
 
 

   

     

 والطم�ح اتالتحد� :تع��ز المنافسة مؤتمر 

/كانون األول  13-14 2022د�سم�ب  
 ال���ت  ،البدع   موفنب�كفندق ومنتجع 

 

 خلف�ة عامة  
 

تعزیز  مؤتمر  أعمال ، ، الكویت موڤنبیك البدعفندق ومنتجع ، في 2022 كانون الثاني دیسمبر 13صباح یوم الثالثاء الواقع فیھ  نطلقتا
 بالتعاون مع جھاز حمایة المنافسة الذي نظمتھ اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (االسكوا) والطموح اتالتحدی :المنافسة
 . الكویتي

  اتالتحدی :، افتتح مؤتمر تعزیز المنافسةفي دولة الكویت التجارة والصناعة ، وزیروزیر مازن سعد الناھض البحضور ورعایة معالي 
 ، الكویتموڤنبیك البدعفي فندق ومنتجع   الطموحو

والتصدي لزی  منصة مھمة  مؤتمرالھذا  شّكل  ی المنافسة  تعزیز  في  الكویتي  المنافسة  یلعبھ جھاز حمایة  الذي  الرئیسي  بالدور  الوعي  ادة 
م قانون المنافسة وفوائد تطبیقھ العائدة على  تعزیز المعرفة بأحكا. ویساعد على  للتحدیات االقتصادیة األكثر إلحاحاً التي تواجھ الكویت الیوم

الضوء على أھمیة   كما یسلط   .جمیع أطراف المجتمع انطالقا من المستھلكین وصوال الى جمیع األطراف المشاركة في األنشطة االقتصادیة
  .دور الجھات الحكومیة األخرى في حمایة وتطبیق قانون  المنافسة

 

ممثلو  الھیئات والمؤسسات المعنیة بالمنافسة في دولة الكویت،  باإلضافة الى مسؤولي ھیئات منافسة من دول حضوریا وافتراضیا، شارك  
الوزارات والجھات الحكومیة ذات   شخص كان من ضمنھم    100عربیة وعالمیة وخبراء دولیین.  وصل عدد المشاركین حضوریا  الى ال

الشركا  الخاص،  القطاع  األعمال،  مجتمع  والمتوسطة،الصلة،  والصغیرة  الصغر  المتناھیة  المشروعات  الرقمیة،  المدني،   ت  المجتمع 
  .المنظمات المعنیة بالمنافسة في الكویت األكادیمیین،

 

المن ال  دىتاختتم  في  التوصیات  ببعض  وإنفاذھا  المنافسة  سیاسة  بتعزیز  المتعلقة  المستقبلیة  األنشطة  بشأن  للتنفیذ  أكد قابلة  كما  الكویت. 
تعزیز أفضل الممارسات ودعم التعلم من األقران لتحسین سیاسات المنافسة لأھمیة متابعة التعاون اإلقلیمي و الدولي    على    اضرون الح

 .وزیادة كفاءة سلطات المنافسة

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 مواضيع النقاش 
 موقع الورشةU29Tجميع العروض التقد�م�ة موجودة ع� *

 االستقبال والجلسة االفتتاح�ة  

  ات التحدی :المنافسة، افتتح مؤتمر تعزیز  في دولة الكویت  التجارة والصناعة  ، وزیروزیر مازن سعد الناھض البحضور ورعایة معالي  
كل من معالي الدكتورة روال دشتي، وكیلة األمین العام والذي ضم باإلضافة الى معالي الوزیر،     موڤنبیك البدع في فندق ومنتجع     والطموح

 افسة. وسعادة الدكتور عبدهللا صالح العویصي، المدیر التنفیذي لجھاز حمایة المنلألمم المتحدة واألمینة التنفیذیة لإلسكوا، 

الذي یُعد متمماً    مؤتمرال  ھذا  على تنظیمي  وجھاز حمایة المنافسة الكویت  اإلسكواكلمة اإلفتتاح التي استھلھا بشكر    الناھض  وزیر المعالي  ألق  
سات  ألوجھ التعاون والتواصل مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة والمؤسسات واألجھزة النظیرة المختصة، ولتبادل الخبرات، ودعم المؤس

كما أكد أنھ ال یمكن تجاھل انتشار قوانین المنافسة عالمیاً   .بالخبرات والتجارب العالمیة الرائدة، وتعمیق البحث العلمي في مجال المنافسة
ومراقبة كدلیل للتطور االقتصادي؛ مما یستدعي تفعیل ھذه القوانین على أرض الواقع، وذلك بحتمیة وجود أجھزة قویة بإمكانھا إنفاذ القانون  

في دعم رؤیة الكویت   كلماتھ مشیدا بدور ھذا المؤتمر في تقدیم    األسواق بطریقة فعَّالة. وختم طروحات ورؤى جدیدة تكون أبعد أثراً 
 .لتحویلھا إلى مركز مالي وتجاري جاذب لالستثمار األجنبي 2035

لدولة    19-التعافي من آثاِر جائحِة كوفیدوإذ نوھت ب.  عبرت فیھا عن سرورھا ألفتتاح ھذا المؤتمر  كلمة  سعادة الدكتورة دشتيألقت  ثم  
أنَّ النسبةَ الكبرى من ھذا النمو معتِمدة  ، أكدت على أھمیة عدم إغفال  في المائة    6 ویسّجَل مع نھایِة العام الحالي نمّواً بنسبةوالذي    الكویت

بجھوِد إنماِء القطاعِ غیر النفطي في    ت، رّحبمن ھناو  .اإلیرادات  مجمل  في المائة من   95حواليجل عائداتھ  التي تُس  على القطاعِ النفطي
أھّمِ األدواِت التي   ُت شكل أحد  سیاسةُ المنافسةِ   مشیرة الى أن  د لمساٍر واعٍد باالزدھاِر وتحقیِق األھداِف اإلنمائیةیتمھال  والتي بشأنھا  الكویت

زیادةِ الوعيِ بأھمیة تعزیز الممارساِت  من أجل    ھذا المؤتمر  نوَھت بدورانطالقا من ذلك،    في ھذا المجال.  یمكُن للحكومِة الكویتیِة استخداَمھا
أھمیة  كما شددت على    ایة المنافسة.التنافسیِة العادلِة والتصّدي للتحدیاِت االقتصادیِة التي تواجھُ الكویت والدور الھام المنوط بھ جھاز حم

  جمیعِ عناصِر المجتمعِ، بدءاً بالمستھلكین، ووصوالً إلى الجھاِت االقتصادیِة الفاعلِة.   التي تشمل   تنفیذ أحكاِم قانوِن المنافسِة وفوائِد تطبیقِھ  
 ، راجیة أن یُثمر ھذا التعاونعلى حسِن التعاون  وزارةَ التجارةِ والصناعة وجھاَز حمایِة المنافسة  وفي الختام قامت الدكتورة دشتي بشكر 

 .في تعزیز بناِء القدراِت واالستفادة من التجارب الدولیة الرائدة في وضع وتنفیذ سیاساِت وممارساِت المنافسةِ 

ایتھ لھذا المؤتمر  بجمیع المشاركین، شاكرا معالي الوزیر الناھض على رعومن ثم ألقى سعادة الدكتور العویصي كلمة إستھلھا بالترحیب  
ه. وأشار في كلمتھ ظروف دون حضورالالذي حالت    ،رئیس مجلس إدارة جھاز حمایة المنافسة،  راشد العجميكتور  دالالسید  وناقال تحیات   

مثل الموقع الجغرافي   ؛وتوفیر فرص االستثمار والتنمیة  2035  بكل المقومات األساسیة لالنطالق نحو تحقیق رؤیة  الى أن الكویت تتمتع
حرص الدولة بمؤسساتھا وأضاف الى أن   .  المتمیز، والبنیة التشریعیة الجیدة، والنظام القضائي المتكامل، وسیاسة خارجیة دولیة متزنة

أھمیة دور   یُبرز  األنشطة االقتصادیة   اتتنوع فیھ  ةتسھیل بیئة األعمال وخلق بیئة تنافسیة وسوق مفتوحمن خالل  على بناء اقتصاد قوي  
 تؤدي ، لیس فقط بمكافحة الممارسات الضارة في المنافسة، وإنما طرح اآللیات واإلجراءات والسیاسات التي لھا أن  جھاز حمایة المنافسة

فعَّ  تنافسیة  بیئة  الوقائي وخلق  العویصي  الةالدور  الدكتور  المنافسة في تنظیم ھذاإل. وختم  ا  سكوا على جھودھا ومشاركتھا جھاز حمایة 
 .من آمن برؤیة ورسالة جھاز حمایة المنافسة  والى كل المؤتمر

حمایة   اإلطار التشریعي ألحكام المنافسة في الكویت ودور جھاز حمایة المنافسة و أھمیة  حول  النقاشیة  الجلسات   من  سلسلة  المؤتمر  تضمن
الوعي ونشر  وسیاسة  المنافسة  بالمنافسة  المتعلقة  القضایا  األخرى    اعیةمواالجت   االقتصادیةالسیاسات    مع  وترابطھا   المنافسة  ومناصرة 

للمنافسةو الوطنیة  التنافسي و  – السیاسة  والمنافسة  الحیاد  الرقمي   الصغیرة   المؤسسات  دعم  في  المنافسة  وسیاسة  قانون  ودوراالقتصاد 
   والمتوسطة.

 

 

 

 

 

https://www.unescwa.org/events/promoting-competition-facing-challenges-and-supporting-ambition
https://www.unescwa.org/events/promoting-competition-facing-challenges-and-supporting-ambition


 

 

ي ال���ت ودور جهاز حما�ة المنافسة  �ش اإلطار التالجلسة األو�: 
 ��ي ألحكام المنافسة �ف

 . , الكویتراكان العجمي، مدیر الموارد البشریة، جھاز حمایة المنافسة  ترأس الجلسة األولى، السید

دور الجھاز  و القسم الثاني الذي شمل    ،اإلطار التشریعي ألحكام المنافسةتطرق إلى    الذيو ھذه الجلسة من قسمین: القسم األول  توتألف
 ورؤیتھ المستقبلیة.  یتبعھا يالت السیاساتو

 
��ي ألحكام المنافسة:  األولالقسم   اإلطار الت�ش

الجدید    المنافسة  قانونوأدار السید راكان العجمي القسم األول من الجلسة بحضور مجموعة من الخبراء الكویتیین والعرب، حیث ناقشوا   
كما شملت الجلسة أیضا التعرف على   . عرض لمحة عن أبرز التعدیالت الجدیدة  في ضوء    ،مقارنة بالقانون القدیم  2020  لعام    72رقم  

 سة اإلقلیمیة والدور الذي تلعبھ.بعض أنظمة المناف

المنافسة   المصري  المنافسة  حمایة  جھاز   رئیس  ممتاز  الدكتور محمود  المداخالت  فتتحإ لقانون  إقرار تعدیالت  الھدف من   والذي شرح 
أنھا تساھم في تحسین  المصري مواكبةً لتطور االسواق وبیئة االعمال، حارصا على تبیان أھمیة دور المنافسة في بلداننا العربیة بحیث  

 نوعیة الحیاة وتقلل من الفقر مما یتصل أیضا بتحقیق األھداف اإلنمائیة للتنمیة، وبخاصة الھدف األول المتعلق بمحاربة الفقر. 
 
 تنظیم المنافسةتجربة المملكة المغربیة في    أشار الىمغرب والذي  ال  ومن ثم تحدث السید عبد الغني أسنینة، نائب رئیس مجلس المنافسة، 

  .مھام واختصاصات مجلس المنافسةو نطاق تطبیق قانون المنافسةوالى  اإلطار القانوني للمنافسة بالمملكةانطالقا من 
 

، فقد  اإلسكوافي    لشؤون اإلقتصادیةامسؤولة  منسقة مشروع تحسین المنافسة وحمایة المستھلك و والتي تشغل منصب  خالد،نتالي  اما السیدة  
والتي أعدت اإلسكوا منھجیة خاصة من أجل تقییمھا. وبعد   األُطر التشریعیة لبیئة األعمال في البلدان العربیةتطرقت في مداخلتھا الى  

والذي خلُصت الى تقدم ملحوظ في تشریعات   الموجز القطري لدولة الكویت  ة خالد الى النتائج األولیة منغرض المنھجیة، أشارت السید
الجدید رقم    القانون  إقرار  بعد  بوابة  72/2020المنافسة  الى  أیضا  المناقشة. وأشارت  ما زالت في طور  أولیة  نتائج  أن ھذه  ، مؤكدة 

 العربیة.  نبالبلدا لقةعالمتتشمل جمیع التشریعات  التشریعات الموجودة على موقع اإلسكوا والتي
 

ومن ثم تحدث السید شریان الشریان، رئیس جمعیة المحامین الكویتیة، والذي قد شارك بإعداد القانون الحالي. اال أن السید شریان أشار 
تحدیث قانون المنافسة بشكل مستمر، تماشیا مع التغیرات الى أن القانون الحالي ال یزال یحتمل العدید من التعدیالت، مشیرا الى أھمیة  

یؤكد على أھمیة منح صالحیات واسعة لمحاربة   ما  العالمیة المتسارعة. كما نوه الى أن أخطر مسألة تالحق المجتمع ھي التالعب باإلقتصاد
 ، ما یُعزز دور قانون المنافسة في ھذا الصدد.  ھذا التالعب من خالل قانون المنافسة

 
  عداد اأما السید محمد رباح المطیري، وھو مستشار قانوني كویتي قد شارك أیضا في إعداد قانون المنافسة الجدید، كما وأنھ شارك في  

وأشار السید المطیري أن أي قانون دون وجود آلیات لتنفیذه یُعد ضعیفا، مركزا على أھمیة استقاللیة جھاز حمایة   .قانونلالئحة تنفیذیة ل
 .سة وأھمیة تطویر إجراءات معاقبة المخلین بالقانونالمناف

 
أما السید فیصل أبا الخیل، أمین سر المجلس التأدیبي في الكویت، فقد قام بتعریف الحضور على الھدف من نشأت المجلس التأدیبي ودوره  

العقوبات التي یفرضھا المجلس وحقوق المتھمین    .  كما تطرق الى34في اتخاذ القرارات عند مخالفة أحكام قانون المنافسة، وبخاصة المادة  
 أحكام المنافسة في الكویت، لحین البت في القضیة. وبعد اإلطالع الواسع على 

 
الھیئة العامة للمنافسة في المملكة العربیة السعودیة. ومن خالل مداخلتھا،   الجلسة مع عرض السیدة رھف المدرة، خبیرة قانون في  ختمتا

الھیئةتحدثت   نشاة  المدرة عن  المنافسة  وعن  السیدة  الى  قانون وسیاسة  التطرق  العرض من خالل  قبل أن تستھل  المملكة   ت المنشأ  في 
السعودي، كما    المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة المنافسة  المنشأت في إطار نظام  لتقدیمھا كحالة، شرحت من خاللھا حمایة ھذه 

 المنافسة لدعم فرص كفاءة ونمو ھذه المنشأت.أشارت الى أبرز جھود ھیئة 
 
 



 

 

ي القسم ال 
ي  الس�اسات: دور الجهاز و ثايف

 المستقبل�ةورؤ�ته  يتبعها  اليت

 . أما في القسم الثاني، فقد رحب میسر الجلسة السید العجمي بالمتحدثین الذین ینتمون الى جھاز حمایة المنافسة الكویتي

الجھاز و ھي تضم أربعة أھداف. األول زیادة   ةبعرض استراتیجی,  مدیر إدارة التحقیقات االحتكاریة والتنافسیةفبدأت السیدة العنود الفھد،  
خالل تحدید األولویات, معالجة القضایا التي تأتي من خالل الشكاوى و التمرس في دراسة طلبات االندماج و االستحواذ, تنافسیة األسواق من  
من خالل  حمایة المنافسة  قافة  المعلومات التي یتلقاھا الجھاز. أما الھدف الثاني یرتكز على نشر التوعیة بقانون و ثو االستفادة من كل  

از في فتح األسواق للمنافسین و  ھالھدف الثالث و ھو أھمیة دور الج  لالقتصاد القومي.اإلضاءة على القانون الجدید و طرح أھمیة المنافسة  
المؤسسیة   اجراء دراسات تقییم و التنسیق مع الجھات الحكومیة المعنیة. أخیرا" الھدف الرابع و ھو رفع الكفاءات  إزالة العوائق من خالل

 للجھاز من خالل بناء قدراتھ و تطویر ھیكلھ مما یساھم في تسھیل مھام العمل.

