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 ن امرحمي بسم هللا امرمح

 

 ؛ احملرتم زئُس احلكومة امس َد

  ؛احملرتمني اموسزاء  امس َداث وامساذت

 ؛احملرتمني بأغضاء امربملان امس َداث وامساذت

ة؛ ،احملرتمني امساذت زؤساء امسوعاث املضائَة   لك ابمسو وحسب مرثبذو الاغخباًز

لك ابمسو وحسب مرثبذو ،امساذت زؤساء اميَئاث واملؤسساث ادلس خوزًة امس َداث و 

ة؛  الاغخباًز

 وامساذت امسفراء احملرتمني؛امس َدت 

 ؛ امس َدت اموامَة احملرتمة

لِا جممموػة امس َدت مدٍرت صؼبة املغرة امؼريب، ومامعا، وامرشق الأوسط وصٌل ل افًر

 ؛احملرتمة امبنم ادلويل

 ؛احملرتم م مللاوالث املغرةاامس َد انئب زئُس الاحتاذ امؼ

 ؛احملرتمنيامنلابَة املرنزايث  امس َداث وامساذت ممثًل

 امس َداث وامساذت  ممثًل  اميَئاث املدهَة احملرتمني؛

 ؛احملرتمني امساذت الأمناء امؼامون 

ونامساذت     ؛احملرتمني املدزاء املرنًز

 ؛احملرتمني  امس َداث وامساذت بأغضاء وبأظر جموس املنافسة

 ؛احملرتمني  امس َداث وامساذت ممثًل وسائل الاػالم

 ؛الأغزاء  ضَوف امندوت

 ؛  بأهيا احلضوز امكرمي

 

ػاذت  ،مس هتل ىذه امندوت اموظنَةيف امسحوا يل  الأوىل من هوغيا اميت ًنظميا جموس املنافسة منذ ا 

هوهرب  07ًوم  حرضت ظاحب اجلالةل املكل َلد امساذش  ذام هل امنرص واهمتكنيمن ظرف  ثفؼَهل

ػىل  ،منك غن صكري اخلامط  املمزوح ابالمذنان امعاذق مؼرابً  ،، بأن بأزحب بنك مجَؼا6108
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ثوبَة ذغوت جموس املنافسة  وجرشًفو حبضوزمك  اموكي وامرفِع الفذخاخ بأصغال ىذه امندوت املنظمة 

ائق غبازاث امضكر ػىل ي بأثوجو ملدٍرثو هبذه املناس بة بفاذل  ،بخؼاون مع ٍلوػة امبنم ادلويل

الأهَدت  و ، والازاذت امعاذكة  ،ملؤسسدنا ، ونذا ػىل امرغبة احللِلِةالاىامتم اخلاض اذلي ثومَو  

 .، رشانة منفذحة ػىل املس خلبلنة مرشانة ذامئة مع جموس املنافسةزساء كواػد  مذَ ال  

 حرضاث امس َداث وامساذت،

ىل حتامَل معَلة ، وملازابث وجهيةبؼدما اس متؼنا   ثفرسه ب فاق واػدت ابمنس بة ملا ميكن بأن و  ،،  ا 

امضبط واحلاكمة، مِاذٍن امس َاساث امؼمومِة ، و  نظومة اموظنَة نومنافسة يف جمالذًنامِة  امل 

خخبة مرنًزة ن كعاع ػام وخاض، ومن مؤسساث م و  ظؼَد ذوز امفاػوني  من حكومة، وػىل  

ومرنزايث  ،، ومؤسساث امضبط واحلاكمة، ومن منظٌلث همنَةػوَاىَئاث كضائَة و  وحرابَة، 

لاهون ،  وجامؼاث  ومرانز نوبحر ثؼىن بحلوق املس هتكلمدهَة ندلفاع  غن  ومجؼَاث ،ةهلابَ

يف بناء منورح جدًد نوخمنَة ًفمر ػرب ىذه املنظومة  كوت ذوز  ىؤالء امفاػوني واكذعاذ املنافسة

امعاكاث اخلالكة الكذعاذان وجملمتؼنا، بأوّر بأن بأثلامس مؼنك بأزبؼة بأفاكز بأغخربىا  ،ةساموظنَة نومناف 

 بأساس َة ػىل ىذا امنحو:

 ،كناػة زاخسة .0

  ؛بأىداف اسرتاثَمَة .6

 ؛حتدايث مس خلبوَة .3

ةوخالظة  .4  ؛جوىًر

 

