بالجھاز بسلطة الضبط القضائي، ومن قدرتھم االطالع على المستندات والب
تص بأیة جھة حكومیة أو غیر حكومیة دون الحصول على إذن أو ترخیص مسبق من قبل الوزیر المخ

.أو أیة سلطة تنفیذیة أخرى

 المالیةاالستقاللیة:

ة حیث أن لھ موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الھیئات العامة، ویرحل الفائض منھا من سنة مالی
:ألخرى، وتتكون موارد الجھاز مما یأتي

ما یخصص للجھاز في الموازنة العامة للدولة.

المنح والھبات وأیة موارد أخرى یقبلھا مجلس إدارة الجھاز بما ال یتعارض مع أھدافھ.

حصیلة الرسوم المنصوص علیھا في القانون.



)تابع(اإلطار القانوني  المالئم دینامیكیاً  لعمل الجھاز . 1

)تابع(أوالً استقاللیة جھاز حمایة المنافسة المصري 
 اإلداریةاالستقاللیة

رئیس  جھاز حمایة المنافسة ھو جھاز إداري مستقل یتمتع بالشخصیة االعتباریة، ویتبع
.الوزراءمجلس 
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نطاق التطبیق وفقاً للوضع االقتصادي للدولة: ثانیاً 
المنافسة  نظراً ألن القانون یجيء في األصل لتلبیة حاجات المجتمع، وعلیھ؛ فعلى قانون حمایة

ذي الخاص بكل دولة أن یعكس وضع الدولة االقتصادي، وذلك یتجلى في نطاق التطبیق وال
.یختلف من دولة ألخرى حسب ما تسمح بھ أوضاع كل دولة االقتصادیة

ریة، من جاء نطاق تطبیق قانون حمایة المنافسة المصري لیتالءم مع األوضاع االقتصادیة المص
:حیث االتجاه للنظام االقتصادي الحر، وذلك على النحو اآلتي

 القانوننطاق تطبیق
 میة مح -مملوكة للقطاع الخاص/مملوكة للدولة -مستوردة/محلیة(ینطبق على جمیع السلع والخدمات

)غیر محمیة/بأحد حقوق الملكیة الفكریة
 لیھا أو یترتب ع) داخل مصر(كافة االتفاقات والممارسات التي من شأنھا اإلضرار بالسوق المصري

)خارج مصر( اإلضرار بالسوق المصري 
 ي عام شخص اعتبار -سواء شخص طبیعي أو اعتباري(كافة األشخاص التي تمارس نشاط اقتصادي

).أو خاص
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)تابع(نطاق التطبیق وفقاً للوضع االقتصادي للدولة : ثانیاً 
 تابع(القانون نطاق تطبیق(

مرافق عامة التي تدار بواسطة الدولة مباشرة: استثناء-
: إعفاء-

فقرة أولى) 10(االتفاقات التي تبرمھا الحكومة بقصد تطبیق المادة ) : بقوة القانون( وجوبي -

):  من قبل مجلس اإلدارة( جوازي -
 إذا توافر أي) اتحادات -جمعیات -خاصة/شركات حكومیة(مرافق عامة تدار بطریق غیر مباشر•

)المصلحة العامة -كفاءة اقتصادیة یستفید منھا المستھلك(من المعیارین 

ستھلكاالتفاقات بین متنافسین التي تھدف إلى تحقیق كفاءة اقتصادیة یستفید منھا الم•

القیام أو دالعق أو االتفاق إبرام قبل وذلك اإلدارة مجلس رئیس إلى كتابة الطلب یقدم حیث 
.الطلب محل بالعمل

ققیح أن شأنھ من اإلعفاء طلب على بالموافقة الجھاز إدارة مجلس قرار یستند أن یجب 
.المنافسة حریة من الحد آثار تفوق للمستھلك منافع أو عامة مصلحة



)تابع(اإلطار القانوني  المالئم دینامیكیاً  لعمل الجھاز . 1

)تابع(نطاق التطبیق وفقاً للوضع االقتصادي للدولة : ثانیاً 

 االحتكاریة المنصوص علیھا قانوناً الممارسات:

 التواطؤ في  -اقتسام األسواق -تحدید األسعار(من شأنھا اتفاقات أفقیة
).  التسویق/التوزیع/تقیید عملیات اإلنتاج -المزایدات/المماراسات/المناقصات

)وال عبرة لحجم أطراف االتفاق في السوق -أي ال یلزم إثبات الضرر(وتعد من قبیل جرائم الخطر  

 خفض حجم المعروض -خفض الجودة  -أي رفع األسعار(من شأنھا الحد من المنافسة اتفاقات رأسیة- 
تمل من منع منافس مح -اقصاء منافس من السوق أو تھدید بقائھ  -خفض الحافز والرغبة على االبتكار

).  دخول السوق أو الحد من دخولھ

)ةأي یلزم على الجھاز اثبات ضرر وقع أو حتمي الوقوع على المنافس(وتعد من قبیل جرائم الضرر   

رروالض الخطر جرائم من خلیط -الحصر سبیل على أفعال تسعة( المسیطر الوضع استخدام إساءة(.

