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ال�سوق  اإىل  الأ�سخا�ص  دخول  ي�سمن  مبا  القت�سادية  الوحدات  خمتلف 

حماية  جهاز  ويتوىل    . ال�سوق  حتكم  التى  للقواعد  وفقًا  منها  واخلروج 

الأ�سواق  مراقبة  بالقانون،  املن�ساأ  الحتكارية،  املمار�سات  ومنع  املناف�سة 

وفح�ص احلالت ال�سارة باملناف�سة بناء على �سكوى يتقدم بها ال�سخ�ص، 

اأو على درا�سة يقوم بها اجلهاز ت�سري اىل وجود خمالفة للأحكام الواردة 

فـي القانون.

وت�سمل �سيا�سة جهاز حماية املناف�سة ن�سر ثقافة املناف�سة، والتوعية باأحكام 

اجلهاز  علقة  و�سرح  ال�سوق،  فـي  العاملني  الأ�سخا�ص  ملختلف  القانون 

هذا  معينة.   اقت�سادية  لقطاعات  املنظمة  الأخرى  الرقابية  بالأجهزة 

والدورات  العمل  وور�ص  واملوؤمترات  الندوات  فـي  امل�ساركة  بالإ�سافة اىل 

التدريبية املختلفة على امل�ستويني الوطني والدويل، لتبادل الآراء ووجهات 

النظر فـي جمال املناف�سة لرفع م�ستوى الأداء فـي اجلهاز.

وتقدمي  بالقانون.  للتعريف  كو�سيلة  الكتيب  هذا  باإ�سدار  اجلهاز  ويقوم 

املعلومات اللزمة عن دور ومهام اجلهاز، وكيفـية تطبيق القانون وتوعية 

ال�سارة  املمار�سات  من  باأي  القيام  لعدم  بال�سوق  العاملني  الأ�سخا�ص 

احلالت  عن  الإبلغ  كيفـية  وكذلك  القانون،  عنها  ينهى  التى  باملناف�سة 

للبلغ  ال�ساأن منوذجًا  اأعد اجلهاز فـي هذا  اإنتهاكًا له.  وقد  التى تعترب 

ومنوذجًا للإخطار للت�سهيل على املتعاملني معه.

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

اأ/ منى ي�س

بداأت م�سر التحول التدريجي اإىل نظام اقت�ساد 

العاملي.   القت�ساد  بقاطرة  للحاق  احلر  ال�سوق 

وفـي هذا الإطار انتهجت العديد من ال�سيا�سات 

والربامج التي تهدف اإىل تنمية وتطوير خمتلف 

وجذب  واخلدمية  الإقت�سادية  القطاعات 

ال�ستثمارات الوطنية والأجنبية لتحقيق الرخاء 

القت�سادي ب�سفة عامة. وتعترب املناف�سة احلرة من الركائز الأ�سا�سية 

لتحقيق التنمية امل�ستدامة والرخاء القت�سادي.

واخل�سخ�سة  ال�ستثمار  وجذب  التجارة  حترير  �سيا�سات  توؤدي  قد 

التي تتهجها احلكومة اإىل زيادة الرتكز اأو اإىل خلق و�سع م�سيطر لأحد 

الأ�سخا�ص فـي ال�سوق، مما قد يوؤثر �سلبًا على الن�ساط القت�سادي، كذلك 

اأو  ال�سوقية  زيادة ح�ستها  اإىل  ت�سعى  التي  الأ�سخا�ص  بني  التناف�ص  فاإن 

لتعظيم عائد ا�ستثماراتها قد ينتج عنه بع�ص الت�سوهات التي متنع حرية 

املناف�سة اأو تقيدها اأو ت�سر بها.

ال�سادر  الحتكارية  املمار�سات  ومنع  املناف�سة  حماية  قانون  جاء  وقد 

بني  املناف�سة  قواعد  وتثبيت  لر�ساء   2005 ل�سنة   )3( رقم  بالقانون 
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قانـــون 

حماية املناف�سة ومنع املمار�سات االحتكارية 

ل  الذي  النحو  على  القت�صادي  الن�صاط  ممار�صة  تكون     1 مادة 

كله  وذلك  بها،  الإ�صرار  اأو  تقييدها  اأو  املناف�صة  اإىل منع حرية  يوؤدى 

وفق اأحكام القانون.

الآتية  بالكلمات  يق�صد  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  فـي       2 مادة 

املعنى املبني قرين كل منها:

العتبارية،  والأ�صخا�س  الطبيعيون  الأ�صخا�س  الأ�شخا�س:  اأ( 

املالية  والتجمعات  والروابط  والحتادات،  القت�صادية،  والكيانات 

من  وغريها  تاأ�صي�صها،  طرق  اختالف  على  الأ�صخا�س  وجتمعات 

مبا  التنفـيذية  الالئحة  حتدده  الذي  النحو  على  املرتبطة  الأطراف 

يتفـق مع اأهداف واأحكام هذا القانون.

ب( املنتجات:  ال�صلع واخلدمات.

ج( اجلهاز: جهاز حماية املناف�صة ومنع املمار�صات الحتكارية املن�صاأ 

طبقا لأحكام هذا القانون.

املمار�صات  ومنع  املناف�صة  حماية  جهاز  اإدارة  جمل�س  املجل�س:  د( 

االحتكارية.

رئي�س اجلمهورية

قرر جمل�س ال�شعب القانون الأتي ن�شه، وقد اأ�شدرناه:

)املادة الأوىل(

يعمل باأحكام القانون املرافق فـي �صاأن حماية املناف�صة ومنع املمار�صات 

االحتكارية.

)املادة الثانية(

القانون  اأحكام  بتطبيق  املخت�س  الوزير  هو  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

املرافق.

)املادة الثالثة(

جمل�س  رئي�س  من  بقرار  املرافق  للقانون  التنفـيذية  الالئحة  ت�صدر 

الوزراء وذلك خالل �صهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

)املادة الرابعة(

ين�صر هذا القانون فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به بعد ثالثة اأ�صهر 

من اليوم التايل لتاريخ ن�صره.

يب�صم هذا القانون بخامت الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

�شدر برئا�شة اجلمهورية فـي 6 املحرم �شنة 1426 هـ

)املوافق 15 فرباير �شنة 2005 م(

ح�شني مبارك
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حمل  للمنتجات  ال�صراء  اأو  البيع  اأ�صعار  تثبيت  اأو  خف�س  اأو  رفع 

التعامل.

اقت�صام اأ�صواق املنتجات اأو تخ�صي�صها على اأ�صا�س من املناطق اجلغرافـية 

 اأو 
)1(

اأو مراكز التوزيع اأو نوعية العمالء اأو ال�صلع اأو احل�ص�س ال�صوقية

املوا�صم اأو الفرتات الزمنية.

املناق�صات  فـي  الدخـول  المتناع عن  اأو  بالتقدم  يتعلق  فـيما  التن�صيق 

واملزايدات واملمار�صات و�صائر عرو�س التوريد.

لل�صلع  الت�صويق  اأو  التوزيع  اأو  الإنتاج  اأو  الت�صنيع  عمليات  تقييد 

من  احلد  اأو  حجمه  اأو  املنتج  نوع  تقييد  ذلك  وي�صمل  اخلدمات  اأو 

.
)2(

توافره

مادة 7      يحظر التفاق اأو التعاقد بني ال�صخ�س واأي من مورديه 

اأو من عمالئه، اإذا كان من �صاأنه احلد من املناف�صة.

مادة 8     يحظر على من تكون له ال�صيطرة على �صوق معنية القيام 

باأي مما ياأتي:

)1(- احل�س�ص ال�سوقية م�سافة بالقانون رقم 190 ل�سنة 2008، اجلريدة الر�سمية 

.2008 يونية   22 فـي  )اأ(  مكرر   25 – العدد 
)2(- معدلة بالقانون رقم 190 ل�سنة 2008، اجلريدة الر�سمية – العدد 25 مكرر 

)اأ( فـي 22 يونية 2008.

اأحكام هذا القانون هي ال�صوق  مادة 3    ال�صوق املعنية فـي تطبيق 

اجلغرافـي.  والنطاق  املعنية  املنتجات  هما  عن�صرين  على  تقوم  التي 

وتكون املنتجـات املعنيـة تلك التي يعد كل منها بديال عمليا و مو�صوعيا 

عن الآخر، ويعنى النطاق اجلغرافـي منطقة جغرافـية معينة تتجان�س 

اأخذ فر�س التناف�س املحتملة فـي العتبار،  فـيها ظروف التناف�س مع 

وذلك كله وفقا للمعايري التي تبينها الالئحة التنفـيذية مبا يتفق مع 

اأهداف واأحكام هذا القانون.

مادة 4    ال�صيطرة على �صوق معنية فـي تطبيق اأحكام هذا القانون 

هي قدرة ال�صخ�س الذي تزيد ح�صته على )25%( من تلك ال�صوق على 

تكون  اأن  دون  بها  املعرو�س  اأو حجم  الأ�صعار  فعال على  تاأثري  اإحداث 

ملناف�صيه القدرة على احلد من ذلك.

ويحدد اجلهاز حالت ال�صيطرة وفقا لالإجراءات التي تبينها الالئحة 

التنفـيذية لهذا القانون.

فـي  ترتكب  التي  الأفعال  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�صرى     5 مادة 

اخلارج اإذا ترتب عليها منع حرية املناف�صة اأو تقييدها اأو الإ�صرار بها 

فـي م�صر والتي ت�صكل جرائم طبقا لهذا القانون.

اأية  اأ�صخا�س متناف�صة فـي  التعاقد بني  اأو  يحظر التفاق  مادة 6   

�صوق معنية اإذا كان من �صاأنه اإحداث اأي مما ياأتي:
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هذا  اإتاحة  اأن  رغم  خدماتهم،  اأو  مرافقهم  من  يحتاجه  ما  ا�صتخدام 

ال�صتخدام ممكن اقت�صاديا.

تكلفتها  متو�صط  اأو  احلدية  تكلفتها  عن  يقل  ب�صعر  منتجات  بيع  ح( 

املتغرية.

ط( اإلزام مورد بعدم التعامل مع مناف�س.

تطبيق  واإجراءات  �صروط  القانون  لهذا  التنفـيذية  الالئحة  وتبني 

اأحكام هذه املادة.

مادة 9      ل ت�صرى اأحكام هذا القانون بالن�صبة للمرافق العامة التي 

تديرها الدولة.

وللجهاز بناء على طلب ذوى ال�صاأن اأن يخرج من نطاق احلظر كل اأو 

بع�س الأفعال املن�صو�س عليها فـي املواد )6، 7، 8( املرافق العامة التي 

تديرها �صركات خا�صعة لأحكام القانون اخلا�س اإذا كان من �صاأن ذلك 

اآثار احلد  تفوق  للم�صتهلك  اأو حتقيق منافع  العامة  امل�صلحة  حتقيق 

حتددها  التي  والإجراءات  لل�صوابط  وفقا  وذلك  املناف�صة،  حرية  من 

الالئحة التنفـيذية لهذا القانون.

الوزراء حتديد �صعر بيع منتج  مادة 10   يجوز بقرار من جمل�س 

اأ�صا�صي اأو اأكرث لفرتة زمنية حمددة وذلك بعد اأخذ راأى اجلهاز.

بق�صد  احلكومة  تربمه  اتفاق  اأي  باملناف�صة  �صارا  ن�صاطا  يعترب  ول 

تطبيق الأ�صعار التي يتم حتديدها.

اأ( فعل من �صاأنه اأن يوؤدى اإىل عدم الت�صنيع اأو الإنتاج اأو التوزيع ملنتج 

لفرتة اأو فرتات حمددة.

ب( المتناع عن اإبرام �صفقات بيع اأو �صراء منتج مع اأي �صخ�س اأو وقف 

التعامل معه على نحو يوؤدى اإيل احلد من حريته فـي دخول ال�صوق اأو 

اخلروج منه فـي اأي وقت.

ج( فعل من �صاأنه اأن يوؤدى اإىل القت�صار على توزيع منتج دون غريه، 

اأو  اأو موا�صم  اأو عمالء  توزيع  اأو مراكز  اأ�صا�س مناطق جغرافـية  على 

فرتات زمنية وذلك بني اأ�صخا�س ذوى عالقة راأ�صية.

