رأي
مج ـ ــلس المنافس ـ ــة
حول مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم المادة  2-78من
القانون رقم  15.95المتعلق بمدونة التجارة
كما تم تتميمه وتعديله لسن أحكام خاصة بآجال األداء

ر19/2/

« وبنفــس العــزم ،فــإن التعاقــد االقتصــادي الجديــد ،يقتضــي االهتمــام بمنظومــة
اإلنتــاج االقتصــادي ،وإذكاء روح المبــادرة الحــرة ،خاصــة من خالل تشــجيع المقاوالت
الصغــرى والمتوســطة ،بمــا ينســجم مــع روح الدســتور الجديــد ،الــذي يكــرس دولــة
القانــون فــي مجــال األعمــال ،ومجموعــة مــن الحقــوق والهيئــات االقتصاديــة ،الضامنة
لحريــة المبــادرة الخاصــة ،ولشــروط المنافســة الشــريفة ،وآليــات تخليــق الحيــاة
العامــة ،ولضوابــط زجــر االحتــكار واالمتيــازات غيــر المشــروعة ،واقتصــاد الريــع،
والفســاد والرشــوة» .

مقتطــف مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الثانيــة عشــرة
لعيــد العــرش المجيــد ،بتاريــخ  28شــعبان  1432الموافــق لــ 30يوليــو .2011

مجلــس املنافســـة
شارع التني ،محج الرياض سانتر
عمارة  7و ،8الطابق الرابع ،حي الرياض  -الرباط
الهاتف0537752810 - 0537756216 :
اإليداع القانوني 2019MO3510 :
ردمك 978-9920-38-105-5 :
مجلــس املنافســـة
طباعة :البيضاوي

طبقــا لمقتضيــات القانــون  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة ،توصــل المجلــس بإحالــة
مــن رئيــس مجلــس المستشــارين بتاريــخ 7جمــادى الثانيــة  1440الموافــق لـــ  13فبرايــر
 ،2019مــن أجــل إبــداء الــرأي حــول مقتــرح قانــون يتعلــق بتغييــر وتتميــم المــادة  2-78مــن
القانــون رقــم  15.95المتعلــق بمدونــة التجــارة كمــا تــم تتميمــه وتعديلــه ،وذلــك لســن أحــكام
خاصــة بآجــال األداء الخاصــة بالنقــل الطرقــي للبضائــع.
وفــي هــذا الصــدد ،وبنــاء علــى مقتضيــات القانــون  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة
والقانــون  104.12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة ،وبعــد االســتماع إلــى المقــرر العــام
ومقــرر طلــب الــرأي ،صــادق مجلــس المنافســة باإلجمــاع ،خــال اجتمــاع اللجنــة الدائمــة
المنعقــد فــي  9شــوال  1440الموافــق لـــ  13يونيــو  ،2019علــى هــذا الــرأي.

رأي مجلس المنافسة
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رأي مجــلس المنافســة
حــول مقتــرح قانــون يتعلــق بتغييــر وتتميــم المــادة  2-78مــن القانــون رقــم  15.95المتعلــق
بمدونــة التجــارة كمــا تــم تتميمــه وتعديلــه لســن أحــكام خاصــة بآجــال األداء
إن مجلس المنافسة،
 بنــاء علــى القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم  1.14.117الصــادرفــي  2رمضــان  30( 1435يونيــو )2014؛
 وبنــاء علــى القانــون رقــم  104.12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.116الصــادر فــي  2رمضــان  30( 1435يونيــو )2014؛
 وبنــاء علــى المرســوم رقــم  2.14.652الصــادر فــي  8صفــر ( 1436فاتــح ديســمبر  )2014بتطبيــق القانــون رقــم 104.12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة؛
 وبنــاء علــى المرســوم رقــم  2.15.109الصــادر فــي  16شــعبان  04( 1436يونيــو  )2015بتطبيــق القانــون رقــم 20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة؛
 وبنــاء علــى طلــب الــرأي الــوارد مــن طــرف مجلــس المستشــارين بتاريــخ 7جمــادى الثانيــة  1440الموافــق لـــ  13فبرايــر 2019حــول مقتــرح قانــون يتعلــق بتغييــر وتتميــم المــادة  2-78مــن القانــون رقــم  15.95المتعلــق بمدونــة التجــارة كمــا
تــم تتميمــه وتعديلــه لســن أحــكام خاصــة بآجــال األداء ،والمســجل لــدى األمانــة العامــة لمجلــس المنافســة تحــت عــدد
21/S/19؛
s

