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الممارســات  ومنــع   المنافســة  قواعــد  وتعزيــز  إرســاء  إن 

االحتكاريــة يســهم فــي اســتقرار االقتصــاد ونمــوه وزيــادة 

التنافســية والتنــوع وجــذب مزيــد مــن االســتثمارات المحليــة 

وا�جنبيــة، وتوفيــر فــرص عمــل للمواطنيــن، ولهــذا تــم إقــرار 

ــع  ــة ومن ــة المنافس ــأن حماي ــنة ٢٠٠٥ بش ــم ٣ لس ــون رق القان

الممارسات االحتكارية وتم إنشاء الجهاز في عام ٢٠٠٦ ليلعب 

ا" في اقتصاد الدولة المصرية.  ا وأساســّيً دوًرا "مهًمّ

وبنــاء علــى تقييــم الجهــاز وتجاربه خــالل فترة الـــ ١٥ عاًما منذ 

نشــأته، فقــد وضــع الجهــاز رؤيــة واســتراتيجية ترســم مالمــح 

العمل المستقبلي للخمس سنوات القادمة  "٢٠٢١-٢٠٢٥".

كلمة رئيس مجلس ا�دارة

المنافســة  إرســاء وتعزيــز قواعــد  إن 
 ،،

ومنــع  الممارســات االحتكاريــة يســهم 

االقتصــاد ونمــوه وزيــادة  فــي اســتقرار 

ــن  ــد م ــذب مزي ــوع وج ــية والتن التنافس

االســتثمارات المحليــة وا�جنبيــة وتوفير 
 ،،

فرص عمل للمواطنين. 

ومــن أجــل تحقيــق تلــك المحــاور سيســعى الجهــاز علــى 

ــات  ــن الممارس ــف ع ــاليب الكش ــر أس ــى تطوي ــص إل ا�خ

ــز التعــاون  ــة ا�ســواق وتعزي الضــارة بالمنافســة ومراقب

المنافســة  سياســات  ودعــم  ا�خــرى  الجهــات  مــع 

وتعزيــز  الحكوميــة  والقــرارات  التشــريعات  فــي 

الحيــاد التنافســي ومخاطبــة كافــة فئــات المجتمــع 

لنشر ثقافة المنافسة وتعزيز موارد الجهاز البشرية. 

وضــع الجهاز اســتراتيجية ٢٠٢١-٢٠٢٥ لتكون الرؤية والنهج 

الــذي يتبعــه، وتتســم بالمرونــة والتفاعــل �نهــا قابلــة 

ــاد  ــهدها  االقتص ــد يش ــرات ق ــة متغي ــع أي ــل م للتعدي

محــدد؛  زمنــي  إطــار  وفــي  والعالمــي،  المصــري 

ا�داء،  وتحســين  المســتدام،  النمــو  فــي  للمســاهمة 

ورفع كفاءة االقتصاد القومي.

الجهــاز  عمــل  أهــداف  االســتراتيجية  تلــك  وتتضمــن   

التنميــة  أهــداف  ضــوء  فــي  تحديدهــا  يتــم  والتــي 

المســتدامة ورؤيــة مصــر ٢٠٣٠، مــن أجــل اقتصاد تنافســي 

المصــري  المواطــن  حيــاة  بجــودة  واالرتقــاء  متنــوع، 

وتحســين مســتوى معيشــته، والقضــاء علــى الفقــر، 

ــاد  ــي االقتص ــًلا ف ــا فاع ــري العًب ــاد المص ــل االقتص وجع

العالمي قادًرا على مواكبة التطورات العالمية.

وحيــث تتمثــل رؤيــة الجهــاز فــي رفــع كفــاءة االقتصــاد 

القومــي عــن طريــق تعزيــز المنافســة فــي ا�ســواق، فــإن 

اســتراتيجية الجهــاز تهــدف إلــى ضمــان فاعليــة تطبيــق 

قانــون حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات االحتكاريــة 

وذلك من خالل أربعة محاور رئيسية وهي:

 ١.  ا�نفاذ الفعال �حكام قانون حماية المنافســة من 

     خالل مكافحة الممارسات االحتكارية.

٢. الحــد مــن التشــريعات والقــرارات المقيــدة لحريــة 

     المنافسة.

٣. نشر ثقافة المنافسة.

٤. رفع الكفاءة المؤسسية للجهاز.

د. محمود ممتاز
رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

ومنع الممارسات االحتكارية
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الممارســات االحتكاريــة  المنافســة ومنــع  إن اســتراتيجية جهــاز حمايــة 

ــة  ــتراتيجية الدول ــاور اس ــذ مح ــار تنفي ــي إط ــة ف ٢٠٢١-٢٠٢٥ قائم ــاز")  ("الجه

مة  لمســتدا ا لتنميــة  ا هــداف  وأ  ٢٠٣٠ لمســتدامة  ا للتنميــة  يــة  لمصر ا

(Sustainable Development Goals (SDGs)) متوافقــة مــع التجربــة العمليــة 

التي مــرَّ بها الجهاز على مدار خمسة عشر عاًما منذ إنشائه.

وتهــدف إلــى رفــع كفــاءة إنفــاذ قانــون حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات 

ــل  ــة، والعم ــر العربي ــة مص ــي جمهوري ــة ف ــة المنافس ــر ثقاف ــة ونش االحتكاري

علــى زيــادة فاعليــة الجهــاز علــى المســتويين اÈقليمــي والقــاري تحقيًقــا 

للريادة في ا�مور المتعلقة بالمنافسة خالل الخمس سنوات القادمة.

