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مجلس املنافسة أمام تحديات جديدة

نشرة إخبارية ملجلس املنافسة

لقــد وضعــت األزمــة الناجمــة عــن جائحــة كورونــا 19، مجلــس المنافســة أمــام تحديــات جديــدة علــى صعيــد 
ــة  ــة االقتصادي ــية للحكام ــاد رئيس ــة أبع ــات، ثالث ــذه التحدي ــم ه ــواق.  وته ــة الوضــع التنافســي لألس مراقب
ونظامــة األســواق لمحاربــة الممارســات غيــر المشــروعة، الناجمــة عــن الجائحــة، والتــي لهــا تأثيــر علــى 

الســير العــادي لالقتصــاد الوطنــي، وبالخصــوص علــى المســتقبل المحتمــل إلعــادة إنعــاش االقتصــاد.

Mounafassa
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يتعلــق التحــدي األول بالوضــع االقتصــادي العــام، الــذي يمكــن، فــي غيــاب 

ــية  ــات األساس ــلع والخدم ــض الس ــدرة بع ــر بن ــة، أن يتأث ــات الالزم الترتيب

ــن. ــة للمســتهلكين والمقاولي الضروري

فــي ظــل األزمــات، غالبــا مــا يكــون هــذا الســيناريو مــن صنــع المضاربيــن 

الذيــن يلتِجــؤون عمومــا، لممارســات التخزيــن غيــر المشــروع، قصــد الرفــع 

ــى  ــك إل ــا بذال ــن، مؤدي ــرائية للمواطني ــدرة الش ــف الق ــعار وتضعي ــن األس م

تكاليــف اضافيــة للمقــاوالت.

المعنيــة،  لألســواق  الهشــة  والمكونــات  للمســتهلكين  الضــرر  ولتجنيــب 

ــار،  ــي المواشــي، والتجــار الصغ ــن ومربي ــن أو المزارعي وخاصــة الفالحي

ــز  ــى تعزي ــة عل ــس المنافس ــل مجل ــرى والمتوســطة، عم ــركات الصغ والش

اليقظــة علــى مســتوى مديريــة التحقيقــات، مــن أجــل كشــف و ضبــط 

ــون  ــه القان ــا ل ــي يخوله ــا للســلطات الت ــر المشــروعة وطبق الممارســات غي

ــال. ــذا المج ــي ه ف

أمــا التحــدي الثانــي يتجلــى فــي الســهر علــى أن ال تنعكــس مســاعدات الدولــة 

و االعفــاءات و كــذا التحفيــزات الممنوحــة للمقــاوالت، علــى الصفقــات 

العموميــة و كــذا علــى وضعيــة المنافســة فــي األســواق، خاصــة إذا كانــت 

هــذه التدابيــر تطبــق بطريقــة انتقائيــة و تمييزيــة بيــن القطاعــات اإلنتاجيــة، 

و المجــالت الترابيــة، و الفئــات االجتماعيــة، و كــذا حســب أنــواع الســلع و 

الخدمــات.

ــهد  ــي ستش ــة الت ــزات االقتصادي ــات التركي ــث عملي ــدي الثال ــص التح ويخ

ــة،  ــة الطــوارئ الصحي ــاء حال ــد انته ــدة بع ــة جدي ــا ودينامي تطــورا ملحوظ

ــات. ــد األزم ــا بع ــرات م ــي الفت ــا ف ــو الشــأن غالب ــا ه كم

 وقــد مكنتنــا األزمــات االقتصاديــة التــي شــهدها العالــم منــذ الحــرب العالمية 

الثانيــة مــن اســتخالص عــدة عبــر مفادهــا أن بالدنــا ستشــهد بالفعــل، ظهــور 

وتطــور نــوع جديــد مــن التركيــزات االقتصاديــة تفرضهــا إعــادة هيكلــة 

األسواق والقطاعات االقتصادية على المستوى الوطني والدولي. 

واعتبــارا للرهانــات المســتقبلية التــي ســيثيرها هــذا التطــور الحتمــي، بــادر 

مجلــس المنافســة بتأطيــر مقرريــه بهــدف تمكينهــم اإلحاطــة بالمســاطر 

الجديــدة التــي ســيتم اعتمادهــا، وذلــك بتنظيــم دورات تكوينيــة عبــر تقنيــة 

ــك  ــة البن ــه بمجموع ــي تربط ــراكة الت ــار الش ــي إط ــو«، ف ــر الفيدي »مؤتم

ــي. الدول

إن هــذا الرهــان، حاســم بالنســبة لبالدنــا، باعتبــار التركيــزات االقتصاديــة 

المســتقبلية ســتفرض علــى المجلــس، اجــرأت المســاطر المناســبة والصارمــة 

لتقويــة مراقبــة هــذه االندماجــات وحتــى ال تــؤدي إلــى وضعيــة احتــكار فــي 

بعــض األســواق أو اســتغالل وضــع مهيمــن، أو تبعيــة اقتصاديــة.

ــة يقظــة دائمــة، حتــى ال  ألجــل ذلــك، ســيظل مجلــس المنافســة فــي وضعي

ــات  ــدة أو مجموع ــة رائ ــاوالت وطني ــأة مق ــدة، نش ــاطر المعتم ــق المس تعي

ــة، فــي إطــار االنتعــاش االقتصــادي المفــروض بعــد  ــة قوي ــاوالت وطني مق

ــا.  ــول به ــن المعم ــام للقواني ــرام ت ــي احت ــك ف ــة، وذل ــة االقتصادي األزم

ــة  و  ــدي للجائح ــا للتص ــا، قدرته ــرت بالدن ــتويات، أظه ــع المس ــى جمي عل

امكانيتهــا الهائلــة إلدارة األزمــة . و مــن هــذا المنطلــق ســينخرط المجلــس 

فــي هــذا التوجــه لرفــع التحديــات الثالثــة المذكــورة، ممــا ســيتيح لــه 

المســاهمة فــي رفــع التحــدي األكبــر و األهــم ،و هــو بنــاء نمــوذج تنمــوي 

جديــد يســتثمر النبــوغ الوطنــي ويثمــن الــذكاء الجماعــي لكافــة القــوى الحيــة 

لبالدنــا، مــن أجــل تقويــة مناعــة مجتمعــه و اقتصــاده ، ونشــر الثقــة  لجميــع 

مكونــات المجتمــع، فــي اطارعقــد اجتماعــي جديــد، دعــا لــه صاحــب الجاللة 

الملــك محمــد الســادس نصــره هللا.