د( تعليق اإبرام عقد اأو اتفاق بيع اأو �صراء ملنتج على �صرط قبول التزامات 

اأو منتجات تكون بطبيعتها اأو مبوجب ال�صتخدام التجاري للمنتج غري 

مرتبطة به اأو مبحل التعامل الأ�صلي اأو التفاق.

بني  التعامل  �صروط  فـي  اأو  ال�صراء  اأو  البيع  اأ�صعار  فـي  التمييز  هـ( 

.
)3(

بائعني اأو م�صرتين تت�صابه مراكزهم التعاقدية

و( المتناع عن اإنتاج اأو اإتاحة منتج �صحيح متى كان اإنتاجه اأو اإتاحته 

ممكنة اقت�صاديا.

له  مناف�س  ل�صخ�س  يتيحوا  األ  معه  املتعاملني  على  ي�صرتط  اأن  ز( 

)3(- معدلة بالقانون رقم 190 ل�سنة 2008، اجلريدة الر�سمية – العدد 25 مكرر 

)اأ( فـي 22 يونية 2008.
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كافة  فـي  اجلهاز  يخدم عمل  دائمة مبا  ب�صورة  وتطويرها  وحتديثها 

واإجراء  بيانات  قاعدة  واإن�صاء  املناف�صة.  بحماية  املرتبطة  املجالت 

الدرا�صات والبحوث الالزمة لك�صف احلالت ال�صارة باملناف�صة. 

5( اتخاذ التدابري املن�صو�س عليها فـي املادة )20( من هذا القانون.

بتنظيم  املتعلقة  واللوائح  القوانني  م�صروعات  فـي  الراأي  اإبداء   )6

املناف�صة.

7( التن�صيق مع الأجهزة النظرية فـي الدول الأخرى بالن�صبة لالأمور 

ذات الهتمام امل�صرتك.

8( تنظيم برامج تدريبية وتثقيفـية بهدف التوعية باأحكام هذا القانون 

ومبادئ ال�صوق احلرة بوجه عام.

والإجراءات  والتو�صيات  القرارات  تت�صمن  دورية  ن�صرة  اإ�صدار   )9

والتدابري التي يتخذها اجلهاز وغري ذلك مما يت�صل ب�صئونه.

امل�صتقبلية  وخطته  اجلهاز  اأن�صطة  عن  �صنوي  تقرير  اإعداد   )10

جمل�س  من  اعتماده  بعد  املخت�س  الوزير  على  ليعر�س  ومقرتحاته 

الإدارة، وتر�صل ن�صخة منه اإىل جمل�صي ال�صعب وال�صورى.

وحتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتبعها اجلهاز 

هذا  لأحكام  خمالفة  ت�صكل  اأو  تت�صمن  التي  الأفعال  واإثبات  لتحقيق 

القانون.

مادة 11   ين�صاأ جهاز ي�صمى جهاز حماية املناف�صة ومنع املمار�صات 

الحتكارية يكون مقره القاهرة الكربى وتكون له ال�صخ�صية العتبارية 

العامة، يتبع الوزير املخت�س، ويتوىل على الأخ�س ما يلي:

1( تلقى الطلبات باتخاذ اإجراءات التق�صي والبحث وجمع ال�صتدللت 

بالن�صبة حلالت التفاقات واملمار�صات  الإجراءات  باتخاذ هذه  والأمر 

الالئحة  حتددها  التي  لالإجراءات  طبقا  وذلك  باملناف�صة،  ال�صارة 

التنفـيذية لهذا القانون.

2( تلقى الإخطارات املن�صو�س عليها فـي الفقرة الثانية من املادة )19( 

 .
)4(

من هذا القانون

الإخطار  وبيانات  ميعاد  القانون  لهذا  التنفـيذية  الالئحة  وحتدد 

وامل�صتندات التي يجب اإرفاقها به واإجراءات تقدميه.

3( يلتزم الأ�صخا�س مبوافاة اجلهاز مبا يطلبه من البيانات اأو الأوراق 

اأو امل�صتندات الالزمة ملمار�صة اخت�صا�صاته وذلك خالل املواعيد التي 

 .
)5(

يحددها

القت�صادي  الن�صاط  عن  متكاملة  ومعلومات  بيانات  قاعدة  اإعداد   )4

)4(- معدلة بالقانون رقم 190 ل�سنة 2008، اجلريدة الر�سمية – العدد 25 مكرر 

)اأ( فـي 22 يونية 2008.

)5(- م�سافة بالقانون رقم 190 ل�سنة 2008، اجلريدة الر�سمية – العدد 25 مكرر 

)اأ( فـي 22 يونية 2008.
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ول يجوز لأي ع�صو فـي املجل�س اأن ي�صارك فـي املداولت اأو الت�صويت 

اأو بينه وبني  فـي حالة معرو�صة على املجل�س تكون له فـيها م�صلحة 

اأحد اأطرافها �صلة قرابة اإىل الدرجة الرابعة اأو يكون قد مثل اأو ميثل 

اأحد الأطراف.

من  به  ال�صتعانة  يرى  من  اجتماعاته  حل�صور  يدعو  اأن  وللمجل�س 

املتخ�ص�صني، وذلك دون اأن يكون له �صوت معدود فـي الت�صويت.

اأحكام  مع  يتفق  مبا  املجل�س  اخت�صا�صات  التنفـيذية  الالئحة  وحتدد 

هذا القانون واإجراءات الدعوة اإىل اجتماعاته ونظام العمل فـيه.

موازنات  منط  على  تعد  م�صتقلة  موازنة  للجهاز  يكون     14 مادة 

اإىل  مالية  �صنة  من  منها  الفائ�س  ويرحل  اخلدمية  العامة  الهيئات 

اأخرى، وتتكون موارد اجلهاز مما ياأتي:

1( ما يخ�ص�س للجهاز فـي املوازنة العامة للدولة.

2( املنح والهبات واأية موارد اأخرى يقبلها جمل�س اإدارة اجلهاز مبا ل 

يتعار�س مع اأهدافه.

3( ح�صيلة الر�صوم املن�صو�س عليها فـي هذا القانون.

بتعيينه  ي�صدر  متفرغ  تنفـيذي  مدير  للجهاز  يكون     15 مادة 

وبتحديد معاملته املالية واخت�صا�صاته قرار من الوزير املخت�س بناء 

على تر�صيح من رئي�س اجلهاز.

مادة 12      يتوىل اإدارة اجلهاز جمل�س اإدارة ي�شدر بت�شكيله 

قرار من الوزير املخت�س، وذلك على الوجه الآتي:

1( رئي�س متفرغ من ذوى اخلربة املتميزة.

رئي�س  يختاره  رئي�س  نائب  بدرجة  الدولة  جمل�س  من  م�صت�صار   )2

جمل�س الدولة.

3( اأربعة ميثلون الوزارات املعنية ير�صحهم الوزير املخت�س.

4( ثالثة من املتخ�ص�صني وذوى اخلربة.

ال�صناعات  واإحتاد  التجارية  للغرف  العام  الإحتاد  ميثلون  5(�صتة 

والإحتاد  الأهلية  للجمعيات  العام  والإحتاد  البنوك  واإحتاد  امل�صرية 

العام حلماية امل�صتهلك والإحتاد العام لعمال م�صر، على اأن يختار كل 

اإحتاد من ميثله.

وتكون مدة املجل�س اأربع �صنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة.

واأع�صاء  لرئي�س  املالية  املعاملة  حتديد  الت�صكيل  قرار  ويت�صمن 

املجل�س.

مادة 13      يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�صه مرة على الأقل كل 

�صهر وكلما دعت ال�صرورة، وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�صور ع�صرة 

من اأع�صائه، وت�صدر قراراته باأغلبية اأع�صائه.
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حكومية  جهة  اأي  لدى  الإطالع  فـي  احلق  العاملني  لهوؤلء  ويكون 

املعلومات  على  واحل�صول  وامل�صتندات  الدفاتر  على  حكومية  غري  اأو 

والبيانات الالزمة لفح�س احلالت املعرو�صة على اجلهاز.

مادة 18     حتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون فئات الر�صوم 

التي ي�صتحقها اجلهاز مقابل ما يوؤديه من خدمات، وذلك مبا ل يجاوز 

ع�صرة اآلف جنيه لكل حالة.

مادة 19     يجوز لأي �صخ�س اإبالغ اجلهاز باأية خمالفة تقع لأحكام 

هذا القانون.

وعلى الأ�صخا�س الذين يتجاوز رقم اأعمالهم ال�صنوي فـي اآخر ميزانية 

مائة مليون جنيه اأن يخطروا اجلهاز لدى اكت�صابهم لأ�صول اأو حقوق 

اأو  دمج  اأو  اندماجات  اأو  احتادات  اإقامة  اأو  اأ�صهم  اأو  انتفاع  اأو  ملكية 

للقواعد  وفقا  بذلك  اأكرث  اأو  �صخ�صني  اإدارة  بني  اجلمع  اأو  ا�صتحواذ 

 .
)6(

والإجراءات التي حتددها الالئحة التنفـيذية لهذا القانون

مادة 20     على اجلهاز عند ثبوت خمالفة اأحد الأحكام الواردة باملواد 

)6، 7، 8( من هذا القانون تكليف املخالف بتعديل اأو�صاعه واإزالة املخالفة 

فورا، اأو خالل فرتة زمنية يحددها جمل�س اإدارة اجلهاز واإل وقع التفاق 

اأو التعاقد املخالف للمادتني )6، 7( من هذا القانون باطال.

)6(- م�سافة بالقانون رقم 190 ل�سنة 2008، اجلريدة الر�سمية – العدد 25 مكرر 

)اأ( فـي 22 يونية 2008.

وميثل املدير التنفـيذي اجلهاز لدى الغري واأمام الق�صاء.

له  يكون  اأن  دون  الإدارة  جمل�س  اجتماعات  التنفـيذي  املدير  ويح�صر 

�صوت معدود.

فـيه  العمل  بتنظيم  املتعلقة  اللوائح  اجلهاز  اإدارة  جمل�س  وي�صع 

املالية والإدارية للعاملني به دون التقيد بالقواعد والنظم  وبال�صئون 

من  بقرار  اللوائح  هذه  وت�صدر  بالدولة،  املدنيني  للعاملني  املقررة 

الوزير املخت�س.

مادة 16       يحظر على العاملني باجلهاز اإف�صاء املعلومات اأو البيانات 

اأو الك�صف عن  اأحكام هذا القانـون  املتعلقة باحلالت اخلا�صة بتطبيق 

اأثنـاء فحـ�س هذه احلالت  اأو تداولهـا  م�صادرها، والتي يتم تقدميهـا 

واتخاذ الإجراءات واإ�صدار القرارات اخلا�صة بها.

ول يجوز ا�صتخدام هذه املعلومات والبيانات وم�صادرها لغري الأغرا�س 

التي قدمت من اأجلها.

ويحظر على العاملني باجلهاز القيام باأي عمل، ملدة عامني من تاريخ 

تركهم للخدمة، لدى الأ�صخا�س الذين خ�صعوا للفح�س اأو اخلا�صعني 

له فـي ذلك التاريخ.

مادة 17     يكون للعاملني باجلهاز الذين ي�صدر بتحديدهم قرار 

من وزير العدل بالتفاق مع الوزير املخت�س بناء على اقرتاح املجل�س 

�صفة ال�صبطية الق�صائية فـي تطبيق اأحكام هذا القانون.
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حدها الأق�صى ثالثمائة مليون جنيه، وت�صاعف الغرامة بحديها فـي 

حالة العود. 

  يعاقب بغرامة ل تقل عن ع�صرة اآلف جنيه ول 
)8(

مادة 22 مكرر   

جتاوز مائة األف جنيه كل من:

1( اأخل بواجب الإخطار املن�صو�س عليه فـي الفقرة الثانية من املادة 

)19( من هذا القانون.

2( امتنع عن موافاة اجلهاز بالبيانات اأو الأوراق اأو امل�صتندات املن�صو�س 

عليها فـي الفقرة الثالثة من املادة )11( من هذا القانون.

ومع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�صد تكون العقوبة الغرامة التي ل تقل 

اإمداد  فـي حالة  األف جنيه  تتجاوز مائتي  األف جنيه ول  عن ع�صرين 

اجلهاز ببيانات اأو اأوراق اأو م�صتندات غري �صحيحة مع العلم بذلك.