 كناػة زاخسة -0

ن كراز جالةل املكل ثفؼَل جموس املنافسة ًدصن ملرحةل جدًدت  ػىل ظؼَد امرصخ املؤسيس  ا 

واخملاظر اموظين، نٌل ًأأيت يف ظرفِة ًؼرف فهيا اكذعاذ بالذان حتدايث مرثبعة  ابمخحوالث 

فؼَل جموس من ث  جؼوت ،ىل بأنرث من ظؼَدباث  اميت ًؼرفيا  املناد ادلويل والاكوميي ػوامخلوّ 
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ة ااملن  ،ال زاذت اكفة مكوانث جممتؼنا وكواه احلَة س خجاة من خالميا جالةل املكل افسة مسأأةل جوىًر

، واثهَا معوب املنظٌلث بأوال بأحزااب س َاس َة ومرنزايث هلابَة وفؼامَاث مدهَة ومنظٌلث همنَة 

ني الاجاهب اذلٍن  ثخؼامل مؼيم بأسواكنا وملاوالثنا َة واملؤسساث ادلومَة وامرشاكء الاكومي   ،امخجاًز

ذازاثنا  ومؤسساثنا راث امعابع الاكذعاذي. ،وا 

نٌل بأن ىذا املراز ًأأيت يف حمعة ذكِلة ثؼرف فهيا بالذان حوازا وظنَا  حول بأحسن امس بل مبناء 

ة اجلدًدت بفؼل   ،جٌلغي همنورح جدًد نوخمنَة من صان  املنظومة اموظنَة نومنافسة امسوط امخلٍرًر

 بأن ثوؼب بأذوازا بأساس َة  يف ىذا امبناء  املس خلبًل امرظني ، وركل مس ببني زئُس َني: ،اميت خول ميا املاهون

 هؼاص  امسبب الأول ٍوكن يف ادلوز اذلي ثوؼبو املنافسة يف خوق امرثواث ويف ا 

 امضغل، وابمخايل يف امخمنَة الاكذعاذًة والاجامتغَة.

موحدىٌل بأمام اس خحاةل  موضوغَة نوؼب  امَوماملعاع امؼام بأظبحا و كون ادلوةل  ومرذ ىذا م

مرنزاي  ،ذوز املنخج، وامضابط ملك اجملاالث املرثبعة بخوبَة حاجِاث امللاوالث واملواظنني

ىل امضغط املخنايم اذلي ًؼرفو امعوب الاجامتغي وامضغط امل واسي وحرابَا، وركل ابمنظر ا 

ة  ة مالس خجابة ميذا امعوب ، ولك ىذا يف ظل  ثوفري املوازذ هل من ساًو املامَة امرضوًز

بأنرث وغَا حبلوكيم وبأنرث حرظا ػىل امخوفر  بزوغ وثعوز جِل جدًد من املواظنني بأظبحوا

وبأمثنة مناس بة  ومواظفاث حصَة ذكِلة  ،وجوذت ػامَة ،ػىل سوع وخدماث بوكَاث وافرت

ر بأصاكل جدًد ت نوخنظمي اذلايت كعد بووغ  ىذه الاىداف، مس خؼَنني  مع كدزهتم ػىل ثعٍو

، جضلك محالث امللاظؼة يف ركل بوسائل امدضبِم ادلاغي  اميت ثوفره هلم امثوزت امرمقَة

  .بأحد بأصاكميا امبازست

ومن هجة بأخرى، مكون املسأأةل الاكذعاذًة بأظبحت امَوم يف كوب ىذا من هجة، 

مخمنوي ػىل ظؼَد لك مكوانث  املنظومة ادلومَة، امخحدايث  وامرىاانث  راث امعابع ا

ثدِح   ، نٌلمنافسة حكرش  املساوات بأمام امفؼل الاكذعاذياموظنَة نو  نظوماثامل ن لأ ركل 

والامذَاساث غري  ،واحللوق املضموهة ،وسائل كاهوهَة  حملازبة  بأوضاع الاحذاكز ، وامًرع

 . س َاسة  ػا م املال والأغٌلل وام وامخحامف بني ،املرشوػة
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ة احلاكمة الاكذعاذًة املسؤوةل واجلَدت  جميمة  وفضال غن ىذا لكو، فا هنا معوكة  من ساًو

و ػامل نفِل ىو  ذعاذ واجملمتع، راث هفع ػام ىدفيا الامسى ثفجري امعاكاث اخلالكة مالك 

سامه يف خوق امرثوت  ومواظنة نمتكني لك مواظب  بذكر ٌو سدمثر ًو د بأن ًباذز وخياظر ٌو ًٍر

هراه، بأو ػامل  مذبط مؼزميخوبأن ًلوم هبذا  هَفٌل اكهت  ،خازح بأي حاجز، بأو ماهع بأو ا 

 ظبَؼخو ومعدزه وصلكو.