إدريس الكراوي
 رئيس مجلس المنافسة



• في صميم عمل الهيئات التداولية للمجلس

• 2019 : سنة إعادة التفعيل، بعض األرقام

• التعاون مع المقنن القطاعي الرائد، خطوة أساسية لتحقيق التكامل المؤسساتي.

• مجلــس المنافســة ومجموعــة البنــك الدولــي يجســدان شــراكتهما لتعزيــز خبــرات المجلــس فــي 
مجــال محاربــة الممارســات المنافيــة للمنافســة الحــرة والنزيهــة

• االنصــات والتحــاور مــع الفاعليــن فــي الســوق، نهــج أساســي لدراســة صلــب الملفــات 
المعروضــة علــى أنظــار مجلــس المنافســة )ّأو ســلطة المنافســة(

• المقيــاس الوطنــي للمنافســة مــن ضمــن أولويــات خريطــة طريــق مجلــس المنافســة أو )برنامج 
عمــل مجلس المنافســة(

• مجلس المنافسة ووكالة المغرب العربي لألنباء: جميعا من أجل الرفع بثقافة المنافسة 

• تكوين المقررين في صلب األوراش الكبرى لمجلس المنافسة

• لقــاء حــول قانــون المنافســة وحمايــة المعطيــات الشــخصية ، لتجســيد الشــراكة المبرمجــة بيــن 
مجلــس المنافســة و اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي

الفهرس
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مجلس المنافسة في خضم النشاط

ثقافة المنافسة
مسطرة عدم االعتراض على المؤاخذات 

حســب الســيد »فردريــك جينــي«، رئيــس لجنــة المنافســة بمنظمــة التعــاون و التنميــة االقتصاديــة : قــام 
المغــرب باختيــار إرســاء الممارســات الجيــدة الجاريــة فــي أغلبيــة بلــدان االقتصــاد الليبرالــي عبــر العالــم

منظومة المنافسة، مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن تلعب دورا مهما داخل النموذج التنموي الجديد

ركن قار

قاموس المنافسة

أنشطة دولية

أنشطة أعضاء مجلس المنافسة
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لجلســته  دورات   07 المنافســة  مجلــس  عقــد   ،2018 نونبــر  فــي  تفعيلــه  اعــادة  منــذ 
أســواق. ومختلــف  قطاعــات  عــدة  بشــأن  قــرارات  اتخــاذ  خاللهــا،  مــن  تــم  التــي  العامــة، 

تدارست اللجنة الدائمة، التي تجتمع بمعدل مرة في األسبوع، أكثر من 150 مشروع عمليات للتركيزات 
االقتصادية.

لــدن رئيــس مجلــس  الملفــات المحالــة عليهــا مــن  التــي لهــا صالحيــات لدراســة  الفــروع  أمــا 
اجتماعاتهــا. مســتمر  بشــكل  عقــدت  فقــد  الدائمــة،  اللجنــة  او  العامــة  الجلســة   أو  المنافســة 
وجديــر بالذكــر أن عــدد أقســام مجلــس المنافســة أربعــة، ويتعلــق األمــر بالفــرع المكلــف باالتفاقــات، 
والفــرع المكلــف باســتغالل الوضــع المهيمــن والتبعيــة االقتصاديــة، و الفــرع المكلــف بالتركيــزات 
ــة و المهــام االستشــارية. ــات العمومي ــة، والطلبي ــف بمســاعدات الدول ــرع المكل ــذا الف ــة، وك االقتصادي
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مجلس المنافسة في خضم النشاط

القرارات المتخذةاالحاالت التنازعيةاالراء االستشارية عمليات التركيزات 
االقتصادية 

المصادق عليها

10653503

القــرارات الصــادرة عــن مجلــس المنافســة برســم ســنة 2019 علــى مســتوى 
الجلســة العامــة أو اللجنــة الدائمــة

في صميم عمل الهيئات التداولية للمجلس
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التعاون مع المقنن القطاعي الرائد، خطوة أساســية لتحقيق التكامل المؤسســاتي

مجلــس المنافســة ومجموعــة البنــك الدولــي يختمــان شــراكتهما لتعزيــز خبــرات 
المجلــس فــي مجــال محاالبــة الممارســات المنافيــة للمنافســة الحــرة والنزيهــة

وقــع بنــك المغــرب ومجلــس المنافســة، يــوم الخميــس 
16 ينايــر 2020، اتفاقيــة تعــاون تهــدف باألســاس 
ــول  ــتين ح ــن المؤسس ــم بي ــاور الدائ ــاء التش ــى ارس إل
ــق  ــي، وتحقي ــاع البنك ــي القط ــية ف ــكاليات التنافس االش
التبــادل المنتظــم للمعلومــات والخبــرات بشــأن القضايــا 

ــترك. ــام المش ذات االهتم

وفــي هــذا الســياق، ســتعمل المؤسســتان فــي إطــار 
ــة  ــى أنشــطة تحسيســية مواكب ــوم عل برنامــج عمــل يق
االمتثــال  ضمــان  الــى  يهــدف  البنكييــن،  الفاعليــن 
داخــل  التنافســية  والممارســات  للمعاييــر  األفضــل 

الســوق البنكــي.

