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والسياسيةصاديةاالقتالرفاهيةتحسينعلىالدولةبهاتعملالتيالعمليةهياالقتصاديةالتنمية
.لشعبهاواالجتماعية

القتصادية يتناول النمو االقتصادي زيادة في مستوى اإلنتاج ، ولكن التنمية االنمو والتنمية
لذلك ، . اخل البلدمرتبطة بزيادة في اإلنتاج إلى جانب تحسين الرفاه االجتماعي والسياسي للناس د

.وتحقيق الرفاهيةالنموتعزيزتشمل التنمية االقتصادية

موًما النمو يرتبط تطور أي بلد بمفاهيم مختلفة ولكنه يشمل عأهداف التنمية االقتصادية
القتصادية عادًة االقتصادي من خالل إنتاجية أعلى وتحقيق تنمية اقتصادية اعلى ترتبط التنمية ا

الكتابة معدالت معرفة القراءة و مثل)بالتحسينات في مجموعة متنوعة من المجاالت أو المؤشرات 
(، المجتمع المعرفي ، معدالت الفقر ، الرفاه االقتصادي 



االتمجبثالثةاألوسعبمعناهااالقتصاديةالتنميةسياساتتشمل
:رئيسية

راألسعااستقرارمثلالواسعةاالقتصاديةاألهدافتحقيق:أوال
يةالنقدالسياساتالجهودهذهوتشمل.المستداموالنموالمرتفعةوالعمالة
،والضريبيةالماليةوالسياسات،الماليةالمؤسساتوتنظيم،والمالية

والطرقالسريعةالطرقمثلوالخدماتالتحتيةالبنيةتوفرالتيالبرامجو 
.والتعليمالجريمةومنعالتكلفةالميسوروالسكنالسريعة

محددةجهودخاللمنبهاواالحتفاظالعملصفر خلق:ثانيا
ةالصغير األعمالوتطوير،العاملةالقوىوتطوير،األعمالتمويلفي
،التكنولوجياونقل،التجاريةواألعمالبالورشواالحتفاظ،

.العقاريوالتطوير
في.رالمزدهالعاصمةواقتصاداإلقليميةالتجمعاتتشجيعهو:ثالثا

الميزةفياًحامفتويصبحللغايةمهًماالموقعيعد،الحاليالعالميالمشهد
.التنافسية



المنافسة المجتمعية
مشاريععلىاألممو والدولالمجتمعاتبينالشديدالتنافسهياالقتصاديةللتنميةالمقصودةغيرالنتائجإحدىوهي

حدةتزداد،عليهاوالمحافظةاألعماللجذبالصراعمع.والتنافسيةالمنافسةعالمفيالجديدةاالقتصاديةالتنمية
،الضريبيةفزالحوا:مثلالمحتملةلألعمالاالقتصاديةالحوافزفياالختالفاتمنالعديداستخدامخاللمنالمنافسة
.الكثيروغيرها،المرافقأسعاروخصومات،بهاالمتبرعواألراضي،االستثماريالمالورأس

متىجاريالتالنشاطميدانفيومطلوبضروريأمروهياإلنتاجية،قوانابهانطّوراجتماعيةعالقةالمنافسةف
لىوالمنتجينالتجاربينالتنافسحريةإلىومستندةالمشروعة،حدودهاضمنكانت جمهورلدىاالختيارحريةوا 

ذاالمستهلكين، ذلكأدىواألمانةرفبالشالمتّوجةالخاصةواالتفاقاتالتجاريةوالعاداتالقانونألحكاموفقاً تحققتوا 
:أبرزهاعديدةاقتصاديةمزاياتحقيقإلى

التجارةازدهارلىإوبالتاليوالخدماتللسلععاليةجودةوتحقيقللنقود،الحقيقيةالقيمةوارتفاعاألثمان،انخفاض
.المستهلكينورفاهية

فيصبحه،محاربتيجبوشرّ التجاربينواحتكارصراعإلىفستتحولالحدودهذهعنالمنافسةانحرفتإذاأما
:أهمهاعديدةالعتباراتيخضعواالحتكار.نفعهامنأكبرضررها
.االختراعوبراءاتالفكرية،الملكيةوحقوقالتكنولوجي،والتطوراالقتصادية،العالقاتتطور



ونشروقالسفيالمنافسةدورتفعيلالىاالحتكارومنعللمنافسةالعامةللهيئةالعامةالرؤيةتهدف
نفاذهاالمنافسةقانون فييسهممامالسوقفيالعاملةالقطاعاتلجميعبالنسبةوشفافعادلبشكلوا 
:خاللمناالقتصاديةالتنميةتحقيق

.والخدماتالسلعأسعاراستقرار1.

