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 بسم هللا الرحمان الرحيم  والصالة والسالم على أشرف االنبياء واملرسلين
 املجلس املحترمين،السيدات والسادة أعضاء 

 السيد األمين العام املحترم، 

 السيد مندوب الحكومة املحترم،

 ،املحترم السيد املقرر العام

 األفاضل، السيدات والسادةحضرات 

من  14تطبيقا ملقتضيات املادة  ،تنعقد هذه الدورة  السادسة للجلسة العامة ملجلس املنافسة املنظمة بصفة استثنائية

 املوقر التيمن النظام الداخلي ملجلسنا  27إلى  19املتعلق بمجلس املنافسة، وبناء على أحكام املواد من  20.13القانون رقم 

اعات التي تنص على أنه  : " يمكن للجلسة العامة عقد اجتم 20تنظم الجلسة العامة، والسيما منها الفقرة األخيرة من املادة 

، إضافة إلى املصادقة على محضر اجتماع الدورة   ل هذه الدورةجدول أعماويضم أخرى بمبادرة من رئيس املجلس". 

السنوي  صادقة على مشروع التقرير املناقشة و م، دراسة و 2020فبراير  27الخامسة العادية للمجلس املنعقدة بتاريخ 

 عية املنافسة في سوق األداء االلكتروني  بواسطة البطائق البنكية.وضبالرأي املتعلق مشروع على  ، وكذا 2019 برسم

 ، حضرات السيدات والسادة األفاضل

 نعقدالذي  ، شهر رمضان ،أريد في البداية أن أتقدم لكم جميعا بدعواتي بموفور الصحة والعافية في هذا الشهر املبارك

وباقي أقطار ، بالفيديو"، وذلك في ظل الظرفية الصعبة التي تجتازها بالدنا"املؤتمر ألول مرة  عبر تقنية  ،  دورتنا هاته فيه

 ".19كوفيد فيروس  من جراء تفش ي جائحة "كورونا   ،املعمور 

 التلقائي في حملة  الصادق على انخراطكم  عن شكري الجزيل  املمزوج باالمتنان وبهذا الصدد، أريد أن أعرب لكم جميعا 

للرئيس ونوابا  رئاسة، وأمانة عامة، الطوعيةةساهماملمن خالل ذي عبرتم عنه اللتضامني واملجهود ا ،التعبئة الوطنية

هذا الصندوق "، 19كوفيد فيروس، في دعم صندوق مواجهة جائحة "كورونا نومستخدمي أطر و،  ا مستشارينوأعضاء،

 .النصر والتمكيندام له اللة امللك محمد السادس حدث بتعليمات سامية من صاحب الجذي أال

سة ملهامها من من أجل ضمان استمرارية أداء هيئات وأجهزة مجلس املناف ،في ظل هذه الظروف  ،تجّندكم عاليا  كما أثمن

املنوطة  القيام باالختصاصاتبمواصلة لكافة مديريات املجلس  و ،وللفروع ،ا سمح للجنة الدائمة مم ؛خالل العمل عن بعد

 .ت بالدنا تجتازها إلى حدود اليومالتي مازال ،خالل فترة الحجر الصحي مبه

 ،األفاضل  حضرات السيدات والسادة

املحدد  ، في األجل القانوني2019 السنوي  برسماألهمية االستراتيجية التي يكتسيها إعداد التقرير ال تخفى عليكم 

املتعلق بمجلس املنافسة،  20.13من القانون  24و  23تضيات املادتين قانسجاما مع م ،الذي يتطلبه وباملستوى  النوعي
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فعه رئيس يونيو ، تقريرا عن أعماله  خالل السنة املنصرمة ير  30اللتان تنصان على أنه  " ينجز املجلس كل سنة ، قبل 

 البرملان". ياملجلس أمام مجلس عمال أ. ويقدم رئيس املجلس تقرير   ، ويوجهه إلى رئيس الحكومةاملجلس إلى جاللة امللك

. وفي هذا السياق، مستقلة كمؤسسة دستوريةعمل مجلس املنافسة متميزة في  لحظة يجعل من التقرير السنوي  وهذا ما

الذي  مشروع التقريرعداد ل  على مختلف مستوياتهم، املجهودات التي بذلها مسؤولو وأطر املجلسأريد صادقا أن أنوه ب

من الجوهرية  املحطةمع هذه مستوى  املوعد  ، حرصا منا جميعا أن نكون فيستتفّضلون بإغنائه بمالحظاتكم ومقترحاتكم

