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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف ال نبياء واملرسلني،

 اجمللس احملرتمني،الس يدات والسادة أ عضاء 

 الس يد ال مني العام احملرتم،

 الس يد املقرر العام احملرتم،

 ،احملرتم الس يد مقرر املوضوع

 ،حرضات الس يدات والسادة

املتعلق مبجلس املنافسة ،  20.13طبقا ل حاكم املادة الرابعة عرشة من القانون رمق 

ىل  19وملقتضيات املواد من  أ ن أ فتتح أ شغال  يسعدين للمجلس،من النظام ال سايس  27ا 

 .ية للجلسة العامة جمللس نا املوقرادلورة السابعة العاد

ذ أ رحب  نين ا  يف أ شغال هذه ادلورة شكرمك جزيل الشكر عىل مسامهتمك ل  حبرضاتمك ، وا 

أ ساسا ابدلراسة واملصادقة عىل مرشوع رأ ي اجمللس املتعلق ابملنافسة يف سوق  يت تمتزيال

كتيس أ مهية ابلغة يف ظل الظرفية الاس تثنائية هذا املرشوع اذلي ي ال دوية ابملغرب، 

قطاب عىل غرار ابيق أ   ، تواهجها بالداناليت ،"19فريوس كوروان كوفيد "النامجة عن جاحئة 

 العامل.

ىل اواس تخالص دلى،  ن هذا املرشوع هيدف ا  خلق الرشوط  للعرب من هذه اجلاحئة فا 

 وطنية لدلواء صناعة قواهمالدلواء ،  مندجمة  مة وطنيةو ل رساء منظ والرضورية املالمئة

ب انجع وفعال متينة، و نظام وطين  طار وذكل ،يف هذا اجملال والتكوين تاكرلال  منوذج  يف ا 

نتاج ال دوية جديد اقتصادي  تؤطره وتعّضده حاكمةو تواكبه و ة، الوطنيقاوةل يشجع امل ،ل 

كفيةل بتقوية قواعد املنافسة احلرة  ،رافعات جديدةلسوق ال دوية مرساة عىل  مسؤوةل

 .والزنهية داخل السوق الوطنية لل دوية
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تمتزي أ يضا ابدلراسة واملصادقة عىل  السابعة العادية جللستنا العامة ادلورةكام أ ن هذه   

دخاليت تفضلمت ابقرتاح  مرشوع التعديالت  عنالناجتة الها عىل النظام ادلاخيل جمللس نا، و ا 

من ما و . عن س نة ونصف ملا يزيدملامرس هتم ملهاهمم  املنافسة تقيمي أ عضاء وأ هجزة جملس

غناءاتمك هبذا الشأ ن، ستسامه اقرتاحاتمكأ ن  يف شك مما  ،جتويد نظامنا ادلاخيليف  وا 

واحلاكمة الناجعة يف جمالت تدبري اكفة منايح شؤون السري اجليد دمع رشوط سيسهم يف 

طار وذكل مؤسستنا، الرضوري  املرتبط ابلتقيد ،و الانسجام التنامغ يطبعهمؤسيس  يف ا 

 مع أ حاكم ومقتضيات القوانني املنظمة للمنافسة ببالدان.

اليت  ال نشطةأ مه  قبل أ ن أ س تعرض عليمك ،الس يدات والسادةمسحوا يل، حرضات وا 

ورة السادسة للجلسة العامة املنعقدة  بصفة دلاا بني خالل الفرتة املمتدة م ناأ جنزها جملس  

ىل 2020ماي  14ثنائية يوم امخليس اس ت  حيط س يادتمك علام  غاية انعقاد دورة اليوم، أ ن أ  ا 

، 2019 س نة برمس جمللس املنافسة التقرير الس نوي ابجناز املتعلقة التدابري ابس تكامل مجيع 