  أخر سوق يف أو )التكلفة من بأقل البیع مثل( السیطرة سوق في الضرر یقع قد الضرر، جرائم حالة وفي    
)منافس مع التعامل بعدم مورد إلزام مثل(
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توفیر األدوات التي تتیح للجھاز القیام بعملھ: ثالثاً 
دونھا لن یتم تعد السلطات التي یخولھا قانون المنافسة ھي األداة الفعلیة لتطبیق أھدافھ، والتي ب

المنافسة  تطبیقھا على أرض الواقع، وعلیھ؛ فإن تخویل السلطات الفعلیة الغیر منقوصة لجھاز
.ھو أمر ھام وھو أھم سمات نجاح تطبیق سیاسة المنافسة في الدولة

كینھ خول قانون حمایة المنافسة المصري العدید من السلطات لجھاز حمایة المنافسة وذلك لتم
:من تحقیق أھدافھ التي نص علیھا القانون؛ والتي منھا

كشف الممارسات االحتكاریة بناء على بالغ تلقاه أو مبادرة منھ أو طلب دراسة من قبل الوزیر 
.المختص أو أحدى الجھات الحكومیة

إلزام المخالف بإزالة المخالفة وتعدیل أوضاعھ.

 ین من ظاھر التي یب) وذلك خالل فترة زمنیة محددة(تدابیر احترازیة متمثلة في وقف الممارسات اتخاذ
و األوراق أنھا احتكاریة، متى كان یترتب على ھذه الممارسات وقوع ضرر جسیم على المنافسة أ

.المستھلك یتعذر تداركھ

 اط من األشخاص التي تمارس نش) سواء كانت سریة من عدمھ(البیانات والمستندات واألوراق طلب
.اقتصادي، وذلك خالل المواعید التي یحددھا الجھاز
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)تابع(توفیر األدوات التي تتیح للجھاز القیام بعملھ : ثالثاً 
والبیانات نداتالمست على االطالع على القضائي الضبط بصفة یتمتعون الذین بالجھاز العاملین سلطة 

 لفحص الالزمة والمعلومات البیانات على والحصول حكومیة، غیر أو حكومیة جھة بأیة الخاصة
.الجھاز على المعروضة الحاالت

القانون ألحكام المخالفین ضد الجنائیة الدعوي تحریك طلب

المخالفین مع التصالح
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واالستحواذات الرقابة المسبقة على االندماجات: رابعاً 
 ةالمنافس حمایة جھاز تساعد التي االدوات أھم من واالستحواذات االندماجات على المسبقة الرقابة تعد

.باألسوق ةبالمنافس تضر قد اقتصادیة تكتالت تكون جراء من أضرار من باألسواق یلحق قد ما تالفي على

 -حالیاً  – ھناك أنھ إال األسواق، على المسبقة الرقابة نظام اآلن إلى المصري المنافسة حمایة قانون یقر لم
 أو االندماج بعملیات قیامھا حال الجھاز بإخطار الشركات بموجبھ تلتزم ما وھو اإلخطارات، بنظام یعرف ما

.الجھاز بإخطار التزامھا عدم حال علیھا الغرامة لتوقیع تعرضت وإال االستحواذ،

 على المسبقة الرقابة نظام تبني ھو علیھا الجھاز یعمل التي القانون تعدیالت مالمح أھم من تعد 
.أھمیة من لھ لما وذلك المصري، المنافسة حمایة قانون في واالستحواذات االندماجات
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اإلعفاء الوجوبي للمبلغ: خامساً 

المیاً، یعد اإلعفاء الوجوبي للمبلغ  األول من أھم وسائل الكشف عن جرائم االتفاقات األفقیة ع
قررة مع التأكید على جسامة العقوبات الم –وعلیھ فإنھ من األھمیة بمكان تبني ھذه السیاسة 

.لقانونوذلك حتى تمثل حافزاً إلقدام المبلغ على اإلبالغ عن ما اقترفھ من مخالفة ل –قانوناً 

ن في من المخالفیاألول أقر قانون حمایة المنافسة المصري سیاسة اإلعفاء الوجوبي للمبلغ 
.الجھاز بالجریمة وقدم ما لدیھ من أدلة على ارتكابھامبادرتھ بإبالغ حالة 
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تطبیق الغرامات الرادعة: سادساً 
ة یعد إقرار الغرامات العادلة والرادعة وسرعة تطبیقھا من أھم أدوات إنجاح وإنفاذ قانون حمای

.المنافسة

ت كما یعد تخویل سلطة تطبیق الغرامات اإلداریة من قبل جھاز حمایة المنافسة من أھم األدوا
بھا تعدد  التي تساعد على سرعة تطبیق وإنفاذ القانون، وذلك لتجنب العرقلة التي قد تتسبب

.الجھات المسئولة عن تطبیق قانون حمایة المنافسة

طبیقھا من أقر قانون حمایة المنافسة المصري العدید من العقوبات الجنائیة الرادعة، والتي یتم ت
:قبل المحكمة االقتصادیة، وھي على النحو التالي

عدیل تدابیر إداریة إللزام المخالف بإزالة المخالفة وتاتخاذ سلطة مجلس اإلدارة في : عقوبات إداریة
األوضاع

ا بان من ظاھر فضالً عن التدابیر االحترازیة التي یستطیع الجھاز اتخاذھا بوقف المخالفات في حال م
.االدلة بوجود مخالفة

ح الطرف تعویضات مدنیة لصال –بطالن االتفاق ككل حال عدم االلتزام بقرار الجھاز : عقوبات مدنیة
المضرور