ــن  ــتين م ــن المؤسس ــة بي ــذه االتفاقي ــة ه ــق دينامي وتنبث
ــس  ــق بمجل ــون المتعل ــذا القان ــي و ك ــون البنك القان

المنافســة، اللــذان ينصــان علــى ارســاء التعــاون و 
التكامــل بيــن الســلطة الوطنيــة للمنافســة و المقنــن 
ــن  ــس تضم ــى أس ــي، عل ــال البنك ــي المج ــي ف القطاع
فعاليــة و اســتدامة و تكامــل مبادراتهمــا المشــتركة. 

وقــع مجلــس المنافســة يــوم االربعــاء 22 يناير 2020 
ــع »المؤسســة  ــاق شــراكة م ــى اتف ــاط عل ــره بالرب بمق

 ،»SFI«   »الماليــة الدوليــة

ــي، وستســاهم المؤسســة  ــك الدول ــرع لمجموعــة البن ف
ــكار  ــة اإلحت ــار مكافح ــة إط ــي تقوي ــة ف ــة الدولي المالي
الهــادف لمحاربــة الممارســات غيــر المشــروعة و 
ــة. ــزات االقتصادي ــن التركي ــلبية ع ــار الس ــي اآلث ــد ف الح

ــة  ــارات الكفيل ــاق، دعــم المه ــذا االتف ــن ه ــا يتضم كم
الحيويــة  للقطاعــات  التنافســية  الديناميــة  بتعزيــز 

لالقتصــاد.

ــر المنظومــة  ــاق أيضــا، تطوي  كمــا يهــدف  هــذا االتف
ــل الناجــع لسياســة المنافســة. ــة للتفعي المؤسســاتية الداعم
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انطالقــا مــن قناعتــه بأهميــة ونجاعــة المقاربــة التشــاركية، جعــل 

مجلــس المنافســة مــن االســتماع للفاعليــن المعنييــن بالقطاعــات 

المدروســة،  منهجيــة عمــل فــي مسلســل دراســة و تحليــل آرائــه 

وقراراتــه و انجــاز دراســاته و تقاريــره.

كمــا قــام المجلــس خــالل ســنة  2009 ، ببرمجــة ممــا يناهــز 

ــزة  ــات المنج ــار التحقيق ــي اط ــدت ف ــتماع ،عق ــة اس 100 جلس

ــي  ــاالت، و الت ــة االح ــن بدراس ــن المكلفي ــرف المقرري ــن ط م

تشــترط تقنيــات خاصــة و معينــة فــي مجــال البحــث و التحــري، 

لمجلــس  التقريريــة  الهيئــات  علــى  ذلــك  بعــد  المعروضــة 

ــة.  المنافس

وفــي إطــار دراســته لطلــب الــرأي المتعلــق بمشــروع القانــون 

رقــم 94.17، الخــاص بقطــاع الغــاز الطبيعــي مــا بعــد اإلنتاج، 

المحــال عليــه مــن طــرف رئيــس الحكومــة، عقــد مجلــس 

ــيد  ــة الس ــتماع برئاس ــات اس ــاط ، جلس ــره بالرب ــة، بمق المنافس

ادريــس الكــراوي، رئيــس المجلــس، مــع كل مــن الســيدة أمينــة 

بنخضــرة، المديــرة العامــة للمكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات 

ــن،  ــر 2020، و الســيد ســعيد ملي ــوم 10 فبراي ــادن، ي و المع

المديــر العــام للوكالــة المغربيــة للنجاعــة الطاقيــة، ومســؤولين 

عــن المكتــب الوطنــي للكهربــاء و المــاء الصالــح للشــرب، يــوم 

ــر  ــاح، وزي ــز الرب ــيد عزي ــر 2020، و الس ــن 17 فبراي االثني

الطاقــة و المعــادن و البيئــة، يــوم األربعــاء 19 فبرايــر 2020.

ــب  ــى دراســة الجوان ــذه ، ال و خصصــت جلســات االســتماع ه

ــى  ــي قطــاع الغــاز الطبيعــي، وكــذا إل ــة بالمنافســة ف ذات الصل

ــة  ــة ومقارب ــد رؤي ــوف عن ــن الوق ــس م ــاء المجل ــن أعض تمكي

مختلــف هــذه المؤسســات  بخصــوص مقتضيــات مشــروع 

ــة  ــاط التدبيري ــا لألنم ــة تقييمه ــك لمعرف ــون 94.17، وكذل القان

فــي مجــاالت التزويــد ، والنقــل، والتوزيــع، والتعرفــة، والضبــط 

داخــل القطــاع ، والمقترحــة مــن طــرف مشــروع القانــون 

ــور. المذك

وتجــدر االشــارة الــى أن المجلــس يتوخــى مــن خــالل جلســات 

الكفيلــة  المعلومــات  التوفــر علــى  اإلنصــات والعمــل هاتــه 

بعيــن  يأخــد  المشــروع،  هــذا  حــول  رأي  إبــداء   ، بتمكينــه 

االعتبــار جميــع الجوانــب المرتبطــة بوضعيــة المنافســة داخــل 

ــي. ــاز الطبيع ــوق الغ س

ــق  نظــم المجلــس ورشــة عمــل لدراســة مشــروع خل
المقيــاس الوطنــي للمنافســة، يــوم الثالثــاء 18 فبرايــر 

2020 بمقــره بالربــاط.

وقــد مكنــت أشــغال هــذه الورشــة مــن الوقــوف علــى 
حصيلــة التطــورات الراهنــة فــي مجــال المقاييــس 
ــد  ــي، لتحدي ــي والدول ــتوى الوطن ــى المس ــة عل االقتصادي

المنهجيــة الكفيلــة إلعــداد أرضيــة أو قاعــدة معلومــات 
خاصــة لوضــع األداة االقتصاديــة 

التنافســي الوطنــي،  النشــاط  لتتبــع  األكثــر نجاعــة 
األكثــر  االقتصــادي  الحســاب  واستشــراف وســائل 

مالئمــة لوضــع هــذا المقيــاس.  



