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 2020فبراير  27في  ،الرباط

 كلمة رئيس مجلس املنافسة

السيد ادريس الكراوي    

 خالل اجتماع

 الدورة الخامسة العادية للجلسة العامة 

 ملجلس املنافسة 
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 بسم اهلل الرحمان الرحيم،
                                        

 املحترمين، أعضاء املجلسالسيدة والسادة  -

 السيد مندوب الحكومة املحترم، -

 السيد األمين العام املحترم، -

 ،السيد املقرر العام املحترم -

 حضرات السيدات والسادة املحترمين  -

 

أشغال الدورة الخامسة  بافتتاح ،إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز أن أتشرف اليوم

العادية للجلسة العامة ملجلس املنافسة، التي تنعقد تطبيقا ملقتضيات املادة 

املتعلق بمجلس املنافسة، وانسجاما مع  20.13الرابعة عشرة من القانون رقم 

 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر. 27إلى  18أحكام املواد من 

على حضراتكم أهم األنشطة التي قام بها  واسمحوا لي في البداية، أن أستعرض

خالل الفترة املمتدة من تاريخ انعقاد الدورة الرابعة العادية  ،مجلس املنافسة

 .دورتنا هذهإلى غاية  2019دجنبر  26للمجلس في 

بنك و  مجلس املنافسة إبرام اتفاقية للتعاون بينقد شهدت هذه الفترة بالفعل لف 

أوجه التعاون بين  ، تهدف إلى تحديد مختلف2020يناير  16بتاريخ  املغرب

املؤسستين في مجال تبادل املعلومات والوثائق، و التنظيم الجماعي ألنشطة حول 
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تطوير التشاور والتنسيق بشأن القضايا  وكذااملواضيع ذات االهتمام املشترك، 

يشكل لبنة جديدة في صرح مما س .يالبنكاملرتبطة بوضعية املنافسة في القطاع 

 مساهمين ،وبنك املغرب مجلس املنافسةن بي متين مؤسس يالبناء الرصين لتعاون 

بين  املؤسس ي في إطار التكاملوذلك  في مسلسل النهوض باقتصادنا الوطني، بهذا 

تنافسية ل اضمان والتقائية األهداف املخولة لهما بموجب القانون  الهيئتينمهام 

 .نظامنا البنكي

جموعة البنك بين مجلس املنافسة وم يةإبرام اتفاق، 2020يناير  22بتاريخ  تمكما 

كة قوية تدشين شرا الرامية إلىاملتقاسمة  لإلرادةترجمة تجسيًدا و  ،الدولي

تقوية قدرات  تهدف إلىعلى املستقبل، شراكة منفتحة ومستدامة بين املؤسستين؛ 

 توفير ، واملعاينة في مجاالت التحقيق والتحري مجلس املنافسة 
ً
شروط تطوير ل ا

 سمو القانون ل الضامنة، ةاملمارسات الجيدة في مجال الحكامة االقتصادية املسؤول

املسؤولية االقتصادية للمقاوالت والدولة  وإلشاعة ثقافة، داخل األسواق

 والجماعات الترابية 
 
 .بالدفاع عن حقوق املستهلكين ىعنو املنظمات املدنية التي ت

 ،جهة أخرى، وفي إطار جلسات العمل التي دأب مجلس املنافسة على عقدهاومن  

واهتداًءا بفضائل املقاربة التشاركية  ،دراسة امللفات املطروحة على أنظاره في مجال

املبنية على االستماع الواسع للفاعلين املعنيين مباشرة بمعالجة اإلحاالت املعروضة 

املتعلق   جلسات عمل حول مشروع القانون  نظم املجلس عدة، على أنظاره 
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السيد   ، مع كل من2020فبراير  19و  10بقطاع الغاز الطبيعي، خالل الفترة ما بين 

أمينة بنخضرة، املديرة العامة السيدة و  ،عزيز رباح، وزير الطاقة واملعادن والبيئة

ر العام للوكالة للمكتب الوطني للهيدروكربورات واملعادن، والسيد سعيد ملين، املدي

ي للكهرباء واملاء كتب الوطنوالسادة املدراء ممثلي املاملغربية للنجاعة الطاقية، 

 الصالح للشرب.

مشروعه الرامي إلى ورشة عمل حول ، 2020فبراير  18ريخ بتا كما نظم املجلس

وطني للمنافسة، الذي يعتبر أحد األوراش الهيكلية الكبرى التي مقياس  إحداث 

من دور في مجال تتبع وضعية املنافسة في  الواعد ذا الورشاملجلس، ملا لهأطلقها 

األسواق وتطورها، ورصد املمارسات املنافية لشروط املنافسة، والعمل على 

 محاربتها. 

