
ها التحديات المؤسسية التي واجهت

الهيئة العامة للمنافسة
م2022مايو 25-24منتدى المنافسة العربي 
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ة هو قيام هيئة منافسة نشطة وفاعل

ية أحد متطلبات منظمة التجارة العالم

والمنظمات الدولية

2

ة أول نظام منافسة في المملكة العربيتم اعتماد

التجارة ة وزارليتبع للمنافسة مجلس إنشاء والسعودية

.  والصناعة

201م

7

الهيئة العامة للمنافسة 

200م

4

مجلس المنافسة 

يًا،وإدارماليًامستقلةالهيئةأصبحتم2017عامفي

جميعتؤديبحيثالوزراء،مجلسبرئيسمباشرةترتبط

سةالمنافوتشجيعحمايةحيثمنباسقالليةأعمالها

المخلةاالحتكاريةالممارساتومكافحةالعادلة

تنافسيةالالبيئةعلىوالمحافظةالمشروعة،بالمنافسة

سوقللوالشفافيةالعدالةمنإطارفياألعماللقطاع

.المحلية



األهداف االستراتيجية للهيئة 

نشر ثقافة 

المنافسة بكفاءة 

وفعالية 

إنفاذ نظام 

ة المنافسة بكفاء

بناء عالقات قوية

مع ذوي المصلحة 

األساسيين 

تحقيق التمييز 

المؤسسي 

0

1
0

2

0

3
0

43



ئةأبرز التحديات التي واجهتها الهي



نظامذإلنفاالهيئةواجهتهاالتيالتحدياتأبرز

المنافسة

5

لتجارةابوزارةمرتبطمنافسةمجلسمنالتحولعمليةتعد

اإلصالحاتأهممنوماليًاإداريًامستقلةهيئةإلى

أكبرمنتعدالوقتذاتفيأنهإالللمنافسةالمؤسسية

نظامنفاذإفيالهيئةواجهتهاالتيالمؤسسيةالتحديات

:حيثمنالمنافسة
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1
م 2021م حتى عام 2018والمبادارت من عام الشكاوى عدد 

م حتى عام 2016عدد طلبات التركز االقتصادي من عام 
م 2021

ع االستيعابية إلستقبال جميالقدرة 

الشكاوي وطلبات التركز االقتصادي،

وخاصةً في ظل ازديادها بشكل 

مستمر تماشيا مع النمو االقتصادي

الذي تشهده المملكة وخالل فترات 

. األزمات

التالمعاممتابعةصعوبة

ورقابتها

التقسيم

الهيكلي



التحدياتحلول الهيئة لمواجهة 
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التحدياتلمواجهةالهيئةحلول

هدافها  وإنفاذ التصدي لتلك التحديات لتحقيق أمن تمكنها من المبادرات العديد قامت الهيئة ب

:سالسة ومن أهمهابكل النظام 

اعتماد الهيكل 

التنظيمي 
أتمتة اإلجراءات 

ة الداخلية والخارحي
إصدار األدلة 

اإلرشادية 
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الدعم المؤسسي

تقنيةإدارةساهمت•

نتدشيفيالمعلومات

تواصلقنوات

داخليًااإللكترونية

.وخارجيًا

إدارةساهمت•

فيالعامةالعالقات

.ةالمنافسثقافةنشر

ةمتخصصوحدةنشاءإ•

الكفاءاتتطويرفي

الدعمكافةوتقديم

.لهاالالزم

الشراكات الدولية

وحدةتأسيستم•

والعالقاتالشراكات

نهاعنتجالتيالدولية

اتفاقياتتوقيع

الجهاتمعالتعاون

والداخليةالخارجية

لونقالخبراتلتبادل

.المعرفة

اإلدارات األساسية

اإلدارةتقسيمتم•

ديةواالقتصاالقانونية

أدىمماوحداتإلى

األعمال،تنظيمإلى

خبراتصناعة

توظيفتخصصية،

فيالبشريالكادر

.لهالمالئمالتخصص

الل فترة من أهم اإلصالحات المؤسسية التي تمت خيعد اعتماد الهيكل التنظيمي 

.التحول

للهيئةالتنظيميالهيكلاعتماد



"منافسة"منصة:والخارحيةالداخليةاإلجراءاتأتمتة
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إلىةالرامياإللكترونيةوالخدماتالمنصاتمنعددًاالهيئةأطلقت