)تابع(اإلطار القانوني  المالئم دینامیكیاً  لعمل الجھاز . 1

)تابع(تطبیق الغرامات الرادعة: سادساً 
 غرامات فقط(عقوبات جنائیة:(

:خاصة بالممارسات االحتكاریةعقوبات  -

: 6مادة   -  

من إجمالي ایرادات المنتج محل المخالفة، خالل فترة المخالفة% 12-2: معیار أصلي

جمملیون  500 -ألف 500): حال تعذر حساب إجمالي اإلیرادات(معیار احتیاطي 

):8-7(مادتین  - 

من إجمالي ایرادات المنتج محل المخالفة، خالل فترة المخالفة% 10-1: معیار أصلي

جمملیون  300 -ألف 100): حال تعذر حساب إجمالي اإلیرادات(معیار احتیاطي 

:مع مضاعفة الغرامة الخاصة بالممارسات االحتكاریة في حالتین

)6،7،8المواد (العود •

)التدابیر االحترازیة -إلزام المخالف بتعدیل األوضاع(عدم االلتزام بقرارات الجھاز •



)تابع(اإلطار القانوني  المالئم دینامیكیاً  لعمل الجھاز . 1

)تابع(تطبیق الغرامات الرادعة: سادساً 
 غرامات فقط(عقوبات جنائیة:(

:عقوبات أخري -

ملیون جم -ألف 50: تزوید الجھاز بمعلومات مغلوطة

ألف جم 500 -20: االمتناع عن موافاة الجھاز بالبیانات المطلوبة

 ألف جم500 -20: یوم من تاریخ نفاذھا 30عدم إخطار الجھاز بعملیات االندماج واالستحواذ خالل

ألف جم 500 -50: إفشاء المعلومات والبیانات المتعلقة بالحاالت محل الفحص من قبل العاملین بالجھاز

ألف 500 -20: عدم التعاون مع العاملین بالجھاز عند مباشرة أعمال الضبطیة القضائیة



اندماج سیاسة المنافسة في استراتیجیة الدولة للتنمیة.2

جب على نظراً ألن سیاسة المنافسة لیست سیاسة مستقلة عن سیاسات الدولة االقتصادیة، ی
الھدف  جھاز المنافسة أن یؤكد على إدماج سیاسة المنافسة في سیاسات الدولة، وذلك لتحقیق

.من وجود قانون المنافسة وضمان عدم تخبط أو تعارض سیاسات الدولة مع بعضھا البعض

الدولة  لذلك قام جھاز حمایة المنافسة المصري بإیالء إدماج سیاسة المنافسة في استراتیجیة
:أھمیة خاصة وذلك على النحو التالي

المنافسة سیاسة تبني إدخال بشأن الدستور تعدیل لجنة بمخاطبة المنافسة حمایة جھاز قام 
 في لدولةل االقتصادیة الدعائم كأحد المنافسة سیاسة تبني أثره على تم ما وھو دستوریاً،

.2014 لعام المصري الدستور من 27 المادة

شریعیةت تعدیالت إدخال على للعمل القرار متخذي مع بالتنسیق المنافسة حمایة جھاز قام 
 من المزید لھ یضمن بما المصري المنافسة حمایة قانون على 2014و ،2008 عامي

 نم أخرى لسلسة مشروع إعداد على اآلن یعمل أنھ كما والكفاءة، والحیادیة االستقاللیة
.واالستحواذات االندماجات على المسبقة الرقابة نظام إدخال تتضمن التعدیالت

أنھاش من التي واللوائح القوانین مشروعات في الرأي بإبداء المنافسة حمایة جھاز یقوم 
.بالمنافسة اإلضرار

بداءوإ دوري، بشكل الحكومیة والسیاسات القرارات بمتابعة المنافسة حمایة جھاز یقوم 
.المختلفة القطاعات في بالمنافسة إضرارھا أو تأثیرھا عدم لضمان فیھا الرأي



توفیر الكوادر والخبرات البشریة المؤھلة، ودعمھم. 3

 ذاتو المؤھلة البشریة والخبرات الكوادر بتعیین االھتمام المنافسة جھاز على
 قانون بتطبیق یقومون حتى وذلك ودولیاً، محلیاً  المنافسة مجال في الخبرة

:یضمن لكوذ المنافسة، مجال في المتقدمة بالدول أسوة سلیماً  تطبیقاً  المنافسة
والتوعیة، المواإلع المالیین، والمحللین واالقتصادیین، القانونیین من المؤھلة الخبرات تعیین 

.المنافسة قانون لتطبیق الالزمة االختصاصات من وغیرھا

بیقلتط الخبرة، ذات الدول من المقارنة الدولیة الخبرات على الكوادر ھذه اضطالع ضرورة 
.الدولة في مالئماً  منھا یعد ما

لھم الفني والتعزیز الكوادر لھذه الدوري التدریب ضرورة.

الكوادر ھذه لتعیین المنافسة جھاز لدى واألدوات الوسائل توافر ضرورة.

بالعمل الستمرارھم ومشجع ثابت وظیفي مسار تحدید یضمن وظیفي ھیكل تحدید ضرورة 
.الجھاز وإفادة



)تابع(توفیر الكوادر والخبرات البشریة المؤھلة، ودعمھم . 3

 ؤھلةوالم المدربة الكوادر تواجد بأھمیة المصري المنافسة حمایة جھاز من إیماناً 
:اآلتي المنافسة حمایة جھاز قام للقانون، األمثل للتطبیق بالجھاز للعمل

وغیرھا عالمواإل القانونیین والمحللین واالقتصادیین القانونیین من الكوادر من نخبة تعیین 
.العالیة الكفاءة ذات المختلفة االختصاصات من

بنكال ومنھا الكوادر، لھذه الدولي التدریبة إلتاحة الدولیة المنظمات من العدید مع التعاون 
.واألونكتاد والكومیسا، للمنافسة، الدولیة والشبكة الدولي،

على مثال از،بالجھ للعاملین الفني والدعم التعاون لتیسیر البروتوكوالت من العدید توقیع 
األوروبي االتحاد مع التوأمة ومشروع تركیا، مع بروتوكول ذلك،