 وبناء على القرار رقم  15/19القاضي بتعيين مقرر للموضوع؛ وبعــد مراســلة رئيــس مجلــس المستشــارين لتمديــد أجــال البــث فــي الملــف الكتمــال عناصــره وموافقتــه بواســطةرســالته المؤرخــة فــي  24شــعبان  30( 1440ابريــل )2019؛
 وبعــد تقديــم المقــرر العــام ومقــرر طلــب الــرأي لمشــروع الــرأي خــال اجتمــاع اللجنــة الدائمــة للمجلــس بتاريــخ 9شــوال  1440الموافــق لـــ  13يونيــو 2019؛
أصدر الرأي التالي:
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 - Iتقديم طلب الرأي
توصــل مجلــس المنافســة بطلــب رأي مــن مجلــس المستشــارين بتاريــخ 7جمــادى الثانيــة  1440الموافــق لـــ  13فبرايــر
 ،2019وهــو الطلــب الــذي ســجل باألمانــة العامــة للمجلــس تحــت عــدد . 21/ S/19
1

حيــث إن رئيــس مجلــس المستشــارين يطلــب بموجبــه ،وفقــا ألحــكام المــادة  5مــن القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس
المنافســة ،إبــداء رأي حــول مقتــرح قانــون يتعلــق بتغييــر وتتميــم المــادة  2-78مــن القانــون رقــم  15.95المتعلــق بمدونــة
التجــارة كمــا تــم تتميمــه وتعديلــه ،وذلــك لســن أحــكام خاصــة بآجــال األداء.
وقــد أرفــق طلــب الــرأي بنســخة مــن مقتــرح القانــون المذكــور أعــاه كمــا أحيــل علــى مجلــس المستشــارين بتاريــخ
 24ربيــع األول  1440الموافــق لـــ  3دجنبــر  ،2018مــن طــرف رئيــس فريــق االتحــاد العــام لمقــاوالت المغــرب والــذي
اقتــرح إضافــة فقــرة جديــدة فــي آخــر المــادة  2-78الســالفة الذكــر ،تقضــي بتحديــد آجــال قصــوى ألداء ثمــن النقــل
المتفــق عليهــا ،واعتبــر مــن خــال ورقــة تقديميــة لمقتــرح القانــون أن قطــاع النقــل الطرقــي مــن أهــم القطاعــات
الخدماتيــة الفعالــة ،والمؤثــرة فــي القطاعــات اإلنتاجيــة إال أنــه مــازال يعانــي مــن عــدة اختــاالت كاندحــار األســعار،
وتحكــم اآلمريــن بالنقــل فــي مســتوى أســعار ســوق النقــل الطرقــي للبضائــع ،وعــدم احتــرام مــدة أداء فواتيــر العمليــات
المنجــزة لحســابها مــن طــرف الشــركات النقليــة إال بعــد أمــد طويــل قــد يفــوق ثالثــة أشــهر ،وأن ذلــك مــن شــأنه أن
يحــدث اضطرابــا فــي خزينــة المقاولــة النقليــة وعجــزا فــي ماليتهــا ،ممــا يــؤدي ،وفــق رأيــه ،إلــى إفــاس العديــد مــن
المقــاوالت الفاعلــة فــي نقــل البضائــع عبــر الطــرق لفائــدة الغيــر ،كمــا تضمنــت الورقــة التقديميــة عرضــا لدواعــي
المقتــرح وأهدافــه كمــا يلــي:
دواعي تقديم مقترح القانون:
 غياب مقتضى في مدونة التجارة يحدد المدة الزمنية القصوى ألداء ثمن النقل ابتداء من تاريخ الفوترة؛ التأخير المفرط في أداء فواتير النقل وآثارها على خزينة المقاوالت.األهداف:
 تمكيــن الناقــل واآلمــر بالنقــل مــن تدبيــر العالقــة التجاريــة بينهمــا عبــر آليــة قانونيــة ملزمة للطرفيــن بخصوصآجــال أداء ثمــن النقــل؛
 تحسين مالية المقاولة النقلية؛ جذب القطاع غير المنظم وإدماجه في القطاع المنظم.قبول طلب الرأي:
يتبيــن مــن خــال طلــب الــرأي والــذي تقــدم بــه رئيــس مجلــس المستشــارين ،أن الموضــوع المعــروض علــى أنظــار مجلــس
المنافســة فــي نازلــة الحــال يشــكل مقتــرح قانــون يتعلــق بتغييــر وتتميــم المــادة  2-78مــن القانــون رقــم  15.95المذكــور
كمــا تــم تتميمــه وتعديلــه.
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وبالنظــر للصالحيــات االستشــارية الممنوحــة لمجلــس المنافســة إلبــداء الــرأي فــي مقترحــات القوانيــن والتــي تقــدم
حصريــا مــن طــرف اللجــان الدائمــة للبرلمــان وفــق أحــكام النظاميــن الداخلييــن لمجلســي البرلمــان طبقــا لمقتضيــات
الفقــرة األولــى مــن المــادة  5مــن القانــون رقــم  20.13المذكــور.
وحيــث أن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين يخــول لرئيســه أن يحيــل علــى المؤسســات والهيئــات المنصــوص
عليهــا فــي المــادة  281مــن هــذا النظــام ومــن بينهــا مجلــس المنافســة ،طلــب استشــارة بخصــوص مقترحــات القوانيــن
المعروضــة علــى المجلــس بنــاء علــى طلــب رئيــس فريــق أو لجنــة دائمــة وذلــك وفقــا لمقتضيــات المــادة  282مــن النظــام
الداخلــي المذكــور أعــاه.
وحيــث أن الغايــة مــن استشــارة مجلــس المنافســة هــي تقديــم معطيــات إلثــراء دراســة مقتــرح القانــون الســابق الذكــر،
والتــي تقــوم بهــا اللجنــة الدائمــة لمجلــس المستشــارين المكلفــة بقطــاع الفالحــة والقطاعــات اإلنتاجيــة وذلــك حســب مــا