.فيهالعاملةاالقتصاديةللقطاعاتاالقتصادياألداءكفاءةتحسين2.

فيالسلعوافرتانسيابيةمنتمنعأنشأنهامنوالتيللمنافسةالمسيئةاالحتكاريةالممارساتمنحدال3.
.أسعارهاارتفاعفيوتساهماألسواق

استقالليةعلىالحفاظخاللمنالمستهلكخياراتوتعزيزالسوقفيالالعبينلجميعالعدالةضمان4.
ممارساتأيمنعو الحرةالمنافسةلتحقيقالقضايامعالجةعندتامةبشفافيةالعملفيالهيئةوحيادية
ضارةآثاراعليهتترتبوالتيالسوريةاألسواقفيواحتكاراتاتفاقاتمنالمنافسةقانونتخالف
.داخلها

للعناصرةتحكيميومرجعيةاالقتصاديوالقطاعالسوقعلىاقتصاديةرقابةكذراعالهيئةاعتبار5.
.االحتكاراتمجالفيالسوقفيالمتخالفة



علىيمنةالهومنعاالقتصاديةالتنميةقاطرةيشكلالذيالمفيدالتركزإلىيؤديالمنافسةمبدأاعتمادأنكما
الدوليةو الداخليةوالتجارةاإلنتاجعلىضاربشكلتؤثرأوتقيدأنشأنهامنالتيالممارساتوكلاألسواق
:يضمنبماواإلبداعاالستثمارويشجع

(االبتكاروتشجيعالتكاليفضغط)االقتصاديةالكفاءةتحقيق.

(لتكلفةامنقريبةلتصبحاألسعاروضبطالجودةوتحسينالعرضتنويع)المستهلكينمصالححماية.

منوالخروجولالدخوحريةالماليةالمواردتوظيففاعلية)األموالرؤوسوطمأنةلالستثمارمشجعةبيئةتوفير

.(األسواق

اديواالقتصاالجتماعيللرفاهوصوالً المعيشيالمستوىوتحسينالعملفرصمنالمزيدتوفير.



موجب القانون تقوم الهيئة العامة للمنافسة ومنع االحتكار بممارسة الصالحيات والمهام المناطة بها ب
.2008لعام / 7/رقم 

:إلى / 1/يهدف قانون المنافسة بحسب المادة 
المنتجينكاملعلىالموضوعيةااللتزاماتالغايةلهذهويضبطالمنافسةلحريةالناظمةالقواعدتحديد

سةالمنافبقواعدمخلةممارسةكلدرءإلىوالراميةاآلخرينوالوسطاءالخدماتومقدميوالتجار
القتصادياالتركزعملياتضبطإلىالقانونهذايهدفكما،االحتكاريةالممارساتعلىوالقضاء

لى .مراقبتهاوا 
:القانونمن/3/المادةوبحسب

لكافةطرالقفيوالخدماتوالتجارةاإلنتاجأنشطةجميعيشملالمنافسةقانونتطبيقنطاقفإن
معركاتوالشوالهيئاتوالمؤسساتالوزاراتجميعفيهابماوالمشتركةوالعامةالخاصةالقطاعات

عليهاتترتبو القطرخارجتتماقتصاديةأنشطةأيةإلىباإلضافة،الفكريةالملكيةقوانينمراعاة
.داخلهاضارةآثار

الهيئة العامة للمنافسة ومنع االحتكار



:التاليةالنقاطعلىاألهدافهذهلتحقيقالهيئةعملخطةترتكز
:في مجال المنافسة وسياستها: أوالا 
والنافسةالمقانونتطبيقلنطاقعليهاالمشرفأومالكهاكانأياً االقتصاديةاألنشطةكافةخضوع.1

.النافذةواألنظمةالقوانينعليهنصتماسوىذلكمنيستثنى
:يليماخاللمنالمنافسةلسياسةوخططهابرامجهافيالحكومةاعتماد.2