التالي النحو على یتضح بالجھاز للعاملین تنظیمي ھیكل تحدید



ھازللجالھیكل التنظیمي  -)تابع(توفیر الكوادر والخبرات البشریة المؤھلة، ودعمھم . 3

الموارد البشریة االعالم والتوعیة مكتب رئیس 
مجلس اإلدارة

الشئون المالیة واإلداریة

المدیر
التنفیذي

تكنولوجیا المعلوماتاإلدارة القانونیة مراقبة 
األسواق

اإلدارة االقتصادیة 

سیاسات العالقات الدولیةالمكتبة
المنافسة

رئیس مجلس اإلدارة

مستشاري رئیس مجلس اإلدارة



تحدید ھدف الجھاز ورؤیتھ ورسالتھ ومحاور وآلیات عملھ. 4

 نص ما ضوء في عملھ ومحاور ورسالتھ ورؤیتھ أھدافھ بتحدید الجھاز یقوم أن المھم من 

 ألي األسمى الھدف یظل أنھ إال ألخرى، دولة من یختلف ما وھو المنافسة حمایة قانون علیھ
 قیقوتح وردعھا، االحتكاریة الممارسات عن الكشف ھو المنافسة قانون تطبیق على قائم جھاز
.باألسوق سلیمة تنافسیة بیئة

 والنح على عملھ ومحاور ورسالتھ وأھدافھ رؤیتھ بتحدید المصري المنافسة حمایة جھاز قام
:اآلتي

 ضمنی بما االحتكاریة، الممارسات ومنع األسواق في الحرة المنافسة لضمان األولى األداة یكون أن
  .القومي االقتصاد كفاءة ویعزز والمستھلك المنتج مصلحة

الرؤیةالرؤیة



)تابع(تحدید ھدف الجھاز ورؤیتھ ورسالتھ ومحاور وآلیات عملھ. 4

 النشاط ةممارس بیئة وتحسین تطویرھا، على والعمل وتطبیقھا الحرة المنافسة قواعد إرساء
 جودة علىاأل المنتجات توفیر في المساھمة خالل من المستھلك برفاھیة والنھوض االقتصادي

 المنافسة مایةح قانون وأحكام عامة المنافسة بثقافة الوعي ونشر .تنوعاً  واألكثر سعراً  واألقل
خاصة االحتكاریة الممارسات ومنع

.كاریةتدعیم دور الجھاز وتعزیز فاعلیتھ في حمایة المنافسة ومنع الممارسات االحت: أوال
مبادرات تقدیم المبادرات والمقترحات لدعم سیاسة المنافسة الحرة والترویج لھذه ال: ثانیا

.  ومساندة تطبیقھا
.نشر وتعزیز الوعي بأحكام القانون وبثقافة المنافسة: ثالثا

.تنمیة قدرات الجھاز البشریة والمؤسسیة لرفع كفاءة األداء: رابعا
وفیر بیئة        التنسیق والتكامل مع األجھزة الرقابیة المحلیة األخرى، لتنظیم األسواق وت: خامسا

.منافسة سلیمة، وتدعیم التعاون مع الجھات الدولیة المناظرة

الرسالةالرسالة

األھداف األھداف 



محاور العمل محاور العمل 

التعدیالت 
التشریعیة 
وتعزیز 
سیاسات 
المنافسة

رفع كفاءة 
التقاریر 

والدراسات 
السوقیة

رفع الكفاءة 
المؤسسیة 
والبشریة 

للجھاز

ر التوعیة ونش
سةثقافة المناف

التنسیق مع 
الجھات ذات 
الصلة على 
الصعیدین 
المحلي 
والدولي

)تابع(تحدید ھدف الجھاز ورؤیتھ ورسالتھ ومحاور وآلیات عملھ . 4
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 من يالت القرارات او السیاسات أو التشریعات في الرأي ابداء على الجھاز یعمل
 مجلس من طلب على بناء او نفسھ تلقاء من وذلك بالمنافسة االضرار شأنھا

.المعنیة الجھات او الوزراء

عنھا،  عن الممارسات الضارة بالمنافسة دون الحاجة النتظار اإلبالغ بھدف الكشف
لدعم  وتسلیط الضوء على العوامل التي من شأنھا إعاقة المنافسة باألسواق وذلك

.دور الجھاز في تعزیز سیاسة المنافسة داخل األسواق المصریة

من  التحقیق في البالغات المقدمة من قبل الشركات العاملة في السوق في أي
قانونالقطاعات والتحقیق فیما إذا كانت ھناك ممارسات محظورة طبقاً لما حددھا ال

الرقابة على االسواقالرقابة على االسواق

البالغات والقضایاالبالغات والقضایا

محاور عمل الجھاز -)تابع(تحدید ھدف الجھاز ورؤیتھ ورسالتھ ومحاور وآلیات عملھ. 4

1 

مراجعة التشریعاتمراجعة التشریعات

2 

3 

نشر ثقافة المنافسةنشر ثقافة المنافسة  اقصى تحقیق لضمان حده على مستھدفة فئة كل  تستھدف توعیة برامج تنظیم 4
 یضمن الذي بالشكل واالستفسارات التساؤالت ومخاطبة االستفادة درجات

 .والمرجو الكامل االستیعاب
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تحدید أولویات العمل على القضایا. 5

.ملھعلى جھاز المنافسة تحدید أولویات العمل على القضایا وذلك في ضوء أھدافھ و محاور ع 

فقاً وعلیھ، قام جھاز حمایة المنافسة المصري بتحدید أولویات العمل على قضایا المنافسة و
:للعناصر التالیة

 حجم القطاع، وتأثیر المخالفة علیھ.