استراتيجية جهاز حماية المنافسة 
ومنع الممارسات االحتكارية

2025 - 2021
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رفــع كفــاءة االقتصــاد القومــي عــن طريــق 

تعزيز المنافسة في ا�سواق.

رؤية الجهاز

٤ ٣



ــد  إرســاء قواعــد المنافســة مــن خــالل الحـــ
وفتـــح  االحتكاريــة  الممــــارسات  مـــــن 
ا�ســــــواق وضمــان الحيــاد التنافســي بمــا 
لصــــالــــح  ا�ســـواق  تنـــــافسية  يضمــن 
االقتصاديــة  والكيانــات  المـــــواطنيـــــن 

واالقتصاد القومي.

رسالة الجهاز
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يسترشــد جهــاز حمايــة المنافســة والقائمــون بــه بالقيــم ا�ساســية لــه؛ لتطبيــق 

مهمته، ومتابعة رؤيته، وتحقيق رسالته. حيث تتمثل تلك القيم فيما يلي:

• الحيادية والموضوعية

• التعاون والعمل الجماعي

  • النزاهة والشفافية

• االلتزام واالمتياز

• االبتكار والتعلم المستمر

• سرعة االستجابة 

القيم ا�ساسية للجهاز

مــن  الــة  فعَّ منافســة  سياســة  وجــود  إن 

شــأنه أن يــؤدي إلــى تذليــل عوائــق الدخــول 

منــاخ  وتوفيــر  ا�ســواق  فــي  والتوســع 

تنافســي حــر يطبــق فيــه القانــون علــى كل 

تمييــز،  دون  بالســوق  العاملــة  الشــركات 

خفــض  فــي  كبيــر  بشــكل  يســاهم  ممــا 

ا�ســواق  فــي  االقتصــادي  التركــز  نســب 

ــؤدي  ــي ي ــتثمرين، وبالتال ــة المس ــز ثق وتعزي

المحليــة  االســتثمارات  تدفــق  إلــى 

شــأنه  مــن  يكــون  الــذي  ا�مــر  وا�جنبيــة، 

دمــج المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 

فــي االقتصــاد الرســمي؛ ممــا يســاهم فــي 

تعزيز االبتكار والحلول ا�بداعية.

ولتعزيــز فاعليــة سياســة المنافســة فــي 

جمهوريــة مصــر العربيــة، تتبنى اســتراتيجية 

ــمنافسة ٢٠٢١ -  ٢٠٢٥               ــة  الـــــ ــاز حمايـــ جهـــــ

أربع ركائز رئيسية.

أهداف الجهاز
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إن ا�هداف ا�ربعة للجهاز في الخمس سنوات القادمة تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠

با�ضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.

ا�هداف االستراتيجية في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠
وأهداف التنمية المستدامة

      الفقر١ القضاء على
         ونمو االقتصاد٨ العمل الالئق

         والهياكل٩ الصناعة واالبتكار
         ا�ساسية

            وا�نتاج١٢ االستهالك
            المسؤوالن

            لتحقيق١٧ عقد الشراكات
            ا�هداف

    الحياة١ جودة
        وابتكار٤ معرفة

          قوي٣ اقتصاد
         الريادية٨ المكانة

ــة  ــون حماي ــكام قان ــال �ح ــاذ الفع ١- ا�نف
المنافســة مــن خــالل مكافحــة الممارســات 

االحتكارية

ا�هداف
االستراتيجية

للجهاز
٣- نشر ثقافة المنافسة

٢- الحد من التشريعات والسياسات
والقرارات المقيدة لحرية المنافسة

٤- رفع الكفاءة المؤسسية

ا�نفاذ الفعال
�حكام القانون الحياد١

التنافسي نشر ثقافة٢
المنافسة رفع الكفاءة٣

المؤسسية ٤

ا�هداف
االستراتيجية
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وحيــث  إن  ضمــان  فاعليــة  سياســات  المنافســة (مــن حيــث 

ــات  ــرارات والسياس ــريعات والق ــن التش ــد م ــون والح ــاذ القان إنف

جهــاز  وتطويــر  المنافســة  ثقافــة  ونشــر  بالمنافســة  الضــارة 

ــن  ــدد م ــم ع ــي دع ــاهم ف ــأنه أن يس ــن ش ــة) م ــة المنافس حماي

ــا  ــيتم تحقيقه ــي س ــر ٢٠٣٠ والت ــة مص ــي رؤي ــواردة ف ــداف ال ا�ه

مــن خــالل اســتراتيجية التنميــة المســتدامة للدولــة، حيــث إن 

للمســتثمرين  وفتحهــا  ا�ســواق  فــي  المنافســة  تعزيــز 

اســتقرار  فــي  يســاهم  الــذي  ا�مــر  هــو  وا�جانــب  المحلييــن 

التنافســية والتنــوع وتوفيــر فــرص  االقتصــاد ونمــوه وزيــادة  

عمــل للموطنيــن واالرتقــاء بجــودة حياتهــم، هــذا با�ضافــة إلــى 

الحث على زيادة  المعرفة واالبتكار لتعزيز الريادة المصرية.

كمــا سيســاهم دعــم المنافســة فــي تحقيــق مصــر �هــداف 

الفقــر  وخلــق  القضــاء علــى  المســتدامة مــن حيــث  التنميــة 

وخلــق  المســؤوالن  وا�نتــاج  االســتهالك  ودعــم  عمــل  فــرص 

المنــاخ المناســب للصناعــة واالبتــكار وعقــد شــراكات لتســاهم 

في تحقيق تلك ا�هداف.