اأ�صد    مع عدم الإخالل باأية عقوبة 
)9(

مادة )22( مكررا )اأ(  

ين�س عليها القانون، يعاقب بغرامة ل تقل عن ع�صرين األف جنيه ول 

األف جنيه كل من مل يلتزم بتنفـيذ قرارات اجلهاز  تتجاوز خم�صمائة 

)8(- م�سافة بالقانون رقم 190 ل�سنة 2008، اجلريدة الر�سمية – العدد 25 مكرر 

)اأ( فـي 22 يونية 2008.

)9(- م�سافة بالقانون رقم 190 ل�سنة 2008، اجلريدة الر�سمية – العدد 25 مكرر 

)اأ( فـي 22 يونية 2008.

بعد  اأو  فورا،  املحظورة  املمار�صات  بوقف  قرارا  ي�صدر  اأن  وللمجل�س 

واإزالة  الأو�صاع  تعديل  دون  اإليها  امل�صار  الزمنية  الفرتة  انق�صاء 

املخالفة.

وذلك كله دون الإخالل باأحكام امل�صئولية النا�صئة عن هذه املخالفات.

مادة 21    ل يجوز رفع الدعوى اجلنائية اأو اتخاذ اإجراءات فـيها 

بالن�صبة اإىل الأفعال املخالفة لأحكام هذا القانون اإل بطلب من الوزير 

املخت�س اأو من يفو�صه.

وللوزير املخت�س اأو من يفو�صه الت�صالح فـي اأي من تلك الأفعال قبل 

اأداء مبلغ ل يقل عن مثلي احلد  �صدور حكم بات فـيها، وذلك مقابل 

الأدنى للغرامة ول يجاوز مثلي حدها الأق�صى.

ويعترب الت�صالح مبثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى اجلنائية ويرتتب 

ب�صاأنها  �صدر  التي  الواقعة  ذات  عن  اجلنائية  الدعوى  انق�صاء  عليه 

طلب رفع الدعوى.

اأي  عليها  ين�س  اأ�صد  عقوبة  باأية  الإخالل  عدم  مع    
)7(

  22 مادة 

قانون اآخر يعاقب على كل خمالفة لأحكام اأي من املواد )6، 7، 8( من 

هذا القانون بغرامة ل يقل حدها الأدنى عن مائة األف جنيه، ول يجاوز 

)7(- معدلة بالقانون رقم 190 ل�سنة 2008، اجلريدة الر�سمية – العدد 25 مكرر 

)اأ( فـي 22 يونية 2008.
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  فـي حالة ارتكاب اأي من اجلرائم املن�صو�س عليها فـي 
)10(

مادة 26   

الإعفاء  اأن تقرر  القانون، يجوز للمحكمة،  املادتني )6(، )7( من هذا 

لكل من  بها،  املق�صي  العقوبة  ن�صف  تزيد عن  بن�صبة ل  العقوبة  من 

بادر من املخالفـني باإبالغ اجلهاز باجلرمية وبتقدمي ما لديه من اأدلة 

على ارتكابها، ومن تقدر املحكمة اأنه اأ�صهم فـي الك�صف عن عنا�صرها 

وجمع  والبحث  التق�صي  مراحل  من  مرحلة  اأية  فـي  اأركانها  واإثبات 

ال�صتدللت والتحقيق واملحاكمة.

)10(- م�سافة بالقانون رقم 193 ل�سنة 2008، اجلريدة الر�سمية – العدد 25 مكرر 

)ب( فـي 22 يونية 2008.

ال�صادرة تطبيقا لن�س املادة )20( من هذا القانون.

وفـي حالة العود ت�صاعف العقوبة بحديها الأدنى والأق�صى.

مادة 23    مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�صد ين�س عليها اأي قانون 

القانون  هذا  من   )16( املادة  اأحكام  من  اأي  خمالفة  على  يعاقب  اآخر 

بغرامة ل تقل عن ع�صرة اآلف جنيه ول جتاوز خم�صني األف جنيه.

مادة 24     يحكم بن�صر الأحكام النهائية ال�صادرة بالإدانة فـي الأفعال 

امل�صار اإليها فـي املادة )22( من هذا القانون فـي اجلريدة الر�صمية وفـي 

جريدتني يوميتني وا�صعتي النت�صار على نفقة املحكوم عليه.

مادة 25     يعاقب امل�صئول على الإدارة الفعلية لل�صخ�س العتباري 

باملخالفة  ترتكب  التي  الأفعال  عن  املقررة  العقوبات  بذات  املخالف 

التي  بالواجبات  اإخالله  بها وكان  اإذا ثبت علمه  القانون،  لأحكام هذا 

تفر�صها عليه تلك الإدارة قد اأ�صهم فـي وقوع اجلرمية.

الوفاء مبا يحكم  بالت�صامن عن  م�صئول  العتباري  ال�صخ�س  ويكون 

به من عقوبات مالية وتعوي�صات اإذا كانت املخالفة قد ارتكبت من اأحد 

العاملني به با�صم ال�صخ�س العتباري اأو ل�صاحله.



قـانـون رقـم 3 ل�سنـة 2005- باإ�سدار قانون حماية املناف�سة - ومنع املمار�سات االحتكارية

20

قـانـون رقـم 3 ل�سنـة 2005- باإ�سدار قانون حماية املناف�سة - ومنع املمار�سات االحتكارية

21

قرر :

)املادة الأوىل(

ومنع  املناف�صة  حماية  لقانون  التنفـيذية  الالئحة  باأحكام  يعمل 

املمار�صات الحتكارية ال�صادر بالقانون رقم 3 ل�صنة 2005 املرفقة .

)املادة الثانية(

اليوم  اعتباراً من  به  الر�صمية  ويعمل  القرار فى اجلريدة  ين�صر هذا 

التاىل لتاريخ ن�صره.

�صدر برئا�صة جمل�س الوزراء فـي 11 رجب �صنة 1426هـ

)املوافق 16 اأغ�صط�س �صنة 2005م(.

رئي�س جمل�س الوزراء

دكتور/ اأحمد نظيف

قرار رئي�س جمل�س الوزراء

رقم 1316 ل�سنة 2005

باإ�شدار الالئحة التنفـيذية

لقانون حماية املناف�شة ومنع املمار�سات االحتكارية

ال�شادر بالقانون رقم 3 ل�سنة 2005

رئي�س جمل�س الوزراء

بعد الطالع على الد�صتور ،

ال�صادر  الحتكارية  املمار�صات  ومنع  املناف�صة  حماية  قانون  وعلى 

بالقانون رقم 3 ل�صنة 2005.

وبناء على ما ارتاآه جمل�س الدولة .
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منع حرية املناف�صة اأو تقييدها اأو الإ�صرار بها ، وذلك كله وفق اأحكام 

القانون وهذه الالئحة.

مادة )3(

ت�صرى اأحكام القانون وهذه الالئحة على الأفعال، مبا فـيها املمار�صات 

اأو العقود اأو التفاقات، التى ت�صكل جرائم طبقاً للقانون والتى ترتكب 

فى اخلارج  اإذا ترتب عليها منع حرية املناف�صة اأو تقييدها اأو الإ�صرار 

بها فى م�صر.

الف�شل الثانى - تعاريف

مادة )4(

العبارات  من  بكل  يق�صد  الالئحة  وهذه  القانون  اأحكام  تطبيق  فى 

والكلمات الواردة فى املواد التالية املعنى املبني لها فى هذه املواد.

مادة )5(

الأ�شخا�س

العتبارية  والأ�صخا�س  الطبيعيون  الأ�صخا�س  بالأ�صخا�س،  يق�صد 

املالية  والتجمعات  والروابط  والحتادات  القت�صادية  والكيانات 

كانت  اأيا  وذلك  تاأ�صي�صها،  طرق  اختالف  على  الأ�صخا�س  وجتمعات 

اأو املراكز  اإدارتها  اأو مراكز  اأو جن�صياتها  طرق متويل هذه الأ�صخا�س 

الرئي�صية لأن�صطتها.

الالئحة التنفـيذية

لقانون حماية املناف�شة ومنع املمار�شات الحتكارية

ال�شادر بالقانون رقم 3 ل�سنة 2005

الباب الأول - اأحكام عامة وتعاريف

الف�شل الأول - اأحكام عامة

مادة )1(

فى تطبيق اأحكام هذه الالئحة يق�صد بالقانون قانون حماية املناف�صة 

و   ،2005 ل�صنة   3 رقم  بالقانون  ال�صادر  الحتكارية  املمار�صات  ومنع 

بالوزير املخت�س رئي�س جمل�س الوزراء .

كما يق�صد باجلهاز جهاز حماية املناف�صة ومنع املمار�صات الحتكارية 

املن�صاأ طبقاً لأحكام القانون، ومبجل�س الإدارة جمل�س اإدارة جهاز حماية 

املناف�صة ومنع املمار�صات الحتكارية .

مادة )2(

اإىل  يوؤدى  ل  الذى  النحو  على  القت�صادى  الن�صاط  ممار�صة  تكون 
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3( ما اإذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على اأ�صا�س حتول 

الن�صبى فى  التغري  اأخرى نتيجة  اإىل منتجات  املنتجات  امل�صرتين عن 

ال�صعر اأو فى العوامل التناف�صية الأخرى .

4( ال�صهولة الن�صبية التى ميكن بها لالأ�صخا�س الأخرى دخول �صوق 

املنتج.

5( مدى توافر املنتجات البديله اأمام امل�صتهلك . 

ثانيا - النطاق اجلغرافى: هـو املنطقة اجلغرافـية التى تتجان�س فـيها 

ظروف التناف�س ، وفى هذا ال�صدد يوؤخذ فى العتبار فر�س التناف�س 

املحتملة، واأى من املعايري الآتية:

نتيجة  جغرافـية  مناطق  بني  امل�صرتين  انتقال  على  القدرة  مدى   )1

التغريات الن�صبية فى الأ�صعار اأو فى العوامل التناف�صية الأخرى . 

2( ما اإذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على اأ�صا�س انتقال 

امل�صرتين بني املناطق اجلغرافـية املختلفة نتيجة التغريات الن�صبية فى 

الأ�صعار اأو فى العوامل التناف�صية الآخرى . 

3( ال�صهولة الن�صبية التى ي�صتطيع مبقت�صاها اأ�صخا�س اآخرون دخول 

ال�صوق املعنية .

4( تكاليف النقل بني املناطق اجلغرافـية، مبا فى ذلك تكلفة التاأمني ، 

والوقت الالزم لتزويد املنطقة اجلغرافـية باملنتجات املعنية من اأ�صواق 

ويعد من الأ�صخا�س امل�صار اإليها فى الفقرة الأوىل، الأطراف املرتبطة 

املكونة من �صخ�صني اأو اأكرث لكل منها �صخ�صية قانونية م�صتقلة، تكون 

غالبية اأ�صهم اأو ح�ص�س اأحدها مملوكة مبا�صرة اأو بطريق غري مبا�صر 

للطرف الآخر اأو تكون مملوكة لطرف واحد.

اأو الأ�صخا�س  كما يعد من هذه الأطراف املرتبطة ال�صخ�س اخلا�صع 

ال�صيطرة  بهذه  ويق�صد  اآخر.  ل�صخ�س  الفعلية  لل�صيطرة  اخلا�صعون 

الفعلية كل و�صع اأو اتفاق اأو ملكية لأ�صهم اأو ح�ص�س اأيا كانت ن�صبتها، 

وذلك على نحو يوؤدى اإىل التحكم فى الإدارة اأو فى اتخاذ القرارات.

مادة )6(

ال�شوق املعنية

املنتجات  تقوم على عن�صرين هما  التى  ال�صوق  املعنية  بال�صوق  يق�صد 

املعنية والنطاق اجلغرافى ، ويتحدد كل منهما على النحو الآتى :

، من وجهة  التى يعد كل منها  املنتجات  املعنية: هى  املنتجات  اأول - 

هذا  فى  ويوؤخذ   ، لالآخر  ومو�صوعياً  عملياً  بديال   ، امل�صتهلك  نظر 

التحديد،  على الأخ�س ، باأى من املعايري الآتية:

1( متاثل املنتجات فى اخلوا�س وفى ال�صتخدام.