                                             مجلس المنافسة ووكالة المغرب العربي لألنباء:
جميعا من أجل االرتقاء بثقافة المنافسة

تكوين المقررين في صلب األوراش الكبرى لمجلس المنافسة

7

العربــي  المغــرب  ووكالــة  المنافســة  مجلــس  وقــع 
ــى  ــوج إل ــة الول ــس امكاني ــا يخــول للمجل ــاء، اتفاق لألنب
تغطيــات »مــاب خدمــات«، وهــي خدمــة خاصــة 
تضعهــا الوكالــة رهــن اشــارة زبنائهــا المميزيــن.

بفضل هذا اإلتفاق، ستضع الوكالة رهن إشارة 

ــس المنافســة، الوســائل البشــرية و أداة التواصــل  مجل
ــس. ــة أنشــطة المجل ــة ومواكب الالزمــة لتغطي

ــى  ــؤولين عل ــث المس ــاق، ح ــذا اإلتف ــوء ه ــى ض وعل
ــاء بعمــل  ــف و االرتق ــة التعري ــى أهمي المؤسســتين عل
ســلطة المنافســة عبــر االعــالم ، و أن الوكالــة العربيــة 
فــي  لألنبــاء حليــف اســتراتيجي و شــريك حقيقــي 
التواصــل، و ذلــك مــن أجــل المســاهمة فــي اشــعاع هذه 
المؤسســة الدســتورية للحكامــة مــن جهــة، و كــذا الرأي 
ــة و  ــد الكبــرى للمنافســة النزيهــة والعادل العــام بالفوائ
مــن جهــة أخــرى، اثــارة النقاشــات اإلعالميــة الكبــرى 
التــي مــن شــأنها أن تنــدد بالممارســات غير المشــروعة 

داخــل األســواق.

مجــال  فــي  المجلــس  عمــل  برنامــج  إطــار  فــي 
فــي  كفاءاتــه  تطويــر  إلــى  يهــدف  الــذي  التكويــن 
ــام  ــل القي ــن أج ــة، م ــون واقتصــاد المنافس ــال قان مج
بمهامــه األساســية وممارســته الفعالــة الختصاصاتــه ، 
ــة  نظــم مجلــس المنافســة بدعــم مــن المؤسســة المالي
الدوليــة »SFI«، فــرع لمجموعــة البنــك الدولــي، 
بمقــره بالربــاط أيــام 02 و03 مــارس 2020، دورة 
تكوينيــة لفائــدة مقرريــه، حــول تقنيــات التحريــات 
والتحقيقــات والبحــث فــي مجــال الممارســات المنافيــة 

ــة. ــد المنافس لقواع

حــول  التكوينيــة  الــدورة  هــذه  تمحــورت  كمــا 
جلســات  تنظيــم  مجــال  فــي  المعتمــدة  المقاربــات 
التدليســية  الممارســات  رصــد  وطــرق  اإلنصــات، 
دخــول  وشــروط  بأســس  االلمــام  إلــى  باإلضافــة 

االماكــن وتفتيشــها. وســتأخذ هــذه الــدورات شــكل 

جلســات الكتساب معارف نظرية، وكذا محاكاة حاالت 
عمليــة وواقعية، ســهروا مقــررو المجلس على تنفيذها.

وينــدرج هــذا التكويــن فــي إطــار اتفــاق الشــراكة الــذي 
يربــط بيــن الطرفيــن، فــي ينايــر 2020.

خبيريــن  اشــراف  تحــت  الــدورة  هــذه  ونظمــت 
مرموقيــن فــي هــذا الميــدان. يتعلــق األمــر بالمســؤول 
المكلــف بتســيير شــؤون قســم مكافحــة االحتــكار 
بــوزارة العــدل األمريكيــة، والــذي زاول ســابقا مهــام 
مكلــف   ،»FBI« الفيدرالــي  التحقيقــات  بمكتــب 
ببرنامــج مكافحــة االحتــكار. فيمــا يمــارس الخبيــر 
الثانــي مهــام اقتصــادي متمكــن فــي طــرق المنافســة 

وسياســة الســوق بمجموعــة البنــك الدولــي.
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نظــم مجلــس المنافســة و اللجنــة الوطنيــة لحمايــة 
المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، يــوم 04 مــارس 
2020، بالربــاط، نــدوة وطنيــة تحت عنــوان: »قانون 
المنافســة  وحماية المعطيات الشــخصية«. و لقد شارك 
ــة بالموضــوع،  ــات المعني ــاء المؤسس ــذا اللق ــالل ه خ
و  وطنييــن  خبــراء  وكــذا  المؤسســتين،  وشــركاء 
دولييــن و تمحــور هــذا اللقــاء حــول الميكانيزمــات 
ــي مــن شــأنها أن تحمــي الســوق مــن الممارســات  الت
غيــر المشــروعة، فــي الوقــت الــذي تشــكل فيــه رقمنــة 
للمســتهلك. الشــخصية  للحيــاة  المعلومــات ضــررا 

كمــا تــدارس المشــاركون فــي هــذه النــدوة، العالقــات 
ــات الشــخصية  ــة المعطي ــون المنافســة وحماي ــن قان بي
مــن أجــل حكامــة المنافســة فــي األســواق، وكــذا حماية 
محكمــة للمعطيات الشــخصية لتحســين منــاخ األعمال.