 .عمل  مجلسنا املوقر

 ،األفاضل  حضرات السيدات والسادة

الطوارئ الصحية طيلة مدة  من طرف كافة مكونات مجلسنا بدلباملجهود الجماعي الذي  مجددا، أن أشيد  اسمحو لي

قرارات سواء تعلق األمر بنشر  ،أنشطتنا على أكثر من مستوى  مواصلة . فهذا املجهود مكننا مناملفروضة على بالدنا

العمل التواصلي ملؤسستنا مع الرأي  استمراريةب وأ ، في الجريدة الرسمية للمملكةوآراء املجلس  ،ةاالقتصادي اتالتركيز 

 االلكتروني.موقعه غات وقرارات املجلس في ال نشر بعبر  العام الوطني

الذي يقدمه مجلسنا ، استمرارية املرفق العام  بضمانولقد تأتى هذا بفعل التدابير التي اتخذها املجلس، واملتعلقة 

حول التدابير  2020مارس  24وذلك بواسطة البالغ الصادر يوم الثالثاء والضروري الستمرارية سير اقتصادنا الوطني ، 

واملنظمات ومكاتب املحاماة، وكذا  أصبحت املؤسسات ،". وهكذا 19كورونا فيروس كوفيد  " الخاصة   الناجمة عن جائحة

التركيز االقتصادي ، أو أية   تبليغ عملياتطلبات  االعتبار فيأخذ هذا املعطى الجديد بعين  مدعوة إلىاملقاوالت املعنية ، 

 الصحي.مجلس  املنافسة، وذلك الى غاية االنتهاء   الرسمي لفترة الحجر  إحالة أخرى تندرج في إطار اختصاصات

أو بواسطة البريد، وإنما  الورقيائق في الشكل أصبح من غير املمكن إيداع   الوثفإنه  ، باقيةواهتداءا بمبدأي اليقظة واالست

وقصد تمكين مصالح  التحقيق  باملجلس من  ،بالوسائط االلكترونية عبر موقع االمانة العامة للمجلس. كما أنهحصريا 

تنظيم جلسات االستماع بواسطة  أصبح باالمكان،املعروضة على أنظارهاامللفات  الضرورية ملعالجةاتخاذ االجراءات 

 أخرى للتواصل عن بعد. وسائل" املؤتمر بالفيديو"، أو بواسطة التبادل االلكتروني للمراسالت ، أو عن طريق تقنية

  جلسةارة الى انعقاد الفترة مابين الدورتين، فإنه تجدر االشيسية التي شهدها املجلس خالل الرئ ألنشطةا يخص فيما أما

مارس  13، وجلسة ثانية يوم الجمعة 2020مارس   5يوم الخميس الفاعلين في سوق صباغة املباني مع  استماع موسعة

لدى   لتحقيقمصالح ااملعدة من طرف  التعهدات  حول مشروع هذا القطاعالشركات الفاعلة في استيقاء رأي ، قصد 2020

زنامة من االلتزامات التي ستضع حدا نهائيا للممارسة التجارية النهائية ر حول  مبدئي اقملجلس، حيث تم التوصل إلى اتفا

وتتمثل  .على املنافسةة املباني  وآثارها املعروفة بأقراص الصباغة التي تعتمدها أغلبية الشركات الفاعلة في قطاع صباغ

هذه املمارسة، كما تعلمون، في وضع الشركات املصنعة ألقراص ذات قيمة مالية بعدد النقط الحاملة لها،  وهي موجهة 

 لحرفيي القطاع أي " الصباغين" قصد تحفيزهم على اقتناء سلعة الشركة.

تم عقد اجتماع ضمن أنشطة املجلس، حيث وطني للمنافسة مكانة متميزة  مقياسوضع مشروع ومن ناحية أخرى، احتل 

 التوصيات الصادرة عن ورشة العمل دراسة، بهدف   2020مارس  3يوم الثالثاء  بهذا املشروع الخاص املكلفلفريق العمل 
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مؤشرات قياس املنافسة،  الختيارملقاربة املالئمة كذا ملناقشة مضمون او  املشروع، هذا التي نظمها املجلس حول  الوطنية

 في خريف هذه السنة. عقدهااملقرر للورشة الدولية الرفيعة املستوى  الجيد عدادلل  أيضاو 