نتيجة   اآخر  منتج  اإىل  املنتج  عن  امل�صرتين  حتول  اإمكانية  مدى   )2

للتغري الن�صبى   فى ال�صعر اأو فى اأية عوامل تناف�صية اأخرى.
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دون اأن تكون ملناف�صيه القدرة على منع هذه املمار�صات، وذلك مبراعاة 

العوامل الآتية :

لباقى  بالن�صبة  وو�صعه  املعنية  ال�صوق  فى  ال�صخ�س  ح�صة  اأ( 

املتناف�صني.

ب( ت�صرفات ال�صخ�س فى ال�صوق املعنية فى الفرتة ال�صابقة .

ج( عدد الأ�صخا�س املتناف�صة فى ال�صوق املعنية وتاأثريها الن�صبى على 

هيكل هذا ال�صوق .

املواد  اإىل  الو�صول  على  ومناف�صيه  ال�صخ�س  من  كل  قدرة  مدى  د( 

الالزمة لالإنتاج .

هـ( وجود عقبات لدخول اأ�صخا�س اآخرين ال�صوق املعنيه .

مادة )9(

الأ�شخا�س املتناف�شة

يق�صد بالأ�صخا�س املتناف�صة ، الأ�صخا�س الذين يكون مبقدور اأى منهم 

ممار�صة ذات الن�صاط فى ال�صوق املعنية فى احلال اأو فى امل�صتقبل .

اأو من مناطق جغرافـية اأخرى اأو من اخلارج.

املحلى  امل�صتويني  على  اجلمركية  غري  والقيود  اجلمركية  الر�صوم   )5

واخلارجى .

مادة )7(

ال�صيطرة

تتحقق �صيطرة �صخ�س على �صوق معنية بتوافر العنا�صر الآتية :

1( زيادة ح�صة ال�صخ�س على )25%( من ال�صوق املعنية ، ويكون ح�صاب 

املعنية  املنتجات  من  ال�صوق  هذا  عن�صرى  اأ�صا�س  على  احل�صة  هذه 

والنطاق اجلغرافى معاً ، وذلك خالل فرتة زمنية معينه  .

اأو فى  املنتجات  اأ�صعار  فعال فى  تاأثري  اإحداث  ال�صخ�س على  2( قدرة 

حجم املعرو�س منها بال�صوق املعنية .

تاأثريه  من  احلد  على  لل�صخ�س  املناف�صني  الأ�صخا�س  قدرة  عدم   )3

بال�صوق  املنتجات  من  املعرو�س  حجم  على  اأو  الأ�صعار  على  الفعال 

املعنية. 

مادة )8(

املعرو�س  اأو حجم  املنتجات  اأ�صعار  تاأثري فعال على  ذا  ال�صخ�س  يكون 

اإذا كانت له القدرة من خالل ممار�صاته املنفردة  منها بال�صوق املعنية 

اأ�صعار تلك املنتجات اأو حجم املعرو�س منها بهذه ال�صوق  على حتديد 
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التن�صيق ، على الأخ�س ، مبا ياأتى : ـ 

قواعد  على  التفاق  ذلك،  وي�صمل   ، متطابقة  عطاءات  تقدمي   )1

م�صرتكة حل�صاب الأ�صعار اأو حتديد �صروط العطاءات .

ذلك،  وي�صمل   ، بالعطاء  �صيتقدم  الذى  ال�صخ�س  حول  التفاق   )2

التفاق م�صبقا على ال�صخ�س الذى ير�صو عليه العطاء �صواء بالتناوب 

اأو على اأ�صا�س جغرافى اأو على اأ�صا�س تقا�صم العمالء .

3( التفاق حول تقدمي عطاءات �صورية . 

تقدمي  فى  امل�صاركة  اأو  الدخول  من  �صخ�س  منع  على  التفاق   )4

عطاءات.

اأو احلد من توزيع  اأو الت�صويق  اأو التوزيع  د( تقييد عمليات الت�صنيع 

اخلدمات اأو نوعها اأو حجمها اأو و�صع �صروط اأو قيود على توفـريها.

الباب الثالث -  التفاق اأو التعاقد بني �شخ�س واأى من 

مورديه اأو من عمالئه

مادة )12(

يحظر التفاق اأو التعاقد بني ال�صخ�س واأى من مورديه اأو من عمالئه، 

اإذا كان من �صاأن الإتفاق اأو التعاقد احلد من املناف�صة.

من  اأى  و  ال�صخ�س  بني  التعاقد  اأو  الإتفاق  كان  اإذا  ما  تقدير  ويكون 

مورديه اأو عمالئه من �صاأنه احلد من املناف�صة، بناء على الفح�س الذى 

الباب الثانى - 

التفاقات والتعاقدات بني اأ�شخا�س متناف�سة

مادة )10(

فى  املتناف�صة  الأ�صخا�س  بني  تتم  التى  والتعاقدات  التفاقات  ت�صمل 

ال�صوق املعنية، التفاقات والتعاقدات املكتوبه و ال�صفوية .

مادة )11(

يحظر التفاق اأو التعاقد بني اأ�صخا�س متناف�صة فى اأية �صوق معنية اإذا 

كان من �صاأن الإتفاق اأو التعاقد اإحداث اأى مما ياأتى  :

حمل  للمنتجات  ال�صراء  اأو  البيع  اأ�صعار  تثبيت  اأو  خف�س  اأو  رفع  اأ( 

الأق�صـاط  على  امل�صتحق  العائد  ال�صعر،  حتديد  فى  ويدخل  التعامل. 

ومدة ال�صمان وخدمات ما بعد البيع وغريها من ال�صروط التعاقدية 

املوؤثرة فى قرار ال�صراء اأو البيع .

املناطق  من  اأ�صا�س  على  تخ�صي�صها  اأو  املنتجات  اأ�صواق  اقت�صام  ب( 

املوا�صم  اأو  ال�صلع  اأو  العمـالء  نوعية  اأو  التوزيع  مراكز  اأو  اجلغرافـية 

اأوالفرتات الزمنية.

ج( التن�صيق فـيما يتعلـق بالتقـدم اأو المتنـاع عن الدخـول فى املناق�صات 

قيام  فى  وي�صرت�صد   . التوريد  عرو�س  و�صائر  واملمار�صات  املزايدات  و 



قـانـون رقـم 3 ل�سنـة 2005- باإ�سدار قانون حماية املناف�سة - ومنع املمار�سات االحتكارية

30

قـانـون رقـم 3 ل�سنـة 2005- باإ�سدار قانون حماية املناف�سة - ومنع املمار�سات االحتكارية

31

اأو  �صخ�س  اأى  مع  منتج  �صراء  اأو  بيع  �صفقات  اإبرام  عن  المتناع  ب( 

دخول  فى  حريته  من  احلد  اإىل  يوؤدى  نحو  على  معه  التعامل  وقف 

ال�صوق اأو اخلروج منه فى اأى وقت، مبا فى ذلك فر�س �صروط مالية 

الن�صاط  فى  ماألوفة  اأو غري  تع�صفـية  تعاقدية  �صروط  اأو  التزامات  اأو 

حمل التعامل.

اأو وقف التعامل  اأى �صخ�س  اإبرام ال�صفقات مع  ول يعد المتناع عن 

ال�صخ�س  هذا  قدرة  بعدم  تتعلق  مربرات  له  وجدت  اإذا  حمظوراً  معه 

على الوفاء بالتزاماته النا�صئة عن العقد.

دون  منتج  توزيع  على  القت�صار  اإىل  يوؤدى  اأن  �صاأنه  من  فعل  اأى  ج( 

غـريه، على اأ�صا�س مناطق جغرافـية اأو مراكز توزيع اأو عمالء اأو موا�صم 

ويق�صد   . راأ�صية  عالقة  ذوى  اأ�صخا�س  بني  وذلك  زمنية  فرتات  اأو 

اأو  بالعالقة الراأ�صية العالقة بني ال�صخ�س امل�صيطر واأى من مورديه 

بينه وبني اأى من عمالئه.

قبول  �صرط  على  ملنتج  �صراء  اأو  بيع   اتفاق  اأو  عقد  اإبرام  تعليق  د( 

اأو مبوجب ال�صتخدام التجارى  اأو منتجات تكون بطبيعتها  التزامات 

للمنتج غري مرتبطة به اأو مبحل التعامل الأ�صلى اأو التفاق .

فى  التجارية  مراكزهم  تت�صابه  م�صرتين  اأو  بائعني  بني  التمييز  هـ( 

اأو فى �صروط التعامل ، وذلك على نحو يوؤدى  اأ�صعار البيع اأو ال�صراء 

اإىل اإ�صعاف القدرة التناف�صية لبع�صهم اأمام البع�س الآخر اأو يوؤدى اإىل 

اإخراج بع�صهم من ال�صوق .

يجريه اجلهاز لكل حالة على حدة، وذلك فى �صوء العوامل الآتية:

1( تاأثري التفاق اأو التعاقد على حرية املناف�صة فى ال�صوق .

2( وجود فوائد تعود على امل�صتهلك من التفاق اأو التعاقد .

3( اإعتبارات املحافظة على جودة املنتج اأو �صمعته، و مقت�صيات الأمن و 

ال�صالمة، و ذلك كله على النحو الذى ل ي�صر باملناف�صة.

التجارية  الأعراف  مع  التعاقد  اأو  الإتفاق  �صروط  توافق  مدى   )4

امل�صتقرة فى الن�صاط حمل الفح�س .

الباب الرابع - 

اإ�شاءة ا�شتخدام ال�شيطرة على �شوق معنية

مادة )13(

يحظر على من تكون له ال�شيطرة على �شوق معنية القيام باأى 

مما ياأتى : 

اأ( اأى فعل من �صاأنه اأن يوؤدى اإىل عدم الت�صنيع اأو الإنتاج اأو التوزيع 

ملنتج ب�صورة كلية اأو جزئية، لفرتة اأو فرتات حمددة ويق�صد بالفرتة 

اأو  املناف�صة  حلرية  منع  حلدوث  تكفى  التى  تلك  املحددة  الفرتات  اأو 

تقييدها اأو الإ�صرار بها .
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ويراعى عند حتديد ما اإذا كان املنتج  يتم بيعه ب�صعر يقل عن تكلفته 

احلدية اأو متو�صط تكلفته املتغرية  ما ياأتى:

لـل�صخ�س  مناف�صني  اأ�صخا�س  اإخراج  اإىل  يوؤدى  البيع  كان  اإذا  ما   )1

امل�صيطر من ال�صوق.

2( ما اإذا كان البيع يوؤدى اإىل منع اأ�صخا�س مناف�صني لل�صخ�س امل�صيطر 

من الدخول اإىل ال�صوق.

رفع  على  امل�صيطر  ال�صخ�س  قدرة  البيع  على  يرتتب  كان  اإذا  ما   )3

الأ�صعار بعد اإخراج الأ�صخا�س املناف�صني له من ال�صوق .

4( ما اإذا كانت الفرتة الزمنية لبيع املنتج ب�صعر يقل عن تكلفته احلدية 

اأو متو�صط تكلفته املتغرية توؤدى اإىل حتقيق اأى مما �صـبق.

�صخ�س  مع  التعامل  بعدم  مورد  لأى  امل�صيطر  ال�صخ�س  اإلزام  ط( 

منـاف�س له.

ويق�صد بعدم التعامل امتناع املورد عن التعامل مع ال�صخ�س املناف�س 

ب�صورة كلية اأو تخفـي�س حجم التعامل معه اإىل احلد الذى يوؤدى اإىل 

اإىل  الدخول  املناف�صني املحتملني من  اإىل منع  اأو  ال�صوق  اإخراجه من 

ال�صوق.

و( المتناع ب�صفة كلية اأو جزئية عن اإنتاج اأو اإتاحة منتج �صحيح ، متى 

كان اإنتاجه اأو اإتاحته ممكناً اقت�صاديا .

ويق�صد باملنتج ال�صحيح املنتج الذى ل يلبى املتاح منه �صوى جزء �صئيل 

من حجم الطلب فى ال�صوق املعنية .

يتيحوا  األ  معه  املتعاملني  على  امل�صيطر  ال�صخ�س  ي�صرتط  اأن  ز( 

ل�صخ�س مناف�س له ا�صتخدام ما يحتاجه من مرافقهم اأو خدماتهم ، 

رغم اأن اإتاحة هذا ال�صتخدام ممكن اقت�صاديا. 

ويعد من هذه املرافق واخلدمات تلك اململوكة للمتعاملني مع ال�صخ�س 

له  املناف�صني  وتكون ل غنى عنها لالأ�صخا�س  امل�صيطر ملكية خا�صة، 

للدخول اأو البقاء فى ال�صوق.