عقد ورشة عمل دولية رفيعة  2020يو من هذا األفق، سيتم أوائل شهر يونوض

 األجانبها ثلة من الخبراء املستوى حول مشروع املقياس الوطني سيشارك في

حول مدى تقدم  همواقتراحات في هذا املجال بهدف استيقاء آرائهم املختصين

املقاربات املعتمدة في إعداد املقاييس االقتصادية، ووضع املؤشرات ورصد اآلليات 

يم أشكال ونوعية ومستوى املنافسة في األسواق داخل النظام الكفيلة بتقي

 لجديد.مي االاالقتصادي الع
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ندوة تنظيم يعتزم مجلسنا املوقر ، 2020إطار تطبيق مخطط عمله برسم سنة  وفي

مشتركة مع اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي في 

 4خصية"، وذلك بتاريخ موضوع " قانون واقتصاد املنافسة وحماية املعطيات الش

 تربط املؤسستين.، وهذا تتويجا للشراكة التي 2020مارس 

للتحسيس واملرافعة عبر لقاءات جهوية مقبل أيضا على تنظيم املجلس كما أن 

لتعريف بمهام واختصاصات املجلس، حيث سيتم عقد لقاء جهوي بجهة الشرق ا

ثاني بجهة الداخلة وادي  ، ولقاء جهوي 2020مارس  10بمدينة وجدة بتاريخ 

هذه اللقاءات وسيكون محور  .2020أبريل  14الذهب بمدينة الداخلة بتاريخ 

 ." البعد الترابي للمنظومة الوطنية للمنافسة" إبراز هو جميعها 

األستاذة جيهان ، مثلت الشراكة الدوليةعلى مستوى أنه  ،كذلكوجدير بالذكر 

في أشغال املنتدى  مجلسنا ،الرئيس انائب ،، واألستاذ حسن أبو عبد املجيدبنيوسف

صادية األول للمنافسة باملنطقة العربية، املنظم من لدن لجنة األمم املتحدة االقت

 24و 23يومي  ،لبنان الشقيقةدولة ، ببيروت، بسكوا(واالجتماعية لغرب آسيا )اإل 

 .2020يناير 

في أشغال  ، مثل املجلسالعضو املستشار ،د العزيز الطالبياألستاذ عب كما أن

في إطار التعاون مع وزارة  ،النيابة العامةرئاسة من لدن  ولية املنظمةدالندوة ال

آليات حماية األسواق والصفقات  " :حول موضوع األمريكيتينووزارة العدل  التجارة
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و  13  ضاء بتاريخالدار البيب، " العمومية من املمارسات املنافية لقواعد املنافسة

 .2020فبراير  14

وفي كلتا التظاهرتين، ساهم أعضاء املجلس مشكورين بمداخالت كانت لها قيمة 

 مضافة حقيقية بالنسبة لألنشطة املذكورة.

، على اتفاقية للتعاون مع وكالة املغرب العربي كما شهدت هذه الفترة التوقيع

األنشطة التي يقوم بها  على مختلفلألنباء، ستمكن من إضفاء إشعاع أوسع 

التي تتيحها حاليا وسائل  والوسائطكل الصيغ واملنابع مجلسنا، وذلك من خالل 

 االتصال واإلعالم التي تتوفر عليها هذه املؤسسة الوطنية.

مدى حرصنا الدؤوب جميعا  ،األعضاء حضرات السيدات والسادة هكذا، يتبين

خدمة  ،مواصلة جهودنا الرامية إلى تحقيق أهداف وطموحات مجلسنا املوقر ىعل

 للمصالح العليا القتصادنا الوطني.

واسمحو لي في ختام هذه الكلمة أن أذكر سيادتكم بجدول أعمال جلستنا العامة في 

 دورتها الخامسة العادية، واملتضمن للنقط التالية:  

الرابعة العادية للجلسة العامة  املصادقة  على محضر اجتماع الدورة -1

 ؛2019دجنبر  26للمجلس املنعقدة بتاريخ 

 ؛2019الخطوط العريضة للتقرير السنوي برسم سنة  -2
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تقدم معالجة امللف املتعلق بوضعية املنافسة في سوق املحروقات  -3

 السائلة؛

تقدم معالجة مشروع التركيز االقتصادي املتعلق بالتطبيقات الرقمية  -4

و  « UBER »ط بين السائقين والزبناء، والذي يهم شركتي لخدمات الرب

« CAREEM »؛ 

 تقدم معالجة اإلحالة املتعلقة بوضعية املنافسة في قطاع صباغة املباني؛ -5

 مختلفاتو  -6

 

 والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآله وصحبه. ، وفقنا هللا ملا فيه خير بالدنا

 

 

 

 

 


