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ميثاق األخالقيات لمجلس المنافسة

ديباجة
يعتبــر مجلــس المنافســة (المســمى أدنــاه «المجلــس») هيــأة مســتقلة مكلفــة ،فــي
إطــار تنظيــم منافســة حــرة ومشــروعة ،بضمــان الشــفافية واإلنصــاف فــي العالقــات
االقتصاديــة ،خاصــة مــن خــال تحليــل وضبــط وضعيــة المنافســة فــي األســواق،
ومراقبــة الممارســات المنافيــة لهــا والممارســات التجاريــة غيــر المشــروعة
وعمليــات التركيــز االقتصــادي واالحتــكار.
وتتجلــى اســتقاللية المجلــس ،كمــا هــو منصــوص عليهــا أيضــا فــي القانــون رقــم
 104 -12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة ،والقانــون رقــم  20-13المتعلــق
بمجلــس المنافســة بالنســبة ألعضــاء المجلــس فــي التزامــات أخالقيــة عامــة
وخاصــة ،ممــا يســتوجب وجــود ميثــاق لألخالقيــات.
ولهــذا الغــرض ،وتتميمــا لمقتضيــات النظــام الداخلــي ،اتفــق أعضــاء المجلــس علــى
إقــرار ميثــاق لألخالقيــات يحــدد المبــادئ العامــة للعمــل المشــترك ،ويلــزم األعضــاء
شــخصيا وجماعيــا بواســطة االقتنــاع والحمــاس مــن أجــل قيــام المجلــس بمهامــه
علــى الوجــه األكمــل.
ويهــدف هــذا الميثــاق إلــى التذكيــر بهــذه االلتزامــات مــن أجــل تمكيــن أعضــاء
المجلــس مــن دليــل لحســن الســلوك فــي هــذا المجــال.
وفــي إطــار ممارســة مهامــه ،يعتمــد المجلــس علــى مقاربــة مبنيــة علــى الحــوار
والتشــاور بيــن أعضائــه مــن أجــل تقريــب وجهــات النظــر حــول المواضيــع التــي
يدرســها المجلــس والقــرارات التــي يتخذهــا.
ومــن أجــل بلــوغ هــذا الهــدف ،يلتــزم األعضــاء بالمســاهمة فــي خلــق منــاخ ســليم
ومالئــم للعمــل المشــترك كضمانــة لجــودة ونجاعــة أعمالــه.
وبنــاء عليــه ،واهتــداء بالقيــم المشــتركة ومبــادئ الحكامــة الجيــدة والمســؤولة،
يرتكــز هــذا الميثــاق علــى المبــادئ التاليــة:

5

ميثاق األخالقيات لمجلس المنافسة

سلوكيات العضوية
يجب على أعضاء المجلس مزاولة مهامهم طبقا لقيم النزاهة واالستقامة.

التعاون البناء
يلتــزم األعضــاء بالمشــاركة فــي أعمــال المجلــس بصفــة منتظمــة .ويعملــون جميعــا
علــى تعزيــز منــاخ للثقــة داخــل المجلــس ،فــي إطــار التعــاون البنــاء ،وضمــان التقائيــة
وجهــات النظــر بواســطة اإلنصــات والحــوار.

االحترام المتبادل
يســهر أعضــاء المجلــس علــى خلــق جــو مالئــم للعمــل الجماعــي المبنــي علــى
االحتــرام المتبــادل واالنفتــاح علــى آراء وأفــكار اآلخريــن ،وذلــك لتمكيــن أكبــر عــدد
ممكــن مــن األعضــاء مــن المشــاركة فــي مناقشــات المجلــس ،كمــا يلتــزم األعضــاء
باحتــرام قواعــد ســير الجلســات واألعمــال ،وتفــادي أي حكــم قيمــة مــن شــأنه
المســاس بكرامــة الغيــر.

مبدأ الموضوعية
يــزاول األعضــاء مهامهــم بــكل حيــاد وموضوعيــة .وينبغــي لهــم خــال جلســات
اإلنصــات أو أي أنشــطة أخــرى ينظمهــا المجلــس ،عــدم إصــدار أحــكام قيمــة فــي
حــق المتدخليــن الخارجييــن ،وتفــادي أي مســاءلة ال تهــم موضــوع مهــام وأعمــال
المجلــس.

السر المهني ،والتكتم ،وواجب التحفظ
يخضع األعضاء للسر المهني بشأن كافة أنشطة المجلس.
يعتبــر التكتــم واجبــا بالنســبة لــكل الوقائــع ،والمعلومــات ،والوثائــق والقــرارات
واالستشــارات التــي يطلــع عليهــا أعضــاء المجلــس بمناســبة مزاولــة مهامهــم.
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ينبغــي االلتــزام بواجــب التحفــظ فــي كل عمليــة تفاديــا لــكل مــا مــن شــأنه المســاس
بســمعة المجلــس.
ال تعنــي واجبــات الســر المهنــي والتكتــم والتحفــظ إلغــاء النقــاش الحــر علــى مســتوى
أجهــزة المجلــس ( الجلســة العامــة ،واللجنــة الدائمــة ،والفروع).

تطبيق مقاربة النوع
يجــب علــى أعضــاء المجلــس العمــل علــى ضمــان تمثيليــة نســائية وازنــة فــي كل
أجهــزة المجلــس ،وتبنــي مقاربــة النــوع فــي كافــة أشــغاله.

عدم مزاولة نشاط خصوصي مؤدى عنه
ال يمكــن لنــواب الرئيــس ممارســة نشــاط خصوصــي مــؤدى عنــه ســواء بصفــة دائمــة
أو بصفــة عرضيــة.

تضارب المصالح
ال يمكــن ألي عضــو أن يتــداول فــي قضيــة لــه فيهــا مصلحــة مباشــرة أو غيــر
مباشــرة ،ويجــب علــى المعنــي باألمــر أن يصــرح بذلــك إلــى رئيــس المجلــس.

جنحة اإلطالع على السر
يعتبر خطأ جسيما كل عملية قد تؤدي إلى جنحة اإلطالع على السر.

االلتزام األخالقي في مجال التواصل
يعتبــر رئيــس المجلــس الناطــق الرســمي باســمه .ويمكنــه تعييــن أحــد نــواب الرئيــس
أو عضــو للمجلــس قصــد النيابــة عنــه.

كيفية تفعيل الميثاق
فــي حالــة تســجيل أي إخــال ببنــود هــذا الميثــاق مــن لــدن أحــد أعضــاء المجلــس
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يشــعر الرئيــس المعنــي باألمــر بهــذا الشــأن ،ويمكنــه عنــد االقتضــاء رفــع المســألة
إلــى الجلســة العامــة قصــد اتخــاذ القــرار المالئــم.

وصــودق علــى هــذا الميثــاق مــن طــرف مجلــس المنافســة فــي الــدورة العاديــة األولــى
للجلســة العامــة المنعقــدة بتاريــخ  14فبرايــر  2019بالربــاط.
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