
األمم المتحدة
اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا

تأمُّ��ت في بيئة ا��سواق العربية | آفاق المنافسة 

"ا��سكوا"-ناتالي خالد، مسؤولة الشؤون ا��قتصادية 



© Copyright ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without written permission

وتساهم في ترجمِتها 2030سياسات المنافسة تدعم تنفيذ خطة عام 
واقعاً 



تقييم ا��طار الت��يعي ل��عمال في المنطقة العربية

تقرير آفاق المنافسة في المنطقة العربية

المنافسة والتجارة ا��قليمية



حسابات ا��سكوا: المصدر

القدرة التنافسية 



تقرير آفاق المنافسة في المنطقة العربية



في المائة

من الشركات في العالم العربي تتنافس ضد 
الشركات غیر المسجلة وغیر الرسمیة

World Bank Indicators :المصدر 

عوائق المنافسة في المنطقة 
العربية 

عدم وجود نظام غرامات وعقوبات فعال للسلوكیات المناھضة 
للمنافسة

عیق باإلضافة الى اإلعفاءات التي ت, تعقید التعاریف في القوانین
التنفیذ الفعال

عدم استقاللیة سلطات المنافسة

برامج التساھل والرحمة بشأن االندماجیات والتكتالت 
االحتكاریة

عدم وجود صیاغة مالئمة لسیاسة المنافسة في المنطقة



تقييم ا��طار الت��يعي ل��عمال في المنطقة العربية



المنافسة مكافحة الفساد

ي المبا�ث  االستثمار األجنيب حما�ة المستهلك



تقييم ا��طار الت��يعي 
ل��عمال في المنطقة 

العربية
نتائج قوانين 

المنافسة
مراسيم قوانين /وجود قوانين

للمنافسة



تقييم ا��طار الت��يعي 
ل��عمال في المنطقة 

العربية
نتائج قوانين 

المنافسة
وجود التعاريف ووضوحها 

في قوانين للمنافسة



تقييم ا��طار الت��يعي 
ل��عمال في المنطقة 

العربية
نتائج قوانين 

المنافسة
وجود ودور المؤسسات في قوانين 

للمنافسة



تقييم ا��طار الت��يعي 
ل��عمال في المنطقة 

العربية
نتائج قوانين 

المنافسة
آليات ا��نفاذ المبيّنة في قوانين 

المنافسة



المنافسة والتجارة ا��قليمية



الواقع واآلفاق نحو سوق عربیة تنافسیة 1

یة المنافسة في االتفاقیات التجاریة العالمیة واإلقلیم2



یة قوانین المنافسة في اتفاقیات التجارة العرب 3

واقع المنافسة في الدول العربیة على المستوى القطاعي 4

األرباح واآللیات : دور التنافسیة في دفع التنمیة الشاملة 5





التعاون 
اداإلسكوا ومنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة واألونكتبين

، 19-قانون وسیاسة المنافسة أثناء وما بعد جائحة كوفید
انعكاساتھ على المنطقة العربیة





مكافحة التالعب بالعطاءات
في المشتريات العامة
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