مهَة منظومة املنافسة يف املسامهة يف امخحلِق  املخواسي  ففي ىذا امبؼد امؼمَق حوكن بأ 

ذامئة مبناء  و  وابمخايل يف امخأأسُس ملواػد ظوبة ،مَة  الاكذعاذًة وامؼداةل الاجامتغَة انوفؼ

 ذميلراظَة اكذعاذًة ببالذان.

 ًل امرظَد ٍوكن يف هون كراز ثفؼَل املنظومة اموظنَة بميذا امبناء املس خل   امسبب امثاين

نومنافسة جاء مَمسد معوَة اس خكٌلل امرصخ املؤسيس اموظين اوسجاما مع ما بأىت بو 

واجملوس اموظين حللوق  ،. فاجملوس الاػىل نوحساابث6100 املموكة ل ذس خوز

ومؤسسة اموس َط ، واميَئة  واميَئة اموظنَة ذلاًة املؼعَاث امضخعَة، الاوسان،

ػالماموظنَة نووكاًة وحمازبة امرصوت، واميَئة امؼوَا  واالثعال، وجموس املنافسة ،  مال 

هما ا،  جمٌلزس هتا مليامؼوَا ىل زبأسيا اميَئاث املضائَةػو  ،واميَئاث ادلس خوزًة الأخرى

ء ادلميلراظي امرظني اذلي اخذازثو بالذان، اامبن ثوجد يف كوب ،ظبلا نولواهني املنظمة ميا

امخنفِذًة ،   املؤسساثحاكمل بنيء  اذلي كوامو ثواسن بني امسوط و ىذا امبنا

ة ،وامدرشًؼَة  وثكل اميت ثؼىن ابمضبط وحلاكمة. ،واملضائَة، والاسدضاًز

جاػوني من ذس خوز  ،ة ادلكِلة  حق كدزىاَرحةل املؤسس  دلى حنن معامبون بخلدٍر ىذه امل

 .املموكة املبدبأ املوجو مؼمونا ومخؼامونا مع حمَعنا

 حرضاث امس َداث وامساذت،

ن املنظومة اموظنَة نومنافسة ثخوىخ بووغ ٍلوػة من  ،ومن ىذا املنظوز ،يف ىذا الاظاز فا 

واملوجو الاسايس مبووزت  جموس املنافسة راث بأومَة ابمنس بة مؼمهل ؼخربىا داف الاسرتاثَمَة ً الاى

 ويه:كرازاثو 
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 والاجامتغَة ذاخلالاكذعاذًة  مكيو وحٌلًة حل ،ظون املدزت امرشائَة نومواظنني 

 الأسواق؛

  ن سوكنا ادلاخًل من املسامهة يف حتلِق الأ من الاكذعاذي مبالذان من خالل ثأأمني ومٍو

ة   وادلاػاث امرتابَة ػىل حد سواء؛ ،وامللاوالث ،نومواظننياحلاجِاث امرضوًز

   ثوفري  رشوظ الاسدامثز امناجع واجلَد  ضٌلان نوخحلِق املخواسي  موكَة وهوغَة

بخموًد الاسدامثزاث  ببالذان من خالل  امؼمل ػىل ثعبَق  الاظاز املاهوين امكفِل   

 ؛ىذه الاسدامثزاث

 غٌلل ًلوي جاربَة الاكذعاذ اموظين؛املسامهة  يف حتلِق رشوظ مناد م  لأ

  صاػة زلافة املنافسة  امزنهية وامرشًفة جضمع املٌلزساث اجلَدت هبذا امضأأنو ثعوٍر يف  ،ا 

ر ظاز ثعٍو مبدبأ املسؤومَة الاكذعاذًة  ندلوةل وامللاوةل  وادلاػة امرتابَة وفؼامَاث  ا 

 سة؛لضااي املنظومة اموظنَة نومناف اجملمتع املدين  املؼنَة ب

  مث املسامهة يف ثفجري  امعاكاث اخلالكة ماكفة مكوانث جممتؼنا واكذعاذان ، خاظة

بذكروا،  سدمثروا، وخياظروا، ًو دون بأن ًباذزوا ، ٌو امض باة امللاول مهنم، ممن ًٍر

حداج ملاوالث جدًدت، هَفٌل اكن هوغ  يا وحيدزوا بأوضعة اكذعاذًة جدًدت من خالل ا 

ظاز م يفوجحميا ، وركل  مة وظنَة نومنافسة ثوفر رشوظ جساوي امفرض بني نظو  ا 

 ادلَع بأمام امفؼل الاكذعاذي.