جــاء فــي مراســلة رئيــس مجلــس المستشــارين بتاريــخ  19رجــب  1440الموافــق لـــ  27مــارس .2019
وبالتالــي فــإن الجهــة الطالبــة للــرأي والمتمثلــة فــي مجلــس المستشــارين ،تتوفــر علــى الصفــة التــي تؤهلهــا الستشــارة
مجلــس المنافســة فــي مقترحــات القوانيــن ،وكــذا فــي كل مســألة مبدئيــة متعلقــة بالمنافســة.
وتبعا لذلك ،فإن طلب الرأي المذكور مقبول من حيث الشكل.
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 - IIالتحليل القانوني لطلب الرأي
يتعلــق مقتــرح القانــون المعــروض علــى أنظــار مجلــس المنافســة ،بتغييــر وتتميــم المــادة  2-78مــن القانــون رقــم 15.95
المتعلــق بمدونــة التجــارة كمــا تــم تتميمــه وتعديلــه ،والتــي تنــص علــى مــا يلــي:
«يحــدد أجــل آداء المبالــغ المســتحقة فــي ســتين يومــا ابتــداء مــن تاريــخ التوصــل بالســلع أو تنفيــذ الخدمــة المطلوبــة إذا
لــم يتفــق األطــراف علــى تحديــد أجــل لــأداء.
عندمــا يتفــق األطــراف علــى أجــل ألداء المبالــغ المســتحقة ،فــإن هــذا األجــل ال يمكــن أن يتجــاوز تســعين يومــا ابتــداء
مــن تاريــخ التوصــل بالســلع أو تنفيــذ الخدمــة المطلوبــة.
غيــر أن األجليــن المذكوريــن فــي الفقرتيــن الســابقتين يحتســبان عندمــا يتعلــق األمــر بمؤسســة عموميــة مــن المؤسســات
العموميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة  1-78أعــاه ابتــداء مــن تاريــخ معاينــة الخدمــة المنجــزة كمــا هــي محــددة فــي
األحــكام التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.
وإذا اتفــق األطــراف علــى إنجــاز معامــات تجاريــة فيمــا بينهــا بصفــة دوريــة ال تتعــدى شــهرا واحــدا ،يحتســب األجــان
المنصــوص عليهمــا فــي الفقرتيــن األولــى والثانيــة أعــاه ابتــداء مــن أول الشــهر الموالــي».
يتبيــن مــن خــال تحليــل هــذه المقتضيــات القانونيــة التــي جــاء بهــا المشــرع فــي مدونــة التجــارة كما تــم تتميمهــا وتعديلها
بخصــوص آجــال األداء ،أن أحكامهــا خصــت بشــكل عــام جميــع القطاعــات دون أن تســتثني أو تميــز أو تســتهدف قطاعــا
معينــا ،كمــا أنهــا وضعــت بنــاء علــى دراســة شــمولية تهــدف إلــى تحقيــق التــوازن داخــل جميــع القطاعــات ،وأن إمكانيــة
خضــوع هــذه اآلجــال إلرادة األطــراف تبيــن مــدى قابليــة توافقهــا مــع حــاالت مختلفــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن الهــدف مــن تقنيــن آجــال األداء فــي المعامــات التجاريــة والتقليــص منهــا يتمثــل فــي ضمــان
عــدم اإلضــرار بالتوازنــات الماليــة للمقــاوالت التــي تؤثــر علــى قدرتهــا التنافســية وخاصــة الصغــرى والمتوســطة منهــا
أو حديثــة التأســيس.
فــي حيــن أن مقتــرح القانــون المعــروض علــى أنظــار مجلــس المنافســة يهــدف إلــى إضافــة أحــكام تخــص آجــال األداء
متعلقــة بقطــاع النقــل الطرقــي بشــكل حصــري ،تختلــف تمامــا عــن تلــك التــي اعتمدتهــا مقتضيــات المــادة  2-78مــن
القانــون الســالف الذكــر وبذلــك تســتثنيه عــن باقــي القطاعــات اإلنتاجيــة ،وقــد ورد بنــص الفقــرة المقترحــة مــا يلــي:
«وبالنســبة للنقــل الطرقــي للبضائــع لحســاب الغيــر ،وكــراء المركبــات بســائق أو بدونــه ،والوكالــة بالعمولــة وكــذا ألنشــطة
التعشــير ،الوكيــل البحــري والوكيــل بالعمولــة ووســيط شــحن وكيــل بالجمــارك ،فــإن آجــال أداء ثمــن النقــل المتفــق عليهــا
ال يمكــن أن تتجــاوز ثالثيــن يومــا ( )30كحــد أقصــى ابتــداء مــن تاريــخ الفوتــرة».
وفــي هــذا الصــدد وجبــت اإلشــارة إلــى أن القانــون رقــم  49.15المغيــر والمتمــم للقانــون رقــم  15.95المتعلــق بمدونــة
التجــارة ســبق لــه أن ســن أحكامــا خاصــة بآجــال األداء فــي مادتيــه  3و ،4تعنــى ببعــض الحــاالت االســتثنائية التــي
يمكــن أن تراعــى فيهــا خصوصيــة وموســمية بعــض القطاعــات لتحديــد أجــل مغايــر لألجــل األقصــى المنصــوص عليــه
فــي المــادة  2-78مــن القانــون رقــم  15.95المذكــور وذلــك علــى أســاس دراســات موضوعيــة تعتمــد تحليــا للمعطيــات
الخاصــة لهــذه القطاعــات وبموجــب مرســوم يتخــذ بعــد استشــارة مجلــس المنافســة ،وهــي نافــذة فتحهــا المشــرع
مراعــاة لطبيعــة وخصائــص بعــض القطاعــات.
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مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم المادة  2-78من القانون رقم  15.95المتعلق بمدونة التجارة كما تم تتميمه وتعديله لسن أحكام خاصة بآجال األداء

