
 

 

 

 

 

 

 

 عمل جهاز حماية المنافسة  خطة

ومنع الممارسات االحتكارية 

 

 2013ماَى   -2012َىوُى 

 

 

 

 

 

 



 
 

 استشاتُجُت عمم جهاص حماَت انمىافست
  ومىع انمماسساث االحتكاسَت

 

2 
 

 :مقذمت

ة انذؤٔانؼًم  ئنٗفٗ انفزشح انمبديخ  جهاص حماَت انمىافست ومىع انمماسساث االحتكاسَتٚغؼٗ 

نزؾمٛك انًُبفغخ انؾشح ٔيُغ انًًبسعبد  األٔنٗ حاألداٚكٌٕ  أٌَؾٕ  سؤَتهػهٗ رطجٛك 

ثًب ٚؼًٍ يظهؾخ انًُزظ ٔانًغزٓهك ٔٚؼضص كفبءح االلزظبد  ؛انًظش٘انغٕق االؽزكبسٚخ فٙ 

 .ككم انمٕيٙ

ٔرظؾٛؼ  ،ٔرمًّٛٛ ،األداءثًب ٚغًؼ ثًزبثؼخ  عممال فٍانتخطُط ثأًْٛخ انغٓبص  ئداسحيٍ  ٔئًٚبَب

يمزشؽخ ال عممالخطت انغٓبص ٚمذو  ؛ ثٓذف رؾمٛك سؤٚخ انغٓبص ٔاْذافخ،األيشيب نضو  ئرا يغبسِ

انغٓبص يٍ  ئداسادثًشبسكخ كبفخ  ئػذادْبرى  ٔانزٙ 2013يبٕٚ  ئنٗ 2012نهفزشح يٍ َٕٕٚٛ 

، ٔفٙ ػٕء انغٛبعخ انؼبيخ نهغٓبص ٔانزٙ أػذْب عبثمًب يغهظ اعم رؾمٛك انُغبػ انًُشٕد

 .(Action Plan)ػهٙ أٌ ٚزى ئسفبلٓب ثخطخ ػًم رفظٛهٛخ صيُٛخ  اإلداسح

 خمستٚغؼٗ عٓبص ؽًبٚخ انًُبفغخ ٔيُغ انًًبسعبد االؽزكبسٚخ نزؾمٛك  اإلطبسٔفٗ ْزا 

 :انزبنٙؽٕ ٌػهٗ الْٙ  ئستشاتُجُت أهذاف

 .االؽزكبسٚخرذػٛى دٔس انغٓبص ٔرؼضٚض فبػهٛزّ فٙ ؽًبٚخ انًُبفغخ ٔيُغ انًًبسعبد  :أوال

رمذٚى انًجبدساد ٔانًمزشؽبد نذػى انًُبفغخ انؾشح ٔانزشٔٚظ نٓزِ انًجبدساد ٔيغبَذح  :ثاوُا

 . رطجٛمٓب

 .َشش ٔرؼضٚض انٕػٙ ثأؽكبو انمبٌَٕ ٔثضمبفخ انًُبفغخ :ثانثا

 .رًُٛخ لذساد انغٓبص انجششٚخ ٔانًإعغٛخ نشفغ كفبءح األداء :سابعا

األعٓضح انشلبثٛخ انًؾهٛخ األخشٖ، نزُظٛى األعٕاق ٔرٕفٛش انزُغٛك ٔانزكبيم يغ  :خامسا

 .ٔرذػٛى انزؼبٌٔ يغ انغٓبد انذٔنٛخ انًُبظشح .ثٛئخ يُبفغخ عهًٛخ
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 ؽزٗ 2012فٗ انفزشح يٍ َٕٕٚٛ عبنفخ انزكش، عٛؼًم انغٓبص  اإلعزشارٛغٛخ األْذافٔنزؾمٛك 

 :كبنزبنٙ محاوس سئُسُت خمستػهٗ  2013يبٕٚ 

 

 