المعلومــات  تبــادل  إلــى  اللقــاء،  كمــا تطــرق هــذا 
والتشــاور والتنظيــم المشــترك ألنشــطة التحســيس. 
وهكــذا فإنهــا تجعــل مــن حمايــة المعطيــات الشــخصية 
اشــكالية افقيــة وعامــال لتقويــة تطبيــق قانون المنافســة. 
كمــا أنهــا توجــه قانــون المنافســة نحــو المســاهمة 
الشــخصي. الطابــع  ذات  المعطيــات  احتــرام  فــي 
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المؤاخــذات،  علــى  االعتــراض  عــدم  اجــراءات  إن 
رقــم  القانــون  مــن   37 المــادة  بأحــكام  مؤطــرة 
والمنافســة. األســعار  بحريــة  المتعلــق   104.12

هــذه المســطرة تســمح إذن للمقــاوالت أو المؤسســات المتورطــة 
فــي اطــار ملف نزاعــي المتعلق بالممارســات المنافية للمنافســة، 
المبلغــة  المؤاخــذات  علــى  لالعتــراض  الطوعــي  بالتخلــي 
مــن طــرف مجلــس المنافســة و فــي بعــض األحيــان تقديــم 
ــا  ــة و انطالق ــض الغرام ــل تخفي ــي المســتقبل، مقاب ــات ف التزام
ــر: ــة عناص ــطرة بثالث ــذه المس ــز ه ــف، تتمي ــذا التعري ــن ه م

المعنيــة  المؤسســات  أو  الشــركات  علــى  يجــب   •
للمؤاخــذات  االعتــراض  عــن  التخلــي  بالنــزاع 
للمجلــس. التحقيقــات  مصالــح  طــرف  مــن  المعلنــة 

ــازل، تخفيضــا فــي الغرامــة بمنحــة المجلــس  ــل هــذا التن • يقاب
للشــركات والمؤسســات المعنيــة والمســتفيدة مــن المســطرة.

ــى  ــراض عل ــدم االعت ــازل عــن حــق ع ــى أن التن ــة إل • إضاف
المؤاخــذات، يمكــن للشــركات والمؤسســات المســتفيدة أن تتعهــد 
أو تلتــزم بتعديــل ممارســاتها داخــل الســوق فــي المســتقبل. 
ــه  ــدات، يمكن ــذه التعه ــى ه ــس عل ــق المجل ــا واف ــة م ــي حال وف
مســبقا. المخففــة  الغرامــة  لمبلــغ  إضافــي  تخفيــض  منــح 

المعنيــة  لألطــراف  يمكــن  ال  الحــاالت  جميــع  وفــي 
تعاونــت  إذا  إال  المســطرة  هــذه  مــن  االســتفادة 
المجلــس. مصالــح  مــع  ملتــزم  و  جــدي  بشــكل 

ولذلــك، يجــب عليهــا أن تتخلــى دون تحفــظ علــى الطعــن 
قانونيــة  حقائــق  أســاس  علــى  المبنيــة  العناصــر  فــي 
عنــد  عليهــا  يجــب  كمــا  المجلــس.  طــرف  مــن  المشــارة 
الفعلــي،  تنفيذهــا  تضمــن  أن  االلتزامــات  علــى  توقيعهــا 
األســواق.   داخــل  المنافســة  ســير  اعــادة  بذلــك  وتضمــن 

المؤاخــذات،  علــى  االعتــراض  عــدم  مســطرة  وتعتبــر 
بالفعــل  المقــاوالت  إجــراء ذو أهميــة كبــرى تســتفيد منهــا 
المعنيــة،  المقاولــة  يتيــح  المســطري  اإلجــراء  بهــذا  العمــل 
فــي االســتفادة مــن تخفيــف مهــم فــي الغرامــة المفروضــة 
مــن طــرف مــع الحصــول علــى وقــف ســريع للمســطرة.

ممــا ســيجنبها التــورط فــي مســاطر طويلــة المدى أمــام المجلس 
وكــذا المحاكــم، إضافــة إلــى الحفــاظ علــى ســمعتها واعفائها من 
التكاليف القانونية التي يمكن أن تترتب عن كل هذه االجراءات.

كمــا تمكــن هــذه المســطرة المقــاوالت أو المؤسســات التــي 
تطالــب اللجــوء إليهــا اإلســتفادة من جميــع الضمانات المســطرية 
الالزمــة الحتــرام حقــوق الدفــاع أي الحيــاد عــن طريــق الفصل 
بيــن وظائــف البحــث والتحــري الممارســة من طــرف التحقيقات 

والقــرارات المتخــذة مــن طــرف مجلــس المنافســة، حــق الولــوج 
إلــى الملــف وكــذا الحــق فــي االســتماع إليــه من طــرف المجلس.

وكمــا هــو منصوص عليــه في المادة 37 مــن القانون 104.12 
ــطرة  ــذه المس ــق ه ــة، تطبي ــعار والمنافس ــة األس ــق بحري المتعل
علــى كل حــاالت االتفاقــات بجميــع أشــكالها )أفقيــة أو عمودية(، 
وكذلــك فــي حــاالت اســتغالل وضع مهيمــن وكذا حــاالت التبعية  
االقتصاديــة و ممارســات االســعار المنخفضــة بصــورة تعســفية.

مــن جهــة اخــرى نســتنتج مــن أحــكام المــادة 37 مــن القانــون 
104.12 المذكــور، أنــه ال يمكــن تحريــك مســطرة عــدم 
ــي  ــروع ف ــم الش ــا يت ــد م ــذات إال بع ــى المؤاخ ــراض عل االعت
المســطرة الحضوريــة عــن طريــق تبليــغ المؤاخــذات للمقــاوالت 
المعنيــة عــن طريــق مصالــح التحقيــق التابعــة لمجلس المنافســة، 
طبقــا ألحــكام المــادة 29 فــي القانــون 104.12 المذكــور يجب 
ــة أو الهيئــة التــي ترغــب االســتفادة مــن مســطرة  علــى المقاول
ــي  ــا ف ــن حقه ــازل ع ــذات التن ــى المؤاخ ــراض عل ــدم االعت ع
منازعــة المؤاخــذات المبلغــة إليهــا، وفــق الشــروط المنصــوص 
المذكــور.  104.12 القانــون  فــي   37 المــادة  فــي  عليهــا 

ويجــب أن يأخــذ هــذا التنــازل بشــكل تصريــح مســجل فــي 
محضــر، تلتــزم عــن طريقــة المقاولــة بطريقــة واضحــة وكاملة 
ــي:  ــازع ف ــا ال تن ــر مشــروطة أنه ــن الغمــوض وغي ــة م وخالي