 - IIIاآلثــار المتوقعــة لمقتــرح القانــون علــى وضعيــة المنافســة فــي ســوق النقــل الطرقــي
للبضائع
إن جلســات االســتماع التــي تــم تنظيمهــا مــن طــرف مصالــح التحقيــق التابعــة لمجلــس المنافســة والتــي همــت الفاعليــن

والمتدخلين األساســيين في هذا القطاع ،وهم :وزارة التجهيز والنقل واللوجســتيك والماء ،ووزارة الصناعة واالســتثمار
والتجــارة واالقتصــاد الرقمــي ،ووزارة االقتصــاد والماليــة ،والمركزيــات النقابيــة والمنظمــات المهنيــة ،إضافــة إلــى
دراســة الوثائــق المرفقــة بالملــف ،أبانــت علــى أن قطــاع النقــل الطرقــي للبضائــع فــي المغــرب يعــرف مشــاكل هيكليــة
متعــددة ومتنوعــة ،وقــد ســبق لمجلــس المنافســة أن أشــار إلــى هــذه المشــاكل فــي رأيــه عــدد  24/12الصــادر فــي تاريــخ
 23جمــادى الثانيــة  1433الموافــق لـــ  15مــاي  2012والتــي يمكــن تلخيصهــا فــي مــا يلــي:
 هيمنة القطاع غير المنظم؛ تطبيــق أســعار لخدمــات النقــل غالبــا مــا تكــون أقــل مــن تكلفــة الخدمــة ،ممــا دفــع بعــض الفاعليــن فــي هــذاالقطــاع إلــى اللجــوء لممارســات مخالفــة للقانــون ،كعــدم احتــرام الحمولــة القانونيــة للشــاحنات.