ة الدراسات االقتصادیة التي یقودھا الجھاز في  فعرض أھمی,  مدیر إدارة الشؤون االقتصادیةأما المتحدث التالي ھو السید علي االربش,  
أیضاً، اكد السید االربش على أھمیة تأمین بیئة تنافسیة في مختلف القطاعات و ضبط مؤشرات التالعب باألسعار و منع االحتكارات.  

المنافسة في السوق بالتركزات   استعمال افضل المعدات والوسائل بشكل صحیح ألتمام الدراسات االقتصادیة والتحقیقات ومعرفة مدى تأثر
االقتصادیة التي تحصل بین الشركات. كما اكد على أھمیة المناصرة ودور جھاز المنافسة الكویتي في تقییم القرارات التي ستصدر عن  

 الجھات الحكومیة االخرى والقوانین بناًء على الدراسات التي یقوم بھا الجھاز.  

وضحت أن قانون حمایة المنافسة مختلف  أفقد  ,    اختصاصي أول قانوني في إدارة الشؤون  القانونیة,  دثت السیدة خلود الخزعلو من ثم تح
جودة السلع. فقد   باإلضافة الىو صحة و سالمة المواطنین,  عن قانون حمایة المستھلك. فقانون حمایة المستھلك یھدف الى ضمان حقوق  

على تطویر عمل الشركات في السوق و خلق بیئة فعالة لألعمال التجاریة و حمایة    قانون حمایة المنافسةأشارت أیضا" الى أھمیة تطبیق  
, توعیة نشاط االقتصاديفي الحفاظ على ھیكل تنافسي في األسواق من خالل توفیر حریة الالمستھلك. و ھنا یأتي دور جھاز حمایة المنافسة  

 الجمھور, و تسلیط الضوء على المحظورات. و أخیرا" أكدة السیدة الخزعل على مبدأ التكامل بین قانون حمایة المنافسة و المستھلك.

منافسة بھدف الوصول الى , و شدد على أھمیة تطویر قوانین الباحث قانوني في إدارة الشؤون القانونیةاختتم الجلسة السید محمد المري,  
أسواق عادلة و رفع جودة المنتج. فقد أشار السید المري الى انھ یتم تحدید المنافسة حیث توجد مؤسسات اقتصادیة و تجاریة. فقد أضاء 

في خفض نسبة على أھمیة جھاز حمایة المنافسة  في ضمان منافسة عادلة. في نھایة مداخلتھ شدد    2020من قانون المنافسة    72على المادة  
 التضخم و الممارسات االحتكاریة و الحفاظ على القوة الشرائیة مما یساھم في خلق بیئة تنمیة مستدامة و جعل الكویت مركزا" تجاریا". 

 

 ومنا�ة القضا�ا المتعلقة بالمنافسة   حما�ة المنافسة و��ش الو�ي  أهم�ة :الجلسة الثان�ة

 , الكویت.  ، جھاز حمایة المنافسةإدارة الشؤون المالیة ، مدیربيفھد العتی ، السیدثانیةترأس الجلسة ال

جھاز حمایة المصري بالتعلیق على أن دور المناصرة الذي یمارسھ    المنافسة  حمایة  جھاز   رئیس  ممتاز  الدكتور محمود  المداخالت  افتتح
االعبین االقتصادیین الدخول و   تمكین  دور فعال و ھواز بولیسي, بل لھ  ھالمنافسة یعطي شعور للقطاع الخاص أن جھاز المنافسة لیس ج

, فبعد البحث و الدراسة تبین أن ال  مثل قطاع الحدید  عطاءالخروج من األسواق. عرض الدكتور ممتاز أیضا" تجربة مصر من خالل إ
لمصریة للحدید ھي أعلى من  من الحدید في السوق المحلي مستورد. و تبین أن المواصفات ا  %1منافسة في ھذا القطاع, حیث أن فقط  

طن حدید الى السوق    2100000, فبعد تعدیل المواصفات المصریة بشكل یتماشى مع المواصفات العالمیة, دخل حوالي  المواصفات العالمیة
الجھاز على المدى القصیر. أما على    ةجنیھ/طن و ھذه كانت استراتیجی  5000جنیھ/طن الى    10000مما أدى الى انخفاض األسعار من  

ة في المدى البعید, و لحمایة الصناعات الوطنیة, فقد قام الجھاز بإصدار تراخیص جدیدة لشركات و مصانع حدید لخلق بیئة عمل مستدام
 القطاع. 

السید ویالرد مویمبا,   ثم تحدث  الكومیساو من  المنافسة في  للجنة  تنفیذي  فبدأ  مدیر ورئیس  مبدأ   مشددا"مداخلتھ  ، مالوي,  أھمیة  على 
مبدأ منذ عام المناصرة لتطبیق منافسة فعالة. المناصرة ھي جزء فعال من عمل لجنة المنافسة في الكومیسا. فقد بدأنا العمل على ھذا ال

ون ھذا القانون أیضا".  كان ھناك القلیل من المعرفة و الوعي من قبل المشرعین كالحكومة و القضاء و الذین یطبق  نھبعد االدراك أ  2013
 الدولة  سیاسةأما نشاطات المناصرة التي نعتمدھا في الكومیسا ھي فھم فعلق السید مویمبا قائال" ال مناصرة ال تنفیذ فعال لقانون المنافسة. 

 



 

 

عرض السید مویمبا تجربة زامبیا من خالل و أھمیتھا و رؤیة الحكومة, فمبدأ المناصرة ھو نفسھ و لكن التطبیق متعلق بسیاسة الحكومة.  
شدد أیضا" المھیمنة على السوق و كیف أن من خالل المناصرة تم الشرح للحكومة خطورة ھذه الممارسات.    تمشركة مثل شركة االتصاال

اخراط أھمیة  االجتماعا  على  و  المنافسة,  في عمل  المناصرة    تالقضاة  المساعدة على  بھدف  العالمیة  المؤتمرات  ثقافة   بھدفو  تطبیق 
. فالسلطة التنافسیة تعمل على تسھیل العمل و لیس احباطھ, و ذلك من خالل المناصرة كشرح الخسائر التي تواجھھا الحكومة, و منافسةال

 یة بوقتھا. ة كل الفئات المعنیة بھدف متابعة القضایا الحالاصدار ارشاد قانوني للعمل لمشرك 

في تعزیز سیاسة رئیس قسم التوجیھ التنافسي بالتكلیف, فأشارت على أھمیة مبدأ المناصرة و دوره  و من ثم تحدثت السیدة ھبة الصعب,  
ة الدور الذي یمارسھ جھاز حمایة المنافسة لتطبیق المنافسة, و بھدف تحقیق ذلك, ال بد من فھم آلیات الحكومة. شرحت السیدة الصعب أھمی

في القطاعات لكي نكون محایدین ، علینا إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لالنضمام  مبدأ المناصرة, كدراسة و تقییم المنافسة في األسواق.  
المركزي و ھیئة االتصاالت و غیرھا..   إلى السوق. بھدف تطبیق المناصرة و تعزیز المنافسة, یتعاون الجھاز مع الجھات االخرى كالبنك
جتماعات مع مختلف النقابات  على سبیل  و یقوم بأبداء الرأي بالقرارات التي تصدر عن ھذه الجھات, یقوم الجھاز بتنظیم جلسات نقاشیة و ا

قطاعا لفھم الوضع الحالي في السوق. اضافة الى ذلك, ینظم الجھاز جلست تدریبیة لتوعیة مختلف    11المثال اجتمع الجھاز مع نقابات من 
عب  السیدة الص  اختتمتحقوق.  القطاعات و السلطات القضائیة على أھمیة قانون المنافسة, و كان أحد القطاعات التي استھدفناھا كلیات ال

 . المحاضرات من خالل  الطالب    بقانون المنافسة لدى  من أھم رؤى الرئیس التنفیذي ومجلس اإلدارة رفع مستوى الوعي  مداخلتھا بالقول أن  

فبدأ مداخلتھ باإلشارة  ,   افسةمدیر إدارة المناصرة، اللجنة الوطنیة اإلسبانیة لألسواق والمنأما المتحدث التالي ھو السید خواكین لوبیز فالیز,  
أن عملیة تطبیق المناصرة ھو عنصر أساسي للسیاسة التنافسیة. فالمناصرة لھا عدة عناصر أساسیة, كزیادة الوعي العام للشعب و حد  

عطاء مثل محطات  إ الممارسات التي تضر بالمنافسة و محاربة الحواجز األساسیة للتنافس. قام السید فالیز بعرض تجربة اسبانیا من خالل  
في سعر الفیول, و زیادة الرفاھیة    %5محطة وقود من دون عمال كل سنة, انخفاض    67الوقود في اسبانیا, مما أدى الى ارتفاع یعادلھ  

في جعل السوق  و تدخل الحكومة و الدراسات السوقیة  ملیون یورو. اضاء السید فالیز أیضا" على أھمیة التشریعات    607للمستھلك بنسبة  
ألقناع شرح أیضا" مختلف أدوات المناصرة التي یمكن لجھاز المنافسة أن یستخدمھا  و زیادة الوعي العام بقانون المنافسة.    أكثر تنافسیا"

اإلسبانیة  اللجنة الوطنیة  . و قد شارك السید فالیز مع الحضور المشروع الذي أطلقتھ  بھدف تعزیز المنافسةالحكومة للقیام بما ھو مطلوب  
اللجنة الوطنیة اإلسبانیة لألسواق تحت عنوان البلدیات و المنافسة في اسبانیا لتعزیز المنافسة. في نھایة مداخلتھ أشار أن    لألسواق والمنافسة

 توصیة.  2568مبادرة مناصرة و   514أقامت  2019حتى  2013من سنة  والمنافسة

بدأة مداخلتھا بتعریف االونكتاد و ان ,  رئیسة قسم سیاسات المنافسة وحمایة المستھلك، األونكتاداختتمت الجلسة السیدة تیریزا موریرا,  
المنافسة و سیاساتھا تحتاج أن یتم تمثیلھا بشكل صحیح من خالل مشرعین أساسیین في الحكومة. أشارت أن االونكتاد بدأة بمجموعة من  

ستھدف االونكتاد القطاع الخاص و المنظمات المدنیة لزیادة الوعي  للقضاة بھدف اصدار قرارات تساعد على تعزیز المنافسة, و ا  التدریبات
بالمنافسة. عرضت السیدة موریرا أھمیة دور وسائل التواصل االجتماعي و وسئل االعالم في زیادة الوعي, و المصادر األساسیة للمناصرة 

و نفذھا االونكتاد. و اختتمت مداخلتھا باإلضاءة على أھمیة التعاون بین الھیئات الحكومیة و سلطات المنافسة المحلیة  و النشاطات التي ت
عزیز سیاسة تاإلبقاء على ھذا التعاون حتى في خارج أوقات االزمات, و أھمیة التعاون الدولي و اإلقلیمي و المحلي في دعم المناصرة و  

 المنافسة. 

 

 األخرى  االقتصاد�ة واالجتماع�ة س�اساتمع الالمنافسة ترابط س�اسة الجلسة الثالثة: 

 

 .جھاز حمایة المنافسة, الكویت, محاسب أول، قسم رقابة االندماجات  واالستحواذاتترأس الجلسة الثالثة السید خالد الخالدي, 

,  األمیـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة والمنســـق المقیـــم بـدولــــة الـكـــویــــت ممثـــل  السید طارق الشیخ,  ممثال"   السید سان جین افتتح الجلسة  
یرة مذكرا" أن المبادئ األساسیة لدستور الكویت ھو تعزیز النمو االقتصادي و دعم اإلنتاجیة, فجھاز حمایة المنافسة الكویتي بذل جھودا" كب

. اضاء OECDللدعم و وضع مسودة قانونیة لالستقاللیة, و دعم المناصرة من خالل دراسات و سیاسات لألسواق وفقا" للبنك المركزي و 
بعض التحدیات و منھا التحكم الكبیر للدولة ضمن قطاعات متعددة حیث تحبط عملیات االستثمار. و أكد على الدعم ن أیضا" على  السید جی

كالمنافسة و حمایة المستھلك.   2035و التعاون الذي تقدمھ األمم المتحدة للوكاالت في الكویت من أجل تعزیز أھداف نمو التنمیة المستدامة  
أن   المستھلك  االستثأشار  لتمكین  أساسي  المحلي  القوانین   أھمیة  ومار  تأثیر  مدى  لتقییم  مرة  سنوات  التنافسیة كل خمس  البیئة  مراجعة 
الن سلطات المنافسة ھي المسؤولة عن الترویج لالستثمارات المحلیة وإیجاد الحوافز األساسیة من اجل تحسین التقدم التكنولوجي    ،التنافسیة



 

المداخلة   ن. فمن المھم التعرف على النص القانوني لتشجیع البیئة التنافسیة ومنع االحتكار. واختتم السید جیSMEs  في االستثمار ودعم ال
ھي منظمات تدعم السیاسات   UNDP. واكد أیضا ان االونكتاد اسكوا و  SDG 8 9 12باإلشارة الى ان األمم المتحدة تدعم المنافسة من خالل  

 المستھلك.  ةر وتعزیز رفاھیالتنافسیة لزیادة االستثما

, فبدأ مداخلتھ بالتكلم عن عدة محاور في رؤیة الكویت أستاذ مساعد في االقتصاد في جامعة الكویتو من ثم تحدث السید ریاض الفرس,  
و منھا المنافسة من أجل تحویل الكویت الى مركز مالي و تجاري جالب لالستثمار. و ذلك یتحقق من خالل فتح األسواق لممارسة   2035

و شدد أیضا" السید الفرس على الحد من الدور كافة األنشطة التجاریة و زیادة اإلنتاجیة االقتصادیة للدولة و توفیر فرص متكافئة للجمیع.  
الحكومي في خطط التنمیة و ذلك من خالل اقتصار دور الدولة فقط على ضمان حسن أداء النظام االقتصادي كمھام التنظیم و الرقابة. 

الكثیر من االحتك العشرین قامت بكسر  الحادي و  القرن  العقد األول من  الكویتیة خالل  الحكومة  أن  البنوك  فأشار  المحلیة و منھا  ارات 
و شدد أنھ على الرغم من اإلجراءات الحكومیة لرفع مستویات المنافسة, اال أن اإلسالمیة و النقل العام و الجوي و الكھرباء و غیرھا.  

االحتكار الحكومي,   مؤسساتھا ال تزال تنافس القطاع الخاص في عدد من األسواق, و ذلك یعود ألسباب مختلفة كالنموذج التنموي, استمرار
. اختتم السید الفرس مداخلتھ ببعض التوصیات و منھا تغییر النموذج التنموي لیكون بالشراكة مع القطاع و الدور المحدود لمجلس االمة

 الخاص, تفكیك ما تبقى من االحتكارات , و تفعیل دور المجتمع المدني لزیادة الوعي و تعزیز المنافسة و غیرھا.