السياساتو والقراراتالتشريعاتمشاريعبدراسةالمستهلكوحمايةالداخليةالتجارةوزارةمشاركة
.دائمةبصورةاالقتصادية

البحثيةاتالخدمتقديمعبر"(مثالللتجارةالسورية)االيجابيالتدخلمؤسساتعملوتعزيزدعم
منيعززماباالجتماعيةالشرائحكافةتمسالتياألساسيةواألصنافللسلعاألسواقرصدودراسات
.المناسبينوالزمانالعرضفيااليجابيالتدخلإمكانيات

يتعارضالبماتعديلمصفوفةتقديمخاللمنم،2008لعام/7/رقماالحتكارومنعالمنافسةقانونتعديل.3
.الحتكاراحاالتفيتطبقالتيواإلجراءاتالعقوباتحيثمنالمستهلكحمايةبقانونالواردةالموادمع



تيسيرمبدأادواعتموالصناعياالقتصاديبالقطاعالنهوضالىالراميةاالقتصاديةالحكوميةالسياساتدعم.4
:اآلتيخاللمناألسواقإلىالمتنافسينالمورديندخول
الحكوميةالجهاتتشترطهاالتيوالموافقاتالتراخيصإجراءاتجميعتسهيل.
دخوللوصعوباتحواجزتشكلوالتيالفعالةالمنافسةمنتحدالتيالسائدةاإلجراءاتتعديل

.والمنافسينالمستثمرين
ينعكسماباالقتصاديةالقطاعاتكافةالىالمحليةاألسواقإلىالخارجمنالمنافسيندخولتسهيل

.وتنوعهالمنتجونوعيةاإلنتاجيةالكفاءةعلىايجابيا
اإلنتاجلىإاالنتقالتشجيعسياساتعبر(الظلإنتاج)النظاميةغيرالكياناتإنتاجظاهرةمنالحد

يرةالصغالورشاتودعمتشجيعـــــوالعملللترخيصالمطلوبةالشروطتسهيلمثل)المرخص
(...التنمويةالقروضمنحــــــوالمتوسطة

لهاؤمنيمما(...الحكوميةوالمشترياتالتوريداتتقديمفيوالمتوسطةالصغيرةالورشاتدعم
الورشهذهان"وخصوصاالداعمةوالتشريعاتالعادلةالمنافسةظلفيوالبقاءاالستمرارية

راألسثلثمناكثرويعيلواالقتصادياإلنتاجالقطاعمن%70حواليتمثلالمتوسطةوالمشروعات
.القطاعهذافيالعاملةوالعائالت

غيرو عادلةوظروفقواعدبوجودالسواءعلىواألجانبالمحليينللمستثمرينضماناتتقديم
قانونيالاإلطارخاللمناالقتصاديةأنشطتهممزاولةمنتمكنهمالسوق،فيفاعلأليتمييزية،

الاستثماراتهحمايةلهيضمنالذيللمنافسةوالتشريعي .ماراتاالستثلهذهنفتقدسوفوا 



وكذلكإبرامهاعالمتوقوالخاصالعامالقطاعينبينماالتشاركيةعقوددراسةفيالمعنيةالوزاراتمعالمشاركة.5
منمنعاً سةالمنافمنقدرأكبرلتوفيروذلكالسياسة،هذهانتهاجحالفيالخصخصة،عملياتدراسةفي

مكتسبهوماسواءالمنافسة،منتحدالتيالعامللقطاعالممنوحةالمزاياوالهيمنةواالحتكاراتانتقال
ستؤولمنإلىمعرفةولضرورةجهةمن(إحاللأواستبدال)التشاركيةإلىعام،قطاعشركةكونهاأوبقانون
حصتهـــــصادياالقتنشاطه)السوقفيوضعهمعرفةبقدرسعرأعلىعلىالحصولالمهمفليسالعقودهذه

مخلةممارساتمنتمكنهالتيالسوقيةوالقوةالهيمنةأوالتركززيادةمنمنعاً (إلخ....ممارساتهــــــالسوقية
.بالمنافسة

ـــــاالقتصاديةالفعالياتأصحابـــــمستهلكين)المجتمعأفرادكافةمعالتواصلفيهايتمواسعةإعالميةحملة.6
جراءاتواإلبالسياساتعالقةلهاالتيالوزاراتـــــالحكوميونالمسؤولونـــــوالمحامونالقضاةـــــالنقابات