 توفر المعلومات والبیانات عن القطاع محل الدراسة.

 سھولة إثبات المخالفة.

 بناء القدرات

تحقیقھا ألغراض وأھداف التوعیة

تاریخ تقدیم البالغ، او بدء المبادرة

 وبناًء علیھ، وفي ضوء ما سبق یقوم جھاز حمایة المنافسة المصري بمتابعة البالغات
:والدراسات في المراحل التالیة



تعمیم التقریر على كافة الخبراء الفنیین 
بالجھاز

مناقشة التقریر في لجنة مصغرة من 
مستشاري الجھاز والفریق الفني



تحدید أدوات العمل. 6

حقیق على جھاز المنافسة تحدید أدوات عملھ، وھو األمر األساسي لمساعدتھ في ت
.أھدافھ وإنفاذ رؤیتھ في ضوء ما نص علیھ قانون المنافسة

دافھ التي یعتمد جھاز حمایة المنافسة المصري على اداتین اساسیتین لتحقیق أھ
نص علیھا قانون حمایة المنافسة المصري؛ وھي

 الكشف عن المخالفات التي نص علیھا القانون

التوعیة ونشر ثقافة المنافسة

وذلك ما یتضح على النحو التالي



لقضایاالبالغات وا -الكشف عن المخالفات التي نص علیھا القانون -) تابع(تحدید أدوات العمل . 6 

قضیة ما بین بالغات ودراسات واراء استشاریة 159فحص الجھاز منذ نشأتھ نحو 

من القضایا جاءت في صورة بالغات % 70

من القانون  6من الحاالت مخالفة للمادة % 52

ةمن البالغات ثبت وجود مخالفة بھا لقانون حمایة المنافس% 29

31

109
69%

37
23%

13
8%

القضایا التي تم األنتھاء منھا

البالغات

الدراسات

ةاألراء األستشاری

36
30%

61
52%

21
18%

القرارات الصادرة من الجھاز

وجود مخالفة

عدم وجود مخالفة

عدم اختصاص

17
47%

1
3%

11
31%

4
11%

3
8%

أنواع المخالفات الصادرة من الجھاز

6مادة رقم 

7مادة رقم 

8مادة رقم 

11مادة رقم 

19مادة رقم 



)     2007(ھیما بالستیك 

) 2007(األسمنت 

)  2010(السینما 

)2011(األلبان 

)2013(الدواجن 

)2013(النشا 

)2013(شركات المحمول 

)2014(التامین على السیارات 

)2014(الجلوكوز  

)2015(التأمین الھندسي 

)2015(شركات توزیع األدویة 

) 2016( التأمین الطبي 

)2016(مخالفات  3 –االسمدة شركات توزیع

)2016(االسمدة  شركات انتاج 

)2017(غلیونجي  -المستلزمات الطبیة 

)2009(غزال للتصویر 

)2008( الموالس

)    2009( 1الزجاج المسطح 

)   2011( 2الزجاج المسطح 

)        2013( سبورتس ایفنت

)     2014(قناة الجزیرة الریاضیة 

)2014(الكتب المدرسیة 

)2015(السجاد 

)2016(المصریة لالتصاالت 

)2016(مخالفة  2 –بي إن سبورت 

)2017(الكاف 

) 6(مخالفة للمادة  سبعة عشرتضمنت مخالفة  36استطاع الجھاز ان یثبت 
) ب مكرر22(و مخالفة للمادة ) 11(مخالفات للمادة ثالثو ) 8(و احدي عشر مخالفة للمادة ) 7(ومخالفة للمادة  
من اجمالي المخالفات% 78الي االن بنسبة  2012مخالفة في الفترة من مایو  28منھم ) 19(مخالفات للمادة  ثالثو

) 6(مخالفة للمادة  سبعة عشرتضمنت مخالفة  36استطاع الجھاز ان یثبت 
) ب مكرر22(و مخالفة للمادة ) 11(مخالفات للمادة ثالثو ) 8(و احدي عشر مخالفة للمادة ) 7(ومخالفة للمادة  
من اجمالي المخالفات% 78الي االن بنسبة  2012مخالفة في الفترة من مایو  28منھم ) 19(مخالفات للمادة  ثالثو

6
قیة االتفاقات األف

المادة

7
ة االتفاقات الرأسی

المادة

8
راساءة استخدام الوضع المسیط

المادة

)تابع(البالغات والقضایا  -الكشف عن المخالفات التي نص علیھا القانون -تحدید أدوات العمل. 6   
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)2013(الدواجن 

)2013(موبینیل 

)2016(اسمدة 

)2016(اسمنت 

)  2016(بالستیك باكینج       

)  2017(بالستیك باكینج       

) 6(مخالفة للمادة  سبعة عشرتضمنت مخالفة  36استطاع الجھاز ان یثبت 
) ب مكرر22(و مخالفة للمادة ) 11(مخالفات للمادة ثالثو ) 8(و احدي عشر مخالفة للمادة ) 7(ومخالفة للمادة  
من اجمالي المخالفات% 78الي االن بنسبة  2012مخالفة في الفترة من مایو  28منھم ) 19(مخالفات للمادة  ثالثو

) 6(مخالفة للمادة  سبعة عشرتضمنت مخالفة  36استطاع الجھاز ان یثبت 
) ب مكرر22(و مخالفة للمادة ) 11(مخالفات للمادة ثالثو ) 8(و احدي عشر مخالفة للمادة ) 7(ومخالفة للمادة  
من اجمالي المخالفات% 78الي االن بنسبة  2012مخالفة في الفترة من مایو  28منھم ) 19(مخالفات للمادة  ثالثو

