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؟ ما المقصود بثقافة المنافسة في مصر
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(للشركات)التوافق مع قانون حماية المنافسة دليل 
Compliance toolkit



الحكوميـــةالمنافسة في التـــــعاقدات 



ةـــوالتعليمييةـــات الجامعـــالمؤسس
Competition Authority Simulation CAS: المنافسة محاكاة جهاز حماية برنامج 



الشركــــات الصـــغيرة والمـــتوسطة 
االحتكاريةمن الممارسات حمايتهم -بالقــــانونكتيبــــــات التوعــــية 
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ي أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ف
االقتصاد المصري 

2

 تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عمود أساسي من أعمدة االقتصاد

: المصري حيث
 إجمالي مشروعات القطاع الخاص بمصرمن % 98تشكل.

 اإلجمالي المصريالمحلي من الناتج % 43تشكل.

 من هيكل االقتصاد المصري% 70يزيد عن الصغر ما المتوسطة والصغيرة متناهية تمثل المشروعات.

دور الجهاز في حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:
 عن جدارة التشجيع على االمتثال للقانون وبالتالي بالمنافسة(competition on the merits  )

فتح الباب امام المشروعات لتقديم البالغات في حالة تضررهم من ممارسات احتكارية

 لسوق القوانين التي من شأنها الحد من الدخول او التوسع في ا/القرارات/ اللوائح/ الشروط /من التراخيص الحد

 طريقبالقانون عن التوعية:

.  يعلي الموقع الرسمي ومواقع التواصل االجتماعاالخبار العمل والتدريب ونشر وورش السنوية االصدارات 
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الخالصة 3

ر قيام الجهاز بدوره ونش

ثقافة المنافسة 

ر قيام الجهاز بدوره ونش

ثقافة المنافسة 

ممارسة النشاط 
االقتصادي على النحو 
الذي ال يؤدي إلى تقييد 

حرية المنافسة

عوائق الدخول تذليل 
والتوسع في االسواق

زيادة عدد المشروعات 
ار والتشجيع على االبتك

ى توفير المنتجات األعل
جودة واألقل سعًرا 

واألكثر تنوًعا

زيادة اإلنتاج وتحسين 
مستوى المعيشة للفرد 

الوضع تحسين 
االقتصادي بشكل عام
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شكرا  