فبدأ مداخلتھ   ،رئیس لجنة المنافسة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، فرنساالتالي فھو السید الدكتور فریدریك جیني,    أما المتحدث
تدور سیاسة المنافسة حول منظورین مختلفین: تأثیر سیاسة المنافسة على الفرص ف ,العالقة بین سیاسة المنافسة والسیاسات األخرىبشرح 

بمعنى آخر، تعمل سیاسة المنافسة على تطویر االقتصاد من خالل الحفاظ على السیطرة وضمان تكافؤ   ریة االختیار.حعلى  االقتصادیة و
سیاسة المنافسة تلغي فتساعد الشركات على أن تكون أكثر فعالیة وتحمي المنافسین في السوق.    و  الفرص التي تساعد الحریة االقتصادیة

من اإلنتاجیة , تزید  ساعد على تقلیل الحواجز أمام الدخول. عالوة على ذلكی  مماالمناھضة للمنافسة    الممارسات االحتكاریة والممارسات
عزز التنمیة االقتصادیة. ومع ذلك ، یمكن أن یكون للبلد أفضل سلطة منافسة في العالم ولكن لیس لدیھا ممارسات تنافسیة في  تفي السوق، و

التجارة واالستثمار    ، المثال  ، والسیاسات األخرى ، على سبیل  القانون  یدعمھا  أن  إلى  تحتاج  المنافسة  أن سیاسة  السوق. والسبب ھو 
ختتم الدكتور جیني  أ المستھلك وسیاسات مكافحة الفساد.حمایة ضروریة. باإلضافة إلى البحث والتطویر وسیاسات الوالسیاسات الصناعیة 
أن تكون ھذه السیاسات متسقة إلنشاء ممارسات منافسة أھمیة  خرى واألسیاسات  و السیاسة المنافسة    الترابط بین   مداخلتھ باإلشارة الى

 . عادلة

المنافسة تدور حول إزالة حواجز    أشارت أن,  ، الكویترئیس قسم مكافحة االحتكارات الفردیةالسدیراوي,    و من ثم تحدثت السیدة نورة
 حمایة المنافسة الكویتيجھاز    2020یمنح قانون  و  ، مما یضمن تكافؤ الفرص بین جمیع الالعبین في السوق.  أمام االستثماراتالدخول  

  أیضا" جھاز  لمكافحة الفساد من خالل استھداف االتفاقات األفقیة والرأسیة التي تساعد على تعزیز المنافسة. المناسبة واألدوات ستقاللیةاال
بالتحقیق في ممارسات    الجھاز   كأداة لضمان ممارسات المنافسة العادلة. على سبیل المثال ، قام  مبدأ المناصرةتبنى  یحمایة المنافسة الكویتي  

كترونیة ، كما درست أسواق مزادات الخضروات واألسماك ووجدت ممارسات ضارة تقید المنافسة في السوق. معینة تتعلق بالمنصات اإلل
توصیات لتحسین ھذه األسواق. أیًضا ، نتعاون مع جھات حكومیة مختلفة ونتلقى الكثیر من الشكاوى التي  كجھاز  نتیجة لذلك ، اقترحنا  

إلى مراجعة السیاسات لتقلیل الممارسات   جھازھدف الیوتكنولوجیا المعلومات وغیرھا.  نتحرى عنھا عبر مجاالت مختلفة مثل االتصاالت
  اختتمت السیدة نورة مداخلتھا بالقول اننا كجھاز التي تنعكس بشكل إیجابي على المستھلكین واألنشطة االقتصادیة.  و  المضادة للمنافسة  

 جیدة للمنافسة تعزز االبتكار. دائًما إلى التعاون مع الوكاالت األخرى لخلق بیئة  ىنسع

وكالة المنافسة في بوتسوانا في    نشاءأ  رت أنھ تماأش ,بوتسوانا  ،ھیئة المنافسةل  الرئیس التنفیذيأما المتحدث التالي فكانت السیدة تبللو بول,  
ق والرصد ، وضمان تكافؤ الفرص  ی. والھدف من وكالة المنافسة ھو التحق2005، ولكن تمت صیاغة سیاسة المنافسة في عام    2010عام  

وسیاسة التجارة   حكومة بوتسوانا من خالل السیاسات االجتماعیة مثل قانون التنمیة الصناعیة ،  دخلت، والتحقیق في األنشطة والبحوث. ت
ا الوطنیة المدمجة في عالم االقتصاد التجاري. تشجع حملة التنویع االقتصادي عملیات الشراء المحلیة. بعد الوباء ، اتخذت حكومة بوتسوان

مركزي قراًرا بمساعدة الشركات الصغیرة والمتوسطة من خالل التمویل. من أجل التواصل مع السلطات التنظیمیة األخرى مثل البنك ال
ساعد في تقییم وتنفیذ سیاسات المنافسة في ی  مما  ,مذكرات تفاھم مع ھذه السلطات  كجھاز حمایة منافسة  واالتصاالت والبترول ، وقعنا

ات.  مختلف القطاعات. كما أنشأنا مجموعة عمل تجتمع كل ثالثة أشھر لتقییم الحاالت والمواقف المختلفة المتعلقة بالمنافسة في مختلف القطاع
نحن نستخدم أدوات تقییم منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة للقوانین والسیاسات ، ونجري التقییمات حتى في حالة عدم وجود ممارسات 

اھمیة مراجعة القوانین والعمل مع الوكاالت اختتمت السیدة بول باإلضاءة على  مناھضة للمنافسة ، مما یساعد على خلق بیئة منافسة عادلة.  
 .التشجیع على مبدأ المناصرةوالحمالت التثقیفیة و الدولیة

 



 

التركیز على أوجھ التآزر ب  ورئیس جھاز المنافسة األرجنتیني السابق،  GAMES Economicsمدیر  اختتم الجلسة السید استیبان غریكو,  
 المنافسة ، حیث تشكل سیاسة المنافسةسیاسة  قانون المنافسة عن    االختالف بین  فوضح  بین سیاسات المنافسة والسیاسات العامة األخرى.

السید  عرضبعض األدوات لمعالجة القضایا وتخصیص الموارد.  وكاالت المنافسةلدى أشار السید غریكو أن بُعداً أوسع لقانون المنافسة. 
نادیًا التفاقیات    16، فیما یتعلق بالتحقیق ضد اتحاد كرة القدم و    ریكو أمثلة مختلفة من أمریكا الالتینیة منھا على سبیل المثال حالة كولومبیاغ

أثر على ظروف سوق  ی  ممامناھضة للمنافسة ، ومنع األندیة المتنافسة من التعاقد مع العبین وإنھاء عالقتھم التعاقدیة مع أحد األندیة ،  
امة ، وحالة األرجنتین مع التأثیر المھم على المنافسة والشمول  العمل والتوظیف ، وحالة أخرى للدعوة في المكسیك لھا تأثیر على االستد

العامة األخرى. تُظھر دراسة مھمة من البنك   اتتُظھر كل ھذه الحاالت أوجھ التآزر بین سیاسات المنافسة وأھداف السیاسفالمالي وغیرھا.  
جھاز المنافسة األرجنتیني   ك ، عززت حالة األرجنتین تعاون من الكارتالت موجودة في أمریكا الالتینیة. باإلضافة إلى ذل  %21الدولي أن  

المركزي البنك  و  مع  بنسبة  ,  (تخفیض  األسعار  خفض  في  تأثیر  للقضیة  في صناعة 50كان  بالمنافسة  وسمحت  التبادل)  رسوم  في   ٪
على أھمیة الدور    , شدد السید غریكوخیًراالتكنولوجیا المالیة والسوق المالیة والمدفوعات الرقمیة مما أتاح الفرصة لمزید من االبتكار. أ

 تأثیر على السیاسات األخرى دون اإلخالل بإنفاذ القانون.ال فيالمنافسة  الذي تلعبھ سیاسة 

 

 الح�اد التناف�ي  – الجلسة الرابعة: الس�اسة الوطن�ة للمنافسة

 ترأس الجلسة الرابعة السیدة نبیلة الدشتي, محلل اقتصادي في إدارة الشؤون االقتصادیة, جھاز حمایة المنافسة, الكویت.

حیث ,  ، ورئیس شبكة المنافسة العربیةرئیس جھاز حمایة المنافسة بجمھوریة مصر العربیةافتتح الجلسة السید الدكتور محمود ممتاز,  
في تطبیق الحیاد التنافسي و دور جھاز حمایة المنافسة المصري في تحقیق ذلك. أشار الدكتور ممتاز أن  عرض تجربة الدولة المصریة  

الجھاز  من    ھيرؤیة  للحد  المنافسة  قواعد  إرساء  و  األسواق  في  المنافسة  تعزیز  القومي عن طریق  االقتصاد  كفاءة  رفع  في  المساھمة 
و أھداف التنمیة المستدامة. بھدف   2030یاد التنافسي مما یساھم في تحقیق رؤیة مصر  الممارسات االحتكاریة و فتح األسواق و ضمان الح

تكافؤ المنافسة لجمیع الشركات العاملة    ضمانالحیاد التنافسي التي تنص على    ةوضع جھاز حمایة المنافسة المصري استراتیجیتعزیز ذلك,  
الحیاد الضریبي, الحیاد في ما یتعلق بالمدیونیات, و الحیاد التنظیمي و التشریعي. و من المھم    من المھم تطبیقحقیق ذلك  تفي السوق. و ل

كالیف المنافسة, و التمییز بین اركان الدخول في األسواق, تسھیل التواطؤ, زیادة تأیضا" تجنب األدوات التنظیمیة التي تؤدي لخلق عوائق 
السوق. فبھدف تعزیز الحیاد التنافسي و النمو االقتصادي, من المھم وجود اطار مؤسسي و تنظیمي, نشر ثقافة الحیاد التنافسي , و أدوات 

المنافسة  قییم الحیاد التنافسي على  في مصر لت  جھاز حمایة المنافسةتقییم. اختتم الدكتور ممتاز المداخلة باإلضاءة على المؤشر الذي وضعھ  
 في األسواق. 

بدأ مداخلتھ باإلشارة ,  رئیس لجنة المنافسة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، فرنساو من ثم تحدث السید الدكتور فریدریك جیني,  
مختلفة ، على سبیل المثال ، التعاون بین    إلى أھمیة التعاون بین سیاسة المنافسة والسیاسات األخرى ، والتي یمكن رؤیتھا على مستویات

یجب أن یكون    سلطة المنافسة  أشار أن   األطراف المتنافسة واللوائح القطاعیة ، أو بین سیاسات المنافسة والسیاسات الحكومیة األخرى.
القطاعیین لضمان أن ال  لدیھا المنظمین  التواصل مع  الد  وجود لعوائق  القدرة على  ناقش  المنافسة.  أیًضا نماذج مختلفة   يكتور جینتقید 

للمنافسة مثل النموذج األسترالي حیث تكون سلطة المنافسة ھي الجھة التنظیمیة ، لذا فھي تمتلك وظیفتین لفرض المنافسة وتنظیم السوق. 
نظمو القطاع  أیًضا ، النموذج األوروبي حیث تتواصل سلطة المنافسة مع مختلف الجھات التنظیمیة ، ونموذج المملكة المتحدة حیث یكون م

ذكر  كما  المنافسة.  قوانین  إنفاذ  المسؤولون عن  ال  ھم  في  ناجحة  المنافسة  یجعالن سلطة  أن ھناك عنصرین  مع   مناصرةالدكتور جیني 
. كما أظھر أھمیة وجود  مدى تنفیذ التوصیات المقترحة  و  ات مستقلةقدرة سلطات المنافسة على اتخاذ قرارھي    المنظمین اآلخرین ، و

أنھى الدكتور جیني مداخلتھ ببعض التوصیات لضمان   افسة وطنیة راسخة ومصممة بشكل جید لفرض الحیاد التنافسي في السوق.سیاسة من
و المحافظة بشكل عادل,    ةالحیاد التنافسي في االسواق و منھا: أن یكون االطار القانوني قابل للتنفیذ في السوق مما یضمن للشركات المنافس

دیة و توعیة أصحاب القرار من خطر القرارات المضرة بالمنافسة. و أشار أن الحیاد التنافسي في مختلف القطاعات ھو  على المبادئ الحیا
 في غایة االھمیة و أساسي لضمان التطبیق العادل للمنافسة. 

بدأ مداخلھ بتقدیم ھیكلیة ھیئة ,  وي، مال مدیر ورئیس تنفیذي للجنة المنافسة في الكومیساأما المتحدث التالي فكان السید ویالرد مویمبا,  
أیضا" من خالل التنسیق مع مختلف    لالمنافسة في الكومیسا و عملھا كمنع أي نوع من االتفاقات و الممارسات المضرة بالمنافسة. و تعم

حیث كینیا,  عن  ة مثل  طویر التشریعات و تنظیمھا بشكل نافذ على القطاعین الخاص و العام. و قام السید مویمبا بمشاركتالجھات على  
لجنة المنافسة قامت سلطة المیناء و ھي مؤسسة حكومیة بأبرام اتفاق مع احد اكبر شركات الشحن البحریة إلدارة و تنظیم المیناء, فتدخلت  

و اعتبرت ھذا االتفاق خرق ألحكام المنافسة. عرض السید مویمبا مثل عن مصر, حیث تدخلت الكومیسا مع حكومة مصر   في الكومیسا
العمودیة الغیر التنافسیة في قناة السویس و اقناع الدولة ان مثل ھذه الممارسات تعطي أفضلیة و منافع لبعض  االتفاقات االفقیة و    تصحیحل

بدأ الحیاد التنافسي بسیط جدا" كتعریف و لكن تطبیقھ معقد باألخص في دول عملیة تنفیذ الشفافیة و القوانین الشركات. أشار أیضا" ان م



 

فیھا صعب جدا". و من أھم التحدیات التي تواجھ سلطات المنافسة, ھي عملیة تحیید بعض الشركات في القانون و عدم تطبیقھ التنافسیة  
یق قانون المنافسة و الحیاد التنافسي, على ھیئات المنافسة التعاون مع الجھات الحكومیة في تشریع  بشكل عادل. و أخیرا" بھدف تعزیز تطب

 القوانین و تطبیقھا بشكل متساوي. 

عرض ب بدأ مداخلتھ,  مدیر مشروع السیاسة الوطنیة للمنافسة، مكتب التخطیط االستراتیجي، الكویتو من ثم تحدث السید مصطفى المضف,  
التي تھدف لجعل الكویت مركز تجاري و مالي، فمن أھداف الخطة أیضاً زیادة االنتاج المحلي   2035التنمیة في الكویت    ةمقدمة عن خط

مواطن الكویتي واشراك القطاع الخاص في النشاط االقتصادي لو معدالت النمو االقتصادي للقطاعات غیر النفطیة و رفع المستوى المعیشي ل
شار أنھ لوضع سیاسة وطنیة فعالة للمنافسة یقوم جھاز حمایة المنافسة الكویتي بأعداد االطار التنظیمي  أ   .الوطنیة  الكوادر  دریبللدولة، و ت

المضف   السید  تفعیلھا. كما أوضح  للمنافسة و  الوطنیة  السیاسة  للمنافسة في وضع و تطویر  و صیاغة  الوطنیة  السیاسة  أھمیة مشروع 
كومیة التي تشجع المنافسة من خالل تفاعل جمیع األعمال التجاریة في السوق. و قام بتعریف  واللوائح والقوانین و التدابیر الح  ءاتاالجرا

سیاسات المنافسة و تأثیرھا على عمل السوق و أھمیتھا. عرض أیضاً الفروقات بین القانون و سیاسات المنافسة و منھا أن القانون یستھدف  
ضف تأثیرات سیاسات المنافسة الوطنیة على االقتصاد و المستھلك وأھمیة تطبیقھا  شرح السید الم  .أسواق أما السیاسات تستھدف قطاعات

الكبیرة و غیرھا. لتنفیذ مشروع  المنشأةعدة أدوات كتحریر السوق و إزالة الموانع، و إعادة توجیھ الدعم، وتقییم بعض  استخداممن خالل 
قرارات و االستراتیجیات و األولویات، و ترفع توصیات على شكل تقاریر  ال  التخاذسیاسة منافسة وطنیة فعالة علینا تشكیل لجنة علیا  

السید المضف مداخلتھ باإلضاءة على أھمیة سیاسات المنافسة في مساعدات الدولة في توفیر   اختتملصانعي القرار لتنفذ حسب األولویات.  
 .الرئیسةسبل الحصول المستھلك على الخدمات 

معاییر تحدید  بدأ مداخلتھ بشرح رئیس قسم الشؤون االقتصادیة بالتكلیف، الكویت, ید ناصر الشامي,  اما المتحدث التالي فكان الس
عدد , أھمیة القطاع أو السیاسة المستھدفة في االقتصاد الوطني, كسیاسة المنافسة إلنفاذاألولویات بالنسبة للسیاسات والقطاعات المستھدفة 

