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، بصفته طلب رأي وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارةبخصوص  

رئيس الحكومة المكلفة باألسعار و  من لدنالسلطة الحكومية المفوضة 

 19-كشوفات كوفيد المتعلق بتنظيم أسعار المنافسة،
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 2021ر/ /02 مجلس المنافسة عدد رأي

طلب رأي وزير بخصوص  2021شتنبر  6الموافق ل 1443محرم  28الصادر بتاريخ 

رئيس  من لدن، بصفته السلطة الحكومية المفوضة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

 المتعلق بتنظيم أسعار الحكومة المكلفة باألسعار و المنافسة،

 19-كشوفات كوفيد 

 

 إن مجلس المنافسة،

المتعلق بحرية األسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير  104-12وبناًء على القانون رقم 

 ؛ 2014يونيو  30الموافق لـ  1435رمضان  2الصادر في  1.14.116الشريف رقم 

رقم  المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 20-13بناًء على القانون رقم و

 ؛ 2014يونيو  30الموافق لـ  1435رمضان  2الصادر في  1.14.117

 2014الموافق لـ فاتح ديسمبر  1436صفر  8الصادر في  2.14.652وبناًء على المرسوم رقم 

 المتعلق بحرية األسعار والمنافسة ؛ 104-12بتطبيق القانون رقم 

 2015يونيو  4الموافق لـ  1436شعبان  16الصادر في  2.15.109وبناًء على المرسوم رقم 

 المتعلق بمجلس المنافسة ؛ 20-13بتطبيق القانون رقم 

منه  21القانون الداخلي للمجلس وخصوصا المادة  ن م 27إلى  19وبناء على أحكام المواد من 

الدعوة لحضور أشغال الجلسات العامة المنعقدة في حاالت  هالتي تنص على ان الرئيس: " يوج

التي تنص على انه " يبين الرئيس في الدعوة الموجهة لألعضاء الصبغة  24و المادة استعجال"، 

 االستعجالية للجلسة"؛

 ة بصفة استعجاليةالمنعقدودورته السادسة عشر  مجلس فيللجلسة العامة الاجتماع على  وبناء

القانون رقم من  14طبقا لمقتضيات المادة  2021شتنبر  6الموافق لـ  1443 محرم 28بتاريخ 

 المتعلق بمجلس المنافسة؛ 20-13

المنصوص عليه  المجلسمن توفر النصاب القانوني ألعضاء  لجلسة العامةوبعد تأكد رئيس ا

 من النظام الداخلي للمجلس؛ 24في المادة 

وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة رأي الوارد من طرف العلى طلب  بعد االطالعو

لطلب  بصفته السلطة الحكومية المفوضة من طرف رئيس الحكومة 2021 غشت 31بتاريخ 

نفس ب 2021 /إ/90د ة العامة لمجلس المنافسة تحت عدلدى األمان والمسجلالمجلس، رأي 

 ؛19 -كوفيد  كشوفات بتنظيم أسعار، والمتعلق التاريخ
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 093/2021خالد البوعياشي تحت عدد السيد لمجلس المنافسة وبناء على قرار المقرر العام 

الموضوع في  امقرر بوعياد محمد هشام السيد والقاضي بتعيين ،2021فاتح شتنبر  المؤرخ في

 ً  المتعلق بحرية األسعار والمنافسة؛ 104.12من القانون رقم  27ألحكام المادة  طبقا

المذكور، طلب الرأي المعد بشأن  أيلمشروع الرالموضوع  ومقرر العامالمقرر وبعد تقديم 

المنعقد  للمجلسالعامة  الجلسة اجتماع خالل المنبثقة عنه، وللتوصيات وكذا للخالصات

 ؛2021شتنبر  6الموافق لـ  1443 محرم  28بتاريخ

 

والتي  104.12من القانون رقم  4يندرج في إطار أحكام المادة  وحيث إن طلب الرأي المذكور

أعاله دون إمكانية قيام اإلدارة، بعد استشارة   3و  2 تينداالمال تحول أحكام تنص على أنه : " 

، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في األسعار تعلله ظروف ةمجلس المنافس

استثنائية، أو كارثة عامة، أو وضعية غير عادية بشكل واضح بقطاع معين، و ال يجوز أن 

( أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف 6التدابير المذكورة علة ستة )تزيد مدة تطبيق 

 "؛اإلدارة

)فاتح ديسمبر  1436صفر  8بتاريخ  2.14.652من المرسوم رقم  4وتطبيقا لمقتضيات المادة 

 المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والتي تنص على أن:  104.12( بتطبيق القانون رقم 2014

من القانون المشار إليه أعاله  4و3لس المنافسة المنصوص عليها في المادتين تتم استشارة مج" 

 .من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.  104.12رقم 

 4ويخفض هذا األجل إلى شهر واحد إذا تعلق األمر باتخاذ تدابير مؤقتة في إطار احكام المادة 

 .من القانون المذكور

غير انه إذا تعلق األمر بحاالت استثنائية تستدعي تدخال استعجاليا، يجوز لرئيس الحكومة أو 

السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أن يطلب من مجلس المنافسة اإلدالء برأيه 

 ". داخل أجل أقصر تحدد مدته في رسالة اإلحالة الموجهة إلى المجلس المذكور

 األسعار بمختلف أشكاله )تحديد سعر أدنى، سعر أقصى، تسقيف هوامشوحيث إن تقنين 

 ، الكيفياتبشرط التقيد بالمقتضيات اإلدارةإلى  مشرعخوله ال ااختصاص يعتبر... ( الربح

 السالف الذكر؛ 104.12 المنصوص عليها في القانون رقم القانونية والشروط 

المكرسة حرية المنافسة يرتبط وجودا وعدما بحرية األسعار يعتبر شرطا أساسيا مبدأ وحيث إن 

في  بصفة استثنائية و لإلدارة المشرع سمحدستور، إال ان المن  36دستوريا بمقتضى المادة 

 في بعض الحاالت المحددة بموجب القانون؛ بتنظيم األسعار، الملحةالضرورة  حاالت
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قبل اتخاد أي إجراء لتحديد في وحيث إن المشرع اشترط ضرورة استشارة مجلس المنافسة 

 السالف الذكر،  104.12من القانون  4األسعار، موجب المادة 

-كشوفات كوفيد مة قرار تنظيم أسعار ءواعتبارا لكون هذه االستشارة تهدف إلى تقييم مدى مال

وتوفر الشروط القانونية من القانون  4مع مقتضيات المادة  اإلدارةالمزمع اتخاده من طرف  19

 ؛ستلزمة لتطبيقهالم

 السالفة الذكر تنص على شرطين أساسيين وهما :  4وحيث إن مقتضيات المادة 

تستلزم  وضعية غير عادية بشكل واضح للسوق المعني او ظروف استثنائيةوجود أ( 

 اتخاد تدابير مؤقتة ؛ 

 ؛ارتفاع أو انخفاض فاحش في األسعارب( وجود 

فقد حدد المشرع بشكل حصري وليس على سبيل االستدالل  األول،وحيث إنه بالنسبة للشرط 

قائمة األسباب التي من شأنها إضفاء طابع الشرعية للجوء للتدابير المؤقتة المنصوص عليها 

وضعية غير عادية بشكل واضح للسوق  ظروف استثنائية، )ب( كارثة عامة، )ت( وهي: )أ(

 المعني؛ 

)رأي مجلس المنافسة  سابقة آراءجلس على مستوى ما دأب عليه المعلى  وبناء وحيث إنه، 

حول تنظيم أسعار  2020مارس  16الموافق ل 1441رجب  21بتاريخ  2020ر//2عدد 

يمكن تعريف الظروف االستثنائية على أنها  فإنه ،(المطهرات الكحولية و الكمامات الواقية

