
 جهاز حمایة المنافسة

 إرشادات بشأن تداول الزي المدرسي واألدوات المدرسیة

زي بتحدید مدارس عدة قیام من فیها التضرر تم الشكاوى، من العدید المنافسة حمایة جهاز                 تلقى

بأن كلي بشكل المنافسة حریة تقیید إلى یؤدي قد الذي األمر واحد؛ متجر مع فقط والتعامل ممیز                   مدرسي

ألحق بدوره الذي وهو السوق، هذا في والمنافسة المدرسي الزي انتاج في الحق من المالبس متاجر                  حرمت

  الضرر بالمستهلكین (أولیاء األمور) للمغاالة في أسعار الزي المدرسي.

إیرلندا إنجلترا، ومنها الدول، من العدید في المنافسة أجهزة من العدید قامت فقد بالذكر                وجدیر

جسیًما ضرًرا تمثل المدرسي الزي ومتاجر المدارس بین الحصریة االتفاقات بأن بتقریر أفریقیا،               وجنوب

سعره في المغاالة المدرسي للزي فقط واحد مورد وجود على یترتب حیث المستهلك، وعلى المنافسة                 على

معقدة غیر المدرسي للزي المكونة العناصر أغلب تكون أن هي األجهزة تلك توصیات أهم ومن جودته.                  وقلة

اتفاق لوجود الحاجة دون وتوریدها تصنیعها السهل من یكون حتى المستخدمة، الخامات أو اللون الشكل،                 في

عنصر بتحدید مدرسة كل تقوم أن یمكن هویتها، على وللحفاظ المدارس. من أيٍّ وبین بعینه مورد بین                   تورید

ویتم المدرسة هویة یحدد الذي هو یكون حیث معین بشكل وتختاره البادج) أو العنق ربطة (مثل ممیز                   واحد

من التوازن خلق في نجحت المقترحة السیاسة تلك تكون وبذلك بذلك. الشاري رغبة حالة في منفرًدا                  بیعه

competition in) السوق في حرة منافسة وجود وضمان ناحیة، من مدرسة كل هویة على المحافظة                 خالل

 the market) من ناحیة أخرى.

ألحكام مخالفة شبهة تثیر بعینها ماركات أو بعینه متجر بتحدید المتعلقة الممارسات فإن الجهاز تقدیر                 وفي

 قانون حمایة المنافسة، خاًصة المادتین (7) و(8) منه.

الضرر وتالفي السوق في المنافسة حریة لضمان التالیة اإلرشادات الجهاز یقترح أن معه تراءى ما                 وهو

 الواقع على المستهلك، لیس فقط فیما یتعلق بالزي المدرسي بل أیًضا فیما یتعلق بجمیع األدوات المدرسیة:

خاللها1- من یتم اتفاقات أو تعاقدات في الدخول أو بتطبیق أنواعها بمختلف المدارس جمیع قیام                 عدم

لتصنیع بعینه مصنع أو المدرسیة األدوات أو المدرسي الزي ببیع بعینه لمتجر حصریة حقوق 1               منح
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محل خالل من أو المدرسة بمعرفة المدرسة داخل من حصرًا المدرسي الزي بیع أو المدرسي                 الزي

 بالمدرسة.

المصانع2- تتمكن حتى منفردًا بالمدرسة الخاص البادج بیع عن باالمتناع المدارس جمیع قیام               عدم

من المحددة الموضوعیة بالمعاییر وااللتزام وبیع تصنیع في استخدامه من المنافسة             والمتاجر

 المدرسة.

المدرسي3- الزي لمواصفات موضوعیة شروط بوضع العربیة مصر بجمهوریة المدارس جمیع             تقوم

 وتصمیمه أو األدوات المدرسیة على أن تراعي تلك الشروط:

المدرسیة أ) واألدوات المدرسي الزي من احتیاجاتهم شراء من والطالب األمور أولیاء             تمكین

 األخرى من أكثر من مصدر دون التقید بمصادر بعینها.

للونب) موضوعیة شروًطا المدارس تضعها التي المعاییر تكون أن یجب األخص             وعلى

عالمة بوضع تقضي شروًطا المعاییر تلك تتضمن أال األحوال جمیع في ویراعى              والتصمیم

للجوء والطالب األمور أولیاء إجبار شأنه من ویكون ذلك شابه ما أو متداخلة ألوان أو                 ممیزة

 إلى متاجر بعینها، ویتم إثبات المواصفات الموضوعیة المشار إلیها بالالئحة الداخلیة للمدرسة.

من ج) مدرسیة أدوات شراء على األمور ألولیاء إجبار أي الشروط تلك تتضمن أال یجب                كما

 ماركات بعینها على أن تكتفي المدارس بوضع معاییر موضوعیة لألدوات المدرسیة المطلوبة.

 تقوم جمیع المدارس بأنحاء الجمهوریة بتعلیق منشورات بأماكن واضحة بإرشادات الجهاز.4-

 تراعي تلك اإلرشادات المدارس بمختلف أنواعها واختالف طرق تأسیسها.5-

التعلیمیة6- الكتب بخالف التعلیمیة الخدمة لتقدیم استخدامها یتم أدوات أي المدرسیة باألدوات              یقصد

 المقررة ومصادر المعرفة اإللكترونیة بمختلف أنواعها.
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