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 بشأن البالغ المقدم 

 ضد شركة مصر للطيران

 الموضوع أوالً:

 

 قدم منبالغ المال ،("الجهاز"ورد إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية )ويشار إليه فيما يلي بـ

(  ضدها بلغبـ الم ضد شركة مصر للطيران )ويشار إليه فيما يلي ،("المبلغـ"فيما يلي ب)ويشار إليه ةيسياح شركة

الطيران  تذاكر )المبلغ ضدها( بإسناد تضرر فيه من قيام شركة مصر للطيرانحيث  ،2013كتوبر أ 1بتاريخ 

 ،ها التابعةشركات ىحدإإلى  ،لتنشيط السياحة 2013والخاصة بمبادرة  ،المدعومة من وزارة السياحة الداخلي

ة يركات السياحالش باقي دون - قطاع السياحة بشركة مصر للطيران واألسواق الحرة - الكرنكشركة وهي 

ا فرصة منعت عنهو ،والشركات السياحية األخرى العديد من عمالئها المبلغ مما أفقد ،العاملة في السوقاألخرى 

 االستفادة بقيمة التذاكر المخفضة .

 :اص الجهازاختص: ثانياً 

 ع. ضمن اختصاصاته سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضو دخولهبدأ الجهاز بدراسة البالغ للتأكد من 

 :اختصاص الجهاز من حيث الشكل

 3رقاا   ( ماان قااانون حمايااة المنافسااة ومنااع الممارسااات االحتكاريااة، الصااادر بالقااانون11/1لمااا كاناات المااادة )

اختصاصاات الجهااز "تلقاي الطلباات باتخااا إجاراءات التقصاي والبحاث  تان  علاى أناه مان ضامن ،2005لسنة

الاك و لمنافسةرة باوجمع االستدالالت واألمر باتخاا هذه اإلجراءات بالنسبة لحاالت االتفاقات والممارسات الضا

اطبين بأحكاام لمخااأ األشاخا  /2طبقاً لإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون"، كما حددت المادة 

ية، القااانون، والااك بنصااها علااى التااالي "األشااخا  الطبيعيااون واألشااخا  االعتباريااة، والكيانااات االقتصاااد

واالتحااادات، والااروابط والتجمعااات الماليااة وتجمعااات األشااخا  علااى اخااتالغ طاارق تأسيسااها، و يرهااا ماان 

 نون".تفق مع أهداغ وأحكام هذا القااألطراغ المرتبطة على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية بما ي

 

الفة جهاز بأية مخ( من الالئحة التنفيذية للقانون تن  على أنه "يجوز ألي شخ  إبالغ ال31ولما كانت المادة )

 ألحكام القانون".

ن شاركة المبلاغ إعلى النمواج المعاد مان الجهااز مساتوفيا البياناات المطلوباة ، وحياث  البالغتلقى الجهاز وحيث 

ووفقاً  2002لسنة  137بقرار من رئيس الجمهورية رق   1)ش.م.ق.م( هي شركة مساهمة قابضة مصرية هاضد

وتتمتااع بالشخصااية  ،بشااأن إصاادار قااانون شااركات قطاااع األعمااا  العااام 1991لساانة  203ألحكااام القااانون رقاا  

باإلضاافة  ،19812لسانة  159رقا  الصاادر بقاانون ا أحكام قاانون الشاركات المسااهمة ويسري عليه ،االعتبارية

األمر الذي تكون بموجبه من األشخا  االعتبارية الخاضعة ألحكام قانون حماية  ،إلى ممارستها نشاط اقتصادي

 المنافسة، وهو ما قَبَل معه الجهاز البالغ من حيث الشكل.

                                                 
مصر و مصر للطيران للخطوط الجوية،، وهي: "وتحولت إلى شركة قابضة مع تسع شركات فرعية، 2002في تغير الهيكل القانوني لمصر للطيران  1

 ية،رضخدمات األمصر للطيران الو مصر للطيران للصيانة واألعما  الفنية،و ،)الكرنك( مصر للطيران للسياحة والسوق الحرةو ،للطيران إكسبريس

يس رار رئق، بموجب مصر للطيران للشحنو مصر للطيران للصناعات المكملة،و مصر للطيران الخدمات الطبية،و مصر للطيران للخدمات الجوية،و