تكلفتها  متو�صط  اأو  احلدية  تكلفتها  عن  يقل  ب�صعر  املنتجات  بيع  ح( 

املتغيـرة.

اإجماىل  من  املنتجات  من  الوحدة  ن�صيب  احلدية  بالتكلفة  ويق�صد 

املتغرية  بالتكلفة  يق�صد  كما   . حمددة   زمنية  فرتة  خالل  التكاليف 

التكلفة التى تتغري بتغري حجم ما يقدمه ال�صخ�س من منتجات خالل 

فرتة زمنية حمددة .

املتغرية  التكاليف  اإجماىل  املتغرية  التكلفة  مبتو�صط  يق�صد  كما 

مق�صوما على عدد وحدات من املنتجات .
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1( يقدم الطلب كتابة اإىل رئي�س جمل�س اإدارة اجلهاز، وذلك قبل اإبرام 

التفاق اأو العقد اأو القيام بالعمل حمل الطلب، على اأن يت�صمن الطلب 

عر�صاً وافـياً لأ�صبابه وبياناً للم�صلحة العامة التى يحققها التفاق اأو 

العقد اأو العمل، اأو ما يوؤدى اإليه من منافع للم�صتهلك ويكون الطلب 

م�صفوعا بالأ�صانيد املوؤيدة له.

اأول  فى  لنظره  املجل�س  على  الطلب  الإدارة  جمل�س  رئي�س  يعر�س   )2

اجتماع تال اأو فى الجتماع الذى يحدده رئي�س املجل�س عند القت�صاء.

3( ملجل�س الإدارة اأن يحيل الطلب اإىل الإدارة املخت�صة باجلهاز لدرا�صته 

ثالثني  يجاوز  ل  مبا  يحددها  التى  املدة  خالل  ب�صاأنه  تقرير  واإعداد 

يومـا، ويجوز للمجل�س مد هذه املدة مبا ل يجاوز ثالثني يوما اأخرى 

بناء على عر�س املدير التنفـيذى للجهاز.

4( لالإدارة املخت�صة طلب معلومات وبيانات اإ�صافـية من ذوى ال�صاأن اأو 

من غريهم وعقد جل�صات ا�صتماع يدعى مقدم الطلب حل�صورها.

5( تقوم الإدارة املخت�صة بتقدمي تقريرها فى �صاأن الطلب اإىل املدير 

لنتهاء  تالية  جل�صة  اأول  فى  الإدارة  جمل�س  على  لعر�صه  التنفـيذى 

التقريـر، وعلى جمل�س الإدارة اأن يبت فى الطلب خالل ثالثني يوماً 

من تاريخ عر�صه عليه.

6( يجب اأن ي�صتند قرار جمل�س اإدارة اجلهاز باملوافقة على الإخراج من 

نطاق احلظر اإىل حتقيق م�صلحة عامة اأو منافع للم�صتهلك تفوق اآثار 

الباب اخلام�س - املرافق العامة واملنتجات الأ�شا�شية

الف�شل الأول - املرافق العامة

مادة ) 14 (

ل ت�صرى اأحكام القانون وهذه الالئحة بالن�صبة للمرافق العامة التى 

والأعمال  والعقود  والتفاقات  القرارات  تخ�صع  ول   . الدولة  تديرها 

اأحكام  الدولة لأى من  تديرها  التى  العامة  املرافق  اإىل هذه  بالن�صبة 

احلظر املن�صو�س عليها فى املواد )6( ، )7( ، )8( من القانون .

مادة )15(

لكل �صركة من ال�صركات اخلا�صعة لأحكام القانون اخلا�س تتوىل اإدارة 

مرفق عام ، قبل اإبرام اتفاقات اأو عقود اأو القيام باأعمال تتعلق بن�صاط 

هذا املرفق وتدخل فى نطاق حالت احلظر املن�صو�س عليها فى املواد 

)6( ، )7( ، )8( من القانون ، اأن تطلب من اجلهاز اإخراج اأى من هذه 

التفاقات اأو العقود اأو الأعمال اأو بع�صها من احلظر اإذا كان من �صاأنها 

اآثار احلد  تفوق  للم�صتهلك  اأو حتقيق منافع  العامة  امل�صلحة  حتقيق 

من حرية املناف�صة .

مادة )16(

يكون تقدمي الطلب امل�صار اإليه فى املادة )15( من هذه الالئحة  والبت 

فـيه وفقاً لل�صوابط والإجراءات الآتية:
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مادة )19(

الوزراء   جمل�س  ملمار�صة  الالزمة  الدرا�صات  اإجراء  اجلهاز  يتوىل 

اخت�صا�صه املن�صو�س عليه فى املادة )10( من القانون فى �صاأن حتديد 

اجلهاز  براأى  اخلا�صة  التقارير  واإعداد  الأ�صا�صية  املنتجات  بيع  اأ�صعار 

فى هذا ال�صاأن .

مادة )20(

ل يعترب اأى اتفاق تربمه احلكومة بق�صد تطبيق اأ�صعار بيع املنتجات 

القانون  من   )10( املادة  لأحكام  وفقاً  حتديدها  يتم  التى  الأ�صا�صية 

ن�صاطاً �صاراً باملناف�صة  .

الباب ال�شاد�س - جهاز حماية املناف�سة ومنع 

املمار�سات االحتكارية

الف�شل الأول - اجتماعات جمل�س اإدارة اجلهاز 

ونظام العمل فـيه

مادة )21(

يتوىل اإدارة اجلهاز جمل�س اإدارة يتكون من رئي�س واأربعة ع�صر ع�صواً، 

الإدارة  ملجل�س  ويكون   ، القانون  من   )12( املادة  لأحكام  وفقاً  وي�صكل 

اأمانة ي�صدر بت�صكيلها وبنظام العمل فـيها قرار من املجل�س .

احلد من حرية املناف�صة، واإل تعني رف�س الطلب، ويجوز اأن يت�صمن 

القرار باملوافقة تكليف الطالب باأمر اأو بامتناع .

7( يتوىل املدير التنفـيذى للجهاز اإبالغ الطالب بقرار املجل�س وذلك 

اأن يكون  الو�صول ويتعني  بعلم  مبوجب كتاب مو�صى عليه م�صحوب 

القرار ال�صادر بالرف�س م�صبباً. 

مادة )17(

تكون موافقة اجلهاز على الإخراج من نطاق احلظر �صارية  ملدة �صنتني، 

ويجوز جتديدها بناء على طلب يتقدم به �صاحب ال�صاأن للجهاز قبل 

�صتني يوما من نهاية املدة . وينظر اجلهاز طلب التجديد وفقاً لذات 

الأحكام والإجراءات املن�صو�س عليها فى املادة )16( من هذه الالئحة.

الف�شل الثانى - املنتجات الأ�شا�شية

مادة )18(

يجوز بقرار من جمل�س الوزراء حتديد �صعر بيع منتج اأ�صا�صى اأو اأكرث 

لفرتة زمنية حمددة وذلك بعد اأخذ راأى اجلهاز.
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مادة )25(

دفرت  فى  منتظمة  ب�صفة  الإدارة  جمل�س  اجتماعات  حما�صر  تدون 

خا�س، عقب كل جل�صة، و يوقع على هذه املحا�صر من رئي�س املجل�س 

واأمني ال�صر 

الف�شل الثانى - اخت�شا�شات جمل�س الإدارة

مادة )26(

يخت�س جمل�س الإدارة مبا ياأتى :

اأ( اإبداء الراأى ملجل�س الوزراء فى حتديد �صعر بيع منتج اأ�صا�صى اأو اأكرث 

لفرتة زمنية حمددة ، اإعماًل حلكم املادة )10( من القانون.

ب( قبول املنح والهبات واأية موارد اأخرى تقدم اإىل اجلهاز، وذلك مبا 

ال يتعار�س مع اأهدافه.

املالية  وبال�صئون  العمل فى اجلهاز،  بتنظيم  املتعلقة  اللوائح  ج( و�صع 

والإدارية للعاملني به، دون التقيد بالقواعد والنظم املقررة للعاملني 

املدنيني بالدولة، ورفعها اإىل الوزير املخت�س لإ�صدارها .

ال�صبطية  �صفة  منحهم  املطلوب  باجلهاز  العاملني  اأ�صماء  اقرتاح  د( 

الق�صائية فى تطبيق اأحكام القانون، والذين ي�صدر بتحديدهم قرار 

من وزير العدل بالتفاق مع الوزير املخت�س.

مادة )22(

يجتمع جمل�س الإدارة بدعوة من رئي�صه مرة على الأقل كل �صهر وكلما 

دعت ال�صرورة ، وتوجه الدعوة اإىل الجتماع كتابة، و ذلك قبل اليوم 

املحدد له باأربعة اأيام على الأقل و يرفًق بالدعوة جدول الأعمال .

على  اأع�صائه  من  ع�صرة  بح�صور  �صحيحة  املجل�س  اجتماعات  وتكـون 

الأقل، وت�صدر قراراته باأغلبية اأع�صائه .

مادة )23(

ل يجوز لأى ع�صو فى املجل�س اأن ي�صارك فى املداولت اأو الت�صويت فى 

حالة معرو�صة على املجل�س تكون له فـيها م�صلحة �صخ�صية مبا�صرة، اأو 

غري مبا�صرة، اأو تكون بينه وبني اأحد اأطرافها �صلة قرابة اإىل الدرجة 

. ويلتزم ع�صو  فـيها  الأطراف  اأحد  اأو ميثل  اأو يكون قد مثل  الرابعة 

جمل�س الإدارة بالإف�صاح كتابة عن قيام اأى من الدواعى املذكورة لديه، 

وذلك قبل البدء فى املداولت اأو الت�صويت ب�صاأن احلالة املعرو�صة .

مادة )24(

ملجل�س الإدارة اأن يدعو حل�صور اجتماعاته من يرى ال�صتعانة به من 

املتخ�ص�صني وذلك دون اأن يكون له �صوت معدود فى الت�صويت .
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ج( تر�صيح املدير التنفـيذى للجهاز، ورفع الرت�صيح اإىل الوزير املخت�س.

املتعلقة  والتثقيفـية  التدريبية  الربامج  تنظيم  على  الإ�صراف  د( 

بالتوعية باأحكام القانون ومبادئ ال�صوق احلر بوجه عام .

القرارات  تت�صمن  التى  الدورية  الن�صرات  اإ�صدار  على  الإ�صراف  هـ( 

ذلك  وغري  اجلهاز  يتخذها  التى  والتدابري  والإجراءات  والتو�صيات 

مما يت�صل ب�صئونـه.

الف�شل الثالث - الر�شــوم

مادة )29(

يوؤدى عن الطلب اخلا�س بالإخراج من نطاق احلظر املن�صو�س عليه 

هذا  �صريان  مدة  بتجديد  اخلا�س  وكذا   ، القانون  من   )9( املادة  فى 

واإرفاق  الر�صم  �صداد  ويتم   ، جنيه  اآلف  ع�صرة  مقداره  ر�صم  الإخراج 

الإي�صال الدال على ال�صداد عند تقدمي الطلب .

مادة )30(

اأو  �صهادة  على  احل�صول  اأو  الطالع  طلبات  من  طلب  كل  عن  يوؤدى 

�صورة ر�صمية من اأحد امل�صتندات امل�صموح للجهاز بتداولها ر�صم مقداره 

مائة جنيه.

امل�صتقبلية  وخطته  اجلهاز  اأن�صطة  عن  ال�صنوى  التقرير  اعتماد  هـ( 

ومقرتحاته.

بتنظيم  املتعلقة  واللوائح  القوانني  م�صروعات  فى  الراأى  اإبداء  و( 

املناف�صة.

وفى  القانون،  فى  عليها  املن�صو�س  الخت�صا�صات  عـن  ف�صـاًل  وذلـك 

املواد الأخرى من هذه الالئحة .

مادة )27(

ملجل�س الإدارة اأن يكلف اأحد اأع�صائه اأو جلنة ت�صكل من بينهم بالقيام 

بعمل معني اأو بالإ�صراف على وجه من وجوه ن�صاط اجلهاز ، وفى هذه 

الأحوال تعد تقارير عن العمل اأو الإ�صراف تعر�س على املجل�س.

