
 

1 
 

 تحدي المنافسة الطالبي  –الشباب العربي في المنافسة 

المملكة العربية في   الهيئة العامة للمنافسةالتعاون مع  ب(  االسكواآسيا )  يتعتزم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب

تحدي السعودية   مبادرة  وتنفيذ  المملكةالجامعيين    تستهدفالتي    يالطالب  المنافسة تنظيم  الدراسات   في  في  المتخصصين 

  24و  23في    الرابع، والذي تستضيفه المملكة  العربي  نافسةمنتدى الم  فعالياتفي ضوء    ،وادارة األعمال  والقانونية  االقتصادية

 .  م في الرياض2023أيار/مايو 

 التحدي وأهدافه نبذة عن .1

الدمج    عمليات  بين    ذواالستحوايشير مصطلح  المالية  المعامالت  من خالل  الرئيسية  أعمالها  أصول  أو  الشركات  توحيد  إلى 

على    الشركات. مباشر  أثر  العمليات  على  لهذه  وبالتالي  األسواق،  في هيكلية  لذلك،    هذه  المنافسة  واألسواق.  مراقبة  قبول  فإن 

 عمليات الدمج واالستحواذ يعتبر من أبرز المهام التي تقوم بها سلطات المنافسة حول العالم.  

المهامل المنافسة  هذه  سلطات  بها  تقوم  ت  اتي  واالستحواذعمليات  نظيم  بهدف  األسواأهمية    الدمج  تنظيم  في  وبالغة   التحكم ق 

. ومع ذلك، قانون وسياسة المنافسة الفعالة وتطبيقها  فيأحد المبادئ الرئيسية  هذه المهام  ، كما تُعتبر  مانعة لالحتكارالممارسات الب

  .المستهلكينفي األوساط األكاديمية وبين  في المنطقة العربية، خاصةً    دون المستوى المطلوبوعي بهذه األهمية ال يزال  فإن ال

يقدم   كما لمنطقة العربية.في ا التركيزيحتاج إلى المزيد من ، فإن هذا التحدي يوفر فرصة للجامعات للبحث في المجال الذي لذلك

 فرصة فريدة للجامعيين للدخول في مجال المنافسة. في المنطقة العربية  تحدي المنافسة الطالبي

المنافسة    ويقدم العربية  الرابعمنتدى  باالقتصادل  فرصة  للمنطقة  المتعلقة  الدراسات  في  المتخصصين  الجامعات  وإدارة    طالب 

  المحدد   الموعد النهائيدراسة حالة قبل  تتضمن    باللغة العربية  بحثيةتقديم ورقة  من خالل    التحدي  للمشاركة في   والقانون  األعمال

، مع  المنطقة العربية  دولية و/أو منعمليات دمج واستحواذ  دراسات حالة حول    . تقدم الورقةم2023نيسان/أبريل  منتصف  في  

، باإلضافة إلى التي قامت بها هيئات المنافسة  واألدوار  التدخالتو  هذه العملياتعن  الناتجة    على المنافسة  تقديم شرح حول اآلثار

تاح للفائزين ي سو.  سياسات المنافسة في هذا اإلطاروضمان اإلنفاذ الفعال ل  مبتكرة لحماية المنافسة  ومنهجيات   تقديم توصيات وحلول

 من المنتدى. في اليوم األولحدث خاص  فيحضور حفل التكريم حضور المنتدى وفي التحدي فرصة 

فعاليات منتدى المنافسة هذه النسخة الثانية من التحدي، بعد إقامة النسخة األولى منه في سلطنة عمان، ضمن  تجدر اإلثارة إلى أن  

 الثالث للمنطقة العربية.

 التحدي:  أهداف

 عمليات الدمج واالستحواذ  يخصما  زيادة وعي الطالب وفهمهم لمجال المنافسة، خاصة في •

 إشراك الطالب في الحوار والبحث في مواضيع المنافسة في المنطقة العربية •

 المنافسة  وهيئات ومراكزبناء عالقات بين الباحثين واألكاديميين  •

 عمليات الدمج واالستحواذو زيادة الدراسات حول المنافسة  •

 ةالمستهدف  الفئة .2

 .  والقانون وإدارة األعمال المتخصصين في الدراسات االقتصاديةو، المملكة العربية السعوديةفي الجامعات الكليات و طلبة
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 المتوقعةالنتيجة  .3

. يمكن أو خارجهاو/  حول عمليات دمج واستحواذ من المنطقة العربية  أو أكثر  حالة  ةدراستتضمن    باللغة العربية  بحثيةورقة  

 طالب. لخمسةالعمل ضمن فرق على أال يتخطى كل فريق ا

 .والمضمونسيتم تقديم نموذج تقديم المشروع مع إرشادات محددة حول الشكل  

 حوافز للمشاركين  .4

سيتم نشر األوراق الفائزة ، حيث  ستحظى الفرق الفائزة بمعرفة واسعة وبانتشار ورقة البحث المبتكرة التي سيقدمونها •

 للفائزين.على موقع منتدى المنافسة العربي، تليها سيرة ذاتية قصيرة 

دقائق الستالم الجائزة وتقديم موجز سريع عن دراسة الحالة الفائزة أمام بقية   5سيقوم الفائزين بإلقاء كلمة بحد أقصى   •

 .المنافسة الرابع للمنطقة العربيةالمشاركين في منتدى 

سيكونون  ، كما  المنافسة  وهيئات ومراكزستتاح للفائزين فرصة االلتقاء والتفاعل مع خبراء رفيعي المستوى في المنافسة   •

 قادرين على المشاركة في الجلسات العامة للمنتدى.