غير اعتيادية وغير متوقعة من شأنها المساس بالسوق مما يستلزم التدخل الفوري  ثأحدا

 ؛  خصاص في الموادأو لألسعار للسلطات العمومية قصد وضع حد ألي مسلسل تضخمي 

وحيث إنه يمكن تعريف الكارثة العامة كأي حدث ذي أصل طبيعي أو إنساني يتسم بطابع 

 والحدة غير المتوقعة من شأنه أن يؤدي إلى خسائر فادحة؛الخطورة القصوى االستثنائية 

والذي انتقل من  19-كوفيد وباء وحيث إنه بالنظر إلى السياق الدولي والوطني المرتبط بانتشار

، و كذا 2020مارس  11صفة وباء إلى جائحة حسب وصف منظمة الصحة العالمية بتاريخ 

المذكور أعاله  األولعن هذه الجائحة، فإن الشرط  الخسائر البشرية و المادية الوخيمة الناجمة

  قد تم استيفائه؛ 

يبرر فيما يتعلق بالشرط الثاني المتعلق بوجود ارتفاع او انخفاض فاحش في األسعار وحيث إنه 

يستفاد من مضمون اتخاد تدابير مؤقتة قصد الحد من هذه االختالالت، فإنه  إلىلجوء الحكومة 

وزارة االقتصاد والمالية ممثل المدلى بها من طرف يحات الشفوية التصرطلب الرأي وكذا 

أسعار بأن  بصفتها السلطة الحكومية المفوض لها من طرف رئيس الحكومة، وإصالح اإلدارة

، كما أن األسعار المطبقة بين المختبراتتفاوتا   تعرف RT-PCR السيما ، 19-كشوفات كوفيد
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وذلك بالرغم من تطور العرض  الوباءمنذ بداية لم تعرف أي انخفاض  ،حسب نفس التصريحات

 ؛ على المستوى الوطني و الدولي وانخفاض التكاليف

تطور حول  التي قامت بها مصالح التحقيق لدى المجلسالدراسة األولية يستفاد من وحيث إنه 

، وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف أنه،  19–كوفيد سوق كشوفات العرض في بنية 

المختصة قصد ضمان تزويد مستمر للسوق الوطنية، إال أنه لم يتم توفير العمومية السلطات 

 من شأنها ان تخلق دينامية تنافسية خالقة بين المختبرات الخاصة في السوق شروط منافسة فعالة 

 .سعارصد جلب الزبناء عن طريق تخفيض األتدفعهم إلى التدافع ق للتحاليل البيولوجية الطبية

على مستوى  يةتعددضمان ن السير التنافسي لألسواق يستلزم بالضرورة لحسن سيره أذلك 

 عدد أكبر من الفاعلين. أمام ضمان ولوجه وفي السوق،  العرض

 تطورات حيث أنهعرفت عدة  19-كشوفات كوفيدسوق  ولوجن أعلى التحقيق أبان إن  ثوحي

 :  

  كان إجراء هذه الكشوفات حكرا على شبكة  2020ويونيو  2020مارس شهري بين ما :

من إجراء  للتحاليل البيولوجية الطبية المختبرات الخاصة مع إقصاء المختبرات العمومية 

  ؛هذه الكشوفات

  إلجراء ألول مرة أمام مختبرات القطاع الخاص  تم فتح الباب :2020يونيو  شهر خالل

من طرف وزارة مسلمة مع ضرورة توفرها على رخصة خاصة 19-كشوفات كوفيد

يحدد شروط القيام بكشوفات تحمالت المقتضيات دفتر بناء على مدى احترامها ل الصحة

)دورية وزير  للتحاليل البيولوجية الطبية المختبرات الخاصة من طرف  19-كوفيد

 ؛(2020يونيو  4بتاريخ  44الصحة عدد 

 تم تعديل الصيغة األولية لدفتر التحمالت عن طريق تمكين 2020شتنبر شهر  خالل :

 المصلية من القيام بالكشوفات البيولوجية الطبية للتحاليلالخاصة المختبرات 

sérologiques  وتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل المسافرين، و الطلبة و مستخدمي