  )مرفق صورة ضوئية من القرار(. 2002لسنة 137الجمهورية رق  

 
  بشأن إصدار قانون شركات قطاع األعما  العام. ،1991 لسنة 203والصادر بقانون رق   ،، قانون شركات قطاع األعما  العام1مادة  2
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 :اختصاص الجهاز من حيث الموضوع

ا علاى ماا حرية ممارسة النشاط االقتصادي، والك بنصهالحق محل الحماية، وهو  ،( من القانون1حددت المادة )

ا أو "تكووون مماة ووة ال شوواص اال تصووالن ولووذ ال يووو الووذن ال روو لن نلووذ م ووق حررووة الم ا  ووة أو تقييوود  :يلااي

  اإلضراة بها، وذلك كله و قاً ألحكام القانون".

ر،  لوضعها المسيطاستغالالً  - غ ضدهافيما قرره الُمبلِّغ من تصرفات الشركة الُمبلِّ  -مثل موضوع البالغ يوحيث 

تظ  مان الاداخلي المنا يشركة مصر للطيران القابضة الشركة الوحيدة التاي تعمال فاي مجاا  النقال الجاو إنحيث 

اخلي وشاركة مصار للطياران للنقال الاد ،شركة مصار للطياران للخطاوط الجوياة :هما ،خال  شركتين تابعتين لها

يئاة تنشايط همان مان  التاذاكر المدعماة بيز في المعاملة بين شركات الساياحة يلتموقيامها با ،واإلقليمي_اكسبريس

مار الاذي وهاو األ ،الساياحة األخارى شاركات بااقيدونااً عان  ،(اضدهالمبلغ شركاتها التابعة ) ىحدإ إلىالسياحة 

و" هأنا والتاي تان  علاى ،مان قاانون حماياة المنافساة( هاـ/8)يثير شبهة مخالفاة للماادة  ون لوه ن تكوريظور ولوذ م 

نامول بوين ز  و  أ وناة البيوق والشورا  أو شوروص التيوالتمي ...  و/  :ال يطرة ولذ  وو  من يوة القيوام بموا روأت 

  ."بائنين أو مشتررن تتشابه مراكز م التنا درة

، فقد انتهى الجهاز إلى قبو  البالغ من حيث الشكل والموضوع.  ومن ث َّ

 

 :اإلصاة الزم   للدةا ة ثالثاً:

 

 ، حيث21/10/2013وحتى  21/7/2013الفترة من بوقد قام الجهاز بتحديد اإلطار الزمني لهذه الدراسة  هذا

ابق سوقد ت  وضع شهر  ،2013سبتمبر 21حتى سبتمبر  1موضوع البالغ في الفترة من  2013مبادرة تمت 

 .وشهر الحق على المبادرة كفترات استرشادية 

 

 :2013مصر أم الدنيا بلدنا أولذ بي ا  ةمبالةط ال ياحة و يئة ت شيةابناً: نظرة وامة ولذ 

 

لفح  محل ارة ماهية المبادعرض ث   واختصاصها، هيئة العامة لتنشيط السياحةتجدر اإلشارة إلى التعريف بال

 . 2013عام التي تمت في 

 

  ال ياحة:ت شيط النامة ل يئة 

 إلشراغ تأخضعو ،السياحة تنشيط هيئةشئت أن 19573لسنة  691رئيس الجمهورية رق   قراربناًء على 

 سياحي إقلي  كل في نشأتُ " أن على القرار ن وقد  ،ومنحها شخصية اعتبارية مستقلة ،ورقابة وزارة السياحة

بتعينه  قرار  يصدرستة أعضاء  من الهيئة وتتشكل ،(السياحة تنشيطهيئة ) تسمى هيئة العربية مصر بجمهورية

 . "المخت  الوزيرمن 

 أو الفني المستوى عرفو سياحياً، استغالله بقصد ،والتجارية الطبيعية الناحيتين من اإلقلي  بدراسة الهيئة ت تخ

 المعارض بإقامة والخارج الداخل في لإلقلي  والدعاية السياحة تنشيطو باإلقلي ، العام السياحي الوعي

  .الدعاية وسائل من و يرها والمهرجانات

 

 2013 يا...بلدنا أولذ بي ا"مبالةة "مصر أم الدن:  