11

عدم تقدیم البیانات المطلوبة

مخالفة المادة

19

عدم االبالغ عن عملیات االندماج واالستحواذ

مخالفة المادة

)تابع(البالغات والقضایا  -الكشف عن المخالفات التي نص علیھا القانون -تحدید أدوات العمل. 6
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ب مكرر 22
)2017(غلیونجي  -المستلزمات الطبیة 

عدم التعاون مع مأموري الضبط القضائي



نشر ثقافة ووعي المنافسة. 7

لمجتمع  على جھاز المنافسة االھتمام بنشر وعي وثقافة المنافسة في ا
ات قد األمر الذي یساعد في التقلیل من احتمالیات ارتكاب أي مخالف
ضع أي تقع تحت طائلة قانون حمایة المنافسة فضالً عن البعد عن و

.قیود غیر مبررة على المنافسة

ر وعلیھ قام جھاز حمایة المنافسة المصري بإیالء أھمیة خاصة لنش
:وعي وثقافة المنافسة، وذلك على النحو التالي



)تابع(نشر ثقافة ووعي المنافسة . 7

رامج قام الجھاز بنشر ثقافة المنافسة من خالل تنظیم ب
حقیق توعیة تستھدف  كل فئة مستھدفة على حده لضمان ت
اقصى درجات االستفادة ومخاطبة التساؤالت 
امل واالستفسارات بالشكل الذي یضمن االستیعاب الك

.والمرجو

رامج قام الجھاز بنشر ثقافة المنافسة من خالل تنظیم ب
حقیق توعیة تستھدف  كل فئة مستھدفة على حده لضمان ت
اقصى درجات االستفادة ومخاطبة التساؤالت 
امل واالستفسارات بالشكل الذي یضمن االستیعاب الك

.والمرجو

كما یوضح الجدول، على مدار عمر الجھاز كان مجتمع األعمال 
یة على قائمة اولویات الجھاز تلیھ الجھات الحكومیة والقضائ

ألھمیة توافق ھذه الجھات مع قانون حمایة المنافسة

عدد ورش العمل البرنامج

44 األعمالبرنامج توعیة مجتمع 

29 یةالحكومیة والقضائبرنامج توعیة الجھات 

18 برنامج توعیة الجھات األكادیمیة

4 األھلیةبرنامج توعیة الجمعیات 

7 واالعالمبرنامج توعیة الصحافة 

6 مجموعات مختلفة
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المتابعة والرقابة الدائمة على األسواق. 8

امة، الرقابة الدائمة لألسواق بصفة عوعلى جھاز المنافسة ان یقوم بالمتابعة 
:اآلتي وذلك ما یساعد على تحقیق اھداف قانون المنافسة وخاصة فیما یتعلق ب

ختلفةالكشف عن الممارسات االحتكاریة التي قد ترتكب في القطاعات الم.

ة بھا، المساعدة على استھداف المشاكل في األسواق والتي قد تعیق المنافس
.سواء كانت تشریعیة أو عملیة، ومحاولة حلھا

لدائمة وعلیھ، قام جھاز حمایة المنافسة المصري باالھتمام بالمتابعة والرقابة ا
:على األسواق وذلك على النحو التالي



)تابع(المتابعة والرقابة الدائمة على األسواق . 8

ت قام الجھاز بمتابعة سوق األلبان، حیث نتج عن قرار الجھاز أن شركة جھینة وھي إحدى الشركا
وكول تعاون مع التي تم تحویلھا الى النیابة سابقاً لمخالفة قانون حمایة المنافسة قامت بتوقیع بروت

ع أسس الجمعیة المصریة لمنتجي األلبان وھي مقدمة البالغ سابقاً، حیث اتفق الطرفان على وض
.  وآلیات للتعاون فیما بینھما

ت قام الجھاز بمتابعة سوق األلبان، حیث نتج عن قرار الجھاز أن شركة جھینة وھي إحدى الشركا
وكول تعاون مع التي تم تحویلھا الى النیابة سابقاً لمخالفة قانون حمایة المنافسة قامت بتوقیع بروت

ع أسس الجمعیة المصریة لمنتجي األلبان وھي مقدمة البالغ سابقاً، حیث اتفق الطرفان على وض
.  وآلیات للتعاون فیما بینھما

بإثبات مخالفة  2014/ 9قام الجھاز بمتابعة سوق التأمین التكمیلي للسیارات، حیث قد قام الجھاز في 
بدأ  شركة ألحكام قانون حمایة المنافسة وتم إخطار الشركات بتعدیل اوضاعھا ، وبعد القرار 14

فة ، بمراقبة السوق للتأكد من توافق الشركات مع قرار الجھاز بإزالة المخال 2014/ 10الجھاز في 
للتأكد من استمرار  2014وبالفعل تبین استجابة الشركات وقام الجھاز بإعادة المتابعة في دیسمبر 

.التوافق

بإثبات مخالفة  2014/ 9قام الجھاز بمتابعة سوق التأمین التكمیلي للسیارات، حیث قد قام الجھاز في 
بدأ  شركة ألحكام قانون حمایة المنافسة وتم إخطار الشركات بتعدیل اوضاعھا ، وبعد القرار 14

فة ، بمراقبة السوق للتأكد من توافق الشركات مع قرار الجھاز بإزالة المخال 2014/ 10الجھاز في 
للتأكد من استمرار  2014وبالفعل تبین استجابة الشركات وقام الجھاز بإعادة المتابعة في دیسمبر 