ــة  ــة المنافس ــن حماي ــوي بي ــح وق ــل واض ــد تداخ ــه يوج ــث إن وحي

ورفاهيــة المســتهلك مــن ناحيــة والتنميــة المســتدامة مــن 

ناحية أخرى.
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ــال عندمــا تكــون  حيــث يمكــن �جهــزة حمايــة المنافســة تعزيــز االســتدامة مــن خــالل  ا�نفــاذ الفعَّ

الممارسات الضارة بالمنافسة لها أيًضا آثار سلبية من منظور االستدامة. 

وحيــث إن معــدل نمــو الناتــج المحلــي ا�جمالــي للــدول التــي تتبنــى سياســات لحمايـــة المنافســــة يكــون 

أعلى  بحـوالي ٢-٣% من معدالت النمو الخاصة بالدول التي ال تتبنى هذه السياسات . 

ــى  ــتدامة. عل ــة المس ــق التنمي ــدة لتحقي ــة أداة مفي ــات المنافس ــون سياس ــن أن تك ــام، يمك ــكل ع وبش

ســبيل المثــال، قــد تــؤدي الممارســات الضــارة بالمنافســة مثــل إســاءة اســتخدام الوضــع المســيطر إلــى 

تضخــم أســعار منتجــات مهمــة ورئيســية مثــل المــواد الغذائيــة، فــال يســتطيع محــدودو الدخــل تحملهــا 

ــي  ــاهم ف ــر أداة تس ــة يعتب ــة المنافس ــون حماي ــال لقان ــاذ الفعَّ ــر. إن ا�نف ــم الفق ــى تفاق ــؤدي إل ــا ي مم

ــق  ــي تحقي ــل المســاهمة ف ــن أج ــر م ــدة الفق ــن ح ــف م ــو التخفي ــة نح ــعار وخطــوة إيجابي ــض ا�س خف

الهدف ا�ول من أهداف التنمية المستدامة وهو "القضاء على الفقر".

ــال لقانــون حمايــة المنافســة مــن شــأنه حمايــة االبتــكار والمســاهمة فــي فتــح ا�ســواق  إن ا�نفــاذ الفعَّ

ودخــول منافســين جــدد، ا�مــر الــذي مــن شــأنه أن يعــزز إنتــاج منتجــات أكثــر اســتدامة وخلــق فــرص عمــل 

ــل  ــو "العم ــتدامة وه ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــن م ــدف الثام ــق اله ــي تحقي ــاهم ف ــا سيس ــدة، مم جدي

ــة  ــتراتيجية التنمي ــادي باس ــور االقتص ــداف المح ــن أه ــث م ــدف الثال ــا اله ــاد" وأيًض ــو االقتص ــق ونم الالئ

المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠ وهو "اقتصاد تنافسي متنوع".

وعليــه، يتضــح أهميــة دور سياســات حمايــة المنافســة فــي المســاهمة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة 

وتعزيز مبدأ االستدامة في ا�سواق وفي االقتصاد ككل.

لــذا، يهــدف الجهــاز فــي ا�عــوام ٢٠٢١-٢٠٢٥ إلــى تحقيــق ا�هــداف المذكــورة أعــاله مــن خــالل القيــام بمــا 

يلي.

١٤ ١٣



ال �حكام قانون  الهدف االستراتيجي (١) : ا�نفاذ الفعَّ
حماية المنافسة

حمايــة  قانــون  �حــكام  ــال  الفعَّ ا�نفــاذ  علــى  ينصــب   (١) رقــم  الهــدف  إن 

ــة  ــل مخالف ــي ُتمثِّ ــة الت ــات االحتكاري ــة الممارس ــالل مكافح ــن خ ــة م المنافس

�حــكام المــواد (٦/ ٨/٧) مــن القانــون، وهــي االتفاقــات ا�فقيــة والرأســية 

إلــى  با�ضافــة  المســيطر،  الوضــع  إســتخدام  وإســاءة  بالمنافســة  الضــارة 

العمــل علــى منــح الجهــاز االختصــاص بالرقابــة المســبقة علــى عمليــات التركــز 

االقتصادي. 

ــال، عليــه مراقبــة ا�ســواق  ولكــي يتمكــن الجهــاز مــن تلبيــة دوره بشــكل فعَّ

ــن  ــف ع ــن الكش ــن م ــي يتمك ــك ك ــم ١/١)؛  وذل ــي رق ــدف الفرع ــة (اله المختلف

الممارسات الضارة بالمنافسة بأشكالها كافة (الهدف الفرعي رقم ٢/١)،   ا�مر 

ــة  الــة والمناســبة لمنــع وإزال ن الجهــاز مــن إصــدار القــرارات الفعَّ الــذي ســُيمكِّ

الممارســات االحتكارية (الهدف الفرعي رقم ٣/١)، والتعزيز من فاعلية سياســة 

ا�عفــاء الكلــي الــواردة فــي المــادة (٢٦) مــن قانــون حمايــة المنافســة (الهــدف 

الفرعــي رقــم ٤/١)، هــذا با�ضافــة إلــى تكثيــف جهــود الجهــاز �نفــاذ ا�حــكام 

الخاصــة بالرقابــة المســبقة علــى عمليــات التركــز االقتصــادي (الهــدف الفرعــي 

رقم ٥/١)، وكل ذلك بالتعاون مع الجهات ا�خرى (الهدف الفرعي رقم ٦/١).