شتنبر  12بتاريخ  72)دورية وزير الصحة عدد  اإلدارات العمومية و القطاع  الخاص

  ؛ (2020

 للتحاليل المختبرات الخاصة تم بموجبه الترخيص لكافة :   2021غشت شهر  خالل

تشخيص وباء كوفيد وقصد رصد القيام بمختلف الكشوفات الحيوية  البيولوجية الطبية

 de biologie moléculaire, antigéniques ouالكشوفات سواء تعلق االمر ب 19

sérologique التي تم و  ةمع مراعاة مقتضيات دفاتر التحمالت في صيغتها الجديد

 .(2021غشت  23بتاريخ  13201)قرار وزير الصحة عدد  بالقرار إلحاقها

لالرتفاع المضطرد لحاالت  االطلب المتزايد على الكشوفات نظرانطالقا مما سبق، يتضح بأن 

لقاعدة  وبوتيرة متزايدة ، لم يواكبه توسيع كاف 19-باء الفيروسي كوفيد اإلصابة المسجلة بالو
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العرض في السوق وذلك بالنظر إلى القيود التنظيمية الصارمة المتطلبة لولوج سوق الكشوفات 

 .المنصوص عليها في دفاتر التحمالت 19-عن طريق االنضمام إلى شبكة مختبرات كوفيد

التي يتوفر عليها القطاع الخاص  جميع الممكنات والقدراتمكن من تعبئة ي الذي لم الشيء

 و تشخيص( dépistage)رصد  ةتوسيع رقعقصد الطبية التحاليل البيولوجية لمختبرات 

(diagnostic)   واستفحال عالجهالحد من انتشار عدوى الفيروس لالحاالت بصفة وقائية. 

في صيغتها  ، السيماالمضمنة في دفاتر التحمالت  التنظيميةوالمتطلبات قيود لهذه اوحيث إن 

عن   19 –كوفيد الكشوفات  إلى شبكةولوج ،  والتي كانت تهدف إلى إحكام الالثانيةاألولى و 

التي عقدتها مصالح التحقيق  االستماعجلسات ما يستفاد من حسب  غير المتناسب طريق الرفع

بشكل أقصى نسبة  ،التقنية، اللوجيتيكية و البشربة المتطلبة مواصفاتالمن ، التابعة للمجلس

أدى إلى ترخيص بعض المختبرات و، للتحاليل البيولوجية الطبية المختبرات الخاصة كبيرة من 

 عشرعدد المختبرات المرخصة في مرحلة أولى يتجاوز  مل بحيثفقط للقيام بهذه الكشوفات 

 للتحاليل البيولوجية الطبية المختبرات الخاصة من مجموع % 1.6أي بنسبة  خاصا مختبرا

 لينتقل عدد ،(%2.8) 2020في غشت مختبرا  17صبحت فيما بعد ، أ(2020)يونيو  المتواجدة

في  100(، و%15) 2021في يناير  90ثم  ،(%8.8) 2020في شتنبر  53إلى  المختبرات 

هم مهما حيث وصل عددتطورا عدد هذه المختبرات ليعرف مؤخرا   .(%16) 2021أبريل 

بعد فتح الباب أمام جميع المختبرات الخاصة  %28.5تصل إلى مختبرا أي  بنسبة  171إلى 

  .غشت المذكور 23للتحاليل الطبية البيولوجية بمقتضى القرار األخير لوزير الصحة بتاريخ 

خلق  أدت إلى 19-المتزايد لحاالت اإلصابة بكوفيد االرتفاعهذه الوضعية، و في ظل وحيث إن 

  : يمكن إال أن ينتج عنهال ، و هو ما على مستوى العرض ندرة مصطنعة

الكثيف الذي تعرفه هذه ، ال سيما االزدحام جودة الخدمات المقدمةعرض وعلى مستوى  -أ

يزيد من خطر اإلصابة  مما، الكشوفاتالمواطنين على هذه  لزيادة إقبا المختبرات نتيجة 

 ، و انتشار العدوى 19 –بفيروس كوفيد 

أو  للتحاليل البيولوجية الطبية المختبرات الخاصة على مستوى األسعار المطبقة من طرف  -ب

، المواد األولية المستخدمة للقيام بها على األقل عدم انخفاضها بالرغم من انخفاض أسعار

ما يستفاد  حسب(réactifs et consommablesالسيما الكواشف و المواد المستهلكة  )

بالرغم من و كذا  ، التي عقدتها مصالح التحقيق التابعة للمجلس من جلسات اإلستماع

 amortissement des coûts liésاستهالك قيمة المعدات )انخفاض التكلفة الناتجة عن 

aux équipements)  . 