• حقيقة ومادية الممارسات المشبوه فيها من طرف مصالح التحقيق؛
طــرف  مــن  تجميعهــا  تــم  التــي  األدلــة  عناصــر   •
إثباتيــة  كوســائل  والمســتعملة  التحقيقــات  مصالــح 
؛ المعنيــة  المقــاوالت  إلــى  المبلغــة  المؤاخــذات  تدعــم 

ــات ــح التحقيق ــن طــرف مصال ــد م ــي المعتم ــيق القانون • التنس

لالســتفادة  تطمــح  التــي  المقــاوالت  مســؤوليات  مــدى   •
المثــارة الممارســات  يخــص  فيمــا  المســطرة  هــذه  مــن 

يتعلــق  فيمــا  ســيما  ال  المبلغــة  المؤاخــذات  صحــة   •
االحالــة  قبــول  المنافســة،  مجلــس  اختصــاص  بقواعــد 
االحالــة؛ لقبــول  والموضوعيــة  الشــكلية  والشــروط 

• مــدى قانونيــة مســاطر البحــث والتحقيــق التبليــغ المؤاخــذات .

ــازل فــي نفــس الوقــت حقائــق  كذلــك يجــب أن يشــمل هــذا التن
التــي تثبــت الممارســات المذكــورة وكــذا آثارهــا الســلبية علــى 
المنافســة، ومدتها وشــروط مشــاركتها في الممارسات المذكورة.

ومــع ذلــك، يمكــن للمقاولــة المعنيــة أن تدلــي بمالحظــات حــول 
ــة المنصــوص عليهــا فــي  ــة المالي ــي تحــدد العقوب العناصــر الت
الفصــل 39 مــن القانــون 104.12 هــذه العناصــر تشــكل 
مــدى خطــورة الحقائــق وكــذا أهميــة الضــرر االقتصــادي.



ركن قار
 منظومة المنافسة، مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن تلعب دورا مهما داخل

النموذج التنموي الجديد

المســتعملة  العموميــة  الماليــة  المــوارد  الدولــة عبــر وســائل  تدخــل  مــن  نــوع  هــي  الدولــة  اعانــة 
الدولــة  اعانــة  لمنــح  يمكــن  معــوزة.  اجتماعيــة  فئــات  دعــم  أو  معيــن  اقتصــادي  نشــاط  لتحضيــر 
االقتصــاد.     االنشــطة  أو  القطاعــات  لبعــض  تفضيليــة  امتيــازات  مــن  االســتفادة  عنهــا  يترتــب  أن 

 كما يمكن أن تخل بالمنافســة، جراء تفضيل المقاوالت المســتفيدة من الدعم على المقاوالت غير المســتفيدة.

يعتبر البيع المقيد، ممارســة تجارية بين الزبون والمزود، والمتمثل في اخضاع بيع منتوج ما القتناء منتوج 
آخــر الــذي ال يحتاجــه بالضــرورة المســتهلك. ويمكن لهذه الممارســة أن يكون لها آثار ســلبية على المنافســة، 
فــي حالــة مــا إذا كانــت المقــاوالت التــي تلجأ لهذه الممارســات في وضع مهيمن أو لديها ســلطة على الســوق.

قاموس المنافسة
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إن مجلــس المنافســة يتابــع بيقظــة وعــن كثــب تطــور 
ــا،  ــة كورون ــن جائح ــة ع ــة المترتب ــة االقتصادي الحال
ــر  ــا. ويعتب ــة األســواق ببالدن ــى وضعي ــا عل وتأثيراته
ــه  ــة، بتوجي ــذه األزم ــي له ــر الوطن ــس أن التدبي المجل
بالنموذجــي  وصفــه  يصــح  الملــك،  جاللــة  مــن 
ــر  ــا يعتب ــا. كم ــا ودولي ــا يجــري إقليمي ــع م ــة م مقارن
ــي  ــرة وف ــر الفقي ــو األس ــة نح ــراءات الموجه أن اإلج
ــكل  ــن المهي ــي القطاعي ــال ف ــة، والعم ــة هشاش وضعي
مــن  المتضــررة،  والمقــاوالت  المهيــكل،  وغيــر 
األزمــة. هــذه  انعكاســات  مــن  تخفــف  أن  شــأنها 

أن  إلــى  اإلشــارة  مــن  البــد  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
مجلــس المنافســة منــذ بــدء هــذه األزمــة أصــدر رأيــا 
بشــأن قــرار الحكومــة الرامــي إلــى تحديــد أثمنــة 
األساســية  والمــواد  الطبيــة،  واللــوازم  الكمامــات 
ــد  ــن تزوي ــا لتأمي ــة، وضمان ــات المضارب ــا لعملي تفادي
والمســتلزمات. المــواد  بهــذه  الوطنيــة  الســوق 

لكنهــا أظهــرت كذلــك طبيعــة التحديــات التــي تنتظرنا، 
بوضــع  اإلســراع  بضــرورة  جميعهــا  والمرتبطــة 
النمــوذج الوطنــي الجديــد للتنميــة، وهــو النمــوذج 
المدعــو إلــى تحديــد أولويــات جديــدة فــي اتجــاه توفيــر 
شــروط تحقيــق األمــن الغذائــي والصناعــي والصحــي 
واالجتماعــي والمالــي، معززا في اآلن نفســه، األســس 
واالقتصــاد  األخضــر  االقتصــاد  لتطويــر  الداخليــة 
الرقمــي، وذلــك باالعتمــاد علــى ميــزات المقارنــة التي 
ــة. ــرة ومتنوع ــي كثي ــي ه ــا، والت ــا بالدن ــر عليه تتوف

ــة  ــة وطني ــر منظوم ــإن تطوي ــق، ف ــذا األف ــن ه وضم
للمنافســة قويــة يعــد مكونــا رئيســيا لتحقيــق هــذه 
األهــداف. وبنــاءا عليــه فــإن المنافســة جــزء مــن الحــل 
الــذي تنكــّب عليــه بالدنــا لمواجهــة آثــار هــذه األزمــة     
، ومكــّون رئيســي للنمــوذج التنمــوي الجديــد المنشــود.