وبعد فھم طبیعة األسواق المحلیة نالحظ بأن أغلب القیود على المتنافسین .  التطبیق واإلمكانیات المتاحةالقدرة على , و األسواق المتأثرة
بل ھي أعراف تجاریة تكونت   قرارات وزاریةو  لوائح تنظیمیة, قوانین ھي غیر مكتوبة، ویقصد بھا كل القیود التي ال تكون بصورة

وعلیھ تم تحدید األولویات بعد  . قة بین األطراف المؤثرة في السوق وغیرھا من العواملنتیجة النشاط التجاري المستمر ونتیجة العال
السیاسات المتعلقة بالبنیة التحتیة واألدوار  :وأھمھا یتمثل في .  2035التواصل مع األمانة العامة للتخطیط والمعنیة في رؤیة الكویت 

و غیرھا. و اختتم السید   المعرفي واالقتصاد الرقمي باالقتصادلسیاسات المتعلقة ا, السیاسات المتعلقة بالصناعات التحویلیة ,الحكومیة
 . وتطبیق سیاسة المنافسة إلنفاذاآللیة المتبعة الشامي مداخلتھ بعرض 

عاون شارك قضایا وتجارب منظمة الت  حیث  االقتصادیة,  خبیر منافسة، منظمة التعاون والتنمیةاختتم الجلسة السید مارسیلو خیماریس,  
تم تبني العدید من التوصیات من قبل منظمة التعاون االقتصادي   2021االقتصادي والتنمیة فیما یتعلق بالحیاد التنافسي ، وذكر أنھ في عام  

التي تم   2021والتنمیة. ثم حدد مبدأ الحیاد التنافسي و أھمیتھ في ضمان تكافؤ الفرص بین جمیع الالعبین في السوق. تھدف توصیات  
ن  یھا إلى محاولة دفع البلدان إلى تنفیذ تكافؤ الفرص إلنفاذھا. وذكر السید خیماریس بعض األمثلة على الحیاد التنافسي مثل اعتماد قانو تبن

منافسة محاید ، وقانون محاید للسریة المصرفیة ، وبیئة تنظیمیة محایدة ، وقانون مشتریات عامة محاید. عالوة على ذلك ، قدم بعض  
التي ال تتبع مبدأ الحیاد التنافسي ألن بعض السلطات القضائیة تعفي الشركات المملوكة للدولة من قانون المنافسة ، وفي بعض  التدابیر  

، استضافت منظمة    2021إجراءات الشراء یمكن أن یكون لمقدمي العروض مزایا على اآلخرین. أخیًرا ، ذكر السید خیماریس أنھ في عام  
المیدان االقتصادي مائدة مستدیرة لمناقشة كیف یمكن لسلطات المنافسة تعزیز الحیاد التنافسي ، وكیفیة استخدام أدوات التعاون والتنمیة في  

 تقییم المنافسة ، ودراسات السوق التي تقدمھا منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي في تعزیز الحیاد التنافسي. 

 

 الرق�ي والمنافسة: االقتصاد خامسةالجلسة ال

 جھاز حمایة المنافسة, الكویت. ترأس الجلسة الخامسة السید سعود العنزي, باحث قانوني في إدارة الشؤون القانونیة, 

إحدى الشركات التي تعمل في  مشیرا" أن ،مدیر إدارة الشؤون االقتصادیة في جھاز حمایة المنافسةافتتح الجلسة السید علي االربش, 
ھیمنة وقوة سوقیة في بند عقد قانوني بین بشكوى ضد تطبیق منافس بشأن وجود استغالل تقدمت مجال تطبیقات طلب وتوصیل الطعام 

والً بتحدید  الجھاز قام أاألربش إلى أن السید دون التعاقد مع تطبیقات أخرى. ولفت المطاعم والتطبیق بحصریة التعامل مع التطبیق 
ة،  السوق المعني عن طریق تحدید المنتج أو الخدمة المعنیة، وما یجب اإلشارة إلیھ ھو أن التطبیقات اإللكترونیة تتمیز بأنھا أسواق متعدد

 لذا من المھم تحدید ما إذا كان ستدخل جمیع األسواق في السوق المعني، وفي ھذه الحالة المعروضة كانت الخیارات بین سوق طلب
 .الطعام عن طریق التطبیق أم طلب وتوصیل الطعام، وتبیّن أنھ مع سوق طلب وتوصیل الطعام ھو السوق المعني

 



 

جھ أجھزة حمایة ابدأ مداخلتھ باإلضاءة على بعض التحدیات التي توو من ثم تحدث السید سلطان المجروب, مستشار في االقتصاد الكویت,  
و التشریعات القائمة، فإن األجھزة تواجھ مشكلة   لألسواق  اضطرابالمنافسة في قطاع االقتصاد الرقمي، أشار أن االبتكار الرقمي خلق  

لسوق  اب  ، أضف إلى ذلك أن األسواق الرقمیة لم تعد محدودة جغرافیاً و ھي سریعة التطور مقارنة التفریق بین االقتصاد التقلیدي و الرقمي
االنستغرم دخل في مجال التجارة االلكترونیة، مما  التقلیدي غیر واضح مثالً    التقلیدیة. ھذا الواقع جعل الحدود بین االقتصاد الرقمي و 

یفرض على البیئة التشریعیة أن تواكب ھذا التطور السریع. عرض أیضاً السید المجروب بعض التوصیات في ھذا المجال، و منھا تحدیث 
بشكل یتالءم مع االقتصاد الرقمي، وضع الیة لحمایة المزود المحلي مع عدم    االحتكاریةشریعات القانونیة و إعادة تعریف الممارسات  الت

االضرار بالقیمة المضافة، وضع قوانین جدیدة لقیاس القوة السوقیة والتركیز االقتصادي، و أھمیة وجود خصوصیات و أھمیة تطویر و 
 .الزمة لكوادر جھاز حمایة المنافسة الكویتي وفق التغیرات الحدیثة، إضافة إلى ذلك االستفادة من التجارب الدولیةتقدیم الموارد ال

الجمعیة الكویتیة للدفاع عن المال العام و محامي متخصص في القوانین الرقمیة وقوانین   سأما المتحدث التالي فكان السید عبدهللا البكر، رئی
االقتصادیة في عرض نفس المنتج السلعي أو الخدمي داخل   المنشأةفبدأ مداخلتھ بتعریف المنافسة كوضع تتزاحم فیھ  المنافسة، الكویت,  

، التناسبیة   ال یتحقق معھا ظروف المنافسة الحرة.  اقتصادیةنفس السوق من أجل الربح. أما المقصود من االحتكار فھو وضع یتمیز بھیمنة  
على مواجھة منافسات األخرین من خالل تحسین جودة منتجاتھا أو خفض تكلفتھا. أشار السید البكر أن البعض  االقتصادیة    المنشأةھي قدرة  

و ما تقدمھ من خدمات و سلع  Google  ،Microsoft  ،Amazon  ،Apple یرى وجود الشركات الكبیرة في مجال التكنولوجیا مثل
نسان. و لكن ھذه الشركات لھا جانب مظلم و ھو أنھا قادرة على فرض نفوذ كبیر، فھي لدیھا قیمة سوقیة أكثر حت االایساھم في خدمة ر

األسواق ونشر األخبار الكاذبة. فھي أیضاً تعمل على خنق االبتكار عن    احتكارمن الناتج االجمالي لمعظم الدول، ھي أیضاً قادرة على  
م جداً وضع قوانین وتشریعات لحمایة المنافسة في ھذه األسواق و منع ھكذا شركات من التحكم في إخافة المنافسین. فإنھ من المھ  ریقط

 و Amazon  Vs  EU  األسواق و حمایة و دعم الشركات الصغیرة. ختم السید البكر مداخلتھ بإعطاء بعض األمثلة و منھا قضیة
Microsoft Vs USA شركات استحواذحالة أیضا" عرض ما  ، و ك Google و Facebook على عدة شركات أخرى. 

، التي مثلت    CCIAبدأ مداخلتھ بتعریف  ف,  CCIA Europeمستشار المنافسة والتنظیم في  و من ثم تحدث السید كیفان حازمي جبلي,  
التكنولوجیا ألكثر من   البرامج والمنصات ، كما    50شركات  إلى  تبني سیاسات االبتكار تعاًما من أنشطة األجھزة  حث الشركات على 

والنمو. عالوة على ذلك ، أدت التطورات في أجھزة الكمبیوتر وتقنیات االتصال إلى خفض التكالیف بشكل كبیر ، وزیادة اإلنتاج ، وتحسین  
كنولوجیة على بعض الصناعات  جودة المنتجات ، وقد حقق أولئك الذین تبنوا ھذه التقنیات النجاح. ومع ذلك ، فقد قضت االضطرابات الت 

ثیر ، وتعمل التقنیات الرقمیة على خفض تكالیف المعامالت وفتح األسواق أمام المنافسة العالمیة. من المھم مالحظة أن ھناك منافسة أكبر بك
وجود لوائح في ھذه األسواق   على جانب العرض في األسواق ، مما أدى إلى مزید من المنافسة والفوائد للمستھلكین واالبتكار. من المھم جًدا

المستھلكین واألفراد ، ال سیما في منصات   أنھ للحصول على أسواق    blockchainتحمي خصوصیة  السید جبلي على  الرقمیة. شدد 
، وتحافظ    اقتصاد السوق المفتوح من خالل المنافسة الحرة ، وتحافظ على المنافسة الدینامیكیة واالبتكار  قوانینتنافسیة ، یجب أن تحمي ال

ید  على حریة األعمال ، وتمنع التبعیات التنظیمیة المشوھة ، وتوفر الیقین القانوني. في نھایة مداخلتھ ، صرح السید جبلي أنھ بدون فھم ج
 إلى جودة أقل وأسعار أعلى وفرص استثمار أقل. القوانین لدینامیكیات السوق ، یمكن أن یؤدي إنفاذ

یط الضوء لاخلتھ بتسدبدأ م  االقتصادیة,، منظمة التعاون والتنمیة  نائب رئیس قسم المنافسة  أنطونیو كابوبیانكو،سید  أما المداخلة التالیة كنت لل
التعاون والتنمیة   التنظیمیة في األسواق الرقمیة والمناقشات ذات الصلة التي بدأت بھا    االقتصادیةعلى عمل منظمة  باللوائح  فیما یتعلق 

  لزمن، والتي تغطي مختلف المجاالت المرتبطة باالقتصاد الرقمي. وقد أدت ھذه المناقشات والدراسات المرتبطة المنظمة منذ عقدین من ا
السید كابوبیانكو أن تشریعات    أكد  قواعد تنظیمیة جدیدة تعالج المخاوف الناشئة من التقدم التكنولوجي. فقد  إلى إدراك الحاجة الحالیة إلى  بھا

لیست كافیة بسبب عیوب مختلفة بما في ذلك حقیقة أن اإلنفاذ یمكن أن یكون بطیئًا ومحدودا للغایة وأیًضا بسبب إمكانیة  المنافسة الحالیة  
  إساءة استخدام السوق الرقمیة. وأوضح أن ھذا األمر أدى إلى خلق مبادرات في دول مختلفة إلدخال التشریعات في منصات التنظیم الرقمي، 

مشتركة بما في ذلك أن جمیعھا تھدف إلى تحقیق المنافسة العادلة والشفافیة واالبتكار.   خصائصالجدیدة لھا    یعاتتشرأن ھذه ال  أشاركما  
بدور سلطات المنافسة باعتباره مركزیًا    رقتمقاییس نوعیة وتھتم بالقوة السوقیة للمنصة و  تشریعاتباإلضافة إلى ذلك، تستخدم معظم ھذه ال

، إال أن السلطات القضائیة لجمیع ھذه التشریعات  تشابھةمثم أظھر السید كابوبیانكو أنھ بالرغم من األھداف ال  في إنفاذ القواعد الجدیدة.
المستندة إلى القواعد بینما یتبع البعض اآلخر النھج   تشریعاتتسعى الى تحقیق ھذه األھداف بطرق مختلفة. فالبعض یستخدم ال  تنوعةالم

استنتج    بین السلطات القضائیة. ومن ھنا،  شركاتأیًضا نطاق التطبیق وتعریف ال  كثر مرونة. وقد یختلفأوالذي یعد    مبادئالقائم على ال
 ابوبیانكو أن تطبیق وتنفیذ مثل ھذه التشریعات ال یزال یمثل تحدیا كبیرا. ثم اختتم حدیثھ بالتأكید على ضرورة التعاون الدولي لتعزیز كالسید  

واإلسكوا   االقتصادیةتالف التنظیمي ، وھنا یجب أن تلعب المنظمات المعنیة، بما فیھا منظمة التعاون والتنمیة  االتساق التنظیمي بدالً من االخ 
 في ھذا المجال. دوًرا حیویًا

یوفر تطور االقتصاد الرقمي فرًصا لتطویر األسواق  , ، األونكتادمسؤولة للشؤون االقتصادیة إلیزابیث جاتشویري،  السیدةاختتمت الجلسة 
  لرقمیة وتنمیتھا وابتكارھا ، ولكنھ یخلق أیًضا تحدیات لضمان المنافسة العادلة للجھات الفاعلة األصغر ذات القوة السوقیة األقل. حددا

توصیات لتعزیز رقمنة الشركات الصغیرة  -بالتعاون مع لجان األمم المتحدة اإلقلیمیة الخمس  -بحث األونكتاد في ھذا المجال 



 

وھي   :(RDP) "بھا للمنصات الرقمیة الموصيولذلك ، یقوم األونكتاد بإطالق أداة "الممارسات  (MSMEs). یرة الحجموالمتوسطة والصغ
أداة قانونیة غیر ملزمة توفر آلیة للمشروعات الصغرى والصغیرة والمتوسطة للتفاعل مع المنصات الرقمیة. یشكل ھذا جزًءا من 

التنمیة التابع لألونكتاد ، ویھدف إلى مساعدة الدول األعضاء على دعم الشركات الصغرى  المشروع الفني لحساب جدول أعمال 
   والصغیرة والمتوسطة ، وزیادة المنافسة في األسواق الرقمیة ، وتعزیز رفاھیة المستھلك كجزء من االنتعاش االقتصادي من جائحة

.COVID-19 ین الشركات والمنصات الرقمیة. من المھم احترام مبدأ حریة المؤسسة  أخیًرا ، تھدف التوصیات فقط إلى توجیھ العالقات ب
في األسواق الرقمیة سریعة التطور لضمان استمرار االبتكار. لتحقیق توازن بین دینامیكیة السوق المستمرة وحمایة رفاھیة المستھلك. ال 

 من ذلك ، باعتبارھا "أدوات قانون غیر ملزم" ، یجب تنفیذھا  المنافسة أو السوق الرقمیة الحالیة. بدالً  كان تشریعاتتحل ھذه التوصیات م
بواسطة المنصات الرقمیة على أساس طوعي إضافي. من خالل االلتزام بھذه التوصیات ، ستلتزم المنصات الرقمیة بشكل واضح بمبادئ 

 .الشفافیة واإلنصاف

 

ة والمتوسطة : س�اسة المنافسة والمؤسسات متناه�ة الصغر والصغ سادسةالجلسة ال  �ي

 جھاز حمایة المنافسة, الكویت.ترأس الجلسة السادسة السیدة عال الرفاعي, مترجم في قسم التوجیھ التنافسي, 

بدأ مداخلتھ  ,  ة، ورئیس شبكة المنافسة العربیةرئیس جھاز حمایة المنافسة بجمھوریة مصر العربیأفتتح الجلسة السید الدكتور محمود ممتاز,  
عمل مع كیانات مختلفة لحمایة الشركات الصغیرة والمتوسطة. بدأنا مجموعة یحمایة المنافسة في مصر    جھازمصر ، معلناً أن    تجربةبتقدیم  

ة من  أدوات االمتثال ، والتي تزود ھذه الشركات بجمیع المعلومات الالزمة للعمل بفعالیة في السوق ، وأدخلنا قانونًا یضمن نسبة معین
المناقصات للشركات الصغیرة والمتوسطة في قطاعات مختلفة ، وعملنا على محاكاة سلطة المنافسة ، من خالل تعلیم طالب الجامعات 