قطاعاتهبكافةوطنياللالقتصادواهميتهابالمنافسةلتعريفهم(االقتصاديةوالشركاتالمؤسساتـــــاالقتصادية
تطبيقفياالحتكارومنعللمنافسةالعامةالهيئةدوروالىخاللهامنتحقيقهاالممكنوالمنافعومكوناته
:يليماخاللمنوانفاذهالقانون
الحتكاراومنعللمنافسةالعامةالهيئةدورعننوعيةواجتماعاتوندواتوملتقياتعملورشتنظيم

االقتصاديةعالياتالفلكافةالتنافسيةوتطبيقالمنافسةقانونانفاذفيالمعنيةالجهاتمعوبالتكامل
.الحكوميةواإلداراتوالقيادات

يستهدفوأهدافهالسوريةالمنافسةبقانونالتعريفإلىيهدفدوريبشكلللمنافسةدوليملتقىإقامة
.األعمالورجالالدوليةوالمنظماتوالدوليةواإلقليميةالوطنيةاالقتصاديةوالقطاعاتالفعالياتمختلف

ماعياالجتالتواصلوصفحاتللهيئةااللكترونيالموقعطريقعنوالنشرالتواصلتفعيل
.للقانونالمخالفةاألنشطةعنوالتبليغالشكاوىرفععلىالتشجيع.7
كانتحالفيوالفعليةالحقيقيةوالبياناتالفواتيرتقديمبضرورةنشاطهاكانأياً االقتصاديةالفعالياتإلزام8.

.مسعرةغيرأومسعرةوالخدماتالمواد



:في مجال مكافحة االحتكار: ثانياا 
ألنهاجملةاجركتللعملواالنتقالإيجابياً للتدخلالمستهلكوحمايةالداخليةالتجارةوزارةمعالتكامل1.

.تقاليةاالنالمرحلةظلفيالسورياالقتصادفي(القلةاحتكار)االحتكاركسرعلىالقادرةوحدها
الطيرانـــــماءالـــــالكهرباءـــــاالستراتيجيةاألنشطة)القانونحددهاالتيالدولةاحتكاراتمنجزءتحرير2.

.مرسومأوقرارعلىبناءً سياديةتعتبروالتي(إلخ.....الحديديةالسككـــــ

دخولهمأمامالحواجزويخففالموردينمنعددأكبرمشاركةيعيقماكلاستبعادعلىالعمل3.
كباراماممنافسةاليمكنهمالحيث،الشراءتكاليفخفضبحجةوالحصريةالكبرىالحكوميةللمناقصات
ضعفببسبالعطاءاتهذهدخولعلىالقادرينغيرالصغارالمورديناستبعادوبالتاليالموردين
.الكبارالالعبينامامامكاناتهم

األنشطةيفوالتدخلاالحتكارحاالتمنافسةلتستطيعوالصغيرةالمتوسطةالشركاتودعمتشجيع4.

.مباشربشكلاالقتصادية

األموالرؤوساوالكبرىالشركاتأصحابقبلمنتأسيسهاتمالتيالشركاتعملومتابعةتدقيق5.
سيطرةإلى%25تركزبنسبةلهاالمسموحالقلةسيطرةمنالشركاتهذهانتقالمنللحدالضخمة
.كاملقطاعاحتكاروبالتاليالشركات



عومنالمنافسةلحمايةالعامةالهيئةعملتفعيللرؤيةواالجتماعيةاالقتصاديةالمخرجات
:االحتكاريةالممارسات

لتحديددولةللالعامةالسياساتمعيتفقوبماالتنميةعمليةفيأساسيكمكونالمنافسةاعتماد1.
.االعمارإعادةمرحلةوتناسباالقتصاديةالتنميةعجلةتدفعالوطنيلالقتصادواضحةهوية

.أخرسابحعلىلقطاعوالتمييزوالتقييدبالحصريةالخاصةوالبالغاتالتعاميمكافةإلغاء2.