 حرضاث امس َداث وامساذت،

ن بووغ ىذه الأىداف ًعوب من  منظومذنا اموظن   ػىل زبأسيا: َة  نومنافسة زفع ػدت حتدايثا 

ٍن يف املدزاث املؤسس َة جملوس املنافسة من خالل امخكو  امخحدي الأول ًخؼوق برفع .0

ونذا ػرب  الاػالم وامخحسُس  حىت حمتكن   ،املنافسةجماالث همن كاهون واكذعاذ 

 ،والاخنراظ امفؼًل ،لك مكوانث املنظومة اموظنَة نومنافسة من اهمتكل امواغي
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حرابَا،  ساظري املؤظرت نومنافسة وظنَا، واملسامهة  امناجؼة يف بأجربأت املواهني وامل 

 وذومَا؛

ة الأسؼاز  ،مالمئة كاهون جموس املنافسة ن يف مدى امخحدي امثاين ٍوك .6 وكاهون حًر

ة مع املس خجداث اميت بأفرسهتا امخحوالث اميت غرفهتا خمخوف فروع الاهخاح سواملناف 

املرثبعة هبا، ونذا امخعوزاث اميت ثؼرفيا  يَلكة مالكذعاذ اموظين والأسواق امل 

 ، واميتدت اميت حتدهثا امثوزت  امرمقَةحرهَبة  امرتنزياث الاكذعاذًة ، وامخغرياث اجلدً

ز بأجِال جدًدت من املٌلزساث املنافِة نومنافسة احلرت بروس وثعو  زبأسيا ػىل

، امخممؼاث الاكذعاذًة الاكوميَة امزتاماث بالذان  اجتاهوامزنهية،  فضال غن ما وموَو 

ة احلر اميت ح ومناظق امخباذل  .ربعيا ببالذان اثفاكِاث جتاًز

مخلائَة امس َاسة امؼمومِة يف ثفاػالهتا  مع اكفة مكوانث مذؼوق  اب ،امرامثامخحدي  .3

وبأغين هبذا رضوزت ثلوًة امخاكمل اموظَفي ومس خوى  املنظومة اموظنَة نومنافسة.

س َاسة ٌلل  و الازثباظاث بني ما ثلوم بو احلكومة ػىل ظؼَد حتسني مناد الأغ

وحٌلًة  ،يف جماالث حمازبة امرصوتالأسؼاز، وما ثلوم بو مؤسساث امضبط وحلاكمة 

،  وخمخوف وامخلنني واملراكبة وحمازبة امغش والامذَاساث ،املؼعَاث  امضخعَة

ع  .والاحذاكز بأصاكل امًر

ىذا فضال غن ذوز امللاوالث يف بووزت موازَق حسن امسووك يف جمال  احرتام ملذضَاث املنافسة 

وذوز ادلاػاث امرتابَة يف امخلِد امعازم  ،وملاوةلعاذًة نداء جمبدبأ املسؤومَة الاكذاحلرت وامزنهية اىخ

، وذوز  بخعبَق رشوظ وضوابط الاس خغالل امخنافيس نوخدبري املفوط نوخدماث واملرافق امؼمومِة 

رافؼة من بأجل ظون املدزت امرشائَة ملخحسُس وامخأأظري  واام منظٌلث اجملمتع املدين   يف جمال 

امؼوَا نومواظنني وحٌلًة حلوكيم ، ونذا ادلوز اميام اذلي ثضعوع بو اميَئاث وامسوعاث املضائَة 

ػىل ظؼَد خمخوف مناحهيا يف جمال ثنفِذ الأحاكم راث امعةل ابمليام املنوظة   ابملنظومة اموظنَة 

 نومنافسة.
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ساء ػا م الأغٌلل وامس َاسة ، لالمَة جمضٌلن اس خ،  ٍروم امخحدي امرابع -4 وس املنافسة ا 