وضعنا إرشادات للشركات الصغیرة والمتوسطة حول كیفیة حمایة أنفسھم والتوسع    ،المزید عن المنافسة لزیادة الوعي ، وكذلك في مصر
المنافسة و تذلیل عوائق الدخول و التوسع في    ةالجھاز في نشر ثقاف  دورعلى أھمیة    الدكتور ممتاز  شدد   ایة مداخلتھفي السوق. في نھ

 .مما یساھم في تحسین الوضع االقتصادي بشكل عام االبتكارعدد المشروعات، التشجیع على  زیادةاألسواق،  

منظمة و قد أشار أن  ,  لجنة المنافسة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، فرنسارئیس   و من ثم تحدث السید الدكتور فریدریك جیني,  
الشركات الصغیرة والمتوسطة وأھمیتھا في خلق فرص العمل والحد من الفقر. ومع ذلك ،    نع تقاریر  نشرت  التعاون االقتصادي والتنمیة

یئًا عن قانون المنافسة. تساھم الشركات الصغیرة والمتوسطة في  تجدر اإلشارة إلى أن معظم الشركات الصغیرة والمتوسطة ال تعرف ش
یسھل علیھم التحرك مع االقتصاد ، على سبیل المثال في حالة الركود یمكنھم تقلیل    مماخلق اقتصاد متنوع وتنفیذ أسالیب عمل إبداعیة ،  

تقلیل المخاطرة العالیة   ومتوسطة لدیھم الدافع للتوسع ،  منتجاتھم ولدیھم شغف للنمو أكثر من الشركات الكبیرة ، والشركات الصغیرة وال
تجنب االندماج مع الشركات األخرى. ومع ذلك ، فھم یواجھون الكثیر من التحدیات ، مثل   , و تسعى ھذه الشركات الىاألدنىإلى الحد  

، ومشاكل التوظیف ، والحساسیة الشدیدة للصدمات  ارتفاع تكالیف اإلنتاج وانخفاض التنویع ، واالفتقار إلى الوصول إلى التمویل واألموال  
٪ من الشركات الصغیرة والمتوسطة في السوق الكویتي 94االقتصادیة. وذكر الدكتور جیني أن دراسة أجراھا البنك الدولي قدرت أن  

ل3تساھم فقط في   بالنسبة  التركز  المتحدة اإلنمائي أن مستوى  برنامج األمم  القومي ، وقدر  الدخل  الصغیرة والمتوسطة  ٪ من  لشركات 
من المھم لسلطة المنافسة أن تفھم سوق الشركات الصغیرة والمتوسطة بشكل  أشار الدكتور جیني أنھ  منخفض للغایة في الكویت. أخیًرا،  

انیة الوصول إلى  خلق بیئة أعمال تنافسیة لھذه الشركات. من المھم أیًضا التركیز على القطاع المالي لمنح ھذه الشركات إمك من أجل  أفضل  
 .التمویل

العنزي,   فارس ذریان  السید  فكان  التالي  المتحدث  لرعایة وتنمیة أما  الوطني  الصندوق  العمال،  لقطاع خدمات ریادة  العام  المدیر  نائب 
تعتبر حمایة الشركات , و  فبدأ مداخلتھ باإلشارة أن حمایة المنافسة أصبحت حاجة مھمة و ملحة,  المشروعات الصغیرة والمتوسطة، الكویت

مام  الصغیرة والمتوسطة من خالل المنافسة حاجة مھمة للغایة ، نظًرا لدورھا المھم في التنمیة االقتصادیة للعالم كلھ. وأشار إلى أن االھت
ات الصغیرة  بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخلیجي جاء متأخرا. وسلط السید العنزي الضوء على أھمیة الشرك

في تنوع االقتصاد وخلق فرص عمل على نطاق واسع وخلق مناخ أعمال إیجابي ومجتمع إیجابي. تعمل الشركات    المساھمة    في والمتوسطة  
كما   واالبتكارات.  السوق  في  المنافسة  تعزیز  على  أیًضا  والمتوسطة  من    عرضالصغیرة  الكویتیة مبادرة  الصغیرة   الدولة  للشركات 

حیث یمكن لألشخاص الذین یرغبون في بدء عمل تجاري صغیر إصدار رخصة عمل منزلي وبدء عمل تجاري شرعي مع والمتوسطة ، 
نشاًطا مثل االستشارات والتصمیم والصحة والتعلیم   66من منازلھم. أخذت ھذه المبادرة في االعتبار أكثر من    مصرفیةتأمین وحسابات  

لتعزیز المنافسة في السوق. واختتم السید العنزي مداخلتھ بإظھار أھمیة دعم مثل ھذه المبادرات وغیرھا. تعتبر ھذه المبادرة مھمة للغایة  
 لتحقیق الشفافیة وتعزیز المنافسة والنمو االقتصادي.



 

بدأت مداخلتھا باإلشارة ,  حمایة المنافسة، الكویت  جھاز،  والتنافسیة  مدیر إدارة التحقیقات االحتكاریةالمداخلة التالیة كانت للسیدة العنود الفھد,  
إلى أن قانون المنافسة الكویتي یحمي جمیع الشركات بغض النظر عن أحجامھا ، وأن الدستور یكفل حریة المنافسة ویحظر أي ممارسات  

لدخول ، وحریة للمنافسین  تجارة حرة ، وأسواق مفتوحة بدون حواجز ل  ضمان حصول على منافسة عادلة ، من المھم  البھدف  ضارة.  
والمستھلكین في السوق ، مما یساعد على ضمان تكافؤ الفرص وتعزیز المنافسة واالبتكار ، وبالتالي التأثیر بشكل إیجابي على الشركات  

ة ومنحھا  الصغیرة والمتوسطة. وعلقت أیًضا على أنھ على الرغم من أن قانون المنافسة یھدف إلى حمایة الشركات الصغیرة والمتوسط
 الفرصة للمشاركة في أي نشاط سوقي ، إال أن ھذه الشركات تواجھ الكثیر من التحدیات التي تتمثل في الوصول إلى التمویل والبیروقراطیة. 

مذكرة تفاھم مع الصنادیق    جھازكون عقبة أخرى أمام ھذه الشركات ، لذلك وقع ال یإلى أن    ال یتطلع  حمایة المنافسة في الكویت  فجھاز
على اإلنترنت ، وقدم إرشادات حول حقوق وواجبات الشركات   تدریبیة  الوطنیة ، وقام بحمالت توعیة من خالل ورش عمل ودورات
الفھد مداخلتھا بالقول إن   حمایة المنافسة في الكویت قدم توصیات مناصرة لجھاز المناقصات   جھازالصغیرة والمتوسطة. أنھت السیدة 

متساویة لجمیع المنافسین ، وعدم التقید ببعض الشركات فقط ، یجب أن ندرك أن ھذه الشركات الصغیرة   توفیر فرص  من أجل  المركزي
 ھي مستقبل اقتصادنا.

التنفیذيو من ثم تحدثت السیدة تبللو بول,   شددت على أھمیة الدور التي تلعبھ الشركات الصغیرة و  ,  بوتسوانا،  ھیئة المنافسةل  الرئیس 
لمساعدة الشركات الصغیرة و   اھتمامالمتوسطة في التنمیة االقتصادیة. فأضافت أنھ من المھم أن یتم مراقبة المنافسة و أن یكون ھناك  

رة خاصة لھذه الشركات بھدف ادارتھا و المتوسطة. بھدف تنمیة و دعم ھذه الشركات، أخذت حكومة بتسوانا مؤخراً مبادرة لتشكیل وزا
وضع استراتیجیات أساسیة و توجیھات من أجل مساعدات الشركات الصغیرة و المتوسطة دخول السوق والعمل بشكل فعال، تعنى ھذه 

عوبات الوصول الوزارة أیضاً بحمایة الشركات من الكارتالت و المحتكرین. اشارت أیضاً أن ھذه الشركات تواجھ عدة تحدیات و منھا ص
 , اضاءة السیدة بول على أھمیة ت من خالل تشریعات جدیدة. أخیراً اإلى المستھلك و التمویل، فقمنا كھیئة حمایة منافسة بتسھیل االجراء

 مبدأ المناصرة بھدف دعم الشركات الصغیرة و المتوسطة.  اعتماد

بدأ مداخلتھ بمشاركة تجربة المغرب في مجال  ,  مغربال  جلس المنافسة،حسن أبو عبد المجید، نائب رئیس مأما المتحدث التالي فكان السید  
من   95الشركات الصغیرة و المتوسطة، أوالً أشار إلى أھمیة موقع ھذه الفئة من الشركات في النسیج االقتصادي المغربي، فھي تشكل %

الشركات بین قطاع الخدمات، التجارة، البناء، و الصناعة. ثانیاً یندرج النسیج االقتصادي المغربي و تشرف علیھا عدة وزارة، و تتقسم ھذه  
القانون   بھ  الذي جاء  المتوسطة  المقاوالت الصغیرة و  البرامج في إطار تنزیل میثاق  الوكالة  ٥۳۰۰ھذا الصنف من  بإنشاء  الذي یقر   ،

أشار أیضاً  . لدولة في مجال تشجیع ھذه الشركات و دعمھاالوطنیة للنھوض بالشركات الصغیرة و المتوسطة للمساھمة في تنفیذ سیاسات ا
السید أبو عبدالمجید أنھ تم إنشاء برنامج صناعي عام اطلقت علیھ تسمیة مخطط سریع التنمیة الصناعیة بھدف إنشاء وحدات صناعیة و 

اص من خالل إحداث صندوق الدعم المالي للمقاوالت دینامیة جدیدة و زیادة التنافسیة. أخیراً تقدیم نموذج للشراكة بین القطاعین العام و الخ
الصغیرة و المتوسطة بمبادرة من بنك المغرب المركزي لھدف التمویل المشترك مع البنوك للبرامج التي تھدف إلى إعادة تعزیز التوازن 

ة المغربیة بشكل عام بھذه الفئة من الشركات ما  الدول اھتمامالسید أبو عبدالمجید مداخلتھ باإلشارة أن  اختتمالمالي لھذه الفئة من الشركات. 
یحمل أدوات دعم جدیدة للشركات الصغیرة و   استثماربمثابة میثاق    2022زال قائماً وھو ما نلمسھ عبر صدور قانون جدید مؤرخ سنة  

  .المتوسطة

بدأ مداخلتھ بشرح أھمیة سیاسات ,  ریة، تایالندمدیر قسم الشؤون الخارجیة، لجنة المنافسة التجا،  أكرابون ھوبشارونو من ثم تحدث السید  
من عملیات    71من الدخل الوطني و %   99المنافسة في دعم الشركات الصغیرة و المتوسطة. أشار أن ھذه الشركات تشكل أكثر من %

في تایالند التركیز أكثر    , مما فرض على وكالة حمایة المنافسة19د  یالتوظیف في تایالند. تأثرت ھذه الشركات بشكل مباشر من وباء كوف
أن الشركات الصغیرة و   الفئة من الشركات، ألن معظم المشاریع الصغیر لھا دور كبیر في تحدید األسعار. أشار أیضاً  على دعم ھذه 

التركیز أیضاً على   یجبأنھ    ھوبشارونالمتوسطة عانت كثیراً على الصعید المالي و صعوبات الوصول إلى الموارد المالیة. أضاف السید  
المنصات الرقمیة التي تعتمدھا ھذه الشركات، و بھدف تحقیق ذلك وضعنا سیاسات منافسة جدیدة تواكب ھذه التطورات و خلق منصات  

لتنظیم و  مداخلتھ باإلشارة أن ھیئة حمایة المنافسة في تایالند تعتمد عدة مبادئ    ھوبشارون  تنافسیة من أجل ضمان بیئة تنافسیة. أنھى السید
 دعم عمل و نجاح الشركات الصغیرة و المتوسطة.   

نكتاد  وباإلشارة أن اال  المداخلة فبدأت  ,  رئیسة قسم سیاسات المنافسة وحمایة المستھلك، األونكتاد  ،تیریزا موریرااختتمت الجلسة السیدة  
سطة ھي األكثر تضرر من ھذا الوباء. اشارت السیدة ، النتیجة كانت أن الشركات الصغیرة و المتو 19د  یقامت بتقییم تداعیات وباء كوف

ر االقتصاد مما یفرض الحاجة إلى سیاسات عامة  ی طوت أنھ حتى في دول االقتصاد القوي یوجد مشاركة قویة لھذه الشركات في    را ریوم
نشاء أنشطة ومنتجات مختلفة كتقاریر اللجان اإلقلیمیة لألمم المتحدة إل مع   نكتاد قامت بالتعاونوتحمي ھذه الشركات. اشارت أیضاً أن اال

و    ، والمتوسطة  الصغیرة  والشركات  المنافسة  سیاسات  بین  الترابط  والصغیرة   3عن  الصغرى  المشاریع  تأثیر  حول  وطنیة  دراسات 
صغیرة والمتوسطة  ندوات إقلیمیة لدعم تعافي المشروعات المتناھیة الصغر وال  5والمتوسطة في البرازیل ، وجنوب أفریقیا ، وتایالند ، و  

، ودورة تدریبیة عبر اإلنترنت حول المنافسة والمشروعات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة وغیرھا. كما وضع األونكتاد الكثیر 
من التوصیات لوكاالت المنافسة الوطنیة والمؤسسات الصغرى والصغیرة والمتوسطة وھي: تشجیع الشركات الصغیرة والمتوسطة على 



 

من خالل إنفاذ قانون المنافسة ، وتنظیم برامج تدریبیة عن الشركات الصغیرة والمتوسطة وسیاسة المنافسة ، وغیرھا. ذكرت السیدة   النمو
موریرا أنھ من المھم توفیر منصات للحوار بین الشركات الصغیرة والمتوسطة والوكاالت التنظیمیة مع إشارة خاصة إلى ھیاكل السوق 

, و حضرنا جدول  تایالند  أیًضا توصیات للبرازیل وجنوب إفریقیا ولتي قد تضر الشركات الصغیرة والمتوسطة. قدمنا  الرقمیة الناشئة ا
 .تدریبي مھم جدا" و ھو قید التنفیذ في تایالند مع سلطات المنافسة

 

 الجلسة الختام�ة: الخالصة والتوص�ات

 الكویت.  ،جھاز حمایة المنافسة ،باحث اعالمي ،ترأس الجلسة السید عبد العزیز الظفیري

شارك في ھذا المؤتمر  : على مدى الیومین الماضیین أنعقد مؤتمر تعزیز المنافسة (التحدیات والطموح) في الكویت وھذه أبرز نقاطھ
ر  تحدث ثالثة عشر خبی ،جنتین)أجھزة منافسة من مختلف الدول (من مصر، المملكة العربیة السعودیة، المغرب، تایالند، بوتسوانا، االر

تطرقت العروض والنقاشات حول موضوع تعزیز المنافسة من ثالث جوانب  و ،المنافسة وتقسمت محادثاتھم على ست جلسات في مجال
 ) واجتماعي واقتصادي(قانوني 

المستویین الوطني واإلقلیمي بمشاركة سلطات ر مساحة مشتركة للحوار والتنسیق والتعاون على فی توو كان من أھم أھداف المؤتمر 
زیادة الوعي حول الدور الرئیسي الذي یلعبھ جھاز حمایة المنافسة الكویتي في  إلى ھدف أیضاو .مسؤولة عن المنافسة إقلیمیًا ودولیًا

وفوائد  معرفة بأحكام قانون المنافسةتعزیز المنافسة والتصدي للتحدیات االقتصادیة األكثر إلحاًحا التي تواجھ الكویت الیوم، وتعزیز ال
 .تطبیقھ العائدة على جمیع أطراف المجتمع

ناقش مؤتمر «تعزیز المنافسة... التحدیات والطموح» السیاسة الوطنیة للمنافسة، االقتصاد الرقمي والمنافسة، وسیاسة المنافسة 
توصیات؛ تتمثل في إبرام مذكرات التفاھم واتفاقیات والمؤسسات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة. وخرج الحاضرون بعدة 

وبروتوكوالت التعاون المشترك مع منظمات وأجھزة منافسة عربیة وإقلیمیة ودولیة، وتبادل الخبرات في المجاالت ذات الصلة بالمنافسة 
بالكویت، من أجل رفع مھاراتھم لضمان   وتفعیل تشریعاتھا، وبناء قدرات العاملین في مختلف الوحدات التنظیمیة بجھاز حمایة المنافسة