والخاصالعامنالقطاعيبينماالتشاركيةعقوددراسةفيالمختصةمديرياتهاعبرالوزارةمشاركة3.
.(اسةالسيهذهانتهاجحالفي)الخصخصةوعملياتالعامةالمنشآتواستثماردراسةوفي

.نزاهتهاو التجاريةالمعامالتشفافيةتأمينعلىوالعملبالمنافسةالمخلةالممارساتمنالحد4.

.الحكوميةالصفقاتفيالفسادمنللحدوالمناقصاتوالعطاءاتالمشترياتضبط5.

تؤديديدةجإنتاجوعملياتمنتجاتإدخالوكذلكممكنةتكلفةبأقلالسلعوتوفيرإنتاجضمان6.
.والخدماتوالموادالسلعانسيابوتأمينلألسعاراساسيتخفيضإلى

المستويينعلىالتنافسيةمؤشراتيرفعممااالقتصاديةوالكفاءةواألداءواإلنتاجيةاإلدارةتحسين7.
.والخارجيالداخلي

الناظمةاألنظمةو القوانينفيوالمنافسةوالشفافيةالوضوحتأمينخاللمناالستثماراتتشجيع8.
.لذلك



:االعمارإعادةمرحلةفياالحتكارومنعللمنافسةالعامةالهيئةرؤية
فيالفعالالدورهاللماالحاليةالمرحلةفيكبيراً اهتماماً والتنافسيةالمنافسةتفعيلموضوعالسوريةالحكومةأولت
إعادةمرحلةبإطالقللبدءوالتحضراألزمةمرحلةمنالنهائيشبهالخروجبعداالقتصاديةالتنميةعجلةفيالتقدمتحقيق

.االعمار
األزمةمواجهةفيوالحمايةالتخطيطعلىقائماقتصادمنحالياالسورياالقتصادبهايمرالتياالنتقاليةالمرحلةإن

تطرحكونهااألعمالوقطاعالقرارصانعيمنلكلحساسةمرحلةتشكلجديدةاقتصاديةمرحلةإلىلالنتقالوالتحضير
:مقدمتهاوفياالعتباربعينأخذهايجبالتيوالتحدياتالقضايامنجديدانوعا
البيئةفيعديالتتمنذلكيتتطلبهوماتحسينهاوسبلالوطنياالقتصادتنافسيةقضية)لتشريعيةاالبيئةفي

دارة(والخاصةالعامةوالمؤسسات–القانونية–التشريعية) نظامبناءتعنيألنهاسهلةمهمةليستاالنتقالوا 
الالزمةاألدواتوفيرتمعتطبيقهاعلىالمشرفةوالمؤسساتاالقتصاديةوالقوانينبالتشريعاتيتمثلجديداقتصادي

0لذلك
اإلقليميةسةللمنافوتعريضهاالقتصادتحريرإنحيثالوطنيلالقتصادهويةوتحديداالقتصاديةالناحيةفي

للقطاعنتاجيةواإلالكفاءةعلىالتركيزتتطلباالقتصاديةالحياةفيالخاصالقطاعدورمساهمةوتعظيموالعالمية
0والمحليةالخارجيةاألسواقصعيدعلىالتحديومواجهةالمنافسةمنليتمكنوالعامالخاص

مواطنيهاةورفاهيمعيشةمستوىرفعإلىتسعىالتيالحكومةأمامتحدياتتظهرحيثاالجتماعيةالناحيةفي
والقدرةيةوالنوعوالسعرالجودةحيثمنعالميامنافسةوخدماتسلعاانتاجاالقتصاديالقطاععلىلزاماوأصبح
كوناتمأغلبخروج:أهمهاالسورياالقتصادمستوىعلىالتحدياتمنمجموعةمواجهةمعوالتميزالنفاذعلى

إعادةالىتحتاجيالتالحديديةوالسككوالمواصالتللطرقالتحتيةالبنية–الحربنتيجةاإلنتاجعنالصناعيالقطاع
تأهلةالمالعملقوة-استقرارهاوعدمالنمومعدالت–فيهاالستثماراتوانخفاضالماليالقطاعجمود-تأهيل
0(وندرتها