مادة )28(

يخت�س رئي�س جمل�س الإدارة مبا ياأتى :

بالن�صبة لالأمور  التن�صيق مع الأجهزة النظرية فى الدول الأخرى  اأ( 

جمل�س  على  بذلك  املت�صلة  التقارير  وعر�س  امل�صرتك،  الهتمام  ذات 

االإدارة.

امل�صتقبلية  وخطته  اجلهاز،  اأن�صطة  عن  �صنوى  تقرير  اإعداد  ب( 

ومقرتحاته وعر�صه على جمل�س الإدارة لعتماده.
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5( بيان ال�صرر الواقع على املبلغ اإن وجد.

للبيانات  م�صتوف  غري  بالغ  اأى  فح�س  عن  يلتفت  اأن  وللجهاز 

وامل�صتندات امل�صار اإليها.

الف�شل الثانى - 

اإجراءات التق�شى و البحث و جمع االإ�ستدالالت

مادة )33(

حاجة  دون  له  و  تبليغات،  من  اليه  يقدم  ما  فح�س  اجلهاز  يتوىل 

ال�صتدللت  وجمع  والبحث  التق�صى  اإجراءات  اتخاذ  بالغ  لتقدمي 

وكذلك الأمر باتخاذ هذه الإجراءات وذلك بالن�صبة حلالت التفاقات 

واملمار�صات ال�صارة باملناف�صة.

مادة )34(

اإجراءات التق�صى والبحث وجمع ال�صتدللت بالن�صبة حلالت  تكون 

التفاقات واملمار�صات ال�صارة باملناف�صة اأو لأى خمالفة اأخرى لأحكام 

القانون على النحو املبني فى املواد الآتية .

مادة )35(

يتم قيد البالغ عند تقدميه للجهاز فى ال�صجل املعد لذلك، ويعطى 

الباب ال�سابع

تقدمي التبليغات واإجراءات التق�شى والبحث

وجمع ال�شتدللت وتلقى الإخطارات

الف�شل الأول - تقدمي التبليغات

مادة )31(

 . القانون  لأحكام  خمالفة  باأية  اجلهاز  اإبالغ  �صخ�س  لأى  يجوز 

القيام  اأو  البالغ  تلقى  نظري  مقابل  اأو  ر�صوم  اأية  اجلهاز  ي�صتحق  ول 

بفح�صه.

مادة )32(

يقدم البالغ اإىل اجلهاز كتابة م�شفوعًا بالبيانات وامل�ستندات 

الآتية :

تقدميه  فى  وم�صلحته  و�صفته  وعمله  وعنوانه  البالغ  مقدم  ا�صم   )1

وامل�صتندات املوؤيدة لهذه البيانات.

2( ا�صم املبلغ �صده وعنوانه وطبيعة ن�صاطه .

3( نوع املخالفة املبلغ عنها.

4( الدلئل التى ي�صتند اإليها البالغ، وامل�صتندات املت�صله بها اإن وجدت.
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مادة )38(

القيام  الق�صائية  ال�صبطية  �صفة  لهم  ممن  باجلهاز  للعاملني  يكون 

�صاحب  واطالع  هويتهم  عن  الك�صف  بعد  وذلك  التالية  بالإجراءات 

ال�صاأن عليها :

الدفاتر  على  حكومية  غري  اأو  حكومية  جهة  اأية  لدى  الطالع   )1

لفح�س  الالزمة  والبيانات  املعلومات  على  واحل�صول  وامل�صتندات 

احلالت املعرو�صة على اجلهاز .

عمل  مقار  اأو  اأماكن  اإىل  الر�صمية  العمل  �صاعات  خالل  الدخول   )2

كتابى  اإذن  على  احل�صول  بعد  وذلك  للفح�س  اخلا�صعني  الأ�صخا�س 

من املدير التنفـيذى، ويجوز لهم ال�صتعانة برجال ال�صلطة العامة اإذا 

تطلب الأمر ذلك.

اأى  و�صوؤال  للفح�س  الالزمة  ال�صتدللت  جمع  اإجراءات  اتخاذ   )3

�صخ�س فى �صاأن ارتكابه اأية خمالفة لأحكام القانون .

مادة )39(

جمع  و  والبحث  التق�صى  اإجراءات  اإمتام  بعد  املخت�صة  الإدارة  تقوم 

الإ�صتدللت باإعداد تقرير بالراأى تقدمه اإىل املدير التنفـيذى للجهاز. 

ويقوم املدير التنفـيذى بعر�صه على جمل�س الإدارة ، م�صفوعا براأيه ، 

فى اأول جل�صة تالية لتقدمي التقرير اليه.

املبلغ اإي�صاًل برقم وتاريخ قيد البالغ .

ويتم قيد احلالت التى يتوىل اجلهاز من تلقاء نف�صه اإتخاذ اإجراءات 

التق�صى و البحث و جمع الإ�صتدللت اأو ياأمر باتخاذ هذه الإجراءات 

فـيها، فى �صجل اآخر يعد لهذا الغر�س.

ويثبت فى كل من ال�صجلني ب�صفة منتظمة ما يتخذ من اإجراءات فى 

احلالت املقيدة فـيه، و ما ي�صدر فـيها من قرارات اأو اأحكام.

مادة )36(

تعر�س التبليغات على املدير التنفـيذى للجهاز للتحقق من ا�صتيفائها 

للبيانات وامل�صتندات املن�صو�س عليها فى املادة )32( من هذه الالئحة، 

رئي�س  واإخطار  املخت�صة  الإدارة  اإىل  منها  م�صتوفـياً  يكون  مـا  واإحالة 

اجلهاز بهذه الإحالة.

مادة )37(

تتوىل الإدارة املخت�صة باجلهاز اتخاذ اإجراءات التق�صى والبحث وجمع 

، وذلك  التنفـيذى  اإليها من املدير  التبليغات املحالة  ال�صتدللت فى 

فى خالل مدة ل جتاوز ت�صعني يوماً من تاريخ الإحالة، ويحرر حم�صر 

بجميع الإجراءات التى يتم اتخاذها.

ويكلف املدير التنفـيذى الإدارة املذكورة باتخاذ الإجراءات امل�صار اليها 

فى احلالت التى يقرر فـيها رئي�س جمل�س اإدارة اجلهاز ذلك.
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مادة )43(

ذوى  الأ�صخا�س  اأو  ال�صخ�س  اإخطار  للجهاز  التنفـيذى  املدير  يتوىل 

ال�صاأن بالقرار الذى ينتهى اإليه جمل�س الإدارة ب�صاأن التبليغ اأو احلالة 

املعرو�صة و ذلك مبوجب كتاب مو�صى عليه م�صحوب بعلم الو�صول.

الف�شل الثالث - تلقى الإخطارات

مادة )44(

يكون تلقى اجلهاز الإخطارات من الأ�صخا�س ، خالل ثالثني يوماً من 

اكت�صابها اأى اأ�صول اأو حقوق ملكية اأو انتفاع اأو اأ�صهم ، اأو اإقامة احتادات 

اأو اندماجات اأو دمج اأو اجلمع بني اإدارة �صخ�صني اأو اأكرث .

مادة )45(

يت�شمن  اأن  ويجب  كتابة،  اجلهاز  اإىل  الإخطار  تقدمي  يكـون 

البيانات الآتية:

1( اأ�صماء  مقدم الإخطار والأ�صخا�س ذوى ال�صلة وجن�صياتهم ومراكز 

اإدارتهم واملراكز الرئي�صية لأن�صطتهم .

2( الت�صرف القانونى املخطر به وتاريخه والو�صع القانونى النا�صئ عنه.

3( بيان الرتاخي�س واملوافقات التى مت احل�صول عليها.

ويجب اأن يرفق بالإخطار كافة امل�صتندات املوؤيدة للبيانات امل�صار اإليها. 

مادة )40(

اأن ي�صدر  ملجل�س الإدارة بعد نظر التقرير اخلا�س باحلالة املعرو�صة 

قرارا م�صببا بحفظ املو�صوع، اأو باإجراء مزيد من التق�صى و البحث و 

جمع الإ�صتدللت مبعرفة الإدارة املخت�صة باجلهاز.

مادة )41(

على جمل�س اإدارة اجلهاز عند ثبوت خمالفة لأحد الأحكام املن�صو�س 

عليها فى املواد )6( ، )7( ، )8( تكليف املخالف بتعديل اأو�صاعه واإزالة  

املخالفة فورا اأو خالل فرتة زمنية يحددها املجل�س.

ويتوىل املدير التنفـيذى للجهاز اإخطار املخالف بهذا التكليف مبوجب 

خطاب مو�صى عليه م�صحوب بعلم الو�صول.

بعد  اأو  فورا،  املحظورة  املمار�صات  بوقف  قرارا  ي�صدر  اأن  وللمجل�س 

واإزالة  الأو�صاع  تعديل  دون  اليها  امل�صار  الزمنية  الفرتة  انق�صاء 

املخالفة .

مادة )42(

ملجل�س  يكون  الالئحة  هذه  من   )40( املادة  بحكم  الإخالل  عدم  مع 

الإدارة رفع التقرير اخلا�س باحلالة املعرو�صة اإىل الوزير املخت�س اأو 

من يفو�صه لتخاذ اإجراءات طلب رفع الدعوى اجلنائية .
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نطاق  هو  وما  القانون  عليه  ي�شرى  الذي  من   -2

تطبيقه؟

الن�صاط القت�صادي  التي تنظم  القواعد  القانون جمموعة من  ي�صع 

لالأ�صخا�س املتعاملني فـي ال�صوق ب�صفة عامة وي�صمل ذلك الأ�صخا�س 

الطبيعيني والأ�صخا�س العتبارية، والكينات الإقت�صادية، والحتادات، 

والروابط والتجمعات املالية وجتمعات الأ�صخا�س على اختالف طرق 

تاأ�صي�صها.

وت�صري اأي�صاً اأحكام  هذا القانون على الأفعال التي ترتكب فـي اخلارج 

اإذا ترتب عليها منع حرية املناف�صة اأو تقييدها اأو الأ�صرار بها فـي م�صر 

والتي ت�صكل جرائم طبقاً لقانون حماية املناف�صة امل�صري.

ل ت�شري اأحكام هذا القانون على:

اأ- املرافق العامة التى تديرها الدولة. ) مادة 9 (

منتج  بيع  �صعر  حتديد  بق�صد  احلكومة  تربمها  التي  التفاقات  ب- 

اأ�صا�صي اأو اأكرث بناء على قرار جمل�س الوزراء. ) مادة 10 (

3- من الذي يطبق القانون ؟

امل�صئول  الإحتكارية هو اجلهاز  املمار�صات  املناف�صة ومنع  جهاز حماية 

اإن�صاء  على  املمناف�صة  حماية  قانون  ن�س  وقد  القانون،  تطبيق  عن 

اجلهاز الذي يتبع رئي�س جمل�س الوزراء ويتمتع بال�صخ�صية العتبارية 

العامة.

اأ�شئلة واأجوبة:

1- ماهو قانون حماية املناف�سة؟

�صدر قانون حماية املناف�صة ومنع املمار�صات الحتكارية بالقانون رقم 

3 ل�صنة 2005 فـي فرباير 2005 ويهدف القانون اإىل اأن تكون ممار�صة 

الن�صاط القت�صادي على النحو الذي ل يوؤدي اإىل منع حرية املناف�صة 

اأو تقييدها اأو الإ�صرار بها، ويوؤدي ذلك اإىل خلق عملية تناف�صية فعالة 

فـي اإطار التزام كافة الأ�صخا�س الذين ميار�صون ن�صاطاً اقت�صادياً فـي 

ال�صوق باأحكام القانون.

واأحد الطرق الرئي�صية للقيام بذلك هو تلقي اجلهاز التبليغات التي 

القانون وفح�صها  اأحكام  تنتهك  باملناف�صة  �صارة  باأي ممار�صات  تتعلق 

واإتخاذ القرار املنا�صب ب�صاأنها.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن القانون ينظر اإىل �صلوك الأ�صخا�س التي متار�س 

ن�صاطها القت�صادي فـي ال�صوق ولي�س حجمها، فحجم ال�صخ�س مهما 

كرب فـي ال�صوق ل ي�صكل خمالفة طاملا مل يرتكب واحداً من املخالفات 

املن�صو�س عليها فـي القانون، ويت�صح ذلك من م�صمى القانون فهو ل 

يهدف اإىل منع الإحتكار واإمنا مينع املمار�صات الحتكارية.