أجل التطبیق الصحیح والفعّال ألحكام قانون حمایة المنافسة، وتنظیم ندوات تثقیفیة مع الھیئات االقتصادیة والغرف التجاریة والباحثین من 
أحكام القانون، وتعزیز التعاون  تقییم دوري لفعالیة قانون حمایة المنافسة، وبھدف تعریف مختلف الالعبین في السوق بأھمیة احترام 

بالكویت، وإنشاء مكتبة الكترونیة لنشر الدراسات االقتصادیة   والسلطة القضائیة  والتنسیق مع مختلف الجھات والھیئات والمؤسسات
 .والقانونیة والقرارات التي تصدر عن جھاز حمایة المنافسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التغط�ة االعالم�ة
 

 
 عن المؤتمر وأھمیتھ وأھدافھ. محلیةكما كتبت العدید من الصحف ال ،یةوسائل اإلعالم الكویتحظي المنتدى بتغطیة اعالمیة كبیرة من قبل 

تمر  ھذه التغطیة مھمة جدا نظرا ألھمیتھا الكبیرة في الترویج لجھاز حمایة المنافسة الكویتي على الصعید الوطني، وھذا ما ھدف الیھ المؤ
 أساسي.  بشكل

التي تعتبر  خلق ثقافة المنافسةفي و، المنافسة وأھمیتھا االقتصادیةبدور كبیر في زیادة وعي المجتمع الكویتي  المحلیةللحمالت اإلعالمیة 
 احدى أھم عناصر المناصرة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمكنكم مشاھدة جزء من ھذه التغطیة اإلعالمیة على الروابط التالیة: 

 

https://www.aljarida.com/article/8018 

 (alanba.com.kw) ال���ت - مؤتمرات - مؤتمر تع��ز المنافسة 

�عات فّعالة  - الراي  (alraimedia.com) مؤتمر «تع��ز المنافسة»: توص�ات وتفاهمات... إلقرار ��ش

 (annaharkw.com) ج��دة النهار ال���ت�ة | مؤتمر تع��ز المنافسة �دعو لضمان تكافؤ الفرص

امج الس�اس�ة  - وزارة األعالم - دولة ال���ت   (news.gov.kw) قطاع األخبار وال�ب

https://twitter.com/CPA_KW/status/1605127241117188097?s=20&t=X3olXQrXYVUYOQ6BDVzotQ 

 

https://www.aljarida.com/article/8018
https://www.alanba.com.kw/topics/122584/
https://www.alraimedia.com/article/1619574/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.annaharkw.com/Article.aspx?id=951200&date=15122022
https://news.gov.kw/News/Malwaaemal/Details/187940
https://twitter.com/CPA_KW/status/1605127241117188097?s=20&t=X3olXQrXYVUYOQ6BDVzotQ


 

 

 

 جدول األعمال  
 

 2022/ 12/   13 اليوم األول

ح�ب    9:20  – 9:00  التسج�ل وال�ت

  الستقبال وال�لمات االفتتاح�ةا

 
ي دولة ال���ت التجارة والصناعة ، وز�ر وز�ر مازن سعد الناهض المعا�ي  •

 �ف

ف العام لألمم المتحدة واألمينة التنف�ذ�ة  • ، وك�لة األمني ي معا�ي الدكتورة روال دشيت
 لإلسكوا

، المدير التنف�ذي لجهاز حما�ة  سعادة • الدكتور عبدهللا صالح الع���ي
 المنافسة 

ي المؤتمر   •
ف �ف  تك��م المشاركني

9 :20 –  9:50   

 
 جلسة مفتوحة

احة قهوة  10:00- 09:50 وصورة جماع�ة اس�ت

ي ال���ت ودور جهاز حما�ة �ش اإلطار التالجلسة األو�: 
��ي ألحكام المنافسة �ف

 المنافسة  
 

��ي ألحكام المنافسة:  األولالقسم   اإلطار الت�ش
الجلسة، هذە  ال  خالل  رقم  ستتم  الجد�د  القانون  ف  بني والقانون    2020لعام    72مقارنة 

الجد�دةالسابق،   التعد�الت  أبرز  عن  لمحة  ا� عرض  الجلسة   .  باالضافة  كما ستناقش 
ي المنطقة الع���ة، والذي قامت  تق��ر  ضمن    ال���ت  موجز 

�ع�ة لبيئة األعمال �ف األطر الت�ش
باعدادە.   ف  اإلسكوا  قوانني مواضيع  ي 

�ف العالم�ة  التجارب  أهم  ا�  أ�ضا  الجلسة  وستتطرق 
 المنافسة. 

 
 المتحدثون: 

الدكتور   • الع���  محمود ممتاز، الس�د  المنافسة بجمهور�ة م�   ، ة رئ�س جهاز حما�ة 
 ورئ�س شبكة المنافسة الع���ة  

ي أسنينة، الس�د  •
      مغربال نائب رئ�س مجلس المنافسة، عبد الغيف

خالدالس�دة   • و  ،  نتا�ي  المستهلك  وحما�ة  المنافسة  ف  تحسني وع  م�ش مسؤولة  منسقة 
وتلشؤون ا  اإلقتصاد�ة، اإلسكوا، ب�ي

�ان،  الس�د  • �ان ال�ش ف ال���ت�ة �ش  رئ�س جمع�ة المحامني

10 :00 – 11:30   

 

جلسة مفتوحة/ تعقد  
اض�ا  حضور�ا واف�ت

،   : الجلسة مدير  را�ان العج�ي
�ة، جهاز  مدير الموارد الب�ش

 المنافسةحما�ة 
 

 

 
 

 

 



 

ي،    الس�د  • جامعة    - كل�ة الحقوق  ،  أستاذ القانون التجاري المساعد محمد ر�اح المط�ي
   ال���ت 

ف � مجلس االدارة، ف�صل أبا الخ�ل الس�د   • ي وأمني ف � المجلس التأدييب  ، ال���ت أمني
المدرة،  الس�دة • قانون،  رهف  ة  للمنافسة  خب�ي العامة  الع���ة  ،  الهيئة  الممل�ة 

اض�مداخلة ( السعود�ةالسعود�ة  )ةاف�ت

ي القسم ال
ي  الس�اسات: دور الجهاز و ثايف

 المستقبل�ة ورؤ�ته  يتبعها  اليت
 

ي واإلضاءة ع� أهم�ة خالل هذە الجلسة، سيتم التع��ف عن جهاز   حما�ة المنافسة ال���يت
ي  

ف وس�اسات فّعالة للمنافسة وحما�ة المستهلكدورە �ف عرض رؤ�ة كما سيتم  .  تطبيق قوانني
  . الجهاز المستقبل�ة

 
 المتحدثون: 

ي  ونممثل  : عن جهاز المنافسة ال���يت
   مدير إدارة التحق�قات االحتكار�ة والتنافس�ة العنود الفهد،  الس�دة  •
 االقتصاد�ةون ؤ الش إدارة مدير االر�ش،   ع�ي  الس�د  •
ي إدارةخلود الخزعل،  الس�دة  •

ي �ف
     القانون�ة  الشؤون   اختصا�ي أول قانويف

ي إدارة محمد المري،  الس�د  •
ي �ف

 القانون�ة الشؤون باحث قانويف
 

 

 

 

11 :30 – 12 :00 

 

جلسة مفتوحة/ تعقد  
اض�ا  حضور�ا واف�ت

 

احة قهوة     00: 13 – 00: 12 اس�ت

ومنا�ة القضا�ا المتعلقة  حما�ة المنافسة و��ش الو�ي  أهم�ة :الجلسة الثان�ة
 بالمنافسة 

ف  التوع�ة والتثق�ف  تتطرق هذە الجلسة ا�    سوف تناقش وس  المنافسة �س�اسات وقوانني
ي  

و�ــــج    منا�ةأهم�ة الدور الذي تلعبه الجهات الحكوم�ة �ف س�اسات حما�ة المنافسة وال�ت
ي واسع.  طر  أأبرز    ستتطرق هذە الجلسة ا� مناقشةكما    لثقافة المنافسة ع� نطاق وطيف

 . لتع��ز س�اسة المنافسةالتعاون 
 

 المتحدثون: 
الع���ة، رئ�س  محمود ممتاز  الس�د الدكتور • المنافسة بجمهور�ة م�  ،  جهاز حما�ة 

    ورئ�س شبكة المنافسة الع���ة 
ي ال�وم�سا ، و�الرد م��مبا  الس�د  •

 ، مالوي مدير ورئ�س تنف�ذي للجنة المنافسة �ف
 ال���ت  ،بالتكل�ف التناف�ي  هالتوج�  رئ�س قسم هبة الصعب، ة  الس�د  •
ف فال�س  الس�د  • ف ل���ي مدير إدارة المنا�ة، اللجنة الوطن�ة اإلسبان�ة لألسواق   ، خوا�ني

اض�ة)  والمنافسة، إسبان�ا   (مداخلة إف�ت
مور�را،الس�دة   • �زا  األونكتاد   ت�ي المستهلك،  وحما�ة  المنافسة  س�اسات  قسم   رئ�سة 

اض�ة(  )مداخلة اف�ت
 

 

13 :00 – 14 :00   

 
جلسة مفتوحة/ تعقد  

اض�ا  حضور�ا واف�ت
 

، الجلسة:    مدير  ي العتييب فهد 
الشؤون  مدير  ،    إدارة  المال�ة 

 جهاز حما�ة المنافسة
 



 

اإلقتصاد�ة   اتس�اسمع الالمنافسة ترابط س�اسة : حلقة نقاش: ثالثةالجلسة ال
 األخرى واإلجتماع�ة

 
ف صان�ي  اء حول س�اسة المنافسة   خالل هذە الجلسة، ستجري مناقشة بني الس�اسات وخ�ب

ي أبرز  األخرى.  واإلجتماع�ة  االقتصاد�ةو  الحكوم�ة وترابطها مع الس�اسات
سيتم البحث �ف

ي الس�اسات 
ف اإلعتبار عند البحث �ف ي �جب أن تؤخذ بعني األمور المرتبطة بالمنافسة واليت

   األخرى. 
 

 المتحدثون: 
الشيخ،    الس�د  • بـدولــــة  ممثـــل  طارق  المق�ـــم  والمنســـق  المتحـــدة  لألمـــم  العـــام  األم�ـــن 

 الـكـــ��ــــت 
ي جامعة ال���ت   ر�اض الفرس،  الس�د  •

ي االقتصاد �ف
 أستاذ مساعد �ف

ي   الدكتور   الس�د •
االقتصادي ف��در�ك جييف التعاون  منظمة  ي 

�ف المنافسة  لجنة  رئ�س   ،
   والتنم�ة، فر�سا 

   ، ال���ت مكافحة االحتكارات الفرد�ةقسم رئ�س  نورة السديراوي،  الس�دة  •
اض�ة  بو�سوانا  ،هيئة المنافسةل الرئ�س التنف�ذي، تبللو بول ة الس�د •  )(مداخلة إف�ت
ي    GAMES Economicsمدير  ،  استيبان غ��كو  الس�د  • ورئ�س جهاز المنافسة األرجنتييف

اض�ةالسابق،    )(مداخلة إف�ت
 

14 :00 – 15 :00   

 
 

جلسة مفتوحة/ تعقد  
اض�ا  حضور�ا واف�ت

 
الخالدية:  مدير الجلس  ،  خالد 

رقابة  قسم  أول،  محاسب 
 واالستحواذات  االندماجات 

 

ي 
 2022/ 12/ 14 اليوم الثايف

ح�ب    9:30  – 00: 9 وقهوة صباح�ة  التسج�ل وال�ت

 الح�اد التناف�ي  – الس�اسة الوطن�ة للمنافسة حلقة نقاش:  الجلسة الرابعة: 
 

التناف�ي    تناقشس الح�اد  ع�  للمنافسة  الوطن�ة  الس�اسات  تأث�ي  مدى  الجلسة  هذە 
ف المنافسة من العمل  ي ضمان تكافؤ الفرص وتمكني

واألدوات الرئ�س�ة المتاحة للمساعدة �ف
اء ا� ك�ف�ة تع��ز   ف واالقتصاد. كما سيتطرق الخ�ب �شكل صحيح وتقد�م الفوائد للمستهل�ني

كات، باالضافة ا� منع و�زالة الس�اسات والممارسات الح�اد التناف�ي وتكافؤ الف رص لل�ش
ي �شوە المنافسة. ستتم دعوة احدى   سلطات الع���ة لتقد�م دراسات حالة محددة الاليت

 . حول هذا الموض�ع
 

 :المتحدثون
الع���ةمحمود ممتازالدكتور    الس�د  • المنافسة بجمهور�ة م�  ،  ، رئ�س جهاز حما�ة 

    المنافسة الع���ة ورئ�س شبكة 
ي   الدكتور  الس�د •

ي منظمة التعاون االقتصادي  ف��در�ك جييف
، رئ�س لجنة المنافسة �ف

 والتنم�ة، فر�سا 
ي ال�وم�سا و�الرد م��مبا  الس�د  •

 ، مالوي ، مدير ورئ�س تنف�ذي للجنة المنافسة �ف
ي المضف،    الس�د  •

وع الس�اسة الوطن�ةمصط�ف التخط�ط ، مكتب  للمنافسة  مدير م�ش
، ال���ت  ي ات��ب  االس�ت

، الس�د  •    ، ال���تبالتكل�ف ون االقتصاد�ةؤ الش  رئ�س قسمنا� الشا�ي
خ�مار�س  الس�د  • والتنم�ة،  مارس�لو  التعاون  منظمة  منافسة،  اإلقتصاد�ة   خب�ي 

ي 
ا�ف  )(مداخلة إف�ت

9:30 –  10:45  

 
 

مفتوحة/تعقد   جلسة 
اض�ا  حضور�ا واف�ت

 
ي : نب�لة الجلسة  مدير    ،الدشيت

ي إدارة  
محلل إقتصادي �ف

، جهاز الشؤون االقتصاد�ة
  حما�ة المنافسة

 



 

 حلقة نقاش: االقتصاد الرق�ي والمنافسة: خامسةالجلسة ال
 

وا�   المنافسة،  قانون  وانفاذ  الرق�ي  االقتصاد  تطورات  متابعة  ا�  الجلسة  هذە  تهدف 
كات الرقم�ة حول   ات لل�ش السلوك�ات المقبولة وغ�ي المقبولة بموجب قانون تقد�م مؤ�ش

العمالء. المنافسة ب�انات  المحافظة ع� ��ة  أهم�ة  س�ما ع�  ال  اء  كما    ،  الخ�ب س�قوم 
ي ضوء  

بمناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة لبناء س�اسات منافسة سل�مة �ف
ون�ة.   ستتم دعوة احدى سلطات  تحد�ات المنافسة المختلفة الناشئة عن األسواق اإلل��ت

 المنافسة الع���ة لتقد�م دراسات حالة محددة حول هذا الموض�ع. 