وقــد أكــد الفاعلــون والمتدخلــون الذيــن تــم االســتماع إليهــم اســتمرار هــذه األوضــاع فــي القطــاع ،وبالتالــي فــإن مقتــرح

القانــون المتعلــق بتغييــر وتتميــم المــادة  2-78مــن القانــون رقــم  15.95المتعلــق بمدونــة التجــارة كمــا تــم تتميمــه
وتعديلــه ،قــد ال يســاهم لوحــده بشــكل فعــال فــي تحســين المنافســة فــي هــذا القطــاع.
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 - IVاستنتاجات وتوصيات مجلس المنافسة
بعــد تحليــل مختلــف المعطيــات والمعلومــات المقدمــة التــي تــم تجميعهــا فــي إطــار إجــراءات البحــث فــي طلــب الــرأي
الــذي توصــل بــه مجلــس المنافســة مــن طــرف مجلــس المستشــارين ،وبعــد االســتماع للقطاعــات الوزاريــة والمركزيــات

النقابيــة والمنظمــات المهنيــة المعنيــة بموضــوع طلــب الــرأي المذكــور؛ تــم اســتنتاج مــا يلــي:
من حيث الشكل:

حيــث إن طلــب الــرأي المقــدم مــن قبــل مجلــس المستشــارين ينــدرج ضمــن االختصاصــات االستشــارية العامــة لمجلــس
المنافســة ،والتــي تنظمهــا المــادة  5مــن القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة ،إذ تنــص علــى أنــه يمكــن

استشــارة المجلــس مــن طــرف اللجــن الدائمــة للبرلمــان فــي مقترحــات القوانيــن ،وكــذا فــي كل مســألة متعلقة بالمنافســة

وفــق أحــكام النظاميــن الداخلييــن لمجلســي البرلمــان ،وبالتالــي فــإن طلــب الــرأي مقبــول شــكال.
من حيث الموضوع:

حيــث يهــدف طلــب الــرأي المشــار إليــه أعــاه إلــى إضافــة فقــرة أخيــرة إلــى باقــي الفقــرات المكونــة للمــادة  2-78مــن

القانــون  15.95بمثابــة مدونــة التجــارة كمــا تــم تتميمــه وتعديلــه ،كمــا يلــي« :وبالنســبة للنقــل الطرقــي للبضائــع لحســاب
الغيــر ،وكــراء المركبــات بســائق أو بدونــه ،والوكالــة بالعمولــة وكــذا ألنشــطة التعشــير ،الوكيــل البحــري والوكيــل بالعمولــة

ووســيط شــحن وكيــل بالجمــارك ،فــإن آجــال أداء ثمــن النقــل المتفــق عليهــا ال يمكــن أن تتجــاوز ثالثيــن يومــا ( )30كحــد
أقصــى ابتــداء مــن تاريــخ الفوتــرة».

وحيث إن الدواعي المعتمدة في تقديم مقترح القانون المذكور تتمثل في:
 .1غيــاب مقتضــى فــي مدونــة التجــارة يحــدد المــدة الزمنيــة القصــوى ألداء ثمــن النقــل ابتــداء مــن تاريــخ الفوتــرة
علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه ببلــدان االتحــاد األوربــي؛

 .2التأخيــر المفــرط فــي أداء فواتيــر النقــل وانعكاســاته علــى الفاعليــن فــي النقــل الطرقــي وآثــاره الســلبية علــى
خزينــة المقــاوالت.

