
 

 

 هذا المشروع ممول من االتحاد األوروبي

 طالق مشروع التوأمةإه ج  تو  ي  حماية المنافسة جهاز على عمل مرور عشر سنوات 
 

وزارة الشئون االقتصادية والطاقة يعقد جهـاز حماية المنـافسة ومنع الممارسات االحتكارية بالتعاون مع 

يوم األحد الموافق  طالق مشروع التوأمةإبمناسبة  امؤتمر   ومجلس المنافسة الليتواني بدولة المانيا االتحادية

جل أمن  القاهرة –بقاعة طيبة بفندق سميراميس انتركونتِننتال  اصباح   08:30الساعة  - 2015مايو  10

معالى وحضور  تحت رعاية وذلك ،تعزيز وبناء قدرات جهـاز حماية المنـافسة ومنع الممارسات االحتكارية

 ،السيد/ منير فخرى عبد النور والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزير الصناعة والتجارة الخارجية

 .معالى وزيرة التعاون الدولي السيدة/ نجالء األهوانيو
 

 والمؤسسية تنمية القدرة الفنية واإلداريةلى إيهدف  هو برنامج ن برنامج التوأمةأومن الجدير بالذكر 

التزامات مصر الدولية وتأكيدا  ألهمية التنمية باالستفادة  من الخبرات االوروبية وباالتساق مع 

 : الوطنية، ويشمل البرنامج ثالث مكونات رئيسية

لمنافسة والعالقة مع األجهزة ا لسياسات اإلطار القانونيالمساهمة في رفع كفاءة وفاعلية   -1

 .التنظيمية األخرى

 للعاملين بالجهاز. والتنمية البشرية اإلطار المؤسسيالمساهمة في رفع كفاءة وفاعلية  -2

  .وسياسات المنافسة التوعية بقانونا، المساهمة في خير  أو -3

 

دارة جهاز إن األستاذة الدكتورة منى طعيمة الجرف رئيس مجلس م كل   المؤتمرن يشارك في أومن المقرر 

درالية يالف الجمهوريةمكتب الكارتل الفيدرالي بمن  واألستاذة الدكتورة كاثرينا بالث ،المنافسةحماية 

، مجلس المنافسة الليتوانيدارة إرئيس مجلس واألستاذ الدكتور شاروناس كيسيراسكاس  ،األلمانية

هانسيورج الليتوانية بالقاهرة، والسيد األستاذ  السفارةمستشار الوزير ب ستاذ ريمفيداس كريوكاليساأل والسيد

دارة التعاون ببعثة إمدير  دييجو إيسكالونا باتوريلدرالية األلمانية، والسيد األستاذ يسفير الجمهورية الف هابر

العام لبرنامج دعم المشاركة المصرية  السكرتيرجمال بيومي  سفيرا السيد الوأخير   ،االتحاد األوروبي لمصر

 .وروبيةاأل
 

على سنوات  ةمرور عشربمناسبة  جهاز حماية المنافسة احتفالية وسوف يقام على هامش هذا المؤتمر

حيث ستقوم الجرف بعرض أهم ما حققه الجهاز في المرحلة السابقة بداية  من تعديالت القانون في ، إنشائه

 (27التأكيد على أهمية حماية المنافسة بالدستور المصري الجديد على نحو ما جاء في المادة )و 2014عام 

ة االقتصادية باختصاص الجهاز بالنظر في الممارسات القاهر استئناف الحصول على حكم محكمةو

فوز الجهاز بمسابقة دعم سياسات المنافسة التي نظمها البنك ، واخيرا  االحتكارية في قطاع االتصاالت

، كما ستقوم بعرض ما يمكن أن ينجزه الجهاز في المرحلة المقبلة وما هو المتوقع من الجهات المعنية الدولي

 بأداء دوره المنوط به على النحو المستهدف.لمساعدة الجهاز 
 

 برامج الدعم الفني التي يقوم بها االتحاد األوروبي لتطويرحد أن برنامج التوأمة هو أ الجرفشارت أقد و

طالق إعربت عن سعادتها لتزامن أوقد  ،وروبيجهزة بما يناظر مثيلتها في االتحاد األعمل المؤسسات واأل

 منذ إنشائه.سنوات  ةاحتفالية الجهاز بمرور عشرمشروع التوأمة مع 
 

إال أنه ما زال هناك العديد من  بعض من النتائجاستطاع الجهاز أن يحقق خالل هذه الفترة  هنأضافت كما أ

دوره مله على النحو المستهدف ليستشعر التحديات التي يجب العمل عليها حتى يتمكن الجهاز من أداء ع

تواجد البيئة المالئمة طمئن المستثمر الخارجي لوالمستثمر على األراضي المصرية، وليوفاعليته المواطن 

لالستثمارات في مصر، األمر الذي يجب أن يتم في إطار رؤية متكاملة للدولة المصرية بالتنسيق والتعاون 

 مع كافة أجهزة الدولة المختصة بالتنمية واالستثمار ومراقبة األسواق وحماية المستهلك.