 :المتحدثون
ي جهاز حما�ة المنافسة، ال���ت الشوؤن إدارة مدير االر�ش،   ع�ي  الس�د  •

 االقتصاد�ة �ف
ي االقتصاد سلطان المجروب، الس�د  •

 ، ال���ت مستشار �ف
البكر،  الس�د   • عئ�س  رعبدهللا  للدفاع  ال���ت�ة  محا�ي    نالجمع�ة  و  العام  المال 

ف المنافسة ف الرقم�ة وقوانني ي القوانني
   ، ال���تمتخصص �ف

،    الس�د  • ي  ك�فان حاز�ي جب�ي
(مداخلة   CCIA Europeمستشار المنافسة والتنظ�م �ف

اض�ة).   إف�ت
كاب���انكو  الس�د  • المنافسة،  أنطونيو  قسم  رئ�س  والتنم�ة  نائب  التعاون  منظمة   ،

اض�ة). اإلقتصاد�ة    (مداخلة إف�ت
جا�ش��ري  ة الس�د • اب�ث  ف اإلقتصاد�ة ،إل�ي للشؤون  األونكتاد  مسؤولة  مداخلة  (، 

اض�ة  . )اف�ت
 

10:45 – 11:45   

 
جلسة مفتوحة/ تعقد  

اض�ا  حضور�ا واف�ت
 

الجلسة:  ي  مدير  ف الع�ف  ،سعود 
ي إدارة  

ي �ف
الشؤون    باحث قانويف

حما�ة  جهاز  القانون�ة، 
  المنافسة

 

احة قهوة   12:45 – 11:45 اس�ت

س�اسة المنافسة والمؤسسات متناه�ة الصغر  حلقة نقاش: : سادسةالجلسة ال
ة والمتوسطة   والصغ�ي

 
أهم�ة ا�  الجلسة  هذە  يوفر    ستتطرق  الذي  الفرص  تكافؤ  تحقيق  ي 

�ف المنافسة  س�اسة 
ا�دة  ف ة والمتوسطة، و�عزز القدرة التنافس�ة الم�ت  للمؤسسات متناه�ة الصغر والصغ�ي

�
فرصا

والتوجيهات  الممارسات  أفضل  اء  الخ�ب س�قدم  الجلسة،  هذە  ي 
و�ف المستهلك.  ورفاه�ة 

ة والمتوسطة. ستتم المحددة لتع��ز القدرة التنافس�ة للمؤسسات متناه�ة الصغ ر والصغ�ي
 . لتقد�م دراسات حالة محددة حول هذا الموض�ع  الدول�ةسلطات الع���ة أو الدعوة احدى  

 :المتحدثون
الع���  محمود ممتاز،الدكتور    الس�د  • المنافسة بجمهور�ة م�  ،  ةرئ�س جهاز حما�ة 

 ورئ�س شبكة المنافسة الع���ة  
ي   ف��در�ك   الدكتور الس�د   •

التعاون االقتصادي ، رئ�س  جييف ي منظمة 
المنافسة �ف لجنة 

 والتنم�ة، فر�سا 
ي، الس�د   • ف الصندوق   ،نائب المدير العام لقطاع خدمات ر�ادة العمال  فارس ذر�ان الع�ف

ة والمتوسطة، ال���ت وعات الصغ�ي ي لرعا�ة وتنم�ة الم�ش    الوطيف
ا ا  • الفهد،لس�دة  االحتكار�ة  لعنود  التحق�قات  إدارة  حما�ة   جهاز   ،والتنافس�ة  مدير 

 المنافسة، ال���ت 
اض�ة( بو�سوانا ، هيئة المنافسةل الرئ�س التنف�ذي، تبللو بول الس�دة  •  )مداخلة اف�ت
المج�دالس�د   • عبد  أبو  المنافسة، حسن  مجلس  رئ�س  نائب  (مداخلة    مغربال  ، 

اض�ة)  إف�ت

12:45 – 14 :00   

 
جلسة مفتوحة/ تعقد  

اض�ا  حضور�ا واف�ت

 ،ال الرفا�ي ع  : مدير الجلسة 
ي قسم التوج�ه 

جم �ف م�ت
،  جهاز حما�ة  التناف�ي 
 المنافسة

 



 

المنافسة  أ�رابون ه��شارون،   • لجنة  الخارج�ة،  الشؤون  قسم  تا�الند مدير   التجار�ة، 
اض�ة(  )مداخلة اف�ت

مور�را، الس�دة   • �زا  األونكتاد   ت�ي المستهلك،  وحما�ة  المنافسة  س�اسات  قسم   رئ�سة 
اض�ة(  )مداخلة اف�ت

 الجلسة الختام�ة: الخالصة والتوص�ات
 

حما�ة  جهاز  �لعبه  الذي  الدور  دعم  ي 
�ف قدما  ي 

الم�ف سبل  الختام�ة  الجلسة  تتضمن 
ي تواجه ال���ت اليوم. ومن هنا،   ي التصدي للتحد�ات االقتصاد�ة اليت

ي �ف المنافسة ال���يت
سيتفق المشاركون ع� مجاالت التدخل الرئ�س�ة والنشاطات المستقبل�ة الالزمة لتع��ز  

ي ال���ت. كما  
كاؤها     باإلشارةستختم الجلسة  المنافسة �ف ا� الدعم الذي تقدمه اإلسكوا و�ش

ي  س�اسة المنافسة واإلنفاذ. 
 �ف

14 :00  – 15 :00   

الجلسة وجهاز  :  مدير  اإلسكوا 
 حما�ة المنافسة

ي   عبد الع��ز الظف�ي
حما�ة   جهاز   ، اعال�ي  باحث 

 المنافسة
 

 

 

ي المؤتمر  
 المشاركون �ف

الوزارات والجھات الحكومیة ذات الصلة، مجتمع األعمال، القطاع الخاص، الشركات  مشاركا من  237حوالي شارك في المؤتمر 
المنظمات المعنیة بالمنافسة في الكویت،  المجتمع المدني، األكادیمیین، الرقمیة، المشروعات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، 

المنظمات الدولیة ، منظمات األمم المتحدة ،منظمات إقلیمیة منظمة للمنافسة ،المنافسة من المنطقة العربیة وخارج المنطقة العربیة أجھزة
 . یةووسائل اإلعالم الكویت،  في الكویت

 

 جهة العمل االسم

اء  ) 33(  الئحة أسماء الخ�ب

 ورئ�س شبكة المنافسة الع���ة رئ�س جهاز حما�ة المنافسة بجمهور�ة م� الع���ة،  الس�د الدكتور محمود ممتاز  

ي أسنينة         المغرب نائب رئ�س مجلس المنافسة،  الس�د عبد الغيف

�ان  الس�د  �ان ال�ش ف ال���ت�ة  �ش  رئ�س جمع�ة المحامني

ي   الس�د     جامعة ال���ت -الحقوق  ، كل�ة أستاذ القانون التجاري المساعد  محمد ر�اح المط�ي

ف � مجلس االدارة  ف�صل أبا الخ�ل  الس�د   ي وأمني ف � المجلس التأدييب  ، ال���ت أمني

ة قانون، الهيئة العامة للمنافسة، الممل�ة الع���ة السعود�ة الس�دة رهف المدرة    السعود�ة خب�ي

ي مدير إدارة التحق�قات االحتكار�ة  العنود الفهد   الس�دة  والتنافس�ة، جهاز المنافسة ال���يت

ي  ع�ي االر�ش   الس�د   مدير إدارة الشؤون االقتصاد�ة، جهاز المنافسة ال���يت

ي إدارة الشؤون  القانون�ة،   خلود الخزعل  الس�دة
ي �ف

ي اختصا�ي أول قانويف  جهاز المنافسة ال���يت

ي إدارة الشؤون  محمد المري  الس�د 
ي �ف

ي باحث قانويف  القانون�ة، جهاز المنافسة ال���يت

ي ال�وم�سا، مالوي  و�الرد م��مبا   الس�د 
 مدير ورئ�س تنف�ذي للجنة المنافسة �ف



 

 ال���ت  رئ�س قسم التوج�ه التناف�ي بالتكل�ف، ة هبة الصعب    الس�د 

ف فال�س  ف ل���ي  فسة، إسبان�امدير إدارة المنا�ة، اللجنة الوطن�ة اإلسبان�ة لألسواق والمنا الس�د خوا�ني

 ممثـــل األم�ـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة والمنســـق المق�ـــم بـدولــــة الـكـــ��ــــت  طارق الشيخ   الس�د 

ي جامعة ال���ت  ر�اض الفرس    الس�د 
ي االقتصاد �ف

 أستاذ مساعد �ف

ي    الدكتور  الس�د  ي منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة، فر�سا   ف��در�ك جييف
 رئ�س لجنة المنافسة �ف

 ، ال���ت رئ�س قسم مكافحة االحتكارات الفرد�ة نورة السديراوي   الس�دة

 الرئ�س التنف�ذي لهيئة المنافسة، بو�سوانا    ة تبللو بول  الس�د 

ي السابقورئ�س جهاز المنافسة ا GAMES Economicsمدير  استيبان غ��كو   الس�د   ألرجنتييف

ي المضف  
، ال���ت  الس�د مصط�ف ي ات��ب وع الس�اسة الوطن�ة للمنافسة، مكتب التخط�ط االس�ت  مدير م�ش

 ون االقتصاد�ة بالتكل�ف، ال���ت ؤ الش رئ�س قسم  الس�د نا� الشا�ي  

 خب�ي منافسة، منظمة التعاون والتنم�ة اإلقتصاد�ة  الس�د مارس�لو خ�مار�س  

ي جهاز حما�ة المنافسة، ال���ت  ر�ش  الس�د ع�ي اال
 مدير إدارة الشوؤن االقتصاد�ة �ف

ي االقتصاد، ال���ت  الس�د سلطان المجروب  
 مستشار �ف

 الس�د عبدهللا البكر  

 

ف  ر  ف الرقم�ة وقوانني ي القوانني
ئ�س الجمع�ة ال���ت�ة للدفاع عن المال العام و محا�ي متخصص �ف

 المنافسة، ال���ت 

ي  الس�د ك�فان حاز�ي جب�ي  
 CCIA Europeمستشار المنافسة والتنظ�م �ف

 ، منظمة التعاون والتنم�ة اإلقتصاد�ة نائب رئ�س قسم المنافسة الس�د أنطونيو كاب���انكو  

اب�ث جا�ش��ريالس�د  ف  مسؤولة للشؤون اإلقتصاد�ة، األونكتاد  ة إل�ي

يالس�د   ف وعات  ، لقطاع خدمات ر�ادة العمالنائب المدير العام    فارس ذر�ان الع�ف ي لرعا�ة وتنم�ة الم�ش الصندوق الوطيف
ة والمتوسطة، ال���ت    الصغ�ي

 المغرب نائب رئ�س مجلس المنافسة،  الس�د حسن أبو عبد المج�د  

 مدير قسم الشؤون الخارج�ة، لجنة المنافسة التجار�ة أ�رابون ه��شارون 

�زا مور�را الس�دة   س�اسات المنافسة وحما�ة المستهلك، األونكتادرئ�سة قسم  ت�ي

  نتا�ي خالد الس�دة 

 

ف المنافسة وحما�ة المستهلك و  وع تحسني لشؤون اإلقتصاد�ة، اإلسكوا،  امسؤولة منسقة م�ش
وت  ب�ي

 )92( الئحة اسماء المشاركون حضور�ا 

ي دولة  معا�ي الوز�ر مازن سعد الناهض 
 ال���ت وز�ر التجارة والصناعة �ف

ي ال���ت المدير التنف�ذي لجهاز حما�ة المنافسة   الدكتور عبدهللا صالح الع���ي 
 �ف



 

ي  ف العام لالمم المتحدة واالمينة التنف�ذ�ة لالسكوا  الدكتورة روال دشيت  وك�لة االمني

ي 
ي ال���ت   جهاز حما�ه  المنافسه  الس�دة نوف العمايف

 �ف

ي ال���ت  المنافسةجهاز حما�ة  الس�د عبدالرحمن
 �ت

ي ال���ت  جهاز حما�ة المنافسة الس�دة دالل  
 �ف

ي ال���ت  الس�د عبدالرحمن الحمادي
كة كسما للتم��ل �ف  �ش

ي  ج��دة الج��دة  الس�دة حصة المط�ي

 ج��دة القبس   الس�دة دينا حسن

 وكالة األنباء ال���ت�ة كونا الس�د أحمد �ور الصمادي  

كة محمد صالح ورضا يوسف بهبهايف  عن�ت حسن الس�د ول�د محمد   �ش

كة داسكو لتصليح وتكي�ف الهواء الس�د أحمد سل�مان   �ش

كة يوسف احمد الغانم  الس�د باسل قدورة   �ش

كة يوسف احمد الغانم  الس�د محمود عادل  �ش

 ج��دة الراي ال���ت�ة  الس�د عالء السمان

 ال���ت�ه اتحاد الصناعات  الس�د خالد الروضان

ي 
 النهار تلف��ون   الس�د حمدي شو�ت

 نائب رئ�س مجلس ادارة جمع�ة الشفاف�ه ال���ت�ة  الس�د فهد الرق�ب 

 ج��دة النهار الس�دة برهان سالمه

 نائب رئ�س اتحاد وكالء الس�ارات  الس�د محمد فهاد الدو�ــه�س 

 جهاز حما�ه  المنافسه  الس�دة ميف مصط�ف حسن 

�ي يوسف الس�د 
كة يوسف احمد الغانم   عبدهللا ال�ت  �ش

 صناعات الغانم  الس�د أسامة السب��ي 

ف   وكالة األنباء ال���ت�ة كونا الس�د سالم المين�

 ج��دة ال���ت تا�مز الس�د مجد عثمان

�ي 
ف ال�ت  غرفة التجارە  الس�د حسني

كة يوسف احمد الغانم  الس�د بهاء توفيق القاسم   �ش

 ج��دة الس�اسة   الس�د محمود جد�د  

 الهيئة العامة للصناعة   الس�دة ميف محمد المعراج  

كاە للمحاماة  الس�د احمد محمد بهجت   مكتب اسار الرو�ــــح و�ش



 

 اتحاد الصناعات ال���ت�ة   الس�د غانم ق�س الغانم 

ي ف ي  الس�د فارس الع�ت  الصندوق الوطيف

 النهارج��دة  الس�د عمر ابو الفت�ح

كاە للمحاماة  الس�د احمد عباس  مكتب اسار الرو�ــــح و�ش

 األمانه العامه للمجلس االع� للتخط�ط والتنم�ة   الس�دة ميف راشد الرش�دي 

 اتحاد مصارف ال���ت   الس�د حمد ع�ي الحساوي  

 صناعات الغانم  الس�د عبدهللا مؤذن

 مصور تلف��ون الس�د احمد محمود احمد 

 مستشار الس�د سلطان

 األمم المتحدة  الس�دة أسماء أيت�ي 

 هيئة اسواق المال   الس�د فهد الصبيح

 جمع�ة ر�ادة االعمال التنم��ة  الس�دة غدير عبدالمحسن الجمعه 

 مجموعة ابناء الغانم الس�د ماجد الجال�ي 

 وزارة التجارة والصناعة مكتب الوز�ر   الس�د احمد الشمري  

 جامعة ال���ت  الس�د عبد الوهاب صادق 

ي كرم واوالدە للتجارة العامه والمقاوالت  الس�د عبدالع��ز عبدهللا تقب 
كة مصط�ف  �ش

 هيئة أسواق المال الس�د نواف أحمد السل�م  

كاە للمحاماة  الس�د مصط�ف عادل  مكتب اسار الرو�ــــح و�ش

 األمم المتحدة  اي��ن مووجاالس�دة 

كاە  الس�دة لولوة الحمد  التم��ي و�ش

 صناعات الغانم  الس�د احمد المس�طر

ي  ة العامة للمجلس االع� للتخط�ط والتنم�ة ناالما الس�دة سارة العج�ي

هان  ي   الس�د ر�اض ال�ش  اتحاد وسطاء العقار ال���يت

كاە  الس�د ف�ل�ب كو�س�س   التم��ي و�ش

الس�د مصط�ف عبد الجابر عبد الرح�م  
 محمد

كة التم��ي للمحاماة  �ش

كاە  الس�د احمد الفاس  التم��ي و�ش

كاە  الس�د محمد فاروق  التم��ي و�ش



 