انتعذَالث انتششَعُت 
نهقاوىن، وانتاكُذ عهً 
أهمُت وجىد سُاست 

عامت نهمىافست

تشتُب اونىَاث انعمم، 
وسفع كفاءة انتقاسَش 

وانذساساث

سفع انكفاءة انمإسسُت  
وانبششَت نهجهاص

تىفُز حمهت نهتىعُت 
ووشش ثقافت انمىافست

انتعاون مع عذد مه 
انجهاث راث انصهت عهً  

انمستىي انمحهً،  
وانذونً؛ نتحقُق اهذاف 

انجهاص
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 :2012ماَى  ئنً 2012نجهاص مه َىوُى نعمم ا سئُسُتمحاوس خمست 

 .أهمُت وجىد سُاست عامت نهمىافست وانتأكُذ عهًنهقاوىن  انتعذَالث انتششَعُت -1

 يٍ اعم دػى اعزمالنٛخ انغٓبص، ٔصٚبدح  انذفغ ثؼذد يٍ انزؼذٚالد انزششٚؼٛخ انًمزشؽخ

رؾمٛك  فؼال ػٍ ػًبٌ األعٕاقؽًبٚخ انًُبفغخ ٔفؼبنٛخ  فٙانمبٌَٕ  ئَفبرفؼبنٛخ 

  .انؼذانخ

 رهزضو ثٓب انذٔنخ انًظشٚخ يٍ خالل انزُغٛك  طشػ أًْٛخ ٔعٕد عٛبعٛخ ػبيخ نهًُبفغخ

 ٔٔػغ ئطبس يإعغٙ ًٚكٍ يٍ خالنّ ئلبيخ ؛انغٓبد انؾكٕيٛخ راد انظهخ كبفخ يغ

. يظش فٙيُظٕيخ يزكبيهخ نؾًبٚخ انًُبفغخ ٔيُغ انًًبسعبد االؽزكبسٚخ 

  .َقذمها انتٍنهتقاسَش وانذساساث  انفىٍعمم انجهاص، وسفع انمستىي  أونىَاثتشتُب  -2

  انمؼبٚب  ئنؾبػٚزٕالْب انغٓبص، ٔفمب نًذٖ  انزٙنهجالغبد ٔانذساعبد  أٔنٕٚبدٔػغ

 .انًظش٘انًطشٔؽخ، ٔيذٖ رأصٛشْب انًجبشش ػهٗ سفبْٛخ انًغزٓهك ٔااللزظبد 

 يؾذدح رشًم لبئًخ ػُبطش  نٛخآ ئػذادcheck list  انمؼبٚب  فٙرؼًٍ عشػخ انجذ

دائشح اخزظبص لبٌَٕ ؽًبٚخ انًُبفغخ ٔيُغ  فٙنهغٓبص يٍ ؽٛش ٔلٕػٓب  انًمذيخ

 . انًًبسعبد االؽزكبسٚخ يٍ ػذيّ

 ًَٕرط يٕؽذ  ئػذادtemplate انجالغبد انًمذيخ ثًب  فٙٚمذيٓب انغٓبص  انزٙرمبسٚش نم

 .ص، ٔكفبءح انؼشعٚؼًٍ عشػخ اإلَغب

  نغشػخ االَزٓبء يٍ انجالغبد انًمذيخ ٔػشػٓب ػهٗ يغهظ  صيُٙٔػغ عذٔل

 .انمؼبٚب انًهؾخ فٙانذٔنٛخ انًؾهٛخ ٔ اإلداسح، ٔاالعزؼبَخ ثبنخجشاد

  ئػذاد ئسشبداد ػبيخ(Guide Lines ) نزؾذٚذ يجبنغ انغشايبد فٙ ؽبالد انزظبنؼ

 .ثبنزغبسة انذٔنٛخ اعزفبدحثغشائى لبٌَٕ ؽًبٚخ انًُبفغخ، 
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 ٙدػى انًُبفغخ  كم يٍ انزمٛٛى انكًٙ نهمشاساد انزٙ ٚزخزْب انغٓبص يٍ ؽٛش أصشْب ػه

 .فٙ انغٕق انًظش٘، ٔكفبءح اإلَزبط، ٔسفبْٛخ انًغزٓهك

 .األداءنتحسُه مستىي  ؛سفع انكفاءة انمإسسُت وانبششَت نهجهاص -3

 نهجهاص انكفاءة انمإسسُت: 

  ثبنزخظظبد ٔانخجشح انًطهٕثخنهغٓبص  رُفٛز٘رؼٍٛٛ يذٚش. 