                                                 
 .1957لسنة  691صورة ضوئية من قرار إنشاء الهيئة رق   3
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  المبالةة:  دف
 

العديد من بمما أدى إلى إلحاق الضرر  ،2011منذ عام األحداث السياسية نتيجة  السياحة الداخلية تتدهور

 ،لسياحةع وزارة امبادرة مشتركة مإلى إطالق وزارة الطيران المدني وهو ما دفع ، المنشئات السياحية والفنادق

دي  بادرة تقه المتشمل هذو ،وزيادة نسبة اإلشغا  في فنادق المدن السياحية ،يط السياحة الداخليةتهدغ إلى تنش

 .برنامج سياحي متكامل يشمل تذكرة الطائرة واإلقامة بالفنادق اات األربعة أو الخمسة نجوم

 

  المبالةة:آلية ت فيذ 
 

لعامة امصرية الهيئة الو ،يران للخطوط الجويةركة مصر للطمن ش لإبرام برتوكو  تعاون بين كبالمبادرة  تمت

خ( شاملة شرم الشي/)الغردقةإلى مشروع تسويق رحالت سياحية القيام ب وتضمن البرتوكو ، لتنشيط السياحة

طيران شركة الكرنك )قطاع السياحة بشركة مصر للل متاحة فقطاإلقامة وتذاكر الطيران بأسعار مخفضة 

 ةد المدعومللمقاع اإلجمالييكون العدد بحيث  ،2013سبتمبر 21حتى  1ترة من فالخال   ، واألسواق الحرة (

 .مقعد لكل من الغردقة وشرم الشيخ خال  الفترة المذكورة 5000حدود  في

 

يااً لكال ة دعمااً مالالهيئة المصارية العاماة لتنشايط الساياح بتقدي من المبادرات ،  تهااسابقتتميز هذه المبادرة عن و

 صادارهاإمصري( شامل الرساوم والضارائب لكال تاذكرة يات   هجني)خمسمائة  بمبلغداخل المبادرة  هعمقعد يت  بي

األساواق شاركة مصار للطياران وقطاع الساياحة ب - الكرنكشركة التي ستقوم بتنظيمها السياحية ضمن الرحالت 

 شاملة اإلقامة في الفنادق التي وافقت على الدخو  في المبادرة. - الحرة

 

ماع  ي المتكامالعها في إطار البرنامج السياحالدع  على تذكرة الطيران الداخلي مرتبط ببيجدير بالذكر أن ومن ال

 هاو لاداخليا الطيارانتاذكرة ألن الهادغ مان دعا  والاك  ،الفنادق السياحية التي وافقت على الدخو  في المبادرة 

 .يخة وشرم الشياحية الكائنة في منطقتي الغردقالستشغيل الفنادق  باإلضافة إلى ،تنشيط حركة السياحة الداخلية

 

مطبوعات أو  ةأي علىاستخدام شعار الهيئة  أحقيةشركة الكرنك  منحت الهيئة العامة لتنشيط السياحة الداخليةقد و

دفع  األمر الذي ،نجاحمن هذه المبادرة  هحققتنظراً لما و، المبادرةخال  فترة تسويق لكترونية إأي وسائل دعاية 

من خال  وقد ت  تنفيذها  ،"2013 قلوبنا في"مصر س  اجديدة بإطالق مبادرة بالسياحة ارتي الطيران ووز

 ومصر الجوية، والقطاع التجاري بمصر للطيران للخطوطالهيئة العامة لتنشيط السياحة برتوكو  بين 

 ،مصر للسياحة وشركة ،شركة سمارت للطيرانو اكسبريس، ورئيس قطاع السياحة )الكرنك(،_للطيران

 .4في هذه المبادرة وستكون الرحالت موجهة إلى األقصر وأسوان

 

 مدى توا ق مماة ات الشركة الُمبلغ ضد ا مق أحكام  انون حمارة الم ا  ة: خام اً:
 

قام الجهاز بفح  تصرفات شركة مصر للطيران )الُمبلغ ضدها( في السوق المصري في ضوء أحكام قانون 

لكشف عما إاا كان هناك ممارسات ضارة بالمنافسة من جانب الشركة خال  الفترة محل ل ،افسةحماية المن

ر على َمن تكون له السيطرة ظوالتي تن  على "يح ،(هـ/8) والمنصو  عليها في المادةمن عدمه، الدراسة 