الهدف االستراتيجي (١)

ال �حكام  ا�نفاذ الفعَّ
قانون حماية المنافسة

١٦ ١٥



ولتحقيق ذلك الهدف سيقوم الجهاز بالخطوات الالزمة والتي 

تتضمن:

• تأسيس إدارة  التحريات والمراجعة االقتصادية.

• إنشــاء نظام الكشــف عــن التواطؤات في التعاقــدات الحكومية   
.(Bid-Rigging Detection System)   

 Automation of) إنشــاء نظــام ميكنــة تقاريــر مراقبة ا�ســواق •
.(Market Monitoring Report   

• تعزيــز التعــاون مع الجهــات الحكومية من خالل الربط ا�لكتروني  
    عــن طريــق برنامــج المحول الرقمــي الحكومي (G2G)، مع التركيز 

   علــى النظــام ا�لكترونــي الخــاص بالتعاقــدات الحكومية بوزارة 

    المالية.

إن الغــرض مــن مراقبــة ا�ســواق رقــم (١/١) هــو تمكيــن الجهــاز مــن 

الــذي مــن شــأنه تمكيــن  مراقبــة ا�ســواق بشــكل فعــال، ا�مــر 

الجهــاز مــن فحــص القضايــا وإجــراء ا�بحــاث الالزمــة والكشــف عــن 

ــز  ــع تركي ــال م ــريع وفع ــكل س ــة بش ــارة بالمنافس ــات الض الممارس

المجهــودات علــى ا�ســواق التــي تأتــي فــي مقدمــة أولويــات الجهــاز 

وذلك بالتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

الفرعــي  الهــدف  هــذا  تحقيــق  خــالل  فمــن  ذلــك،  علــى  عــالوة   

ســيتمكن الجهــاز أيًضــا مــن الحصــول علــى البيانــات الالزمــة �جــراء 

التحاليــل االقتصاديــة الخاصــة بقانــون حمايــة المنافســة وإجــراءات 

البحــث والتقصــي وجمــع االســتدالالت بشــكل أســرع وأدق، با�ضافــة 

ــق  ــود عوائ ــة وج ــاز احتمالي ــي للجه ــي يرتئ ــواق الت ــة ا�س ــى دراس إل

للمنافسة با�سواق.

 

بــه  المنــوط  لــدوره  الجهــاز  تأديــة  فــي  ذلــك  سيســاهم  وعليــه، 

بصورة أكثر فاعلية.

١ / ١ تطوير نظام مراقبة ا�سواق

١٨ ١٧



إن النتيجــة المرجــوة مــن الهــدف الفرعــي رقــم (2/1) هــي تعزيز قــدرة الجهاز على الكشــف 

التعامــل معهــا بشــكل يضمــن  بالمنافســة وضمــان ســرعة  الضــارة  الممارســات  عــن 

الشــفافية واليقيــن القانونــي، وذلــك مــن خــالل إنفــاذ القانــون والعمــل علــى تطبيــق 

العامليــن بالجهــاز �حــكام هــذا القانــون وفًقــا لمعاييــر واضحــة، ا�مــر الــذي يســاهم فــي 

ــول  ــل الوص ــن أج ــال. وم ــكل فعَّ ــون بش ــاذ القان ــي وإنف ــن القانون ــفافية واليقي ــز الش تعزي

إلى ذلك الهدف سيعمل الجهاز على تنفيذ الخطوات الضرورية، ومنها:

• وضع / تعديل عدة إرشادات بشأن الجوانب الموضوعية  وا�جرائية      
   المختلفة لقانون حماية المنافسة. 

• إطالق وحدة متخصصة بشأن التواطؤ في التعاقدات الحكومية.

٢/١ الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة

مــن أجــل تشــجيع ا�شــخاص علــى تقديــم طلبــات الحصــول علــى 

ا�فقيــة،  االتفاقــات  عــن  الكشــف  لتســهيل  الكلــي  ا�عفــاء 

إجــراءات  لتطويــر  متخصــص  نظــام  بإنشــاء  الجهــاز  ســيقوم 

ا�بــالغ بهــدف الحصــول علــى ذلــك ا�عفــاء؛ ا�مــر الــذي مــن شــأنه 

ــدف   ــن  الهـــ ــوبة م ــج المطلــــ ــق النتــائـــ ــي تحقيــ ــاهمة ف المســ

سياســة   فاعليــة  مــن  التعزيــز  وهــي   (3/1) رقـــــم  الفرعــــــي 

ا�عفــاء  الكلــي الــواردة  فــي  المــادة (26) مــن قانــون حمايــة 

المنافســـة.

٣/١ تعزيــز فاعليــة سياســة ا�عفــاء الكلــي للكشــف عــن 
االتفاقات ا�فقية الواردة في قانون حماية المنافسة

٢٠ ١٩



إن الغــرض مــن الهــدف الفرعــي رقــم (4/1) هو ضمان وتعزيــز فاعلية 

قــرارات الجهــاز، والتأكــد مــن اســتدامة تلــك الفاعليــة وتأثيرهــا علــى 

القانونــي  اليقيــن  تعزيــز  ثــم  ومــن  إيجابيــة  بصــورة  ا�ســواق 

والشــفافية، فعليــه ســيقوم الجهــاز بوضــع آليــة لمراقبــة تأثيــر 

قراراته على ا�سواق.