وحيــث إن طلــب الــرأي المعــروض علــى أنظــار مجلــس المنافســة يســتند قانونــا إلــى مقتضيــات المــادة  4مــن القانــون
رقــم  49.15بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم  15.95المتعلــق بمدونــة التجــارة وســن أحــكام خاصــة بآجــال األداء ،والتــي

ورد فيهــا أنــه« :اســتثناء مــن المقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة  3أعــاه ،ومراعــاة لخصوصيــة وموســمية بعــض
القطاعــات ،يمكــن ،بمرســوم يتخــذ بعــد استشــارة مجلــس المنافســة ،تحديــد أجــل مغايــر لألجــل األقصــى المنصــوص
عليــه فــي المــادة  78-2مــن القانــون  15.95المتعلــق بمدونــة التجــارة بالنســبة لمهنيــي هــذه القطاعــات ،وذلــك بنــاء علــى

اتفاقــات تبــرم فــي هــذا الشــأن مــن طــرف منظماتهــم المهنيــة علــى أســاس دراســة موضوعيــة تبيــن تحليــا للمعطيــات
الخاصــة بهــذا القطــاع».
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مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم المادة  2-78من القانون رقم  15.95المتعلق بمدونة التجارة كما تم تتميمه وتعديله لسن أحكام خاصة بآجال األداء

وحيــث إن المقتضــى القانونــي المومــأ إليــه أعــاه يســتلزم لتغييــر األجــل القانونــي ألداء المبالــغ المســتحقة علــى
المعامــات التجاريــة كمــا هــو منصــوص عليــه بالمــادة  2-78توافــر ثــاث شــروط كمــا يلــي:
 .1أن يتسم القطاع المعني بالخصوصية والموسمية؛
 .2أن يصدر في هذا الشأن مرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة؛
 .3أن يتــم إبــرام اتفاقيــات فــي شــأن هــذا التغييــر مــن لــدن المنظمــات المهنيــة المعنيــة ،تســتند فــي ذلــك علــى

دراســات موضوعيــة تبيــن تحليــا للمعطيــات الخاصــة بالقطــاع المعنــي.
وبناء عليه:

فــإن مجلــس المنافســة ال يــرى مانعــا مــن إجــراء التعديــل المقتــرح مــن طــرف مجلــس المستشــارين ،علــى اعتبــار أن هــذه

اإلمكانيــة يتيحهــا القانــون بصريــح مــا نصــت عليــه مقتضيــات المــادة  4مــن القانــون رقــم  49.15المشــار إليهــا أعــاه،
شــريطة التقيــد لزومــا بالمســطرة المنصــوص عليهــا بالمــادة المذكــورة ،خاصــة فيمــا يتعلــق بثبــوت خصوصيــة وموســمية

قطــاع النقــل ،وكــذا بإبــرام اتفاقيــات مــن لــدن المنظمــات المهنيــة التــي تعنــى بقطــاع النقــل ،وذلــك علــى أســاس دراســات

موضوعيــة تحلــل المعطيــات الخاصــة بالقطــاع المذكــور.

أمــا فــي الشــق المتعلــق بآجــال أداء ثمــن النقــل المتفــق عليــه ،والمحــدد حســب مشــروع التعديــل المقتــرح فــي مــدة ال

يمكــن أن تتجــاوز ثالثيــن يومــا ،فــإن مجلــس المنافســة يوصــي فــي هــذا الشــأن بضــرورة القيــام المســبق بدراســات
شــاملة ومفصلــة ودقيقــة تفضــي إلــى تقييــم موضوعــي آلثــار هــذا اإلجــراء علــى مختلــف جوانــب ومكونــات تنافســية

قطــاع النقــل الطرقــي للبضائــع واألنشــطة المشــار إليهــا فــي المشــروع المذكــور.
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الملحق رقم  :1الرسالة موضوع طلب رأي مجلس المنافسة حول مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم
المادة  2-78من القانون رقم  15.95المتعلق بمدونة التجارة كما تم تتميمه وتعديله
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الملحــق رقــم  :2مقتــرح قانــون يتعلــق بتغييــر وتتميــم المــادة  2-78مــن القانــون رقــم  15.95المتعلــق
بمدونــة التجــارة كمــا تــم تتميمــه وتعديلــه
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الملحق رقم  :3اإلدارات والمؤسسات والمنظمات التي تم االستماع إليها
الوزارات
وزارة االقتصاد والمالية
وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

المنظمات المهنية
جامعة النقل باالتحاد العام لمقاوالت المغرب
اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب
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الملحق رقم  :4الهيئة المشرفة على وضع رأي مجلس المنافسة
رئيس مجلس المنافسة
ادريس الكراوي

األمين العام
محمد أبو العزيز

نواب الرئيس
عبد الغني اسنينة
جيهان بنيوسف
عبد اللطيف المقدم
حسن أبو عبد المجيد

المقرر العام
خالد البوعياشي

مقرر طلب الرأي
جيهان بنيس
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