 مكتب االستشارة الدول�ة  الس�د عادل العسعو�ي 

 وزارە التجارە  هبه الح��ويالس�دة 

 وزارة تجارە  الس�د محمد الح��ن

 وزارة اإلعالم  المال الس�دة أمل عبدهللا 

 طالبة جامعة ال���ت  الس�دة فدك 

ي 
 محام  الس�د لط�ف

ي   مكتب االستشارة الدول�ة  الس�د �شاير الحسييف

 وكالة االنباء ال���ت�ة (كونا) الس�د محمود بوشهري 

 االعالم الس�د رأفت األبراه�م  

ي 
كاە للمحاماة الس�دة لينا عدلويف ي و�ش

 عدلويف

ع الس�د اسامة  ف  يوسف ال��ــــّ  وحدة تنظ�م التأمني

 وزارة االعالم  الس�د ر�اض المط�ع

 وزارة التجارة  الس�دة أبرار الخم�س 

 هيئة �شجيع االستثمار المبا�ش ال���ت�ة  الس�د محمد الصباغ

ي 
 وزارة االعالم صحافة  الس�د محمود الال�ف

ف با�ك  األمم المتحدة  الس�د سيونغ جني

 األمم المتحدة  الخط�ب الس�د عماد 

ك�ت   معهد ال���ت االبحاث العلم�ه  الس�دة فاطمه يو�س ال�ت

كة محمدصالح ورضا يوسف بهبهايف   الس�د وا�د محمد عن�ت حسن    �ش

ي  الس�د محمد أحمد
 مجموعة معر�ف

�ي  
كة يوسف أحمد الغانم  الس�د يوسف عبدهللا ال�ت  �ش

 غرفة التجارە   الس�د طالل الجري

ي 
ي كرم واوالدە للتجارة العامة والمقاوالت  الس�د عبدالع��ز عبدهللا ت�ت

كة مصط�ف  �ش

 نائب رئ�س اتحاد وكالء الس�ارات   الس�د محمد فهاد الدو�ــه�س  

ي  الس�د عمر راش 
 ج��دە النهار ال���ت�ه/صح�ف

 صناعات الغانم  الس�د عبدهللا مؤذن

 ج��دة الرأي  الس�د أسعد 

 وكالة األنباء ال���ت�ة كونا الس�د سل�مان محمد رضا



 

 كل�ة القانون ال���ت�ة العالم�ة  الس�دة نورا ز�با ممييت 

 جمع�ة ر�ادة االعمال التنم��ة  الس�دة غدير عبد المحسن الجمعخ

 هيئة أسواق المال الس�د فهد الصبيح

ف   ان للمحاماة واالستشارات القانون�ة   الس�دة أمن�ه أ�ش ف  مكتب الم�ي

ي ف ة والمتوسطة   الس�د فارس الع�ف وعات الصغ�ي ي لتنم�ة ورعا�ة الم�ش  الصندوق الوطيف

 طالبة جامع�ة  الس�دة فداك مهدي بوزاي

ي للتنم�ه المستدامه والبيئه  الس�دة نا� محمد الم�ي  االتحاد العريب

اض�ا الئحة اسماء المشاركون   )112( اف�ت

ي ، عضو هيئة المجلس ع�ي نص�ي الس�د   مجلس المنافسة اللييب

ي المغرب مجلس المنافسة المقرر العام،  و محمد الشيخ روحالس�د 
 �ف

ي المغرب  مجلس المنافسة، مقرر  مصط�ف ك��دالس�د 
 �ف

ف العام ويا خالد الزمر الس�د  ي ، األمني
 مجلس المنافسة السودايف

ف رو�ر�سونالس�دة  ة المنافسة،   لني  منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة خب�ي

ي مور�تان�ا  وزارة التجارة ، مدير المنافسة اە محمد سالم مالس�د 
 �ف

ي الس�د  ي ال���ت  ج��دة األنباء، محرر  طارق عرايب
 �ف

 ، ال���ت جمع�ة حما�ة المستهلك،  رئ�س جمع�ة حما�ة المستهلك مشعل المانعالس�د 

ي ال�من  وزارة  الصناعة والتجارة، مدير عام حما�ة المستهلك واستقرار االسواق فضل ص��لحالس�د  
 �ف

كز االقتصادي هزاع المعمريالس�د  ي ُعمان مركز حما�ة المنافسة ومنع االحتكار ، مدير ال�ت
 �ف

 طالب متخ�ج جد�د  محمد �ش�ي الس�د  

ي أول  جمال احمدالس�د 
ي ال وزارة الصناعة والتجارة، باحث قانويف

 بح��ن�ف

ي البح��ن  وزارة الصناعة والتجارة ، رئ�س شكاوى المنافسة احمد الصفافالس�د 
 �ف

ي ال���ت  الهيئة العامة لشئون الق�محاسبة،  ر�م الفه�دالس�دة 
 �ف

�ك جون كونها الس�د  كاە للمحاماة، �ش  مكتب اسار الرو�ــــح و�ش

ي   السن�دە الس�د مرزوق 
 ال���ت�ة العالم�ةكل�ة القانون طالب �ف

وك�ماو�ة، تحكم العمل�ة محمد الجابرالس�د  كة الصناعات الب�ت ي ال���ت  �ش
 �ف

ي القطاع الخاص   محلل اقتصادي مشعل القطانالس�د 
 �ف

ي   الماس بوقمازالس�دة 
كة الماس العالم�ة للمحاماة واالستشارات القانون�ة محام�ة �ف  �ش



 

ي ال���ت  االزدهار إدارة مديرة  هدى الشمريالس�دة 
 �ف

ي صومال�ا   وزارة التجارة والصناعة، مسؤول العالقات الدول�ة محمود ع�ي الس�د 
 �ف

�ك  ة المؤسس  ةالمحام� فاتن النق�ب الس�دة   كاە للمحاماة �ة، الرئ�س  ةاإلدار� ةوال�ش ي ال���ت  مكتب النق�ب و�ش
 �ف

ي  نا� محمد الم�ي الس�د 
ي مستشار �ف ي ال���ت  للتنم�ه المستدامه والبيئه االتحاد العريب

 �ف

 محاسب  عبدهللا الشمري الس�د 

ي   صاحب  حمد القصابالس�د 
و�ات�ف  _ال���ت األغذ�ة والم�ش

ي  ميف ال�ا�ي الس�دة 
ي االمارات وزارة االقتصاد موظفة �ف

 �ف

ي الس�د 
ي ال���ت   وكالء ك�ا ، مدير المب�عات والتأج�ي  نب�ل دااليت

 �ف

ي البح��ن   وزارة الصناعة والتجارة، رئ�س البحث والتخط�ط المصا�ي أسامة الس�د 
 �ف

اف ز�اد الفليج الس�د  ي ال���ت  هيئة أسواق المال، رئ�س قطاع اإل�ش
 �ف

ي ال�من وزارة الصناعة والتجارة، مدير عام العالقات التجار�ة الدول�ة غرام امان الس�دة 
 �ف

ي قطر وزارة التجارة والصناعة، المنافسةباحث حما�ة  م��م القطانالس�دة 
 �ف

يالس�دة  ي ال���ت  مدير إدارة التحقق الما�ي  عنود الظف�ي
 �ف

ي الس�د  ي ال���ت  رئ�س قطاع الشئون القانون�ة ابراه�م الث��يف
 �ف

ي  سع�د زاهر الس�د 
 _لبنانمنظمة التنم�ة المستدامة خب�ي �ف

ي ال رجوة محمدالس�دة 
ي ُعمان  وزارة التجارةمنافسة، متخصص �ف

 �ف

�ف الس�دة  ي السعود�ة  الهيئة العامة للمنافسة ، عالقات دول�ة ةأخصائ� هبة ال�ش
 �ف

االس�دة  ي مستشار  ثوال ك�ي
 األونكتادة �ف

ي  النا اال�ارالس�دة 
ي ال���ت  اتحاد المدارس الخاصةعضو �ف

 �ف

ف سالم معا�ي الوز�ر  ي لبنان وز�ر االقتصاد والتجارة أمني
 �ف

ي الس�د 
كة التجار�ة العقار�ة (التجار�ة)، موظف اداري جابر معر�ف ي ال���ت   ال�ش

 �ف

ي ال�مننائب مدير عام حما�ة المنافسة ومنع االحتكار  سم�ة المج�ديالس�دة 
 �ف

ون�ات ج��جوري دي س�لفاالس�د  كة مجموعة ال��اض. م ، مدير قسم اإلل��ت  �ش

ي السعود�ة  الهيئة العامة للمنافسة ، محقق محمد ابوجابرالس�د 
 �ف

ي ال�من   مركز وطن للمل��ة الفك��ة رئ�س  محمد عبدالمؤمن الشا�ي الس�د 
 �ف

كة مجموعة ال��اض مدير  انصوبالل قالس�د   �ش

ي ، مدير قسم ر�از احمد الس�د 
 _ال���ت مجموعة معر�ف

ي ، مدير قسم محمد رفا�ي الس�د 
 _ال���ت مجموعة معر�ف



 

ي ، مساعد مدير الشعبة مو��ي س�مون الس�د 
 _ال���ت مجموعة معر�ف

 وزارة ال�ه��اء والماء  - محطة كه��اء الدوحة الغ���ة ، كب�ي مهند�ي الص�انة الم�كان�ك�ة احمد سعودالس�د 

ي  لجنة التجارة العادلة، مدير المنافسة العادلة تروي ووترمانالس�د 
 ب��ادوس�ف

يالس�د  ��ة والتعل�م خالد المط�ي ي ال���ت  وزارة ال�ت
 �ف

كا الوس�  وزارة التجارة  شون أداشا ر�تشاردزالس�د  ي ام�ي
 �ف

ف الس�دة  كة س�اسة المنافسة  مار�ان�ال ل���ي  META  ميتا ، �ش

ز�ت، رئ�س قسم القانون محمد الق��ي الس�د  ف  جامعة ب�ي ي فلسطني
 �ف

ي ام��كا  الس�اساتمسؤول أبحاث  آن ف�كتور�ا ال�اال الس�دة  
 �ف

ف فابيوال مان��ل الس�دة   لجنة المنافسة الفلبين�ة ، تدر�ب   ةأخصائ� أ�سلني

ي برا�ان أر�مادوالس�د 
 لجنة المنافسة الفلبين�ة   مارك أنتويف

ي بنغالدش  وزارة التجارة  محمد. خالد ابو نا� الس�د 
 �ف

ف  جولزادا توردو�ا�فاالس�دة  ي جمهور�ة  دائرة ، كب�ي المتخصصني
تنظ�م مكافحة االحتكار التابعة لوزارة االقتصاد والتجارة �ف

ستان  ف غ�ي  ق�ي

ي الس�د 
ي ال���ت  هيئة حما�ة المنافسة، العالقات الحكوم�ة ير مد عبد الع��ز ت�ت

 �ف

ي إندوزوالس�دة   لجنة المنافسة الفلبين�ة ، العالقات اإلعالم�ة ةمسؤول  بين�لويب

ي السعود�ة الهيئة العامة للمنافسة، تحقيق ةمعاون ك المنصورمال الس�دة 
 �ف

ي ، مسؤول النظام األول لاحمد جم�ّ الس�د   جهاز المنافسة ال���يت

 ، سلطنة ُعمانوزارة التجارة والصناعة و�شجيع االستثمار ة،  قانون� ةباحث الس�دة مروى عالوي

ي الس�دة 
كاە للمحاماة لينا عدلويف ي و�ش

 عدلويف

ي  مصط�ف نب�ل الس�د 
كة نورة الغ��ب مدير �ف  �ش

 وزارة االشغال العامة، ال���ت  هد�ل الصالح الس�دة 

ي الس�دة 
 لجنة المنافسة البا�ستان�ة ، نائب المدير  أوروج شا�ف

 لجنة المنافسة البا�ستان�ة المدير،  مساعد  فرقان خان خطك الس�د  

 ن�ة لجنة المنافسة البا�ستا، نائب المدير  محمد عثمان خانالس�د 

ك فايز اور ر�ــهمانالس�د    لجنة المنافسة البا�ستان�ة ، مدير مش�ت

 لجنة المنافسة البا�ستان�ة ، نائب المدير  عمر شيخ الس�د 

 لجنة المنافسة البا�ستان�ة المدير،  مساعد  كاظم ع�ي الس�د  

ف أ��ب الس�د   لجنة المنافسة البا�ستان�ة المدير،  مساعد  أمني



 

�ا سل�مالس�دة   لجنة المنافسة البا�ستان�ة المدير،  مساعد  جاف�ي

 معهد ال���ت لألبحاث العلم�ة ، باحث عل�ي  محمد الراشد الس�د 

 معهد ال���ت لألبحاث العلم�ة ،  باحث مشارك شفيح المريالس�د 

ي ما�ي  �سمة الماجد الس�دة  
 معهد ال���ت لألبحاث العلم�ة ، اخصايئ

ي  ه�ا البدرالس�دة 
 ال���ت لألبحاث العلم�ة معهد باحثة �ف

، كب�ي  صباح المؤمنالس�دة   ف  معهد ال���ت لألبحاث العلم�ة الباحثني

 معهد ال���ت لألبحاث العلم�ة ، باحث رئ��ي مشارك مروة المسلم الس�دة 

ي  أمل الرشدانالس�دة 
 معهد ال���ت لألبحاث العلم�ة باحثة �ف

كة ام��ك�ة  ال�س ف��نت�س الس�د   موظف فش �ش

ي ال���ت   جهاز حما�ة المنافسة ، مهندس  سالم الش�ي الس�د 
 �ف

ي ال���ت  جهاز حما�ة المنافسة هد�ل الصقر الس�دة 
 �ت

ي ال���ت  جهاز حما�ة المنافسة ، مدير س�اسات المنافسة الوطن�ة مصط�ف المضف الس�د 
 �ف

ي  لجنة التعرفة والمنافسة ، ضابط تحقيق أول أوف�ل�ا سيثولالس�دة 
 ز�مبابوي �ف

ي  لجنة التعرفة والمنافسة، ضابط تحقيق د�ال�ت شيبوري الس�دة 
 ز�مبابوي�ف

ي   لجنة التعرفة والمنافسةمدير،  نعو�ي فوالزاالس�دة 
 ز�مبابوي �ف

ي م�  جهاز حما�ة المنافسة،  نائب رئ�س العالقات الدول�ة ت�ت هشام الس�دة 
 �ف

ي  محمد سكرالس�د 
اد الس�ارات، مساعد مدير قانويف كة ال���ت�ة الست�ي  ال�ش

 غرفة تجارة وصناعة ال���ت ، مساعد مدير  مها الغانم الس�دة 

ي العراق  جامعة االنبار ، معاون مدير حسابات المرسو�ي  عمر الس�د 
 �ف

ي رئ�س قسم الشكاوي  عبدهللا الم��شد الس�د 
ي االردن وزارة الصناعة والتجارة ، مدي��ة المنافسة�ف

 �ف

ي الس�د 
ي االردن  وزارة الصناعة والتجارة، قسم الدراسات والتحق�قات سل�مان ابو هايف

 �ف

ي  لؤي العدا�لةالس�د 
ي االردن وزارة الصناعة والتجارة، باحث قانويف

 �ف

ي السعود�ة  الهيئة العامة للمنافسة محقق،  محمد السالم الس�د 
 �ف

يالس�د  ي  جامعة برون�ل متخ�ج من  سعد الضم�ي
 لندن �ف

ول ال���ت�ة العالم�ة المحدودة ( الدكتور احمد القطانالس�د  كة الب�ت  KPI) �ش

كة    المدير التنف�ذي احمد احمدالس�د  ي �ش
 ف�جور  �ف

ي  الس�د 
ى، رجل اعمال طارق بهبهايف  الديوان األم�ي

�انوالس�دة    األونكتادة، قانون�  ةموظف آنا سي�ب



 

وعمسؤول إدارة  فالنتينا ر�فاسالس�دة    األونكتاد ، الم�ش

 ألونكتاد، مسؤول الشؤون االقتصاد�ة إ�ف كينفاكالس�د 

 مكتب األر�ش للمحاماة جواد األر�شالس�د 

ي الس�دة   هيئة المنافسة السعود�ة ة، قانون�  ةأخصائ� لما الزغييب

ي سلطنة ُعمان وزارة التجارة والصناعة وترو�ــــج االستثمار مديرة،  ن�ة الحب�ي الس�دة 
 �ف

ي الجزائر   مجلس المنافسة، المقرر العام المكلف ب�دارة المجلس بومدين سعدي الس�د 
 �ف

ي  هيئة المنافسة وحما�ة المستهلك محقق،  كالرا كاالنانغوا الس�دة  
 زامب�ا �ف

ي  هيئة المنافسة وحما�ة المستهلك محقق،  أل�س نا�شينجا الس�دة 
 زامب�ا �ف

ي �شانداالس�د 
ي  هيئة المنافسة وحما�ة المستهلك محقق،  أنتويف

 زامب�ا �ف

ي   أور�ست�س فوجاس الس�دة 
كاء  محام�ة �ف  ة القانون� AGON�ش
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