بواسطة تقنية " واجتماعا آخر    ،2020مارس  5يوم الخميس  هذا ، العمل لفريقثانيا  شخصيا اجتماعاترأست  كما

  .2020أبريل  14يوم األربعاء  املؤتمر بالفيديو"

في أفق   بذل كافة الجهود لوضع هذا املشروع على باملقياس الوطني للمنافسة أعضاء فريق العمل املكلف  ولقد أجمع كافة

حضرة جاللة وذلك حتى يتم تضمين نتائجه في التقرير السنوي الذي سيرفع الى  ،أواخر شهر دجنبر من السنة الجارية

تحديا حقيقيا يجب أن نرفعه جميعا على كافة سيشكل ما وهذا  .2021، في يوليو امللك محمد السادس حفظه هللا 

ضرورة استثمار خالصات االجتماعات ألح أعضاء فريق العمل ايضا على  ،وفي هذا الصدد مستويات مهامنا ومسؤولياتنا.

ئي، واملجلس االقتصادي واالجتماعي والبي، الورشة الوطنية ، وكذا االستئناس بأعمال البنك الدولي توصيات السابقة و 

 واالستفادة من كافة التجارب الدولية في املجال .

وأطر مديرية الدراسات، مع اللجوء  ،االعتماد باألولوية على كفاءات عضوات وأعضاء املجلسكما تقرر خالل هذا االجتماع 

 .في املوضوع ألبحاثفي امتخصص وطني إلى خبرة وطنية خارجية رفيعة املستوى، ضمن التعاون مع جامعة عمومية أو مركز 

مجموعة البنك الدولي، بعقد دورتين تكوينيتين لفائدة تعزيز  مع بشراكةقام املجلس  فلقد ،الدولي بالتعاون أما فيما يتعلق 

كما  بمقر املجلس بالرباط. 2020مارس  3و  2مناهج التحقيق والبحث والحجز، على مدى يومي مجال في  يهومقرر  مقرراته

 فائدة املقررات واملقررين الجدد من طرف مديرية التحقيقات لدى املجلس.استمرت حلقات التكوين ل

 حضرات السيدات والسادة األفاضل،

في احترام  وذلك ،باعتماد آليات العمل عن بعد وثيرة عملهقّوى من  ،الحجر الصحي بداية إعمالمنذ  ،مجلس املنافسةإن 

فخالل  هذه املدة الصحي. الحجر  انقطاعا خالل مدةالتي لم تعرف  املعروضة عليه، و ملساطير وآجال معالجة االحاالتتام 

قرارا  23، عقدت اللجنة الدائمة للمجلس  ثمانية اجتماعا ت، صادقت  خاللها على  2020ماي  14مارس و  20،  أي ما بين 

ازم الطبية التي بتحديد  أسعار الكمامات واللو متعلق  بالتركيزات االقتصادية، وأبدت رأيا بشأن  طلب الحكومة  املتعلق 

فضال عن عقد عدة اجتماعات للفروع وملختلف املديريات بهدف استكمال األوراش املهيكلة الكبرى التي   فرضتها  األزمة؛

للمنافسة  إحداث املقياس الوطني ا، وعلى رأسه2023-2019الفترة املمتدة مابين  مخططه برسمأعّدها املجلس في إطار 

، واالستطالع السنوي للرأي حول أوضاع املنافسة في كما سبق ذكره ، ومرصد اليقظة القانونية واالقتصادية والتنافسية 

  .للمجلس واملاليةتحديث الحكامة االدارية مواصلة الدراسات القطاعية ، و كذا إعداد و األسواق الوطنية ، 

الجبارة التي  لمجهوداتل القوي امتناني اعتزازي الخالص و  عنأن أعبر لكم جميعا في ختام كلمتي هاته ،بكل صدق لدى أودّ 

سم بتغليب املصلحة العامة لبالدنا وذلك ، باملهام الجسام املوكولة إلينا من أجل النهوض تبدلونها
ّ
ووفق مقاربة  ،في جو يت

 ،، واستثمارا للذكاء االجتماعي ألعضائه وأطرهتشاركية حّقة ، مبنية على االستماع الواسع لكافة مكونات مجلسنا املوقر 

 .التمكينحمد السادس دام له النصر و صاحب الجاللة امللك موذلك حتى نكون جميعا عند حسن ظن 

 واملؤمنون ، إنه سميع مجيب ورسوله  وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم 
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 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.


