مخالفة ست شركات توزيع كهرباء لقانون حماية المنافسة إللاامها المواطن بشراء العداد
الكهربائي منها مقابل حصوله على خدمة التيار الكهربائي

في إطار زيادة وعي المواطن المصري بدوور هاداز امايدل المساف دل فدي التصدوي لمممارادا
االاتكاريل التي قو تواهاه ،وتأكيوًا لسجاح الجااز في نشر وتعزيدز قاافدل المساف دلَ ،و َر َد لجاداز امايدل
المساف ل بالغًا تاوّم به بعض المواطسين ضو شركل شدما الدولتا لتوزيدل الكاربدات ،يت دررون فيده ندن
قيام الشركل بااتكار بيل عوادا الكاربات وذلك ب عف الثمن األصدمي ،بمدا يممدا المدواطن تكممدل ندا
كددان لدده أن يتممماددا إذا نددا تددوافر المساف ددل المددرة ،ونددن الالف د لمسظددر أن ه د ا الزيددادة فددي وعددي
المواطسين بممادوم المساف دل لد يدأ بممدض الصدوفل بدا بسدا ًت عمد هادو كبيدر بد ندن هاند الجاداز
لممص ونتابعل المخالما التي تمارس في كافل الاطاعا التي تمس المواطن واتخداذ الدردا المسااد
ضوها.
ه د ا ويعتاددو الددبعض أن شددركا توزيددل الكاربددات ،وهددي التددي تتبددل الشددركل الااب ددل لتوزيددل
الكاربات ،تخرج بطبيعتاا عن نطاق تطبيق قانون امايل المساف ل ،وهو األنر ال ي ال يت ق ندل قدانون
امايل المساف ل ،ونن ق وه توضيمه با وتصميمه ،ايث إن نطاق عمدا الجاداز يمتدو ليشدما كافدل
الاطاعا التي تمارس السشاط االقتصادي بغدض السظدر إذا كدان قطداا عدام أم خدا نممدي أم أهسبدي
طالما يعما عم أرضٍ نصريل ،وأ ن نا يخرج عن نطداق قدانون امايدل المساف دل هدي المرافدق العاندل
التي تويرها الوولل نباشرة فاط كايئل ال كك المويويل عم ابيا المثا .
ونن الجوير بال كر أن ه ا المبس قو أقير ااباًا في قطاا االتصداال  ،اتد صدور اكد
ال د ي أك دو دور هادداز امايددل المساف ددل فددي تطبيددق قددانون امايددل المساف ددل باطدداا االتصدداال وكشددف
المماراا االاتكاريل به.
وب ؤا شركا توزيل الكاربات الت دل ،وفدي ضدوت المعموندا التدي توصدا إليادا فريدق عمدا
الجااز بالتواصا نل هااز تسظي نرفق الكاربات ،والتي تميو بعوم وهدود أي إلدزام قدانوني يدسص عمد
ضددرورة اصددو الم ددتامكين عمد العددوادا نددن شددركا التوزيددل ،أقددر هادداز امايددل المساف ددل ونسددل
المماراا االاتكاريدل نخالمدل اد شدركا توزيدل كاربدات لدسص المدادة  8فادرة أأ وأد ندن قدانون
امايل المساف ل؛ ايث قب لمجااز أن ه ا الشركا تتمتل بوضدل ن ديطر فدي ادوق توزيدل الكاربدات،
وهو أنر يتمق نل االختصا المصري لا ا الشركا وفاًا لمسطاق الجغرافي الممود لاا ،بما ال يمثا
نخالمل في او ذاته  ،إال أن كا نن ه ا الشركا قاند باادتغال هد ا الوضدل الم ديطر وقاند بدربط
تاوي خونل التيار الكاربائي بتعمياه عم شرط شرات العدواد الكاربدائي ندن الشدركل ،بمدا يتعدارض ندل
قانون امايل المساف ل في ظا عوم وهود أي إلزام قانوني يسص عم ذلك ،با ال يت ق نل كدود توزيدل
الكاربات ،كما توصا الجااز خال فمصه لما يل في الواقل العممدي إلد تمميدا المشدترث قمدن العدواد

فعميًّددا فددي بعددض شددركا توزيددل الكاربددات ،وذلددك يخددالف نددادة  3/01أفاددرة  3وأفاددرة  4نددن كددود
توزيددل الكاربددات الصددادر عددن هادداز تسظددي نرفددق الكاربددات ونددا تددسص عمياددا نددن أن العددواد يعددو نمكًددا
لشركا التوزيل ،ونوهود في ايازة الم تامك عم ابيا األنانل ،وهو األنر ال ي يجامه العانل.
ونمددا ال شددك فيدده أن ه د ا المماراددل نددن ش دأناا اإلضددرار بالمساف ددل فددي اددوق إنتدداج عددوادا
الكاربددات نددن هاددل ،كمددا أندده نددن شددأناا إلمدداق ال ددرر بددالمواطن ال د ي يماددو اريتدده فددي شددرات عددواد
الكاربات ال ي تتوافر به المواصما التي تمودها شدركل توزيدل الكاربدات ندن أيدل هادل وندن أي ندوا،
ايث ألزنته الشركل بالمصو عم العواد نن هانباا بال عر ال ي تمودا.
وقو قرر نجمس إدارة الجااز نسح الشركا المخالمل نامل قالقين يونًا لتوفيق أوضاعاا وإزالدل
المخالمل ،وذلك نن خال العما ببعض التوابير اإلداريل؛ والتي ت مس الايام بسشدر إعدالن فدي هريدوة
وااعل االنتشار تميو بوقف نماراا شركا التوزيل ال دابال وال دماح لممشدتركين بتركيد عدواد ندن
خارج الشركل وفاًا لممواصما التي تمودها شركا التوزيل له ،عم أن تدت نعدايرة العدواد عمد نمادل
الم تامك ضدمانًا ل دالنته ونالئمتده ،وكد لك اإلعدالن عدن ذا األندر فدي نكدان ظداهر وبخدط واضدح
داخا شركا التوزيل إلعالم المشتركين بالخيارا الماونل أندانا فدي تركيد العدوادا ندل توضديح
اإلهراتا الواه إتباعاا وأناكن المعايرة المعتموة نن الشركل.
وتأكيدوًا نددن هادداز امايددل المساف ددل ونسددل المماراددا االاتكاريددل ألهميددل التعدداون نددل الجاددا
المكونيل ذا الصمل لتمايق أكبر قورٍ نن الكمداتة عمد ن دتوال االقتصداد ككدا ،ادر الجاداز عمد
التس يق نل هااز تسظي نرفق الكاربات بشأن هد ا الشدكوال وكافدل الشدكاوال األخدرال التدي قدو تادل فدي
نطدداق اختصاصدده ،وإخطددارا بستيجددل فمددص الا دديل والتوصدديا المتعماددل بشددأناا ،والتددي كددان أهماددا
ضددرورة العمددا عمد زيددادة وعددي المدواطن لالختيددارا المتااددل أناندده فيمددا يخددص تركي د العددوادا
وشروطاا.
ويثسددي هادداز امايددل المساف ددل ونسددل المماراددا االاتكاريددل عم د الددوور اإليجددابي ال د ي يمعبدده
ناددوني الشددكاوال والمبمغددين ،ويؤكددو عم د أهميددل ااتشددعار المددواطن بم ددئوليته فددي الددوفاا عددن اادده
والتعانا نل أيل نماراا ااتكاريدل قدو يتعدرض لادا ،وعدوم ال دكو عميادا ،وضدرورة تادوي شدكوال
بشأناا.