١ /٤ التعزيز من فاعلية إصدار القرارات

١ /٥ الرقابــة المســبقة علــى عمليــات التركــز االقتصــادي 
ال بشكل فعَّ

إن الغــرض مــن الهــدف الفرعــي رقــم (٥/١) هــو العمــل - حــال إقــرار مشــروع قانــون 

الحكومــة - علــى إضافــة اختصــاص الرقابــة المســبقة علــى التركــزات االقتصاديــة؛ باتبــاع 

الخطــوات التاليــة ليتمكــن الجهــاز مــن الرقابــة المســبقة علــى تلــك العمليــات بمنهجيــة 

الة، والتي تشمل: سليمة وسريعة وفعَّ

• إنشاء وحدة الرقابة على عمليات التركز االقتصادي.

• وضع عدة إرشــادات بشــأن مختلف الجوانب الموضوعية وا�جرائية
   الخاصة بالمراقبة المسبقة على عمليات التركز االقتصادي.

• إعداد مشــروع تعديل الالئحــة التنفيذية للقانون بخصوص الرقابة   
   المسبقة على عمليات التركز االقتصادي.

٢٢ ٢١



إن الغــرض مــن الهــدف الفرعــي رقــم (٦/١) هــو تبــادل الخبــرات مــع 

الممارســات  مكافحــة  فــي  معهــا  والتعــاون  النظيــرة،  ا�جهــزة 

ــة  ــي مكان ــه ف ــاز ووضع ــن بالجه ــم العاملي ــك لدع ــة؛ وذل االحتكاري

ــاز  ــيقوم الجه ــه س ــاورة، وعلي ــدول المج ــي ال ــزة ف ــن ا�جه ــدة بي رائ

بالتالي:

• إبــرام بروتوكــوالت تعاون، مع االســتمرار في التعــاون مع أجهزة 
    المنافسة في الدول المختلفة.

• التوسع فى التعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة بالقارة ا�فريقيـة
ال لقوانين      وتقديــم الدعــم الفنــي الــالزم لها من أجل النفــاذ الفعَّ

   حماية المنافسة.

• تعزيــز التعــاون مــع ا�جهــزة النظيــرة العربية ودول حــوض البحر  
    المتوسط للتصدي للممارسات االحتكارية العابرة للحدود.

١ /٦ التعاون مع جهات أخرى

٢٤ ٢٣



الهدف االستراتيجي (٢)

 الحد من التشريعات والسياسات
والقرارات الُمقيِّدة لحرية المنافسة

الهدف االستراتيجي (٢):  الحد من التشريعات والسياسات 
والقرارات الُمقيِّدة لحرية المنافسة

فــي بعــض ا�حيــان، قــد يكــون مــن شــأن بعــض التشــريعات أو السياســات أو القــرارات الصــادرة مــن 

ــاًلا فــي المســاهمة  أجهــزة الدولــة الحــد مــن حريــة المنافســة. لــذا يجــب علــى الجهــاز أن يلعــب دوًرا فعَّ

ــدة لحريــة المنافســة (الهــدف الفرعــي رقــم  فــي الحــد مــن أيــة تشــريعات وسياســات وقــرارات ُمقيِّ

١/٢)؛ ودعــم الجهــات الحكوميــة فــى الكشــف عــن التواطــؤ فــي التعاقــدات العامــة (الهــدف الفرعــي 

رقم ٢/٢)،  وكذلك   تعزيز الحياد التنافسي (Competitive Neutrality) أو المساواة بين ا�شخاص المتنافسة 

بالسوق (الهدف الفرعي رقم ٣/٢).

إن اســتيفاء الجهــاز لهــذا الــدور ســيؤدي إلــى حمايــة المنافســة بشــكل أكثــر فاعليــة؛ عــن طريــق تذليــل 

ــق فيــه القانــون علــى كل  عوائــق الدخــول، والتوســع فــي ا�ســواق، وتوفيــر منــاخ تنافســي حــر ُيطبَّ

ا�شــخاص العاملــة بالســوق دون تمييــز، ا�مــر الــذي ســيجعل مــن سياســة وقانــون المنافســة فــي مصــر 

الة في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية والمستدامة. أداة فعَّ

٢٦ ٢٥



إن النتيجــة المرجــوة مــن الهــدف الفرعــي رقــم (١/٢) هــي تمكيــن الجهــاز مــن تقييــم القــرارات الحكوميــة 

ــدار  ــد إص ــار عن ــي االعتب ــة ف ــات المنافس ــذ سياس ــان أخ ــى ضم ــة إل ــواق، با�ضاف ــى ا�س ــا عل ــاس تأثيره وقي

القــرارات والتشــريعات، مــع ضمــان اتبــاع العامليــن بالجهــاز معاييــر واضحــة فيمــا يتعلــق بدعــم سياســات 

المنافســة وتوحيــد طــرق تقييــم ا�ضــرار الناتجــة عليهــا مــن التشــريعات والقــرارات. وعليــه، لتحقيــق ذلــك 

الهدف سيتخذ الجهاز الخطوات التالية:

• تأسيس إدارة سياسات المنافسة.

• وضع إرشادات دعم سياسات المنافسة الخاصة بالسياسات والتشريعات والقرارات الحكومية.