                                                 
4 http://www.civilaviation.gov.eg/News/news%20pages%20ar/messs_2_1.html 
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امل بين بائعين أو مشترين التميز في أسعار البيع والشراء أو شروط التع /هـ…  :على سوق معنية القيام بما يأتي

 ."تتشابه مراكزه  التعاقدية

الداخلي المنتظ  من خال   يالجومجا  النقل بتعمل الوحيدة التي  الشركة هي ،5شركة مصر للطيران القابضة

وشركة مصر للطيران للنقل الداخلي  ،شركة مصر للطيران للخطوط الجوية :هما ،شركتين تابعتين لها

ة من الحصو  على يشركة سياح ةكي تتمكن أيو ،الداخلي طيرانالإصدار تذاكر تقوم بو ،واإلقليمي_اكسبريس

 .شركة مصر للطيرانمسبقة من بد من الحصو  على موافقة  تذاكر طيران ال

 تسويقند سأ التيو ،موضوع البالغ بلدنا أولى بينا" … التحري عن آلية تنفيذ مبادرة "مصر أم الدنيابو

بشركة مصر  قطاع السياحة -شركة الكرنك  يوه ،شركات مصر للطيران التابعة ىحدإلى برنامجها السياحي إ

  تبين التالي: - للطيران للسياحة واألسواق الحرة

 

  لمصرية االهيئة الجوية و شركة مصر للطيران للخطوطبين برتوكو  تعاون عن طريق ت  تنفيذ المبادرة

لطيران اع وزير وزير السياحة باالتفاق م –ن الوزير المخت  بناء على توجيهات م ،لتنشيط السياحة العامة

إلى  الداخليةلسياحة ا أن الهدغ من إبرامه تشجيع حركة لمن البرتوكو    الب د الثان ورد  حيث - يالمدن

حالت ويكون الك من خال  مشروع تسويق ر ،مقاصد السياحية تحديداً )الغردقة وشرم الشيخ(البعض 

 .(لحرةاقطاع السياحة بشركة مصر للطيران للسياحة واألسواق ظمها شركة الكرنك )تن ،سياحية شاملة

  اليرة األ وا تقوم شركة مصر للطيران لل ياحة و" الفقرة الثانية للب د الثالث من البرتوكوباكما ورد-

ر  ن نتاحةو يتم  ،ة اإل امة وتذكرة الطيرانة شاملي طاع ال ياحة )الكرنك( بت ورق ةحالت  ياح

ضة لمعروقصر حق تسويق الرحالت السياحية ا يوهو ما يعن ،"لشركة الكرنك  قط هالتذكرة المشاة نلي

 داخل المبادرة لشركة الكرنك فقط. 

 

  رل :   الفقرة األولذ والثانية تباواً ما  لمن البرتوكو لب د الخامسباكما ورد 

 هخم ومائة ن يو) بمبلوغ لاخول المبوالةة هند رتم بينالمصررة لت شيط ال ياحة لوماً مالياً لكل مق م الهيئةتقد -

هوا التو   وتقوم بت ظيمالشواملة ضومن الورحالت  نصداة امصرن( شامل الر وم والضرائب لكل تذكرة رتم 

  . طاع ال ياحة بشركة مصر للطيران واأل وا  اليرة -الكرنكشركة 

طووص كول مون شوركة مصور للطيوران للخكشف بندل التذاكر الت  توم بينهوا وون صرروق الكرنوك نلوذ رتم تقدرم  -

م شوركة ولوذ أن تقوو صبقاً لرحالت كل م هما، ،وشركة مصر للطيران للخطوص الداخلية واإل ليمية الجورة،

لودوم الت ودرد  يموة  الهيئوة المصوررة لت شويط ال وياحةمصر للطيران للخطووص الجوروة بر وق المطالبوة نلوذ 

 .    ذا الب د هالم تيق والمشاة نلي

 

الت الرح قد تمت بدع  من الهيئة المصرية لتنشيط السياحة على تذاكر الطيران المباعة داخل بادرةالمف

تسويق قوم بتل ،في البروتوكو  من جانب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة الكرنك تحديد شركةوت   ،السياحية

  .الشركات السياحية األخرى باقيعن  دوناً المبادرة 

                                                 
ابضة مع تسع شركات فرعية، وهي: "مصر للطيران للخطوط ، وتحولت إلى شركة ق2002تغير الهيكل القانوني لشركة مصر للطيران )المبلغ ضده( في  5