.التوافق

األلباناأللبان

اراتسوق التأمین التكمیلي للسیاراتسوق التأمین التكمیلي للسی
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عمال السكر ارتفاع درجة التركز في سوق السكر وھیمنة شركات قطاع االعن دراسة الجھاز لقطاع نتج 
ن الزیادة العام على السوق اخذا في االعتبار استراتیجیة السلعة للمواطن المصري، كما أوضحت الدراسة ا

المنتج وانما الى  البیعاالخیرة في اسعار البیع النھائیة للمستھلك ال ترجع الى زیادة شركات اإلنتاج ألسعار 
.مجموعة من العوامل األخرى منھا االنخفاض في المعروض والزیادة الكبیرة في حجم الطلب

عمال السكر ارتفاع درجة التركز في سوق السكر وھیمنة شركات قطاع االعن دراسة الجھاز لقطاع نتج 
ن الزیادة العام على السوق اخذا في االعتبار استراتیجیة السلعة للمواطن المصري، كما أوضحت الدراسة ا

المنتج وانما الى  البیعاالخیرة في اسعار البیع النھائیة للمستھلك ال ترجع الى زیادة شركات اإلنتاج ألسعار 
.مجموعة من العوامل األخرى منھا االنخفاض في المعروض والزیادة الكبیرة في حجم الطلب

مخالفات لكبرى شركات إنتاج وتوزیع  4قام الجھاز بمتابعة سوق االسمدة حیث نتج عن الدراسة ثبوت 
العامة سماد السوبر فوسفات ألحكام قانون حمایة المنافسة، وتم احالة الشركات المخالفة الي النیابة

مخالفات لكبرى شركات إنتاج وتوزیع  4قام الجھاز بمتابعة سوق االسمدة حیث نتج عن الدراسة ثبوت 
العامة سماد السوبر فوسفات ألحكام قانون حمایة المنافسة، وتم احالة الشركات المخالفة الي النیابة

)دراسة أولیة(السكر  )دراسة أولیة(السكر 

االسمدةاالسمدة

)تابع(المتابعة والرقابة الدائمة على األسواق . 8

بإثبات مخالفة الشركة المصریة  2016/ 3قام الجھاز بمتابعة سوق االتصاالت، حیث قام الجھاز في 
م بعدد من لالتصاالت ألحكام قانون حمایة المنافسة وتقدمت الشركة بطلب للتصالح وتعھدت بااللتزا

م بھذه التدابیر االداریة  لتعدیل اوضاعھا وتعھدت الشركة بالتعاون الكامل مع الجھاز لضمان االلتزا
.رنت الثابتالتدابیر بما یضمن سیادة المنافسة العادلة في نشاط تقدیم خدمات البنیة األساسیة لإلنت

بإثبات مخالفة الشركة المصریة  2016/ 3قام الجھاز بمتابعة سوق االتصاالت، حیث قام الجھاز في 
م بعدد من لالتصاالت ألحكام قانون حمایة المنافسة وتقدمت الشركة بطلب للتصالح وتعھدت بااللتزا

م بھذه التدابیر االداریة  لتعدیل اوضاعھا وتعھدت الشركة بالتعاون الكامل مع الجھاز لضمان االلتزا
.رنت الثابتالتدابیر بما یضمن سیادة المنافسة العادلة في نشاط تقدیم خدمات البنیة األساسیة لإلنت

االتصاالت االتصاالت 
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بإثبات مخالفة الشركة المصریة  2016/ 3قام الجھاز بمتابعة سوق االتصاالت، حیث قام الجھاز في 
م بعدد من لالتصاالت ألحكام قانون حمایة المنافسة وتقدمت الشركة بطلب للتصالح وتعھدت بااللتزا

م بھذه التدابیر االداریة  لتعدیل اوضاعھا وتعھدت الشركة بالتعاون الكامل مع الجھاز لضمان االلتزا
.رنت الثابتالتدابیر بما یضمن سیادة المنافسة العادلة في نشاط تقدیم خدمات البنیة األساسیة لإلنت

بإثبات مخالفة الشركة المصریة  2016/ 3قام الجھاز بمتابعة سوق االتصاالت، حیث قام الجھاز في 
م بعدد من لالتصاالت ألحكام قانون حمایة المنافسة وتقدمت الشركة بطلب للتصالح وتعھدت بااللتزا

م بھذه التدابیر االداریة  لتعدیل اوضاعھا وتعھدت الشركة بالتعاون الكامل مع الجھاز لضمان االلتزا
.رنت الثابتالتدابیر بما یضمن سیادة المنافسة العادلة في نشاط تقدیم خدمات البنیة األساسیة لإلنت

و قام الجھاز بمتابعة سوق السكر، حیث نتج عن دراسة الجھاز لقطاع السكر عدم وجود اي احتكار ا
شع ممارسات احتكاریة في ھذا القطاع، حیث تبین من الدراسة ان ازمة السكر ترجع اسبابھا الي الج
تكار او والطمع في مراحل التوزیع وصوال الي مراكز البیع واسباب اقتصادیة اخري ال عالقة لھا باالح

اي ممارسات االحتكاریة

و قام الجھاز بمتابعة سوق السكر، حیث نتج عن دراسة الجھاز لقطاع السكر عدم وجود اي احتكار ا
شع ممارسات احتكاریة في ھذا القطاع، حیث تبین من الدراسة ان ازمة السكر ترجع اسبابھا الي الج
تكار او والطمع في مراحل التوزیع وصوال الي مراكز البیع واسباب اقتصادیة اخري ال عالقة لھا باالح

اي ممارسات االحتكاریة

مخالفات لكبرى شركات إنتاج وتوزیع  4قام الجھاز بمتابعة سوق االسمدة حیث نتج عن الدراسة ثبوت 
العامة سماد السوبر فوسفات ألحكام قانون حمایة المنافسة، وتم احالة الشركات المخالفة الي النیابة