٢/ ١ دعم سياسات المنافسة في التشريعات والقرارات 

الحكومية

إن الهــدف الفرعــي رقــم (٢/٢) يهــدف إلــى ضمــان فاعليــة دور 

ــة  ــدات الحكومي ــي التعاق ــؤ ف ــن التواط ــف ع ــي الكش ــاز ف الجه

الجهــــاز مـــــن مـــــراقبــــــة عمليــــــات  ومكــافحتـــه، وتمكيـــن 

التعاقــدات الحكوميــة للتأكــد مــن توافقهــا مــع قانــون حمايــة 

ــى  ــة عل ــين المراقب ــي تحس ــاهم ف ــذي سيس ــر ال ــة، ا�م المنافس

التعاقــدات الحكوميــة لضمــان الحــد مــن الفســاد. وللعمــل علــى 

النحــو  علــى  خطــوات  بعــدة  الجهــاز  ســيقوم  ذلــك،  تحقيــق 

التالي:

•  إبرام بروتوكوالت تعاون مع الجهات المختصة.

• إصــدار كتــاب دوري مشــترك مع الهيئــة العامــة للخدمات  
   الحكوميــة لكافــة الجهــات العامة بشــأن مكافحة التواطؤ 

   في التعاقدات الحكومية.

• تنظيم ورش عمل للمسئولين عــن إدارات التعاقد بالجهات  
   الحكوميــة وتدريبهــم؛ بشــأن كيفية كشــف حاالت التواطؤ   

   في التعاقدات الحكومية.

عــن  الكشــف  فــى  الحكوميــة  الجهــات  دعــم   ٢/٢
التواطؤ في التعاقدات العامة

٢٧٢٨



إن الغــرض مــن الهــدف الفرعــي رقــم (٣/٢) هــو دعــم الحيــاد التنافســي؛ وذلــك لضمــان مراعــاة 

قانــون حمايــة المنافســة عنــد إصــدار قــرارات قــد تــؤدي إلــى التمييــز بيــن العامليــن بالســوق، 

ا�مــر الــذي مــن شــأنه خلــق مســاواة بيــن العامليــن با�ســواق، ويعمــل فــي القضــاء علــى 

االدعــاء الرئيســي فــي قضايــا التحكيــم االســتثماري الدولــي بمخالفــة مبــدأ المعاملــة العادلــة 

والمنصفــة الــواردة فــي اتفاقيــات تشــجيع االســتثمارات وحمايتهــا والمبرمــة بيــن جمهوريــة 

مصــر العربيــة ودول المســتثمرين بمــا يحافــظ علــى مــوارد الدولــة المصريــة، وكــذا الحــد مــن 

القضايــا المرفوعــة مــن المســتثمرين ضــد الجهــات الحكوميــة أمــام مجلــس الدولــة ممــا 

ــال لمشــاكل العامليــن فــى تلــك ا�ســواق، ولتحقيــق ذلــك  يســهم فــى توفيــر حــلٍّ ســريٍع وفعَّ

سيقوم الجهاز باتباع الخطوات التالية:

• إنشاء قسم متخصص للحياد التنافسي داخل الجهاز.

• العمل على إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي على أن يٌعهد بأمانتها إلى جهاز 
   حماية المنافسة.

٢ /٣ تعزيز الحياد التنافسي

٣٠ ٢٩



الهدف االستراتيجي (٣)
نشر ثقافة المنافسة

٣٢ ٣١



الهدف االستراتيجي (٣): نشر ثقافة المنافسة

ــب أن يكــون هنــاك  إن فاعليــة الجهــاز فــي تطبيــق أحــكام قانــون حمايــة المنافســة تتطلَّ

وعــي عــام عــن أهميــة تطبيــق سياســات المنافســة، وعــن فوائدهــا للمســتهلك ولâســواق 

ــث  ــة لب ــات التالي ــة الفئ ــاز مخاطب ــى الجه ــب عل ــذا، يج ــام. ل ــكٍل ع ــي بش ــاد القوم ولالقتص

ثقافة المنافسة وضمان فاعليتها بين جميع فئات المجتمع:

• الفئــة العامــة: وتشــمل المواطنيــن وَمــن يمثلهم عبــر قنوات االتصــال المختلفة، مثل
    ا�عالم العام وشبكات التواصل االجتماعي وأصحاب الرأي والجمعيات ا�هلية (الهدف 

   الفرعي رقم ١/٣).

• فئــة مجتمــع ا�عمــال: وَمــن يمثلهــم من غرف واتحــادات وأجهــزة وهيئات، (الهدف 
    الفرعي رقم ٢/٣).

  

• الفئــة ا�كاديميــة: وتشــمل المؤسســات التعليميــة والجهــات البحثيــة والجامعــات 
    (الهدف الفرعي رقم ٣/٣).

• فئــة الجهــات الحكوميــة: وتشــمل فئــات متخذي القرار وا�نفاذ في ا�ســواق (الهدف
    الفرعي رقم ٤/٣).

• فئــة الجهــات القضائية: وتشــمل القضاة والنيابة العامة وهيئــة قضايا الدولة والنيابة   
    ا�دارية (الهدف الفرعي  رقم ٥/٣).

إن النتيجــة المرجــوة مــن الهــدف الفرعــي رقــم (١/٣) هــي نشــر ثقافــة المنافســة، وتعريــف أكبــر عــدد مــن 

ــاد.  ــن واالقتص ــى المواطني ــك عل ــر ذل ــه، وتأثي ــاز وقرارات ــدور الجه ــة وب ــة المنافس ــون حماي ــن بقان المواطني

وعليه سيقوم الجهاز باتباع خطوات محددة، ومنها:  

• إجراء استبيانات عن ثقافة المنافسة في مصر.

• إصدار منشــورات لتوضيح أهمية المنافســة الحرة وفوائدها، ومنشــورات أخرى لتوضيح 
  الممارسات االحتكارية وكيفية تقديم البالغات للجهاز.

• تنظيم حلقات نقاشية مع المنظمات غير الحكومية وا�عالم.