مجلس المنافسة

العامةالهيئة"تسمىمستقلةعامةهيئةتحدث

دمشقفيمقرهايكون"االحتكارومنعللمنافسة

هذافيبهاالمنوطةوالصالحياتالمهاموتتولى

مجلسرهاويدياالعتباريةبالشخصيةوتتمتعالقانون

.مالعاللمديرإضافةالمنافسةمجلسيسمىإدارة



أربعمدةلتعيينهميتم"عضواعشرثالثةمنالمنافسةمجلسيتألفو
رئيسمنقراربموجبوذلكفقطواحدةلمرةللتجديدقابلةسنوات
:مايليوفقالوزراءمجلس

ضاةقمنوقاضالعاديةالمحاكمقضاةمناثنان،القضاةمنأعضاءثالثة
وزيرمناقتراحعلى"بناءيعادلهاأواالستئنافيةالدرجةمنالدولةمجلس
.الدولةمجلسرئيسومنالعدل

فيديرمبمرتبةعضوبينهممنالماليةللرقابةالمركزيالجهازمنعضوان
.االقتصاديالمجال
وحمايةسةالمنافوقضايااالقتصاديةالشؤونفيالخبرةذويمنأعضاءثالثة

.كالمستهلوحمايةالداخليةالتجارةوزيراقتراحعلى"بناءالمستهلك
.والتجاريةالصناعيةالفعالياتيمثلونمنتخبونأعضاءثالثة



تكارالصالحيات العامة لهيئة المنافسة ومنع االح

ذات تتولى هيئة المنافسة ومنع االحتكار وبالتنسيق مع الجهات

:العالقة، المهام والصالحيات اآلتية

بهاة المساهمة في إعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاص-

لمعلومات ، ونشر ثقافة المنافسة وتقصي ابهاوأية دراسات تتعلق 

اون مع للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتع

.الجهات ذات العالقة وفق أحكام القوانين النافذة 



عداد تقا" إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء- رير عن نتائجها على ما تتلقاه من شكاوى وا 
.للجهات المعنية ورفع االقتراحات 

من هذا ( 10)ة تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز االقتصادي التي ورد نص عليها في الماد-
.القانون

.ؤسساتالمطلبعلى"بناءأونفسهاتلقاءمنوذلكبعملهاالمتعلقةبالمسائلتوضيحيةآراءإصدار-

.اتهصالحيضمنتدخلالتياألعمالمنأيالنجازالمجلسخارجمنمستشارينأوبخبراءاالستعانة-

سريةلجهةاتوالبيانالمعلوماتتبادللغاياتالسوريةالعربيةالجمهوريةخارجالمماثلةالجهاتمعالتعاون-
.المعلومات

.الوزراءمجلسإلىالمنافسةوضععنسنويتقريررفع-



تأييد المنافسة

.المنافسةسلطاتلنشاطالمعلوماتانفتاحتأمين-

.اإلعمالرجالومجتمعالمجتمعمعاالتصالتأمين-

.واالقتصاديةالصناعيةالدولةسياسةإعدادفيالمشاركة-

.الطبيعيةاالحتكاراتلقطاعاتالمنافسةإصالحتأمين-

ومنعالمنافسةلتطويرالمواتيةالظروفلتهيئةاألهدافتحديد-

قيقتحعنالمسؤولةالسلطاتقوىلكلاالقتصادفياالحتكار

.والصناعيةاالقتصاديةالدولةسياسة



المخرجات االقتصادية واالجتماعية

للمنافسة وفق إطار التنمية االقتصادية

.تأمين شفافية المعامالت التجارية ونزاهتها-
.الحد من الممارسات المخلة بالمنافسة -
.إساءة استغالل  وضع مهيمن في السوق -

.ضبط ومراقبة عمليات التركز االقتصادي-
زيادة اإلنتاج -
(التطوير_ اإلبداع _ االختراع _ االبتكار )زيادة -
زيادة في الدخل -

زيادة في تحسين المستوى المعيشة -



.ضمان إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة -

.إدخال منتجات جديدة وعمليات جديدة في اإلنتاج -

ة في الكفاءة رفع مؤشرات التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي لرفع القدر-

.واإلنتاج 

.خفض األسعار -

.تحسين اإلدارة واألداء -

.المساهمة في الحد من عمليات الفساد -

.المساهمة في الحد من البطالة -

ي استخدام الحد من الشروط التمييزية والتعسف ف) تشجيع االستثمارات من خالل -

20.( السلطة في اتخاذ قرارات تؤثر على المنافسة 
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