مخالفات لكبرى شركات إنتاج وتوزیع  4قام الجھاز بمتابعة سوق االسمدة حیث نتج عن الدراسة ثبوت 
العامة سماد السوبر فوسفات ألحكام قانون حمایة المنافسة، وتم احالة الشركات المخالفة الي النیابة

االتصاالت االتصاالت 

السكرالسكر

االسمدةاالسمدة

)تابع(المتابعة والرقابة الدائمة على األسواق . 8
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دعم العالقات مع الجھات القطاعیة األخرى بالدولة. 9

إلى جنب  نظراً للدور التكاملي الذي یقوم بھ جھاز المنافسة جنباً 
افسة مع جمیع الجھات القطاعیة المختلفة بالدولة، على جھاز المن

ما یسمح توسعة نطاق التعاون بینھ وبین تلك الجھات المختلفة م
لمنافسة بتناغم السیاسات وسھولة تبادل المعلومات، ونشر ثقافة ا

.في القطاعات المختلفة

ات لذا حرص جھاز حمایة المنافسة على بناء ودعم عالقتھ بالجھ
ھدافھ، القطاعیة المختلفة على النحو الذي یساعده على تحقیق أ

:وذلك على النحو التالي



)تابع(دعم العالقات مع الجھات القطاعیة األخرى بالدولة . 9

لجھات التي قام الجھاز بالتنسیق مع الجھات ذات الصلة لضمان التطبیق األمثل ألحكام قانون حمایة المنافسة ومن اھم ا
:تم توقیع بروتوكوالت تعاون معھا

بروتوكول تعاون مع الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

بروتوكول تعاون مع الجھاز المركزي للتعبئة واإلحصاء

بروتوكول تعاون مع الجھاز القومي لتنظیم االتصاالت

بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

بروتوكول تعاون مع جھاز مكافحة الدعم واإلغراق والوقایة

بروتوكول تعاون مع الھیئة العامة للرقابة المالیة

جامعة القاھرة
بروتوكول تعاون مع كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة

بروتوكول تعاون مع جامعة ھامبورج

:تالیةوالجھاز األن في صدد توقیع بروتوكوالت مع الجھات ال 

بروتوكول تعاون مع كلیة الحقوق جامعة القاھرة
41



دعم العالقات الخارجیة مع االجھزة النظیرة. 10

 یعد دعم العالقات الخارجیة مع األجھزة النظیرة من الدعائم الھامة
د التي على جھاز المنافسة الحرص علیھا، لما من فوائد جمة تعو

برات والتي منھا تبادل الخ -خاصة النامیة منھا –على جھاز المنافسة 
، فضالً في مجال المنافسة، والتعاون الفني وسھولة تبادل المعلومات

.عن توفیر الدعم فني للعاملین بالجھاز

قات بذل جھاز حمایة المنافسة المصري جھوداً حثیثة في دعم العال
: الخارجیة مع األجھزة النظیرة، ومثال لذلك اآلتي



)تابع(دعم العالقات الخارجیة مع االجھزة النظیرة

 ICN الدولیة المنافسة شبكة عمل ورشة وتنظیم استضافة

  االردن حكومة مع المنافسة مجال في تعاون اتفاقیة توقیع

  التركي المنافسة جھاز مع تفاھم مذكرة توقیع

 االقتصادي نالتعاو منظمة مع بالتنسیق مصر في المنافسة لمنظومة الدولي التقییم من االنتھاء
 OECD والتنمیة

  OECD والتنمیة االقتصادي التعاون  منظمة في مراقب كعضو المنافسة حمایة جھاز مشاركة

  المنافسة جالم في األعضاء الدول بین التعاون لتعزیز اغادیر اتفاقیة ضمن بروتوكول توقیع

 تحت شادياالستر الدلیل مشروع إلعداد المنافسة لخبراء التنسیقیة اللجنة برئاسة الجھاز قام
2014-2013 الفترة خالل العربیة الدول جامعة رعایة

  التنفیذ في والبدء األوروبي االتحاد مع المؤسسیة التوأمة مشروع عقد توقیع

واالستحواذ االندماج موضوع حول الكومیسا منظمة مع بالتعاون مؤتمر تنظیم

بالكومیسا المنافسة مفوضیة في االدارة مجلس اعضاء كاحد المشاركة

النیمساوي المنافسة جھاز مع تفاھم مذكرة توقیع

 دولل  المنافسة علي للتدریب اقلیمي تدریب مركز النشاء UNCTAD مع تفاھم مذكرة توقیع
  افریقیا وشمال االوسط الشرق

2009

2011

2013

2014

2015
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:ستقطاب برامج للدعم الفني متضمنةالام الجھاز بالسعي ق

•UNCTAD/(Competition and Consumer Policies Branch)CCPB

وحدة التجارة والتنافسیة/ البنك الدولي •

مي سیتم حول التكامل االقتصادي اإلقلی األنكتادفي إطار برنامج الشرق األوسط •
بیة اإلقلیمیة افتتاح مركز التدریب اإلقلیمي للمنافسة وتنظیم ورشة العمل التدری

2016نوفمبر  24 -22األولى حول أدوات التحقیق، تونس 

)تابع(دعم العالقات الخارجیة مع االجھزة النظیرة 
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جزیل الشكرجزیل الشكر

www.eca.org.eg

info@eca.org.eg

https://www.facebook.com/EgyptianCompetitionAuthorityECA

https://twitter.com/EgyCompetition

http://www.youtube.com/user/EgCompAuthority
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