
مسؤولة للشؤون االقتصادية ومنسقة مشروع تعزيز المنافسة وحماية المستهلك، اإلسكوانتالي خالد، 

ةالمنافسة في المنطقة العربي| تحدي الطالب 
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38.5%

26.5%

بطالة الشابات بطالة الشباب

لعربيةبطالة الشباب والشابات في المنطقة ا

17%

نسبة الشباب من سكان المنطقة العربية
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الرقميةاألسواقنحوالتحول

سبوقمغيربشكلاإللكترونيةاألسواقنحوتحولالعربيةوالمنطقةالعالميشهد•

علىالشركاتمنالعديدوأجبرتالتقليديةالتوريدسالسلكوروناجائحةعطلت•

اإلنترنتإلىاالنتقال

عامفي٪36بنسبةمتوقعنمومع،2020عام٪52بنسبةاإللكترونيةالتجارةنمت•

العربيةالمنطقةفي2021

وعمليةأشكالعلىجديدةومشاكلتحدياتاإللكترونيةالتجارةأسواقسماتتفرض•

المنافسة
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الممارسات المانعة للمنافسة في األسواق الرقمية: موضوع التحدي

القيود تبرز العديد من الممارسات المانعة للمنافسة في األسواق اإللكترونية، مثل فرض•

العامودية وظهور السلوك االنفرادي للشركات المسيطرة

رغم ذلك فإن للمنافسة منافع عديدة على المستهلكين وعلى اإلقتصاد•

جارة اإللكترونية قواعد المنافسة التقليدية قد تثبت فعاليتها في العديد من الحاالت، ولكن الت•

لها ديناميكيات محددة

لذلك اختارت اإلسكوا دراسة هذا الموضوع عن كثب من خالل طرحه كموضوع التحدي•



05

تحدي الطالب
الرجاء مشاهدة الفيديو التلخيصي الذي أعدته اإلسكوا عن التحدي

https://youtu.be/f4GR25UVSq8

https://youtu.be/f4GR25UVSq8
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الجدول الزمني 
ة لتحدي المنافس

الطالبي

التحدي الطالبي

المنافسة في المنطقة العربية

الجدول الزمني

2022آذار 10قبل 

التسجيل للتحدي عبر تعبئة 

إستمارة التسجيل

2022أبريل 28–24

تسليم األوراقهم عبر 

منصة منتدى المنافسة 

العربي 

2022مايو 18

3تقييم األوراق واختيار

أوراق رابحة

2022مايو 25

حضور الطالب 

المتأهلين منتدى 

المنافسة الثالث
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األوراق المشاركة 

األوراق المتأهلةاألوراقالمجموعاتالمشاركونلتسجي

533316167
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تقييم االوراق

الدكتور أسامة الفرحان 

جامعة السلطان قابوس/أكاديمي بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 

السيدة نصرة بنت سلطان بن حافظ

مساعد مركز حماية المنافسة ومنع االحتكار مديرعام

السيدة نتالي خالد

مسؤولة الشؤون االقتصادية في اإلسكوا

خشيدةالسيد سعيد 

خبير في المنافسة، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

أوراق فائزة 3خبراء والتي اختارت 4تم تقييم االوراق السبعة الرابحة من قبل لجنة مؤلفة من 
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مصفوفة تقييم االوراق

(نقاط4)قوي جداً (نقاط3)قوي (نقتطين)معتدل (نقطة واحدة)ضعيف 

يفتقد بعض الرؤيةابتكار األفكار
و لكنه يقترح فقط ما ه-ال بأس 

واضح
مبتكربرؤى غير عاديةبشكل عام جيد، منطق قوي

محفز مع عدم وجود اخطاءواضح وممتع مع عدم وجود أخطاءواضح، ولكن مع بعض األخطاءمن الصعب المتابعةأسلوب التنظيم والكتابة

هجزء من المشكلة لم يتم تحديدتعريف غامض للمشكلةتحديد المشاكل
دقيق بشكل عام ولكنا ليس موجز 

ومحدد
واضح ومحدد وموجز ودقيق

ال إغفال للمشاكل. شامليشمل أهم المشاكليتغاضى عن بعض المشاكليغفل مشاكل مهمةتحليل المشاكل

يحل المشكلة بوضوحيحل المشكلة بالمعنى العام فقطال يحل سوى جزء من المشكلةتعريف غامض للتوصياتالتوصيات

20/ (:الدرجة)المجموع الكلي 

:وتم التقسيم على الشكل التالي20المجموع الكلي هو 
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نقاط القوة

الموثوقةوالمعلوماتالمراجعإلىاإلفتقار•

المانعةالممارساتمواضيعالىالتطرقعدم•

ينبوالتواطؤالهيمنة،استخدامإساءةللمنافسة،

.الرقميةاألسواقبدراسةواإلكتفاءالشركات

حمايةقانونمنظارمنالموضوعمعالجة•

المنافسةمنظارنموليسالمستهلك

اتوالممارسللمنافسةواضحتعريفتقديمعدم•

عمليةاألمثلةإعطاءوعدمللمنافسةالمانعة

دقيقةومصطلحاتصحيحةعربيةلغة•

حواضأفكاروتسلسلمنظمالكتابةأسلوب•

ومتماسك

األوراقمعظمفيالحالةلدرساتذكر•

سريعةوغيرمعمقةدراساتوجود•

.الرقميةاألسواقتعالجاالوراقمعظم•

قةالمتعلالقوانيناألوراقمعظمفيذكرتم•

بالمنافسة

نقاط الضعف
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منتدىموقععلىالفائزةاألوراقنشريتم•

رةقصيذاتيةسيرةتليهاالعربي،المسابقة

للفائزين

ا  عرضاألولىمراكزبالثالثالفائزونيقدم•

موجزشرحلتقديمدقائق7-5بينمدتهتتراوح

تدىمنفيالمشاركينبقيةأمامالحالةدراسةعن

العربيالمنافسة

األوراق الفائزةاألوراق الفائزة 

3
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اعالن النتائج


