
 
 
 

دعم المنافسة و سیاسة المنافسة في فلسطین

التواصل مع اصحاب المصلحة 
 

 ھیثم ابو كركي 
البتراكلیة الحقوق جامعة 



الھیئات التنظیمیة و المنافسة 

 

  .المنافسةنطاق قانون •

 افسة مثل یجب ان تشمل التوعیة جمیع من لھم عالقة بتطبیق قانون المن•

 .القرار، الجھات الحكومیة، صناع القضائیة الھیئة •



الجھاز القضائي و المنافسة

 

  .المنافسةفي االردن یعین المجلس القضائي عدد من القضاة للتعامل مع قضایا 

 .قامت المدیریة بتدریب عدد كبیر من القضاة

 .یجب تفادي مشاكل الجھاز القضائي

  .القضاءعدم تخصص 

 .الترفیعات

 .توزیع القضایا



الجھاز القضائي و المنافسة

 

 

 )دراسة حالة(

 قضیة اشتراكات كأس العالم 

2007تقریر مدیریة المنافسة السنوي لعام 



التوعیة العامة 

تشمل ادوات التوعیة الصحف و المجالت و االعالنات و 
.البرامج االذاعیة و الرسائل القصیرة

.نشر تقریر سنوي یلخص اعمال مدیریة المنافسة

 نشر اخبار في الصحف المحلیة عن نشاطات المدیریة و
.قضایا



اطلقت مدیریة المنافسة حمالت توعیة انعكست على عدد  2011-2009من 
.الملفات التي تعاملت معھا المدیریة

اثر حمالت التوعیة على ملفات المدیریة

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Complaints 3 2 12 12 19 20 20 24 24 17 11 11 7

Consultations 2 3 12 4 5 5 15 16 12 14 3 8 11

Studies and investigations 4 7 9 9 9 14 16 17 14 28 18 13 10

Economic concentration 1 1 8 10 10 9 11 4 4 3 3 5 6

Exception request 2 2 0 1 0 1 4 3 4 2 0 0 3

Total 12 15 41 36 43 49 66 64 58 64 35 37 37



اثر حمالت التوعیة على ملفات المدیریة
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المنافسة وصناع القرار

 

  .ادیةاالقتصتوضیح دور و اھمیة سیاسة المنافسة في العملیة 1.

.تشجیع و نشر الدراسات االكادیمیة المتعلقة بالمنافسة2.



الدور االكادیمي

ھم من یجب دعم تدریس مساقات المنافسة لطالب االقتصاد و القانون ف
.سیطبق القانون مستقبال

ات و الھیئ للقضاهتشجیع الجھات االكادیمیة على عقد ورشات عمل 
.الحكومیة

.نشر الدراسات و االبحاث االكادیمیة و تقدیمھا الى صناع القرار



الداعم االسكوادور 

 .المساھمة في وضع خطة عمل قابلة للتحقیق

   .للقیاسوضع اھداف قابلة 

 .متابعة العمل و االنجاز و تصحیح االخطاء وفقا للتغذیة الراجعة

.تنظیم ورش عمل للمعنیین

.دعم تدریس مساقات المنافسة في الجامعات

.انشاء مجموعة من الخبراء لتقدیم النصح و المشورة



 
شكرا لحسن استماعكم