  عٕف رجذأ انًشؽهخ  ٔانز٘يششٔع انزٕأيخ انًإعغٛخ يغ االرؾبد االٔسٔثٗ  فٙانجذء

يٍ خالل اعزمذاو خجشاء نزمٛٛى اؽزٛبعبد انغٓبص  2012عجزًجش  فٙيُّ  األٔنٗ

 .ٔانفُٙػهٗ انغبَت انًإعغٙ 

  ٍٛؤعغٛخ ألعٓضح انًُبفغخ يغبل رطٕٚش انٓٛبكم انى فٙاعزمذاو خجشاء يزخظظ

ْزا انشأٌ ٔرطجٛك يب ٚظهؼ  فٙنالعزفبدح يٍ انخجشاد انذٔنٛخ  ؛ػهٗ يغزٕٖ انؼبنى

 .ثبنغٓبص األداءنشفغ يغزٕٖ 

 ٔانجؾش األعٕاقيشالجخ  ئداسحرطٕٚش  ،رطٕٚش انٓٛكم االداسٖ نهغٓبص يٍ خالل، 

ا انًشبسكخ يغزمهخ نهؼاللبد انذٔنٛخ ٚكٌٕ يٍ ػًٍ اخزظبطبرّ ئداسحاعزؾذاس ٔ

يغبل انًُبفغخ ٔانزُغٛك ػهٗ انًغزٕٖ  فٙانذٔنٛخ  األثؾبس فٙٔانًغبًْخ انفؼبنخ 

 .نُمم انًؼشفخ ٔانًُظًبد انذٔنٛخ راد انظهخ األخشٖانًُبفغخ  أعٓضحيغ  انفُٙ

  رؼُٛٛٓى ػهٗ انذسعبد  ئيكبَٛخدساعخ ٔػغ انؼبيهٍٛ انًزؼبلذٍٚ ثبنغٓبص ٔثؾش

 . انٕظٛفٙٔرذسعٓى  انًبنٙانؾكٕيٛخ دٌٔ انًغبط ثٕػؼٓى 

 ٔعزة انكٕادس انًإْهخ يٍ ؽًهخ انذكزٕساِ ٔانًبعغزٛش ٔانزٙ  رؼٍٛٛ يٕظفٍٛ عذد

 فٙنغذ اؽزٛبعبد انغٓبص يٍ انؼبيهٍٛ  رزٕافش نذٚٓب انكفبءح نمٛبو ثأػًبل انغٓبص

 .انًخزهفخ اإلداساد

  ٔاإلػالٌ ػُٓب نزشلٛخ انؼبيهٍٛ ثبنغٓبصٔػغ عٛبعخ يؾذدح.  
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  داخهٙيٛكُخ انؼًم داخم انغٓبص يٍ خالل ػًم َظبو intranet ٔcase handling 

system نشفغ كفبءح انؼًم . 

  رغٓٛض غشفخ انزذسٚت ثبنغٓبص ثأعٓضحvideo conference  إلربؽخ انزذسٚت ألكجش

 .ػذد يٍ انؼبيهٍٛ يٍ خالل انزٕاطم يغ انغٓبد انذٔنٛخ راد انظهخ

 رطٕٚش انًكزجخ ٔئيذادْب ثأؽذس األثؾبس انمطبػٛخ ٔرطٕٚش لبػذح انجٛبَبد ٔرًُٛطٓب. 