 

  التنفيذ والمواعيد النهائية .5

 ( م 2023كانون الثاني  26)  المرحلة األولى: التواصل مع الجامعات وإبالغهم عن المسابقة

مع جهات االتصال في الجامعات إلبالغهم المملكة العربية السعودية  في   الهيئة العامة للمنافسةستتواصل اإلسكوا بالتعاون مع  

 . عن المسابقة. يجب على الجامعات تأكيد مشاركتها قبل الموعد النهائي

   (م2023آذار/مارس  9)المرحلة الثانية: نشر التحدي وتسجيل المشاركين 

الجامعات المهتمة بالمشاركة ستكون مسؤولة عن نشر التحدي بين طالبها. يتضمن ذلك نشر المعلومات الضرورية حول التحدي  

الخاص بهم، و/أو إعادة توجيه الطالب للتسجيل والتحقق من جميع المعلومات ذات الصلة بالتحدي على   اإللكترونيموقع العلى 

 ترغب في المشاركة فرصة لعرض شعارها على صفحة الويب الخاصة بالمنتدى. منتدى. سيكون للجامعات التيالموقع 

 . للمنطقة العربية الرابعمنتدى المنافسة على موقع  رابط التسجيليمكن للطالب التسجيل من خالل 

 م. 2023آذار/مارس  9يل: الحد األقصى آخر موعد للتسج

 م( 2023  نيسان/أبريلو آذار/مارسأثناء شهر ) عقد جلسات إرشادية للطالب المشاركينالمرحلة الثالثة: 

التحدي وحول تحضير ة/جلسات إرشادية للطالب لتقديم معلومات وإرشادات حول  تقوم اإلسكوا والهيئة العامة للمنافسة بتنظيم جلس

 الطالب.األوراق البحثية. كما تقوم اإلسكوا باإلجابة على جميع استفسارات  

( م2023نيسان/أبريل   20): تسليم األوراق  الرابعةالمرحلة   

منتدى المنافسة موقع    عبر  سليمسيتم الت  م.2023  أبريلنيسان/  15سيتمكن الطالب من تقديم أوراقهم قبل الموعد النهائي المحدد في  

 .للمنطقة العربية رابعال

https://forms.gle/K6GuKBjeJx1j7zsD9
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( م2023أيار/مايو  13)تقييم األوراق : الخامسةالمرحلة   

أوراق )وفقًا لمعايير مصفوفة    7أفضل  كما سيقوم الفريق باختيار  سيقوم فريق اإلسكوا بعملية الفرز المسبق لألوراق المقدمة،  

فائزين قبل الموعد النهائي في  3حكام سيختارون بعد ذلك  4أوراق من قبل لجنة مكونة من 7التقييم(. سيتم بعد ذلك تقييم أفضل 

 . م2023 مايوأيار/ 13

 لف لجنة التحكيم من:تتأ

 الهيئة العامة للمنافسة في المملكةن م خبير •

 المملكةجامعات  أحد أكاديمي من أستاذ •

 دولية عن المنظمات ال خبيرين •

 سيقيم الحكام األوراق بناًء على مصفوفة التقييم التالية: 

 جدول: مصفوفة التقييم 

 ضعيف  

 )نقطة واحدة( 

 معتدل 

 )نقتطين( 

 قوي  

 نقاط(  3) 

 قوي جدا  

 نقاط(  4)

يفتقد بعض   ابتكار األفكار  

 الرؤية 

لكنه  -ال بأس 

يقترح فقط ما  

 هو واضح 

بشكل عام 

جيد، منطق  

 قوي

  برؤى مبتكر

 غير عادية 

التنظيم   أسلوب 

 والكتابة 

من الصعب 

 المتابعة 

واضح، ولكن  

مع بعض  

 األخطاء

واضح وممتع  

مع عدم وجود 

 أخطاء

محفز مع عدم 

 اخطاءوجود 

تعريف غامض   تحديد المشاكل  

 للمشكلة

جزء من 

المشكلة لم يتم 

 تحديده 

دقيق بشكل  

عام ولكنا ليس 

 موجز ومحدد 

واضح ومحدد  

 وموجز ودقيق 

يغفل مشاكل  تحليل المشاكل  

 مهمة 

يتغاضى عن 

 بعض المشاكل 

يشمل أهم 

 المشاكل

شامل. ال إغفال 

 للمشاكل 

تعريف غامض   التوصيات 

 للتوصيات

ال يحل سوى  

جزء من 

 المشكلة

يحل المشكلة 

بالمعنى العام  

 فقط

يحل المشكلة 

 بوضوح 

 20المجموع الكلي )الدرجة(:     /  

( م2023أيار/مايو  18): اعالن الفائزين السادسةالمرحلة   

سيتم نشر  و  ،عن طريق البريد اإللكترونيالتواصل معهم  العربي. سيتم    نافسةجائزة منتدى الم الحاصلين على  سيتم اإلعالن عن  

 . ذاتيةتهم الأوراقهم وسير

  hsharif@gac.gov.saأو السيدة هبة الشريف  khaled@un.org في حال وجود أية استفسارات، الرجاء التواصل مع السيدة نتالي خالد

mailto:khakled@un.org
mailto:hsharif@gac.gov.sa