بالنظر  ذات بعد محلي و ليس وطني، و ذلكتبقى سوقا  سوق الكشوفات نباإلضافة إلى ذلك، فإ

. و بالتالي في مناطق أخرى الكشفجراء إالمالي المرتبط بالتنقل قصد  والعبءإلى التكاليف 

توزيعها على قلتها وطنيا، إال أن  ،فإن عدد مختبرات القطاع الخاص المرخصة للقيام بالكشوفات
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المختبرات المتاحة  ان عدد. ذلك لكين لهذه الخدماتخيارات المسته من يقيدالجغرافي محليا 

ما يجعل من بنية هذه األسواق على المستوى  وهو  ،محدودا جدا بالنظر إلى الطلب يبقىمحليا 

، ال ينتج عنها منافسة حسب ما يستفاد من التحقيق (oligopole) المحلي بنية احتكار قلة

المرخص لها القيام بهذه الكشوفات ين المختبرات الخاصة وفعالة على مستوى األسعار ب قوية

 ةبالنظر إلى الطبيعة التابع السيما .من طرف وزارة الصحة على مستوى كل مدينة أو إقليم

هذه الخدمات  مستهلكيأن (، ذلك caractère captif de la demandeللطلب في السوق )

قيام بهذه الكشوفات )مسافرون، بالقانونيا  ملزمون وفي بعض الحاالت ،صحيا مجبرون

لى اختالالت في السوق أدت إ. كل هذه العوامل ...(والخاصالعام  ومستخدمو القطاعالمشغلون 

وى األسعار عن طريق إحداث ضغط على بنية العرض نتج عنه الوضعية الحالية على مست

 .لألسعار

بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الوكالة الوطنية للتغطية ومن جهة أخرى، نه إوحيث 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي و الصندوق الضمان االجتماعي ) صناديق بمعيةالصحة 

من أجل التفاوض مع المهنيين قصد تحديد سعر مرجعي  ( االجتماعي  لمنظمات اإلحتياطالوطني 

بالنسبة  19 -يف المتعلقة بالكشوفات المرتبطة بكوفيدالذي يتم على أساسه استرجاع المصار

فإن المسلسل التفاوضي (، AMO) عن المرض للمؤمنين الخاضعين لنظام التأمين اإلجباري

رجعي على تخفيض السعر الم مع مهنيي القطاع باالتفاق 2020أكتوبر  28 بتاريخكلل  والذي

في تنزيله عرف تعثرا  ،درهم 450درهم في القطاع الخاص إلى  700من  RT-PCRلكشوفات 

يتطلب نوعا من المرونة و السالسة الوبائي الخاص والذي سياق مراعاة الدون  إلى يومه،إداريا 

 . السريعة التي يرفعها انتشار هذا الوباءالتطورات لمواكبة 

الشروع في تطبيق السعر المرجعي الموحد، وإن كان يتعلق فقط بفئة المؤمنين إن عدم وحيث 

يمكن أن يدفع المختبرات  ياستداللفي غياب مؤشر الخاضعين لنظام التغطية الصحية، أدى 

المرتفع مستوى العلى اإلبقاء  على أساسه، مما نتج عنهللعموم الخاصة إلى تحديد أسعارها 

  %35.7درهم( أي بزيادة تقارب  700حوالي الخاصة )من طرف المختبرات  سعار المطبقةلأل

على المستوى  في ظل بنية عرض غير تنافسيةوذلك  ،عن السعر المرجعي المتفاوض بشأنه

  .اإلشارة إلى ذلك تكما سبق المحلي

نتيجة تحملهم أسعارا مرتفعة  إضرار بالقدرة الشرائية للمستهلكين ،من جهة نتج عنهكل هذا 