 انكفاءة انبششَت نهمىظفُه: 

ٔػغ ثشَبيظ يزكبيم نزذسٚت انؼبيهٍٛ ثبنغٓبص ػهٙ كبفخ انًغبساد انفُٛخ ٔانجؾضٛخ 

 :ثبنخجشاد انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ ػهٙ انُؾٕ انزبنٙ ثبالعزؼبَخٔاإلداسٚخ 

  انًُبفغخ ػهٗ يغزٕٖ انؼبنى نزٕفٛش فشص رذسٚجٛخ نهؼبيهٍٛ  أعٓضحانزُغٛك يغ

يضم ْٛئخ انزغبسح  ،را انغشعٔانؼًم ػهٙ صٚبدح ِ ػًهٙانفٍُٛٛ ثبنغٓبص ثشكم 

 .انغٕٚغش٘ٔعٓبص انًُبفغخ  األيشٚكٛخانفذسانٛخ 

  ٍٛيغبل  فٙيغبل انًُبفغخ نفزشاد لظٛشح انًذٖ  فٙاعزمذاو خجشاء يزخظظ

 .ػٍ انًؼهٕيبد ثبنٕعبئم انًخزهفخ نجؾشٔأدٔاد ا االلزظبد٘انزؾهٛم 

  يزخظض نهجبؽضٍٛ ػهٗ ثؼغ انجشايظ انجؾضٛخ انًزمذيخ يضم  فُٙرٕفٛش رذسٚت

 .ٔانجؾش انفُٙنهًغبػذح ػهٗ انزؾهٛم  EViewsثشَبيظ 

  رٕفٛش ثشايظ رذسٚجٛخ ػهٗ انًٓبساد انشخظٛخ ٔاإلداسٚخ نهًٕظفٍٛ نشفغ كفبءرٓى

 .انؼًم فٙانًُٓٛخ 

انمصشٌ انمجتمع  فٍ انمىافستتىفُز حمهت نهتىعُت بقاوىن حماَت انمىافست ووشش ثقافت  -4

 .عهً مستىي انجمهىسَت

 نؼذد يٍ انغٓبد انًغزٓذفخ كبألرٙ نهزٕػٛخ ثبنمبٌَٕ ٔسػ ػًم َٔذٔاد: 

 عٓبص رُظٛى االرظبالد   االلزظبد ٔانؼهٕو انغٛبعٛخكهٛخ 
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  ،كهٛخ انؾمٕق عبيؼخ انمبْشح