تالخدماعلىالحصولمنالمستفيدوتمكيناإلجراءاتتسهيل

فيمتساهالتياإللكترونية"منافسة"منصةأبرزهاومن.بسهولة

.بشأنهاتالبأيامعددوخفضاالقتصاديالتركزطلباتمعالجةتسريع

:أهمهاالخدمات،منالعديدعلىالمنصةتشمل

 اإلبالغ عن التركز االقتصادي

تقديم طلب تسوية والمصالحة

  مرئيات العموم حول الدراسات السوقية تقديم

 تقديم شكوى ضد منشأة مخالفة

القطاع تُمكن (  المنصة الوطنية الموحدة)الموحد قنوات تواصل مرتبطة بالنفاذ الوطني خمس الهيئة أكثر من وفرت 

مستفيد خالل ( 5000)أكثر من الهيئة مع تواصلت وقد . وسهولةمن التواصل مع المسؤولين بالهيئة بكل يسر الخاص 

.م عبر قنوات التواصل2021-2020العام الميالدي 

ركز متوسط عدد أيام البت في طلب الت

االقتصادي

ة بعد إطالق منص

منافسة

ة قبل اطالق منص

منافسة

يوم 22 يوم 46



إصدار األدلة اإلرشادية 
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مستوى لرفع سترشاديةاالمن األدلة عددًا العموم،أصدرت الهيئة لتوعية امتثاالً لمهام الهيئة  بنشر ثقافة المنافسة 

ك قواعد على إدرا-الشفافية وتقديم اإلرشادات الالزمة للمنشآت والعاملين في مجال االقتصاد والقانون

:  همها أالمنافسة، ومن 

ور لغرض مساعدة على تقديم تص

على معايير اإلبالغ عن التركز

االقتصادي، وتمكين المنشآت

ى واألفراد من اتباع الطرق المثل

سة في فهم وتطبيق نظام المناف

دليل فحص التركز 

االقتصادي
إرشادات عامة 

لمكافحة التواطؤ
دليل االمتثال

عامة لمكافحةإرشادات تقديم ل

ي مقدمي العروض فالتواطؤ بين 

العامة، وكذلك المنافسات 

العاملون في اإلدارات ذات 

العالقة بالعقود والمنافسات

ة باتخاذ خطوالمنشآت لتحفيز 

ة  استباقية لوقايتها من مخالف

نظام المنافسة من خالل إعداد 

تناسب االمتثال بما يوتنفيذ برامج 

منشأةمع كل 



النتائج
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2

النتائج

ملكةمنذ تأسيس الهيئة تحسنت كفاءة تشريعات المنافسة في الم

:المصدر

World Economic Forum(WEF) ً/المنتدى االقتصادي العالمي 

International Institute for Management Development (IMD)/ المعهد الدولي للتنمية اإلدارية 

تشريعات المنافسةمؤشر كفاءة في ترتيب المملكة 

(منتدى االقتصادي العالمي)

36 36
29

232017 2018

2019
2020



ام إسهامات إنفاذ نظ

المنافسة

ي تلعب الهيئة دورًا محوريًا ف

ول اإلصالحات التنظيمية والتح

االقتصادي المتسق مع أبرز 

:من خالل2030أهداف رؤية 
دعم فرص كفاءة 

وإنتاجية ونمو المنشآت

الصغيرة والمتوسطة

تعزيز  أداء كفاءة 

الحكومة

تهيئة بيئة جاذبة

لالستثمار األجنبي
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...شكرًا لكم