ىل حرضة ،  ، ابمسمك مجيعاأ رفعهواذلي س يكون دلي عظمي الرشف أ ن   صاحب اجلالةلا 

  .القليةل القادمة  ال ايم  ونيف غض ،محمد السادس دام هل النرص والمتكني املكل

متنان ، املمزوجة أ ن أ تقدم بأ حر عبارات الشكر والا لل يسعين ا  وهبذه املناس بة، 

مسؤولو وأ طر  و ،عضوات وأ عضاء بذلها للمجهودات الاس تثنائية اليت الصابلتقدير اخل

عداد اجمللس  ،جوهرية يف مسار مؤسستناحمطة  شلك  ت هذه الوثيقة الهامة  ، اليت، يف ا 

عضاء اجمللس، صادقا ابلس يدات والسادة عضوات وأ   خاصاذا الصدد تنوهيا منوها هب

واملقرر  شاري اخلاص، وامللكف ابدلراسات ،ومست واملقرر العام ، ، لس يد ال مني العام ابو

ادلراسات، واملديرية امللكفة ابلشؤون الادارية واملالية ،  مديرالعام املساعد،  و 

 ابلطاركذا اكة الوطنية وادلولية ، و وابلرش  ،تصالتني عن الوحدتني امللكفتني ابلواملسؤول 

جناز هذا التقرير بو  ،امللكف ابلرتمجة  دلى جملس نا لك من سامه من قريب أ و بعيد يف ا 

اليت تليق  ابلوضع  ، واملواصفات، وابلنوعية املطلوبةهل جل القانوين احملددي يف ال  الس نو 

 دس تورية .  لس املنافسة مكؤسسةالاعتباري جمل
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 والسادة احملرتمني، حرضات الس يدات

 ادلامئة والفروع  ابس مترار أ داء اللجنة ،، وعىل وجه اخلصوصكذكللقد متزيت هذه الفرتة 

الفيديو " . مؤمتر  بواسطة  تقنية "عن بعد  ابنتظامهماهما، ومواصةل عقد اجامتعاهتا  يف أ داء

ىل أ ن اللجنة ادلامئة للمجلس اختذت ما  بني ادلورتني ويف هذا الصدد ، جتدر الاشارة ا 

خيص لعلميات الرتكزي الاقتصادي؛ وهو ما يرفع حصة القرارات ابلرت  قرارا 11يناهز 

ىل املصادق علهيا من طرف اللجنة ادل مارس  20ني الفرتة املمتدة ماب قرار يف 36امئة ا 

 العامة انعقاد جلستنا اترخي ،2020يونيو  25عامل احلجر الصحي، و، اترخي البدء اب   2020

 .ذهه

ي اذلدليل مساطر التحقيق  كام أ ن اللجنة ادلامئة تدارست خطة العمل املتعلقة ابجناز  

التقدمي املفهرس  فضال عن الانكباب عىل وضع مرشوع ،أ ن صادق عليهنا جمللس  س بق 

جهيان الاس تاذة انئبة الرئيس الس يدة  ،واذلي أ عدتهوانني املنظمة للمنافسة ببالدان، للق

نتاجات جملس نا.هو اجمل  لها هذا ، شاكرينبنيوسف   د النوعي اذلي س يضفي قمية مضافة عىل ا 

اخلية تسهر عىل تطبيق خالل هذه الفرتة، بتشكيل جلنة يقظة د كام متزيت أ نشطة اجمللس 

عىل وضع برانمج  التدابري الاحرتازية للوقاية من انتشار "فريوس كوروان" املس تجد، وكذا

عات دورية منتظمة لتتبع عقد اجامتواكهبا لتفعيل، أ ولوايت املهام واجراءات ا معل حيدد

 التدابري املربجمة. تنفيذ

عداد  ع اللجنة، اجامت2020ماي  27ويف هذا الصدد، ترأ ست خشصيا، بتارخي  امللكفة اب 

الس يد  ها عن كثبتنفيذ خمطط معل  تتبعهذه املرحةل اليت  مرحةل ما بعد احلجر الصحي ،

 لمجلس.مني العام لال  

كام أ ن رئاسة اجمللس وأ مانته العامة، عرب مديرية ادلراسات والوحدة امللكفة ابلتواصل، 

عداد وثيقة تندرج مضن خطة معل اجمللس يف جمال منكبّ  ،ة خارجيةومبساعدة خرب  ة عىل ا 

 .وتطوير ثقافة املنافسة ببالدان  لتحسيس واملرافعةا
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برام ويف هذا  بني جملس نا ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين  تعاوناتفاقية ال الاطار، سيمت ا 