قـانـون رقـم 3 ل�سنـة 2005- باإ�سدار قانون حماية املناف�سة - ومنع املمار�سات االحتكارية

50

قـانـون رقـم 3 ل�سنـة 2005- باإ�سدار قانون حماية املناف�سة - ومنع املمار�سات االحتكارية

51

 اإعالم العامة مبا يت�صمنه القانون من اأحكام ون�صر ثقافة املناف�صة.

اإ�صدار ن�صرة دورية تت�صمن القرارات والتو�صيات والإجراءات التى   

يتخذها اجلهاز.

 اإعداد تقرير �صنوي عن اأن�صطة اجلهاز وخطته امل�صتقبلية.

التنفـيذ  ويراأ�س فريق العمل امل�صئول عن و�صع تلك الأهداف مو�صع 

املدير التنفـيذي للجهاز.

4- ماهو م�شدر ميزانية اجلهاز ؟

وفقاً للمادة )14( من القانون ، يكون للجهاز موازنة م�صتقلة تعد على 

منط موازنات الهيئات العامة اخلدمية ويرحل الفائ�س منها من �صنة 

مالية اإىل اأخرى وتتكون موارد اجلهاز مما ياأتي: 

)1( ما يخ�ص�س للجهاز فـي املوازنة العامة للدولة.

)2( املنح والهبات واأية موارد اأخرى يقبلها جمل�س اإدارة اجلهاز مبا ل 

يتعار�س مع اأهدافه.

)3( ح�صيلة الر�صوم املن�صو�س عليها فـي القانون.

5-  هل ي�شتحق اجلهاز ر�شومًا عن البالغات املقدمة اأو 

عن اخلدمات التي يقدمها ؟

وبالن�صبة  اإليه،  املقدمة  البالغات  لفح�س  ر�صوماً  اجلهاز  ي�صتحق  ل 

وقد اأ�صدر رئي�س جمل�س الوزراء القرار رقم 571 ل�صنة 2006 بتفوي�س 

اإخت�صا�صاته املن�صو�س عليها فـي قانون  وزير التجارة وال�صناعة فـي 

حماية املناف�صة.

وحدد القانون اخت�شا�شات اجلهاز التي تكفل حتقيق 

الهدف من اإن�شائه وت�شمل:

 فح�س التفاقات واملمار�صات املخالفة واتخاذ القرار املنا�صب ب�صاأنها.

 19 املادة  من  الثانية  الفقرة  فـي  عليها  املن�صو�س  الإخطارات  تلقي   

القانون ميعاد وبيانات  التنفـيذية لهذا  القانون. وحتدد الالئحة  من 

الإخطار وامل�صتندات التي يجب اإرفاقها به واإجراءات تقدميه.

اأو الأوراق و امل�صتندات الالزمة ملمار�صة اخت�صا�صاته  طلب البيانات   

التي  املواعيد  خالل  وذلك  بها  اجلهاز  مبوافاة  الأ�صخا�س  ويلتزم 

يحددها.

 اإعداد قاعدة بيانات عن الن�صاط القت�صادي فـي الدولة.

 اإتخاذ التدابري املن�صو�س عليها فـي املادة 20 من القانون.

بتنظيم  املتعلقة  واللوائح  القوانني  م�صروعات  فـي  الراأي  اإبداء   

املناف�صة

بالن�صبة لالأمور  الأخرى  الدول  فـي  النظرية  الأجهزة  التن�صيق مع   

ذات الهتمام امل�صرتك.
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ال�شوق  فـي  املتناف�شة  الأ�شخا�س  بني  الإتفاقات  اأ- 

املعنية ) مادة 6 (

املتناف�صة  الأ�صخا�س  بني  والتعاقدات  التفاقات  بع�س  القانون  يحظر 

امل�صتوى(.  نف�س  على  اأ�صخا�س  بني  اأفقية  عالقة   ( املعنية  ال�صوق  فـي 

وقد حدد القانون هذه التفاقات والتعاقدات على �صبيل احل�صر وهى:

حمل  للمنتجات  وال�صراء  البيع  اأ�صعار  تثبيت  اأو  خف�س  اأو  رفع   

التعامل.

املناطق  من  اأ�صا�س  على  تخ�صي�صها  اأو  املنتجات  اأ�صواق  اإقت�صام   

اجلغرافـية اأو مراكز التوزيع اأو نوعية العمالء اأو ال�صلع اأو احل�ص�س 

ال�صوقية اأو املوا�صم اأو الفرتات الزمنية.

 التن�صيق فـيما يتعلق بالتقدم اأو المتناع عن الدخول فـي املناق�صات 

واملزايدات واملمار�صات و�صائر عرو�س التوزيع.

اأو  لل�صلع  الت�صويق  اأو  التوزيع  اأو  الإنتاج  اأو  الت�صنيع  تقييد عمليات   

اخلدمات وي�صمل ذلك تقييد نوع املنتج اأو حجمه اأو احلد من توافره.

ولقد اعترب القانون التفاقات الأفقية فـي حد ذاتها جرمية ولي�س ما 

التفاق  باإثبات  العربة هي   )  per se rule  ( اآثار.  عنها من  ينتج 

ولي�س ال�صرر الناجم عنه.

التنفـيذية  الالئحة  حددت  اجلهاز  يقدمها  التي  الأخرى  للخدمات 

الر�صوم التي ي�صتحقها اجلهاز كالآتي:

 يوؤدى عن الطلب املقدم من ال�صركات اخلا�صة التي تدير مرفق عام 

لالإخراج من نطاق احلظر املن�صو�س عليه فـي املادة )9( من القانون، 

�صداد  ويتم  جنيه،  اآلف  ع�صرة  مقداره  ر�صم  التجديد،  طلبات  وكذا 

الر�صم واإرفاق الإي�صال الدال على ال�صداد عند تقدمي الطلب.

اأو  اأو احل�صول على �صهادة  يوؤدى عن كل طلب من طلبات الطالع   

�صورة ر�صمية من اأحد امل�صتندات امل�صموح للجهاز بتداولها ر�صم مقداره 

مائة جنيه.

يحظرها  التي  واملمار�شات  التفاقات  ماهي   -6

القانون؟

يحظر القانون بع�س الأفعال التي ميكن اأن يكون لها اأثر �صلبي على 

ممار�صة الن�صاط القت�صادي، ويت�صمن ذلك:

اتفاقات   ( املعنية  ال�صوق  فـي  املتناف�صة  الأ�صخا�س  بني  التفاقات   

اأفقية حمظورة (

 التفاقات بني �صخ�س واأي من مورديه اأو اأي من عمالئه ) اإتفاقات 

راأ�صية حمظورة (

اإ�صاءة ا�صتخدام الو�صع امل�صيطر من جانب ال�صخ�س الذي يكون له   

�صيطرة على ال�صوق املعنية.
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 اأن يكون له القدرة على اإحداث تاأثري فعال على الأ�صعار اأو على حجم 

املعرو�س من املنتج فـي ال�صوق املعنية.

 األ يكون ملناف�صيه القدرة على احلد من ممار�صات هذا ال�صخ�س فـي 

ال�صوق املعنية.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن كرب حجم املن�صاأة ل ميثل خمالفة فـي حد ذاته، 

اأقل  اإنتاج  نفقات  لتحقيق  احلجم  ذلك  الكبرية  ال�صركات  حتتاج  فقد 

ولكي تتمكن من املناف�صة ب�صورة فعالة فـي مواجهة املناف�صني الأجانب 

واملحليني، ويهتم القانون فقط باإ�صاءة ا�صتخدام الو�صع امل�صيطر من 

والذي  ال�صوق  فـي  القت�صادي  ن�صاطها  متار�س  التي  الأ�صخا�س  قبل 

بالأ�صخا�س  اأو  مورديهم  اأو  بعمالئهم  �صرر  عليه  يرتتب  اأن  ميكن 

الأخرى املناف�صة.

اإتيانها  ويحدد القانون املمار�صات التي يحظر على ال�صخ�س امل�صيطر 

على �صبيل احل�صر وهي:

التوزيع  اأو  الإنتاج  اأو  الت�صنيع  اإىل عدم  اأن يوؤدي  �صاأنه  اأي فعل من   

ملنتج لفرتة زمنية معينة.

 المتناع عن اإبرام �صفقات بيع اأو �صراء منتج مع اأي �صخ�س اأو وقف 

التعامل معه على نحو يوؤدي اإىل احلد من حريته فـي دخول ال�صوق اأو 

اخلروج منه فـي اأي وقت.

 اأي فعل من �صاأنه اأن يوؤدي اإىل القت�صار على توزيع منتج دون غريه 

ب- التفاقات الراأ�شية ) مادة 7 (.

يحظر القانون التفاقات اأو التعاقدات بني ال�صخ�س واأي من مورديه 

من  احلد  �صاأنها  من  كان  اإذا   ) راأ�صية  عالقة   ( عمالئه  من  اأي  اأو 

ا�صتخدامها من  املعايري الواجب  التنفـيذية  املناف�صة. وت�صع الالئحة 

جانب اجلهاز فـي حتديد التفاقات اأو التعاقدات التى من �صاأنها احلد 

من املناف�صة وت�صمل:

 مدى تاأثري التفاق اأو التعاقد على حرية املناف�صة فـي ال�صوق.

 وجود فوائد تعود على امل�صتهلك من التفاق اأو التعاقد.

الأمن  ومقت�صيات  �صمعته،  اأو  املنتج  جودة  على  املحافظة  اعتبارات   

وال�صالمة.

 مدى توافق �صروط التفاق اأو التعاقد مع الأعراف التجارية امل�صتقرة 

فـي الن�صاط حمل الفح�س.

ج- اإ�شاءة ا�شتخدام الو�شع امل�شيطر ) املادتني 4، 8 (

ال�صوق  ال�صيطرة على  له  تتوافر  الذى  ال�صخ�س  القانون على  يحظر 

اإ�صاءة ا�صتخدام هذه ال�صيطرة، ويكون ال�صخ�س م�صيطراً على  املعنية 

ال�صوق املعنية اإذا توافرت له ال�صروط الثالثة التالية جمتمعة:

 اأن تتعدى ح�صته فـي ال�صوق املعنية %25
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7- ماهي العقوبات التي يقررها القانون ؟

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�صد ين�س علها اأي قانون اآخر يعاقب على 

القانون بغرامة  ( من هذا   8  ،7 املواد )6،  اأي من  كل خمالفة لأحكام 

الأق�صى  حدها  يجاوز  ول  جنيه،  األف  مائة  عن  الأدنى  حدها  يقل  ل 

العود.  حالة  فـي  بحديها  الغرامة  وت�صاعف  جنيه،  مليون  ثالثمائة 

وفـي  الر�صمية  اجلريدة  فـي  بالإدانة  ال�صادر  النهائي  احلكم  وين�صر 

جريدتني يوميتني على نفقة املحكوم عليه.

املخالف  العتباري  لل�صخ�س  الفعلية  الإدارة  على  امل�صئول  يعاقب 

بذات العقوبات املقررة عن الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام هذا 

القانون، اإذا ثبت علمه بها وكان اإخالله بالواجبات التي تفر�صها عليه 

تلك الإدارة قد اأ�صهم فـي وقوع اجلرمية. ويكون ال�صخ�س العتبارى 

مالية  عقوبات  من  به  يحكم  مبا  الوفاء  عن  بالت�صامن  م�صئول 

با�صم  به  العاملني  اأحد  من  ارتكبت  قد  املخالفة  كانت  اإذا  وتعوي�صات 

ال�صخ�س العتباري اأو ل�صاحله.

ويعاقب بغرامة ل تقل عن ع�صرة اآلف جنيه ول جتاوز مائة األف جنيه 

كل من:

1- اأخل بواجب الإخطار املن�صو�س عليه فـي الفقرة الثانية من املادة 

)19( من هذا القانون.

2- امتنع عن موافاة اجلهاز بالبيانات اأو الأوراق اأو امل�صتندات املن�صو�س 

اأو  اأو موا�صم  اأو عمالء  توزيع  اأو مراكز  اأ�صا�س مناطق جغرافـية  على 

بع�صهم  بني  راأ�صية  عالقة  ذوي  اأ�صخا�س  بني  وذلك  زمنية  فرتات 

البع�س.