• إصدار إنفوجرافات عن أهم قرارات الجهاز وتأثيرها على ا�سواق.

١/٣ نشر ثقافة المنافسة بين الفئة العامة

٣٣٣٤



إن الغــرض مــن الهــدف الفرعــي رقــم (٣/٣) هــو نشــر ثقافــة المنافســة، وتعريــف أكبــر عــدد مــن الطــالب 
ــة المنافســة وبــدور الجهــاز خــالل المراحــل التعليميــة؛ وذلــك لخلــق كــوادر ذات  والباحثيــن بقانــون حماي
ــل  ــة وحم ــات الحكومي ــي الجه ــركات وف ــي الش ــل ف ــة للعم ــة ُمؤهل ــة المنافس ــال حماي ــي مج ــاءة ف كف
عاتــق نشــر ثقافــة المنافســة بهــا، وكــذا زيــادة ا�بحــاث فــي مجــال المنافســة فــي مصــر. وفــي إطــار ذلــك 

سيعمل الجهاز بالخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك الهدف، والتي تشمل:  

• اســتمرار برنامــج المحــاكاة (Competition Authority Simulation) لطلبــة الســنة النهائية لكليات 
     االقتصاد والقانون، مع زيادة قاعدة الطلبة لتشمل جميع الكليات بالمحافظات .

• عمل كتيبات مبســطة عن قانون حماية المنافســة والجهاز لتوزيعها على طالب الكليات المختصة 
    بمختلف الجامعات.

• نشر سلسلة أوراق العمل بشكل نصف سنوي على موقع الجهاز باللغتين العربية وا�نجليزية.

• إطالق المكتبة الخاصة بالجهاز وإتاحتها لطالب الجامعات.

• العمل على دعم إدخال المواد المتعلقة بحماية المنافسة فى المناهج الدراسية.

٣/٣ نشر ثقافة المنافسة بين الفئة ا�كاديمية:

ــكام  ــع أح ــركات م ــال والش ــة ا�عم ــق فئ ــز تواف ــتهدف تعزي ــم (٢/٣) يس ــي رق ــدف الفرع إن اله

قانــون حمايــة المنافســة، وذلــك عــن طريــق توفيــر مرجــع للشــركات، وضمــان وصــول إرشــادات 

ــال  ــة ا�عم ــجيع فئ ــب تش ــى جان ــك إل ــال، وذل ــريع وفعَّ ــكل س ــم بش ــدد منه ــر ع ــق �كب التواف

ــة حمايــة المنافســة وتوعيــة المجتمــع بهــا، ا�مــر الــذي  والشــركات علــى اتخــاذ مســئولية ُمهمَّ

مــن شــأنه ضمــان التــزام الشــركات القائمــة بالعمــل علــى المبــادرة بتطبيــق أحــكام قانــون 

ــة المنافســة. ولتحقيــق ذلــك الهــدف، ســيقوم الجهــاز بتنفيــذ الخطــوات الالزمــة والتــي  حماي

تتضمن : 

• إطالق مبادرة حماية المنافسة باعتبارها مسئولية مجتمعية للشركات.

• تحديث إرشادات التــوافق (Compliance Toolkit) ونشـــرها.

• إطــالق حملــة توعية عن ا�عفاء الكلي للكشــف عــن االتفاقات ا�فقية الواردة في المادة (٢٦)   
    من قانون حماية المنافسة.

٢/٣ نشر ثقافة المنافسة بين فئة مجتمع ا�عمال

٣٥٣٦



ــر  ــان نش ــي ضم ــي (٤/٣) ه ــدف الفرع ــن اله ــوة م ــة المرج النتيج

ثقافــة المنافســة، وتعريــف أكبــر عــدد مــن العامليــن بالدولــة 

والتنفيذييــن المســتقبليين بقانــون حمايــة المنافســة وبــدور 

الجهــاز؛ وذلــك لتجنــب التشــريعات والقــرارات الضارة بالمنافســة. 

ســيقوم الجهــاز باتبــاع الخطــوات الضروريــة للوصــول إلــى تلــك 

النتيجة،  ومنها:

• تنظيم ورش عمل للهيئات الحكومية وا�جهزة القطاعية.

• نشر إرشادات دعم سياسات المنـــافسة الخاصة بالتشريعات 
   والقرارات الحكومية.

• ابرام بروتكوالت تعاون، مع االستمرار فى التعاون مع الجهات 
    الحكومية المختلفة.

• تفعيل بروتوكول تعاون مع ا�كاديمية الوطنية للتدريب.

يهــدف الهــدف الفرعــي رقــم (٥/٣) إلــى توحيــد مفاهيــم 
سياســات المنافســة للجهــات القضائيــة لضمــان التعامــل 
ــال، وعليــه ســيعمل  مــع قضايــا المنافســة بشــكل فعَّ

الجهاز على الخطوات الالزمة لتحقيق ذلك، ومنها:

• إبرام بروتوكوالت تعاون مع الجهات القضائية المختصة.

• تنظيم ورش عمل مع الجهات القضائية المختصة.

• العمل على إدراج مادة المنافسة ضمن الدورات  التأهيلية 
   للساده أعضاء الهيئات والجهات القضائية الجدد.