احلر واجلريء املبين ػىل مباذئ وكمي و وركل ػرب امخعبَق امسومي واحملاًد وامعازم، 

بداء ال زاء اف واملساوات وامزناىة وامضفافِةالاهع ووضع  ،يف اختار املرازاث ، وا 

ؼاجليا.وبووزت ادلزاساث اموظنَة واملعاغَة اميت ٌ   ،امخوظَاث  سير ػوهيا  اجملوس ًو

 

ًخؼوق جمدى كدزت جموس املنافسة ػىل امدسوح ابملؼرفة ادلكِلة واخلربت  ،امخحدي اخلامس -5

امؼامَة  موكائع الاسواق ، مؼرفة وخربت نفِوخني بمتكني اجملوس من اختار املرازاث 

ة ممذَنة من س و موضوغَة ، امسومية ووضع ال زاء اموجهية ػىل بأسس ػومَة راكبة اًو

 الأسواق.  سووك امفاػوني وبنِاث

ىل  6109معًرق  اميت زمسيا مؼمهل برمس س نواث وظبلا خلعة ا ،وميذا امغرط ، 6163ا 

ن اجملوس ة فا  خو ن س َؼمل ػىل ثلًو دلزاساث  والأحباج بكفاءاث  كدزاث  مدًٍر

كازت ب مَة وق خيجدًدت، وس َحدج مرظدا نوَلظة الاكذعاذًة وامخنافس َة واملاهوهَة ، و 

ملِاش ثنافس َة الأسواق، نٌل س َلوم س نواي ابس خلراء زبأي امفاػوني اذلٍن ًخؼاموون مؼو 

ة الأسؼاز واملنافسة  جموجب املاهون، وركل كعد زظد ومثالهتم ملدى ثعبَق كاهون حًر

 يف املعاػاث والأسواق اميت ميازسون بأوضعهتم ذاخويا؛

 

معَق  جمدى مواهبة جموس املنافسة نوخعوزاث اميت ًؼرفيا   ،امخحدي امساذش -6

ة ذاخل الأسواق  اجلَل اجلدًد من و ػىلالاكذعاذ امرمقي واهؼاكساث املٌلزساث امخجاًز

 وظنَا وذومَا؛

 

مالصاكمَاث امكربى اميت ًعرهحا اهدماح  ادلويلًخؼوق ابمبؼد  ، امخحدي امسابع والأخري -7

والازثباظاث اميت ظوزىا يف ػالكاثو مع حمَعو  ،ي اجلدًدبالذان ذاخل الاكذعاذ امؼامل
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اىداث راث امعةل املازي ، وامالمزتاماث اميت ًفرضيا اخنراظو يف االثفاكِاث واملؼ

ذا لكو من ب اثز ػىل امخلائَة  وثناجس امس َاسة اموظنَة نومنافسة مع يم ابملنافسة، وما 

 ؼاملَة.ملذضَاث املنظومة امؼاملَة املؤظرت نوخجازت ام

 حرضاث امس َداث  وامساذت،

ة ميذه املكمة ن مبؼر ثفائونا ػىل خمخوف ىذه الأظؼدت، وس خكون يه اخلالظة اجلوىًر ىو  ،ا 

ة  جلالةل املكل  يف امخفؼَل احللِلي جملوس املنافسة هكؤسسة ذس خوزًة مس خلةل   الازاذت  املًو

ىل ىَئة ة ا  ة حمتخع بعالحِاث  فؼوَة  اهخلوت من جمرذ سوعة اسدضاًز يف جمال احلاكمة  ةسؼاو ثلٍرًر

 الاكذعاذًة املسؤوةل.

مما ٌس خمَب مخعوؼاث املواظنني واملوى احلَة ببالذان، وجيؼل من املنظومة  اموظنَة نومنافسة 

مَو جالةل املكل ال حماةلسدسيم  واػدت زافؼة  يف وضع بأسس اهمنورح امخمنوي اجلدًد اذلي ذغى ا 

 .حفظو هللا

يف بأن امرشانة املنفذحة ػىل ىذا ملس خلبل ، واميت  ،حرضاث امس َداث وامساذت، وما من صم

حربط بني جموس نا املوكر وٍلوػة امبنم ادلويل، سدساػد ػىل اسدامثز املٌلزساث اجلَدت ػىل 

 ة.بوء املاكهة  امالئلة  هبا ػىل ظؼَد احلاكمة الاكذعاذًد امعؼَد ادلويل، جاػةل هبذا بالذان ث 

 وفلنا هللا ملا فِو خري بالذان وامسالم ػوَنك وزمحة هللا ثؼاىل وبراكثو.