نــون  2019، نــدوة دوليــة حــول موضــوع: »سياســات و قا لمنافســة، خــالل شــهر نونبــر  نظــم مجلــس ا
المنافســة، تجــارب وطنيــة وشــراكة دوليــة«.

الســادس،  محمــد  الملــك  الجاللــة  لصاحــب  الســامية  الرعايــة  تحــت  المنظمــة  النــدوة،  هــذه  شــهدت  قــد  و 
وكــذا  دوليــة،  ومنظمــات  العالــم،  عبــر  المنافســة  ســلطات  مــن  العديــد  و  الوطنيــة،  المؤسســات  مشــاركة 
خبــراء و أخصائييــن فــي قانــون واقتصــاد المنافســة، مــن أجــل تبــادل التجــارب و الممارســات الجيــدة حــول 
إشــكاليات ذات راهنيــة و مرتبطــة بنظامــة المنافســة، و علــى وجــه الخصــوص وقــع الرقمــي علــى المنافســة.

وقــد كان مــن بيــن المدعويــن لهــذا اللقــاء الســيد »فردريــك جينــي« رئيــس لجنــة المنافســة بمنظمــة التعــاون والتنميــة 
االقتصاديــة، الــذي أجــرى عــدة اســتجوابات مــع منابــر إعالميــة مغربيــة، نوجــز فيمــا يلــي أهــم رســائلها و افكارهــا:

أنشطة دولية
 حسب السيد »فردريك جيني«، رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون و التنمية االقتصادية : قام المغرب باختيار
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بالمغــرب  المنافســة  مجلــس  تفعيــل  إعــادة  بشــأن 
نبــأ  بالمغــرب  المنافســة  تفعيــل مجلــس  إعــادة  »تعتبــر 
وإلفريقيــا.  المغربــي  لالقتصــاد  بالنســبة  للغايــة  ســارا 
خاللهــا  كان  وضعيــة  مــن  المجلــس  هــذا  انتقــال  إن 
ولكــن  المنافســة،  روح  تطويــر  مســتوى  علــى  نشــيطا 
القانــون،  لتنفيــذ  الفعليــة  الوســائل  علــى  متوفــر  غيــر 
وســائل  علــى  متوفــرة  مســتقلة  ســلطة  وضعيــة  إلــى 
التجــاوزات  زجــر  مــن  لتمكينــه  التحــري  و  البحــث 
مــن  و  الدفــاع  لحقــوق  احتــرام  فــي  الواضحــة، 

ــواق،  ــي األس ــة ف ــوس للمنافس ــين الملم ــك التحس ــأن ذل ش

لقــد  بالمغــرب.  االقتصــادي  النســيج  فعاليــة  وتعزيــز 
اختــار المغــرب إرســاء الممارســات الجيــدة الجاريــة فــي 
ــر  ــم. ويعتب ــر العال ــي عب ــدان االقتصــاد الليبرال ــة بل أغلبي
ــدان  ــى مســتوى البل ــه عل ــار وجيهــا نظــرا ألن هــذا االختي
فــإن  المغــرب،  المتواضــع مثــل  المقــارن  الحجــم  مــن 
مخاطــر التمركــز االقتصــادي مرتفعــة علــى المســتوى 
األســري، وتــؤدي إلــى اســتغالل تعســفي أو إقصــاء«

 بشأن إعادة تفعيل مجلس المنافسة بالمغرب
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العدالة االجتماعية و المنافسة

 التحديات الجديدة للنظامة التنافسية إزاء مستلزمات الرقمنة

اللعبــة  عــن  االقتصاديــة  الالمســاواة  تنتــج  أن  »يمكــن 
النجــاح  مــن  معينــة  مقــاوالت  تتمكــن  حيــن  التنافســية 
أكثــر مــن مقــاوالت أخــرى، فــي االســتجابة لتطلعــات 
عــن  الفاعليــن  بعــض  يعبــر  حيــن  أو  المســتهلكين، 
إبداعاتهــم التــي تســتحق التنويــه. إن هــذه الالمســاواة 
فــي  اإليجابيــة  المســاهمة  ألن  متكافئــة،  غيــر  ليســت 
لكــن  االقتصــادي.  بالتقــدم  مكافأتهــا  تتــم  المجتمــع 
عــن  أيضــا  تنتــج  أن  يمكــن  االقتصاديــة  الالمســاواة 
ــة،  ــن المنافس ــن م ــون محميي ــن يظل ــن الذي ــض الفاعلي بع
الوقــت  فــي  االحتــكار،  ريــع  مــن  يســتفيدون  و 
مــن  آخــرون  اقتصاديــون  فاعلــون  فيــه  يعانــي  الــذي 
أو  االقتصاديــة  األنشــطة  بعــض  ولــوج  عنــد  حواجــز 
المحمييــن  أولئــك  مــن  يتعرضــون  أو  المهــن،  بعــض 
إن  متحملــة.  أو غيــر  مبــررة  لتكاليــف غيــر  اقتصاديــا 

هــذه الالمســاواة االقتصاديــة التــي تمــس جــزءا هامــا 
كفاءاتهــا  مــن  اســتفادتها  دون  تحــول  الســاكنة،  مــن 
للتبذيــر  مصــدرا  فحســب  ليســت  وهــي  مبادراتهــا،  و 
متكافئــة«. غيــر  أيضــا  لكنهــا  للمجتمــع  بالنســبة 

ــى  ــى القضــاء عل ــة إل ــة المنافس ــون وسياس ــدف قان »ويه
هــذه  و  الولــوج،  عنــد  الحواجــز  و  االحتــكارات  ريــع 
وســائل هامــة لمحاربــة الالمســاواة االقتصاديــة تمكــن 
دون  الوطنــي  االقتصــاد  فــي  المســاهمة  مــن  الجميــع 
العــادل«. غيــر  اإلقصــاء  أو  االســتغالل  مــن  خــوف 