رشاكاملهين و التعلمي العايل والبحث العلمي  ىل ا   ،يف هذه العملية التحسيس ية ،هتدف ا 

ىل أ اكدمييات هذا القطاع  . ملكةهجة من امل 12، واملتواجدين يف الش باب املنمتني ا 

املقياس ومن جانب أ خر، متت مواصةل دراسة الاطار املهنجي الرضووري ل جناز مرشوع  

فقد ترأ ست أ شغال اجامتع فريق العمل امللكف   ،الوطين للمنافسة. ويف هذا الاطار

جناز تشلك خارطة س الاطار اليت -س تكامل املذكرةل ، خّصصاملهيلك الكبري هذا الورش اب 

ىلجملموعة العمل ، طريق ال عداد  وهتدف ا  متت  برانمج معيل للتنفيذ. وهبذا الصدد، فقدا 

، وكذا حبرص  املؤرشاتمبهنجية قياس خالل هذا الاجامتع، دراسة املواضيع املتعلقة 

 الاشاكليات الرئيس ية اليت س تقود وتقيّد التنفيذ امليداين لهذا املرشوع.

ظمي ثالث دورات تكوينية مت تن و خبصوص التكوين املس متر ملسؤويل وأ طر اجمللس،  

التكوينية  انصبت ادلورة  حيثاجلدد امللتحقني ابجمللس ، لفائدة املقررات واملقررين 

،  ""دور املرافعة اليت يقوم هبا اجمللس موضوع عىل 2020يونيو  4بتارخي  املنعقدة  ال وىل

 ، "الاستشارية للمجلس"املهام حول  2020يونيو  11بتارخي  التكوينية الثانية ادلورة و

  أ دوات التحقيقات والتحري "." حول  2020يونيو  17بتارخي  وادلورة التكوينية الثالثة 

 حرضات الس يدات والسادة،

طبقا للتعهد اذلي أ خذانه عىل عاتقنا  خالل اجامتع اجللسة العامة جمللس نا يف دورهتا 

ىل احلسم الهنايئ يف الاحاةل  املتعلقة  بوجود حممتل ملامرسات اخلامسة العادية ، والرايم ا 

مبارشة بعد الاعالن الرمسي من دلن السلطات  ،منافية للمنافسة يف سوق احملروقات

حاطة   رشاكت توزيع العمومية ببالدان عن قرار انهتاء فرتة احلجر الصحي ، فقد مّت ا 

يف للبت علام بعقد اجللسة اخملصصة   وكذا مجعية النفطيني للمغرب ،احملروقات ابمجلةل

عطاء ل  ل هذه اجللسة وستتاح يل الفرصة خال .2020يوليوز  21يوم  الاحاةل املذكورة
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اليت سطرة ابمل  الس يدات والسادة الاعضاء احملرتمني طالعل   اللكمة اىل الس يد املقرر العام

  . س تعمتد يف تنظمي هذه اجللسة

نوطبقا للقانون اجلاري به العمل هبذا الشأ ن ويف هذا الاطار،  جملس املنافسة ، فا 

عالانته ،عىل موقعه الالكرتوين خبارايا   بياان س يصدر اخملصص لهذا  يف اجلناحمبقره  وعرب ا 

 .الغرض

بني نشطة اليت قام هبا جملس نا املوقر لس يدات والسادة الافاضل ، أ مه ال  هذه حرضات ا

عىل و شغال هذه اجللسة العامة، ددا لمك شكري اخلالص عىل حضورمك أ  ادلورتني، جم

عىل الارتقاء مبؤسستنا حىت تتبّوء املاكنة الالئقة هبا  ، وحرصمك اذلؤوب الزتاممك ادلامئ

صاحب اجلالةل املكل ند حسن ظن ع حىت نكون مجيعا  داخل الرّصح املؤسيس الوطين

 محمد السادس حفظه هللا .

 أ متىن لجامتعنا اكمل التوفيق والنجاح.

 وقل امعلوا فسريى هللا معلمك ورسوهل واملؤمنون". "

 .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكتهصدق هللا العظمي 

 

 

 


