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الجهازرؤية 
األسواقالمساهمة في رفع كفاءة االقتصاد القومي عن طريق تعزيز المنافسة في 
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الجهازرسالة 
إرساء قواعد المنافسة من خالل الحد من الممارسات االحتكارية وفتح األسواق وضمان الحياد 

القوميصاد التنافسي بما يضمن تنافسية األسواق لصالح المواطنين والكيانات االقتصادية واالقت
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2025-2021استراتيجية جهاز حماية المنافسة  1

تحقيقالقادمة؛سنواتالخمسفيللجهازاألربعةاألهدافتدعم

.المستدامةالتنميةوأهداف2030مصررؤيةأهداف



استراتيجية الحياد التنافسي 
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دون أدنى لتنظيمي لنفس اإلطار اوفقًا بشكل متكافئاألساس على نفس تتنافس الشركات العاملة بالسوق جميع 

:تمييز، سواء كانت
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التنافسينبذة عن سياسات الحياد  2

شركات 
محلية

شركات 
خاصة

شركات 
أجنبية

شركات 
مملوكة 
للدولة
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نبذة عن سياسات الحياد التنافسي3

الحياد 
التشريعي/التنظيمي

وق جميع الشركات في السعمل 
لة سواء الشركات المملوكة للدو

س نفتحت أو الشركات الخاصة 
.اإلطار التنظيمي

الحياد فيما يتعلق 
بالمديونيات

لة تمكين جميع األشخاص العام
في السوق من الحصول على 

.رأس المال بنفس التكلفة

الحياد الضريبي

بي تطبيق نفس النظام الضري
على جميع األشخاص العاملة 

في السوق متى تساوت 
.مراكزهم

الحياد التنافسي
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نبذة عن سياسات الحياد التنافسي 4

:تجنب األدوات التنظيمية التي تؤدي إلى اآلثار اآلتية

التمييز بين األشخاص 
العاملة في ذات السوق

تسهيل التواطؤ أو زيادة 
تكاليف المنافسة في 

السوق

خلق أو تعزيز عوائق 
الدخول والتوسع في 

األسواق
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نتائج تطبيق مبادئ الحياد التنافسي  5

رات الحد من التشريعات والسياسات والقرا

المقيدة لحرية المنافسة

دعم سياسات المنافسة في التشريعات

والقرارات الحكومية

تعزيز الحياد التنافسي

دات الحد من التنسيق والتواطؤ في التعاق

العامة

إزالة عوائق الدخول والتوسع في األسواق

compet)تشجيع المنافسة عن جدارة  i t i on 
on t he meri t s)

تحقيق اليقين القانوني

جذب االستثمارات األجنبية والمحلية

تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رفع مستوى رفاهية المستهلك

ضمان الحماية من القضايا المقامة ضد الدولة 
لمخالفة مبدأ المعاملة العادلة والمنصفةالمصرية 

النمو 

االقتصادي 

خلق فرص 

عمل

مما يؤدي 
إلى

مما يؤدي 
إلى



تقييم مدى فاعلية 

الحياد التنافسي

ثقافة نشر 

يالحياد التنافس

اإلطار 

التنظيمي

اإلطار 

المؤسسي

استراتيجية الحياد التنافسيمحاور 
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ة اللجنة العليا لدعم سياسإنشاء : وضع اإلطار المؤسسي

التنافسيالمنافسة والحياد 

يادوالحالمنافسةاتسياسلدعمعليالجنةإنشاءتم

الوزراءمجلسرئيسالسيدبرئاسةالتنافسي

المعنيةوالجهاتالوزراءالسادةمنعددوعضوية

اريخبتوذلكالجهاز،إلىالفنيةبأمانتهايعهدأنعلى

الوزراءمجلسرئيسقراروبموجب2022يونيو20

.2022لسنة2195رقم

:اللجنةمهام

اإلداريةللجهاتالالزمةوالقواعدالمعاييروضع

ياساتسمعوقراراتهاسياساتهاتوافقلضمانبالدولة

.التنافسيالحيادومبدأالمنافسة

اتوالسياسواللوائحوالتشريعاتالقراراتمراجعة

هاتوافقلضمانبالدولةاإلداريةالجهاتمنالصادرة

.يالتنافسالحيادوسياسةالحرةالمنافسةقواعدمع

تياللألسواقالتنظيميةواألطراإلجراءاتتصحيح

.التنافسيالحيادفيقصورمنتعاني
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تأسيس إدارة متخصصة لدعم : وضع اإلطار المؤسسي

الجهازسياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل 

دعمإدارةبإنشاء2022لسنة17رقمالمنافسةحمايةجهازإدارةمجلسرئيسقرارصدر،2022مايو23بتاريخ

.المنافسةحمايةجهازداخلالتنافسيوالحيادالمنافسةسياسات

:اإلدارةمهام

.بالمنافسةاإلضرارشأنهامنالتيالقراراتأوالسياساتأوالتشريعاتفيالرأيإبداء-

.المصريةالدولةفيالمنافسةبتنظيمالمتعلقةواللوائحالقوانينمشروعاتفيالرأيإبداء-

.الجهازاستراتيجيةعليهنصتلماوفقًاالتنافسيالحيادسياسةإنفاذ-

.العتمادهاالجهازاستراتيجيةضوءفيالمختصةالسلطةعلىللعرضلإلدارةسنويةاستراتيجيةوضع-
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بيق الجهات اإلدارية بالدولة بتطإلزام : التنظيميوضع اإلطار 

من قانون حماية المنافسة( 5/11)أحكام المادة 

اإلداريةالجهاتلزامإبشأن2022مايو31بتاريخبالدولةاإلداريةللجهاتالوزراءمجلسمندوريكتابإصدارتم

:للجهازأنهعلىتنصوالتيالمنافسةحمايةقانونمن(5/11)المادةأحكامبتطبيقبالدولة

بناءأونفسهءتلقامنوذلكبالمنافسةاإلضرارشأنهامنالتيالقراراتأوالسياساتأوالتشريعاتفيالرأيإبداء"

سةالمنافحمايةجهازرأيبأخذالمعنيةالجهاتوتلتزم.المعنيةالجهاتأوالوزاراتأوالوزراءمجلسطلبعلى

."المنافسةبتنظيمالمتعلقةواللوائحالقوانينمشروعاتشأنفي
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ت دعم سياساوضع إرشادات بشأن : التنظيميوضع اإلطار 

التنافسيالمنافسة والحياد 

لىعالتنظيميةواللوائحالقوانينآثارتقييمبشأنالمنافسةحمايةجهازإرشادات"بإعدادالجهازقام،2022مايو22بتاريخ

التنظيميةاألدواتمختلفآثارلتقييمالمتبعةللمنهجيةومبسطمفصلبشكلتوضيحتتضمنوالقرارمتخذيتستهدف"المنافسة

.المنافسةعلى

:اإلرشاداتمنهجية

بهاااللتزاملضمانالدولةباإلداريةالجهاتكافةلالوزراءمجلسرئاسةمنصدردوريكتابخاللمناإلرشاداتتعميمتموقد

.2022مايو31بتاريخ

المرحلة األولى

فحص األسواق 
المتأثرة

المرحلة الثانية

ارة تقييم اآلثار الض
بالمنافسة

المرحلة الثالثة

دراسة مبررات 
وأسباب التدخل

المرحلة الرابعة

تحديد البدائل 
وجدوى اإلجراءات 

التصحيحية
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ثقافة اء بن: الحكوميةنشر ثقافة المنافسة للعاملين بالجهات 

الدولةسياسة الحياد التنافسي للعاملين بالجهات اإلدارية ب

.بالدولةاإلداريةبالجهاتالعاملينبينالتنافسيالحيادومبادئالمنافسةثقافةتعزيز

:اتباعهاسيتمالتيالخطوات

.بالدولةاإلداريةبالجهاتللعاملينالتنافسيالحيادلدعمحملةإطالق-

والثالثانيالثوالصفينللقياداتالتأهيليةالدوراتفيالتنافسيوالحيادالمنافسةسياساتدعممادةإدراجعلىالعمل-

.بالدولةاإلداريةبالجهات
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التنافسيالحياد تقييم فاعلية تطبيق 

Competitive)باألسواقالمنافسةعلىالتنافسيالحيادلتقييممؤشروضععلىالعمل Neutrality Index)،

.ومنهجيموحدبشكلالدوريالتقييمإجراءمنللتمكنوذلك

Ex-post)التنافسيالحيادسياسةتطبيقعنالناتجةلآلثارالحقدوريتقييمإجراء assessment)علىللحفاظ

.األسواقفياألعمالمناخوتهيئةتنافسيةبيئة



شكــًرا


