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العمل برنامج  

"الحياد التنافسي ندوة "

2021نوفمبر  24  

صباحًا بتوقيت بيروت 10الساعة   

منها من المبادئ األساسية لقانون وسياسة المنافسة أن تتنافس الشركات على أساس الجدارة وأال تستفيد من المزايا غير المستحقة 

 ة.جنسيالأو  ة ملكيبال المتعلقة  كتلسبيل المثال  على

قواعد المشتريات / الضرائب أو  ليمكن كما أو تشوه المنافسة داخل السوق. ان تمنع أو تقيد يمكن إلجراءات الحكومة في بعض األحيان 

 تضع أنظمة أن  يمكن للحكومة كما لدولة أو المدعومة، المملوكة لمقارنة بالشركات ادل عتضع الشركات الخاصة في وضع غير  أناألنظمة 

.التي تتنافس حالًيا أو من المحتمل أن تتنافس في نفس األسواق في السوق للشركات   

على   المرجوة ولذلك ، فإن ضمان تكافؤ الفرص يعد أمًرا أساسًيا لتمكين المنافسة من العمل بشكل صحيح وتقديم الفوائد  

أكثر   ة أعماللنمو االقتصادي وخلق بيئ و تأثيره على اماهية الحياد التنافسي   اإلفترضاية لمستهلكين واالقتصاد. ستشرح هذه الندوة ل

 .في هذا الموضوع تجارب الدول  تقديم . كما سيتم ة يذباج

 am -10:10 am 10:00  جلسة االفتتاح

مصر  في المنافسة حماية جهاز رئيس ، ممتاز محمود  دكتورال

 am -10:10 am 10:40       جلسة تمهيدية عن الحياد التنافسي        

، أستاذة في القانون بجامعة ساوث ويلز ومديرة مركز هيربرت سميث فريهلز الصيني الدولي  ديبورا هيلي   بروفيسورال

لقانون األعمال واالقتصاد       

  ، رئيس لجنة المنافسة الفلبينية أرسينيو م باليزكان   بروفيسورال

مناقشة 

 am -10:40 am 11:40     مشاركة الخبرات الدولية وأفضل الممارسات      

قسم سياسات المنافسة وحماية المستهلك ، األونكتاد   ةرئيسالسيدة تيريزا موريرا ،  

في االسكوا   ، مسؤولة الشؤون االقتصاديةالسيدة ناتالي خالد
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 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية خبير في المنافسة في   ، ووتر ميستر  السيد

 كبيرة الخبراء في المنافسة  في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، السيدة فيديريكا مايورانو 

التنافسية في الكويت  إدارة التحقيقات االحتكارية ومدير العنود الفهد ،   ة السيد

الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعوديةفي أخصائي اقتصادي األستاذ محمد المزيد ، 

مناقشة  

 am – 11:40 am 11:50 المقررات النهائية واالستنتاجات 

 ،  رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون االقتصادي والتنميةفريدريك جيني بروفيسورال

مصر  في المنافسة حماية جهاز رئيس ، ممتاز محمود  دكتورال