٣ /٤ نشر ثقافة المنافسة بين فئة الجهات
الحكومية:

٣ /٥ نشر ثقافة المنافسة بين فئة الجهات
القضائية:

٣٧٣٨



الهدف االستراتيجي (٤)
رفع الكفاءة المؤسسية

مــن أجــل تعزيــز فاعليــة قانــون حمايــة المنافســة، يجــب أن تتســم المؤسســة بالكفــاءة، ويتحقــق ذلــك مــن 

خالل محاور عدة تتعلق بهيكل المؤسسة وبسير عملها. 

وفــي ضــوء ذلــك، ســيعمل الجهــاز فــي الخمــس ســنوات القادمــة علــى جــذب وإبقــاء الكــوادر العلميــة مــن 

العامليــن بالجهــاز مــن خــالل تطويــر المــوارد البشــرية (الهــدف الفرعــي رقــم ١/٤)، ورفــع كفــاءة العامليــن 

بــه (الهــدف الفرعــي رقــم ٢/٤)، با�ضافــة إلــى ضمــان ســرعة ودقــة ا�داء مــن خــالل تســهيل ســير العمــل 

بالجهاز (الهدف الفرعي رقم ٣/٤)، مع تطوير أليات التفاعل مع المواطنين  (الهدف الفرعي رقم ٤/٤).

الهدف االستراتيجي (٤): رفع الكفاءة المؤسسية

٣٩٤٠



إن الغــرض مــن الهــدف الفرعــي رقــم (١/٤) هــو تمكيــن الجهــاز مــن جــذب المــوارد البشــرية ذات الكفــاءة، 
ــي  ــة ف ــة المطلوب ــة المهني ــى التجرب ــم عل ــان حصوله ــن وضم ــن الحاليي ــاء العاملي ــى إبق ــل عل والعم
مجــال حمايــة المنافســة خــالل فتــرة عملهــم بالجهــاز؛ ا�مــر الــذي مــن شــأنه أن يضمــن قيــام الجهــاز 
ــال، وكــذا الحفــاظ بصــورة مســتمرة علــى عــدد مالئــم مــن العامليــن بــه ليتماشــى  بمهامــه بشــكل فعَّ
ــة،  ــوات الالزم ــذ الخط ــى تنفي ــاز عل ــيعمل الجه ــدف، س ــذا اله ــق ه ــة. ولتحقي ــاد الدول ــم اقتص ــع حج م

ومنها:

• تطوير إدارة الموارد البشرية.

• وضع خطة لضمان وجود تطور مهني للموظفين واالستمرار في إنفاذها. 

• زيادة عدد العاملين با�دارات الفنية.

٤/ ١ تطوير الموارد البشرية

النتيجــة المرجــوة مــن الهــدف الفرعــي رقــم (٢/٤) هــي تحســين خبــرات الموظفيــن الفنييــن وكفاءتهــم، 

ــر الدوليــة،  ــة المنافســة وذلــك بالتوافــق مــع المعايي ــون حماي وتنميــة مهاراتهــم فيمــا يخــص تطبيــق قان

ــال؛  با�ضافــة إلــى تنميــة مهــارات العامليــن ا�دارييــن بــا�دارات المعاونــة لدعــم ا�دارات الفنيــة بشــكل فعَّ

ــز فاعليــة الجهــاز فــي أداء مهامــه المختلفــة. وعليــه، ســيتبع الجهــاز  وذلــك لتحســين ســير العمــل وتعزي

الخطوات التي يتطلبها لتحقيق هذا الهدف، وتتضمن:

• إعطاء العاملين الفنيين برنامج متخصص في االقتصاد وقانون المنافسة من إحدى الجامعات الدولية.

• إعطاء برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة ا�دارات المعاونة حسب االختصاص.

٢/٤ رفع كفاءة العاملين بالجهاز

٤١٤٢



٤/٤ تطوير آليات التفاعل مع المواطنين

إن النتيجــة المرجــوة مــن الهــدف الفرعــي رقــم (٤/٤) هــي تحســين التفاعــل والتواصــل بيــن الجهــاز 
ــر ليعكــس أهميــة دوره االســتراتيجي وأثــر قرارتــه ومســاهمة ذلــك فــي تنميــة  والمواطنيــن بشــكل ُمعبِّ

االقتصاد المصري، مما يتضمن اçتي:

 ١.  تطوير الموقع ا�لكتروني للجهاز ليعكس استراتيجيته؛ ليكون بوابة تفاعلية مع الجمهور تسهل عليهم 
    عملية البحث واالطالع على قرارات ومرئيات الجهاز.

٢. تطويــر آليــة تقديــم الشــكاوى والبالغــات عبــر الموقــع ا�لكترونــي للجهاز؛ تســهيًلا وتشــجيًعا نحو 
      ا�بالغ عن المخالفات في ا�ســواق.

إن الغــرض مــن الهــدف الفرعــي رقــم (٣/٤) هــو تحســين تنظيــم عمــل الموظفيــن مــن خــالل المتابعــة 

الــة لكافــة الدراســات والقضايــا التــي يقــوم بهــا الجهــاز، والعمــل عليهــا لضمــان ســرعة إنجازهــا. إلــى  الفعَّ

جانــب تحســين توزيــع المــوارد الماليــة للجهــاز وذلــك لضمــان تعزيــز فاعليتــه فــي أداء مهامــه المختلفــة. 

وفي إطار ذلك سيقوم الجهاز بالخطوات الضرورية لتحقيق ذلك الهدف والتي تشمل:

• تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي.

.(Knowledge Management Department) تأسيس إدارة المعرفة •

.(Cost Calculation System) إدخال نظام حساب تكلفة القضايا والدراسات بالجهاز •

٣/٤ تحسين سير العمل داخل الجهاز

٤٣٤٤
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