تكميلــي  المنافســة  ســلطات  نشــاط  فــإن  هكــذا  و 
ألنشــطة الســلطات العموميــة، التــي تهــدف مــن خــالل 
تمكيــن  إلــى  أساســا  الصحــة  و  التربيــة  سياســات 
مواردهــم« مــن  األمثــل  االســتفادة  مــن  المواطنيــن 

المنافســة  قانــون  علــى  المطروحــة  التحديــات  »تعتبــر 
نظــرا  متعــددة  الرقمــي  االقتصــاد  تطــور  بســبب 
ــكارات  ــور ابت ــى ظه ــؤدي إل ــذي ي ــي ال ــا الدينام لطابعه
التقليــدي  التعريــف  فــي  النظــر  تعيــد  للقطيعــة 
أشــكال  بــزوغ  إلــى  أيضــا  يــؤدي  كمــا  لألســواق، 
للمقاولــة  تصورنــا  تعتبــر  للغايــة  جديــدة  تنظيميــة 
بتطويــر  كذلــك  يرخــص  كمــا  التسلســلية،  و  الممركــزة 
بواســطة  االســتغالل  تعتمــد  للتدبيــر  جديــدة  طــرق 
األســواق  مســتوى  علــى  تعمــل  رقميــة  منصــات 
أخيــرا  يمكــن  و  التشــبيك،  آثــار  ويســهل  المعنيــة، 
المتوفــرة  المعطيــات  مــن  هائلــة  كميــات  معالجــة  مــن 
بصفــة تلقائيــة أو غيــر تلقائيــة مــن لــدن الــرواد، مــع 
ــن  ــر ممك ــذي يظــل غي ــات ال تشــخيص األســعار و الخدم

يطــرح  أخــرى  جهــة  ومــن  التقليديــة،  األســواق  فــي 

اســتعمالها«. و  الشــخصية  المعطيــات  امتــالك  مشــكل 

»إن ســلطات المنافســة ملتزمــة خصوصــا فــي منظمــة 
التعــاون و التنميــة االقتصاديــة، بالتفكيــر فــي مالءمــة 
الرقمــي«. االقتصــاد  مــع  للتحليــل  التقليديــة  وســائلها 

تطوريــن  يتطلــب  الرقمــي  االقتصــاد  بــزوغ  »إن 
علــى  المنافســة  ســلطات  توفــر  جهــة  مــن  مؤسســيين: 
أخصائييــن فــي االقتصــاد الرقمــي مــن أجــل فهــم رهانــات 
جهــة  مــن  و  المطروحــة،  المعامــالت  أو  الممارســات 
ــة  ــلطات المنافس ــن س ــي بي ــاون الدول ــيع التع ــرى توس أخ
ــي تطرحهــا الممارســات  ــات الت مــن أجــل معالجــة التحدي
الــدول.« المتعــددة  الطبيعــة  ذات  المعامــالت  أو 
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مجموعــة  مــع  الشــراكة  إطــار  فــي 
مجلــس  حضــر  الدولــي،  البنــك 
العــام  الجمــع  أشــغال  المنافســة 
الدولــي  البنــك  لمجموعــة  الســنوي 
المنعقــدة  الدولــي،  النقــد  وصنــدوق 
19 أكتوبــر  14 إلــى  بواشــنطن مــن 
المنافســة  2019. ولقــد مثــل مجلــس 
خــالل هــذا اللقــاء الســيد عبــد اللطيــف 
المجلــس رئيــس  نائــب  المقــدم، 

أشــغال  فــي  المنافســة  مجلــس  ســاهم 
الدوليــة  للشــبكة   الســنوي  اللقــاء 
انعقــدت  التــي   )ICN( للمنافســة 
إلــى   15 فــي  بكلومبيــا  بقرطاجنــة 
شــكلت  ولقــد   .2019 مــاي   17
الوطنيــة  للهيئــات  التظاهــرة  هــذه 
هــذه  فــي  األعضــاء  للمنافســة 
تبــادل  فرصــة  الدوليــة،  الشــبكة 
المحققــة  اإلنجــازات  حــول  التجــارب 
الســنوية  والدالئــل  الوســائل  ولتقديــم 
مجموعــات  طــرف  مــن  المنجــزة 
الشــبكة. لهــذه  المنتميــة  العمــل 

هــذا  فــي  المنافســة  مجلــس  مثــل  و   
عبــد  الســيد  مــن  كل  الهــام،  اللقــاء 
الغنــي اســنينة، نائــب الرئيــس، و الســيد 
مستشــار عضــو  المحسوســي،  العيــد 

ــدى  ــي المنت ــة ف ــس المنافس ــاهم مجل س
العربيــة،  للــدول  للمنافســة  العالمــي 
منظمــة  بيــن  بشــراكة  المنظــم 
التنميــة  و  للتجــارة  المتحــدة  األمــم 
التعــاون  منظمــة  و   ،)CNUCED(
 ،)OCDE( االقتصاديــة  التنميــة  و 
االجتماعيــة  و  االقتصاديــة  واللجنــة 
الغربيــة  آلســيا  المتحــدة  لألمــم 
)ESCIA(. ويتعلــق األمــر بالمنتــدى 
بيــروت  فــي  نوعــه،  مــن  األول 
 2020 ينايــر   24 و   23 يومــي 
مجلــس  رئيــس  نائبــا   فيــه  وســاهم 
بنيوســف  جيهــان  الســيدة  المنافســة 
المجيــد ابوعبــد  حســن  والســيد 

فــي  المنافســة  مجلــس  شــارك  كمــا 
ــا  ــي نظمته ــة، الت ــدوة الدولي أشــغال الن
مــع  بشــراكة  العامــة  النيابــة  رئاســة 
العــدل  ووزارة  التجــارة،  وزارة 
ــر  14 فبراي 13 و  ــام  ــن أي األمريكيتي
مثــل  ولقــد  البيضــاء.  بالــدار   2020
الرفيــع  اللقــاء  هــذا  فــي  المجلــس 
المستشــار  العضــو  المســتوى، 
الطالبــي العزيــز  عبــد  الســيد 
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