�صراء  امل�صرتى  قبول  �صرط  على  خدمات  اأو  منتجات  بيع  تعليق   

منتجات اأو خدمات غري مرتبطة مبحل التعامل الأ�صلي.

 التميز فـي اأ�صعار البيع اأو ال�صراء اأو فـي �صروط التعامل بني بائعني 

اأو م�صرتين تت�صابه مراكزهم التعاقدية.

اإتاحته  اأو  اإنتاجه  اإتاحة منتج �صحيح متى كان  اأو  اإنتاج  المتناع عن   

ممكنة اإقت�صادياً.

له  مناف�س  ل�صخ�س  يتيحوا  األ  معه  املتعاملني  على  ي�صرتط  اأن   

هذا  اإتاحة  اأن  رغم  خدماتهم،  اأو  مرافقهم  من  يحتاجه  ما  ا�صتخدام 

الإ�صتخدام ممكن اإقت�صادياً.

تكلفتها  متو�صط  اأو  احلدية  تكلفتها  عن  اأقل  ب�صعر  منتجات  بيع   

املتغرية.

 اإلزام مورد بعدم التعامل مع مناف�س.

وت�صع الالئحة التنفـيذية كافة ال�صوابط والإجراءات التي تكفل �صرح 

املق�صود بكل فعل من هذه الأفعال مبا ميكن اجلهاز من القيام بدوره 

فـي فح�صها.
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ال�صوق باحلظر الوارد فـي القانون، اإل انه فـي بع�س احلالت ميكن اأن 

يقرر القانون اإعفاًء لتحقيق اأهداف اقت�صادية حمددة. ول يخرج قانون 

حماية املناف�صة فـي م�صر عن ذلك اإذ يقرر اإعفاء بع�س الأ�صخا�س من 

من  العديد  �صاأن  ذلك  فـي  �صاأنه  القانون  فـي  الوارد  للحظر  اخل�صوع 

قوانني املناف�صة فـي خمتلف دول العامل.

القانون على  املادة )9( من  الثانية من  الفقرة  ال�صاأن تن�س  وفـي هذا 

اأن للجهاز بناء على طلب ذوى ال�صاأن اأن يخرج من نطاق احلظر كل اأو 

بع�س الأفعال املن�صو�س عليها فـي املواد ) 6، 7، 8 ( بالن�صبة للمرافق 

كان  اإذا  القانون اخلا�س  �صركات خا�صعة لأحكام  التي تديرها  العامة 

من �صاأن ذلك حتقيق امل�صلحة العامة اأو حتقيق منافع امل�صتهلك تفوق 

اآثار احلد من حرية املناف�صة، وذلك وفقاً لل�صوابط والإجراءات التي 

حتددها الالئحة التنفـيذية للقانون.

كما انه فـي حالة ارتكاب اأي من اجلرائم املن�صو�س عليها فـي املادتني 

من  الإعفاء  تقرر  اأن  للمحكمة،  يجوز  القانون،  هذا  من   )  7  ،6(

بادر  بها، لكل من  املق�صي  العقوبة  بن�صبة ل تزيد عن ن�صف  العقوبة 

اأدلة  من  لديه  ما  وبتقدمي  باجلرمية  اجلهاز  باإبالغ  املخالفـني  من 

على اإرتكابها، ومن تقدر املحكمة اأنه اأ�صهم فـي الك�صف عن عنا�صرها 

وجمع  والبحث  التق�صي  مراحل  من  مرحلة  اأية  فـي  اأركانها  واإثبات 

ال�صتدللت والتحقيق واملحاكمة. 

عليها فـي الفقرة الثالثة من املادة ) 11 ( من هذا القانون.

ومع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�صد تكون العقوبة الغرامة التي ل تقل 

اإمداد  فـي حالة  األف جنيه  تتجاوز مائتي  األف جنيه ول  عن ع�صرين 

اجلهاز ببيانات اأو اأوراق اأو م�صتندات غري �صحيحة مع العلم بذلك.

كما يعاقب بغرامة ل تقل عن ع�صرين األف جنيه ول تتجاوز خم�صمائة 

تطبيقاً  ال�صادرة  اجلهاز  قرارات  بتنفـيذ  يلتزم  مل  من  كل  جنيه  األف 

لن�س املادة ) 20 ( من هذا القانون، وفـي حالة العود ت�صاعف العقوبة 

بحديها الأدنى والأق�صى.

8- هل يجوز الت�شالح فـي الق�شايا ؟

يجوز للوزير املخت�س اأو من يفو�صه الت�صالح فـي اأي من تلك الأفعال 

يقل عن مثلى  مبلغ ل  اأداء  وذلك مقابل  فـيها،  بات  قبل �صدور حكم 

احلد الأدنى للغرامة ول يجاوز مثلى حدها الأق�صى.

ويعترب الت�صالح مبثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى اجلنائية ويرتتب 

ب�صاأنها  �صدر  التي  الواقعة  ذات  عن  اجلنائية  الدعوى  انق�صاء  عليه 

طلب رفع الدعوى.

9- ماهي الإعفاءات التي يقدمها القانون وكيف ميكن 

اال�ستفادة منها ؟

الأ�صل اأن تلتزم كافة الواحدات القت�صادية التي متار�س ن�صاطها فـي 
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ب- التبليغات

يجوز لأي �صخ�س اإبالغ اجلهاز باأية خمالفة لأحكام هذا القانون.

على اجلهاز اإذا ثبت خمالفة ال�صخ�س لأحد الأحكام الواردة باملواد 6، 

املخالفة  واإزالة  اأو�صاعه  بتعديل  املخالف  اأن يكلف  القانون  8 من  و   7

تقريراً  يرفع  واأن  اجلهاز  اإدارة  جمل�س  يحددها  فرتة  خالل  اأو  فوراً 

املخالفـني  الدعوى اجلنائية �صد  املخت�س لطلب حتريك  الوزير  اإىل 

للقانون.

البالغ  فح�س  خطوات  ال�صابع  الباب  فـي  التنفـيذية  الالئحة  و�صعت 

كالآتي:

ال�صجل  فـي  قيده  ويتم  املعد من اجلهاز  النموذج  على  البالغ  يقدم   

البالغ،  قيد  وتاريخ  برقم  اإي�صاًل  املبلغ  ويعطي  بالتبليغات،  اخلا�س 

وميكن احل�صول على منوذج البالغ من خالل زيارة املوقع اللكرتوين 

مقر  اإىل  بالتوجه  اأو   www.eca.org.eg باجلهاز  اخلا�س 

اجلهاز.

 تعر�س التبليغات على املدير التنفـيذي للجهاز للتحقق من ا�صتيفائها 

الالئحة  من   )32( املادة  فـي  عليها  املن�صو�س  وامل�صتندات  للبيانات 

التنفـيذية، واإحالة ما يكون م�صتوفـياً منها اإىل الإدارة املخت�صة واإخطار 

رئي�س اجلهاز بذلك.

والبحث  التق�صي  اإجراءات  اتخاذ  باجلهاز  املخت�صة  الإدارة  تتوىل   

10- هل ينظم القانون الندماج والأ�شتحواذ ؟

ل يحتوى القانون على قواعد ملراقبة الندماج وال�صتحواذ ) الرتكز 

القت�صادي (، ولكن على الأ�صخا�س الذين يتجاوز رقم اأعمالهم ال�صنوي 

فـي اآخر ميزانية مائة مليون جنيه اأن يخطروا اجلهاز لدى اكت�صابهم 

لأ�صول اأو حقوق ملكية اأو انتفاع اأو اأ�صهم اأو اإقامة احتادات اأو اندماجات 

ن�صت  كما  اأكرث،  اأو  �صخ�صني  اإدارة  بني  اجلمع  اأو  ا�صتحواذ  اأو  دمج  اأو 

املادة )44( من الالئحة التنفـيذية على اأن يكون تلقى الإخطارات من 

الأ�صخا�س خالل ثالثني يوماً من تاريخ اإمتام الت�صرف القانوين.

11- كيف يطبق القانون ؟

التفاقات  ل�صبط  طريقان  هناك  القانون  من   )11( للمادة  وفقاَ 

واملمار�صات املخالفة للقانون:

اأ- مبادرة اجلهاز بالفح�س

التفاقات  حالت  لك�صف  والأبحاث  بالدرا�صات  القيام  للجهاز  يجوز 

واملمار�صات ال�صارة باملناف�صة واملبادرة باتخاذ اإجراءات التق�صي والبحث 

وجمع ال�صتدللت، وفـي حالة ثبوت خمالفة من املخالفات التي ورد 

ب�صاأنها  املنا�صبة  التدابري  باتخاذ  اجلهاز  يقوم  القانون  فـي  ن�س  بها 

ويرفع تقريراً اإىل الوزير املخت�س لطلب حتريك الدعوى اجلنائية.
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واإزالة  اأو�صاعه  بتعديل  املخالف  تكليف   )8(،)7(،)6( املواد  فـي  عليها 

التقرير  ورفع  املجل�س،  يحددها  زمنية  فرتة  خالل  اأو  فوراً  املخالفة 

اأو من يفو�صه لتخاذ  اخلا�س باحلالة املعرو�صة اإىل الوزير املخت�س 

اإجراءات طلب حتريك الدعوى اجلنائية.

اأو الأ�صخا�س ذوي  اإخطار ال�صخ�س  يتوىل املدير التنفـيذي للجهاز   

وذلك  البالغ  ب�صاأن  الإدارة  جمل�س  اإليه  ينتهي  الذي  بالقرار  ال�صاأن 

مبوجب كتاب مو�صى عليه م�صحوب بعلم الو�صول.

عليها  يح�شل  التي  املعلومات  �شرية  مدى  ما   -12

اجلهاز؟

والبيانات  املعلومات  �صرية  على  باحلفاظ  باجلهاز  العاملون  يلتزم   

التي يح�صلون عليها مبنا�صبة فح�س احلالت املعرو�صة على اجلهاز 

وم�صادرها ) مادة 16 (.

التي قدمت  الأغرا�س  لغري  والبيانات  املعلومات  ا�صتخدام  ل يجوز   

من اأجلها.

ويعاقب على خمالفة اأي من اأحكام املادة )16( من هذا القانون بغرامة 

ل تقل عن ع�صرة اآلف جنيه ول جتاوز خم�صني األف جنيه.

التنفـيذي،  املدير  اليها من  املحالة  التبليغات  فـي  ال�صتدللت  وجمع 

اتخاذ  الق�صائية  ال�صبطية  �صفة  لهم  باجلهاز ممن  للعاملني  ويكون 

�صاحب  واطالع  هويتهم  عن  الك�صف  بعد  وذلك  التالية  الإجراءات 

ال�صاأن عليها:

الدفاتر  على  حكومية  غري  اأو  حكومية  جهة  اأية  لدى  الطالع   -1

لفح�س  الالزمة  والبيانات  املعلومات  على  واحل�صول  وامل�صتندات 

احلالت املعرو�صة على اجلهاز.

عمل  مقار  اأو  اأماكن  اإىل  الر�صمية  العمل  �صاعات  خالل  الدخول   -2

كتابي  اإذن  على  احل�صول  بعد  وذلك  للفح�س  اخلا�صعني  الأ�صخا�س 

من املدير التنفـيذي، ويجوز لهم ال�صتعانة برجال ال�صلطة العامة اإذا 

تطلب الأمر ذلك.

اأي  و�صوؤال  للفح�س  الالزمة  ال�صتدللت  جمع  اإجراءات  اتخاذ   -3

�صخ�س فـي �صاأن ارتكابه اآية خمالفة لأحكام القانون،

وجمع  والبحث  التق�صي  اإجراءات  اإمتام  بعد  املخت�س  الإدارة  تقوم   

ال�صتدللت باإعداد تقرير بالراأي تقدمه اىل املدير التنفـيذي للجهاز، 

براأيه،  م�صفوعاً  الإدارة،  جمل�س  على  بعر�صه  التنفـيذي  املدير  ويقوم 

فـي اأول جل�صة تالية لتقدمي التقرير اإليه.

 على جمل�س اإدارة اجلهاز عند ثبوت خمالفة لأحد الأحكام املن�صو�س 
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طريق   28 الكيلو  الذكية،  القرية  الأول،  الدور  ب،   19 مبنى  العنوان: 

القاهرة - اإ�صكندرية ال�صحراوي

التليفون: 1900 3535 )202+(

 الفاك�س: 35370437 )202+(
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