 ٔاإلعكُذسٚخ ػٍٛ شًظ ٔؽهٕاٌ

  لؼبح انًؾبكى االلزظبدٚخ

 ٔانُٛبثخ انؼبيخ

  االعزضًبسْٛئخ 

 ارؾبد انظُبػبد انًظشٚخ 

 ارؾبد انغشف انزغبسٚخ 

  األػًبلعًؼٛخ شجبة سعبل 

  األيشٚكٛخغشفخ انزغبسح 

 غشفخ انزغبسح انكُذٚخ 

  ؽًبٚخ انًغزٓهكعٓبص 

 عٓبص يكبفؾخ انذػى ٔاإلغشاق 

  يمشس دساعٙ يغزمم ؽٕل لٕاٍَٛ  إلدساطانزؼبٌٔ ٔانزُغٛك يغ ػذد يٍ انغبيؼبد

ػهٗ يغزٕٖ  ،ٔالزظبدٚبد انًُبفغخ ػًٍ يمشساد كهٛبد انؾمٕق ٔااللزظبد

 .انجكبنٕسٕٚط ٔانذاسعبد انؼهٛب

 ٙنهزٕػٛخ ثمبٌَٕ ؽًبٚخ انًُبفغخ  ئػاليٛخر خطخ انزفبٔع يغ انغٓبد انًبَؾخ نزُف

ٔثضٓب يٍ  ئػاليٛخٔأْذاف انًُبفغخ انؾشح ٔفٕائذْب نهًغزًغ يٍ خالل رطٕٚش يٕاد 

ٔٔػغ شؼبس  – يطجٕػبد  –ئراػخ –رهٛفضٌٕٚ )خالل لُٕاد االرظبل انًخزهفخ 

 .(نهغٓبص 

  انزُغٛك ٔانزؼبٌٔ يغ عًؼٛبد ؽًبٚخ انًُبفغخ ٔانًغزٓهك نهزٕػٛخ ثبنمبٌَٕ ٔفٕائذ

 . انًُبفغخ انؾشح نألعٕاق

 ٌٔػمذ يإرًش يغ يخزهف انغٓبد انًؼُٛخ نُشش  انًظش٘ػٍ ٕٚو انًُبفغخ  اإلػال

 .انًغزًغ فٙانًُبفغخ 

  ٔانزًُٛخ ػٍ لبٌَٕ ٔعٛبعٛخ  اإللزظبدٖرمشٚش يُظًخ انزؼبٌٔ  نًُبلشخػمذ يإرًش

 .2012ٔانز٘ رى رأعٛهّ فٙ فجشاٚش  يظش فٙانًُبفغخ 

  ٙاعزكًبل ئعشاءاد رأعٛظ أكبدًٚٛخ انًُبفغخ ٔانزٙ رٓذف ئنٙ رؼًٛى صمبفخ انًُبفغخ ف

 .انًغزًغ
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 وانذونٍانجهاث راث انصهت عهً انمستىي انمحهً عذد مه مع  انتىسُق وانتعاون -5

. انجهاص أهذافنتحقُق 

  اد اثٛخ رانشق ٔاألعٓضحانغٓبد يغ ػذد يٍ انزُغٛك ٔانزؼبٌٔ  انمحهٍعهً انمستىي

ٔٚغؼٗ انغٓبص . انذساعبد ٔاألثؾبس فٙنذػى ػًم انغٓبص  انظهخ نزجبدل انًؼهٕيبد

 :انزبنٛخنؼمذ ثشٔرٕكٕالد رؼبٌٔ يغ انغٓبد 

  ٔاإلغشاقعٓبص يكبفؾخ انذػى 

  انٓٛئخ انؼبيخ نهزًُٛخ انظُبػٛخ 

 يشكض دػى ٔارخبر انمشاس ثًغهظ انٕصساء 

 عٓبص ؽًبٚخ انًغزٓهك 

  انذونٍعهً انمستىي 

   أْذافنزؾمٛك  يغ انغٓبد راد انظهخ ٔاإللهًٛٛخرذػٛى ػاللبد انغٓبص انذٔنٛخ 

راد  ثؼغ انغٓبد ٚهٙٔفًٛب . َٔمم انخجشاد انفُٙٚزؼهك ثبنذػى انغٓبص فًٛب 

 :ٔانزٙ انغٓبص نزذػٛى انؼاللبد يؼٓب انظهخ

  انغٕق انًشزشكخ نششق ٔعُٕة

 أفشٚمٛب

 ٗيُظًخ انزؼبٌٔ االعالي 

 عبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ 

  أغبدٚشانٕؽذح انفُٛخ الرفبلٛخ 

 

  ٌٔاإللزظبدٖيُظًخ انزؼب 

 ٔانزًُٛخ

  انًزؾذح  األيىيُظًخ يإرًش

 نهزغبسح ٔانزًُٛخ

  شجكخ انًُبفغخ انذٔنٛخ

 ٗانًُزذٖ االفشٚم 



 
 

 استشاتُجُت عمم جهاص حماَت انمىافست
  ومىع انمماسساث االحتكاسَت
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 ػًٍ االرفبلٛبد انزغبسٚخ اإللهًٛٛخ  انًُبفغخ يزبثؼخ ئنزضيبد يظش فٙ يغبل

ارفبلٛخ انًشبسكخ انًظشٚخ األٔسٔثٛخ، خطخ انؼًم فٙ ئطبس عٛبعخ : ٔانذٔنٛخ

، انكجشٖ ٔاس األٔسٔثٙ، ارفبلٛخ انكٕيٛغب، ارفبلٛخ يُطمخ انزغبسح انؼشثٛخ انؾشحطال

 .ئنخ...يُظًخ انزغبسح انؼبنًٛخ 

 ػهٙ ) ٔػغ خطخ يٕؽذح نهزؼبٌٔ انفُٙ يغ انغٓبد األعُجٛخ انًبَؾخ نهًغبػذاد

  .، نزؼظٛى االعزفبدح يٍ ْزا انذػى ثًب ٚخذو أْذاف انغٓبص(USAID عجٛم انًضبل