ران الخدمات صر للطيالجوية، ومصر للطيران إكسبريس، ومصر للطيران للسياحة والسوق الحرة )الكرنك(، ومصر للطيران للصيانة واألعما  الفنية، وم

عب وتلحن، لطيران للصناعات المكملة، ومصر للطيران للشاألرضية، ومصر للطيران للخدمات الجوية، ومصر للطيران الخدمات الطبية، ومصر ل

 http://www.egyptair.com/Arabic/Pages/Subsidiaries.aspx، الشركات التسع أدواراً تكميلية في خدمة صناعة النقل الجوي
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صر قدغ من الهيئة العامة لتنشيط السياحة واالتحاد المصري للغرغ السياحية أن اله ممثلون عنوقد أفاد 

ركة مصر ش إلىسيت  توجيهها  التيالدع   أموا الرقابة على  إحكام منالتمكن  هو ،المبادرة على الكرنك

 رقابة السوق.وللطيران 

 

الحملة إلى  توجيهت   حيث ،مصر للطيراند شبهة ممارسة احتكارية من جانب شركة ووجعدم يتبين  ،هبناًء علي

وقامت الهيئة العامة لتنشيط  ،من قبل وزارتي الطيران والسياحة لتنشيط السياحةبتدخل حكومي  شركة الكرنك

 . إليهالسابق اإلشارة   رض الواقع عن طريق البرتوكوأالسياحة بتفعيل الك على 

 

 قصر من والمتضررة ،الكرنك لشركة القانوني المركز ذاتبتتمتع  التيللشركات السياحية  يجوز عليه، بناءً 

هيئة تنشيط  بتوجيه ،الخا  الوزيرعلى قرار  للطعن اللجوء ،الكرنك شركة على المبادرة تسويق في الحق

وفق أحكام  ،إللغائه الدولةمجلس  أمام إلى شركة الكرنك دوناً عن باقي الشركات األخرى اً مباشر اً السياحة دعم

  .اإلداريةالقرارات  ىعلالنظر في الطعون  بها اعتباره الجهة المنوطب ،( من قانون مجلس الدولة10ة )ن  الماد

 

 ( من قانون حماية المنافسة.هـ/8ن  المادة )الشركة المبلغ ضدها لعدم مخالفة  وعليه يتبين
 

 :الخالصة والتوصيات  ال ا:

 :الخالصة (أ

 قطاع السياحة  - شركة الكرنكوهي  ،ركاتها التابعةش ىحدإيز يعدم قيام شركة مصر للطيران بتم

بمنحها تذاكر طيران  ،خرىالشركات السياحية األ باقيعن  - بشركة مصر للطيران واألسواق الحرة

فقد  "،2013 بلدنا أولى بينا ... أم الدنيا مصر"بمبادرة حق تسويق الحملة الخاصة عالوة على  ،مخفضة

 شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والهيئة المصرية العامةبين برتوكو  تعاون بالمبادرة تمت 

 .لتنشيط السياحة بناء على توجيهات من الوزير المخت 

 ( من قانون حماية المنافسة.ـه/8عدم قيام الشركة المبلغ ضدها بمخالفة حك  ن  المادة ) 

 :توصيات (ب

 

 .حفظ البالغ مع إخطار المبلغ والمبلغ ضده بقرار الجهاز -

بقصد تنشيط السياحة والسياحة بأهمية عدم قصر توجيه الدع   ييري الطيران المدنبة كل من وزمخاط -

 ،عن السوق ينتج عنه من انخفاض أسعار شركات القطاع العامقد لما  ،العام فقطاألعما  لشركات قطاع 

 .امن انطباع عند الجمهور بأن شركات السياحة الخاصة تبالغ في أسعارهالك وما قد يثيره 

المختلفة بأهمية عدم تمييز شركة الكرنك وشركات قطاع  باألقالي مخاطبة هيئات تنشيط السياحة  -

يترتب على الك من قد لما  ،السياحةتنشيط هيئة استخدام شعار بمنحها حق  ،العام بشكل عاماألعما  

  .لهااألخرى المنافسة هذه الشركات وضع مميز على حساب شركات السياحة الداخلية  إعطاء