تكاليف إضافية تتحملها ، و كذا تنتج عن منافسة فعالة وحقيقيةلاألسعار التي كانت  بالمقارنة مع

بكشوفات دورية القيام السيما مع إخضاعها إلى إجبارية  تهاتنافسيالمقاوالت مما يؤثر على 

لصالح  من الناحية التنافسية ةغير مبررتحقيق هوامش ربح مرتفعة من جهة أخرى  ، ومكثفة

أسعار الكشوفات حرمت فئة عريضة من  ارتفاعأن ، ناهيك عن الفاعلين في هذه السوق

    ، وبالتالي يكون الشرط الثاني قد تم استيفاؤه أيضا.ى هذه الخدماتالمستهلكين من الولوج إل
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 : رأي التالي الأصدر 

 

 قلةنتيجة  19 –في غياب شروط التنافس الفعال بين الفاعلين في سوق كشوفات كوفيد  -أ

عدد المختبرات المرخصة للقيام بهذه الكشوفات، وفي ظل وجود عراقيل تنظيمية ال تمكن من 

ضمان ولوج سلس وفعال ومنصف لمختلف المختبرات اإلحيائية الطبية الخاصة، وهو ما ينتج 

على مستوى السير التنافسي للسوق يؤثر على مسلسل  ترة إلى ذلك، اختالالعنه كما سبقت اإلشا

ذ اإلدارة تكوين األسعار وال يدفعها إلى االنخفاض، فإن مجلس المنافسة ال يرى مانعا من اتخا

  19 -ال تزيد على ستة أشهر وذلك من أجل تنظيم أسعار كشوفات كوفيدمدتها تدابير مؤقتة ل

قرار وزير الصحة عدد بمقتضى   من دفتر التحمالت المحددةاألخيرة الصيغة على أنه رغم 

لكافة المختبرات اإلحيائية الطبية الخاصة القيام رخصت  ، قد2021غشت  23بتاريخ  13201

سواء تعلق االمر بالكشوفات  19بمختلف الكشوفات الحيوية قصد رصد وتشخيص وباء كوفيد 

de biologie moléculaire, antigéniques ou sérologique  هذا مع مراعاة مقتضيات

قصد تعبئة كافة الجهود  من الممكن اتخاده من قبلوالذي كان القرار هذا ، إال أن دفترال

 23في  ه إال ذو تشخيص الحاالت، لم يتم اتخارصد لتسهيل واإلمكانيات البشرية واللوجيستيكية 

العرض وعلى األسعار لن تتحقق على المدى  آثاره على بنية وبالتالي فإن .2021غشت 

المشروط، فإن طلب  االنفتاحبالرغم من هذا المجلس يعتبر أنه، و ، فإنوبالتالي. المنظور

في ظل السياق  يبقى مبررا بصفة وقتية 19 -القاضي بتنظيم أسعار كشوفات كوفيدالحكومة 

 التنافسي الحالي للسوق. 

وضعية  تتبعفي  ،من طرف الحكومة بعد اتخاد هذه التدابير الوقتية بحقهويحتفظ المجلس 

بتحسين  ةالتدابير الكفيلواتخاد كافة  ،ودراستها بصفة معمقةعن كثب هذه السوق المنافسة في 

دستوريا،  الموكولة إليهاالستشارية والتنازعية االختصاصات في إطار سيرها التنافسي وذلك 

 وبموجب القوانين المنظمة للمنافسة.

يعتبر مجلس المنافسة بأن قرار الحكومة اتخاد تدابير وقتية بغرض تنظيم أسعار كشوفات  :ب 

 : التالية  االعتباراتيجب ان يراعي  19 –كوفيد 

 19-كشوفات كوفيدسعار أمستوى تحديد إن  على مستوى األسعار التي سيتم تحديدها : -

 :  ، يجبالوزارية المشتركة لألسعارالحكومة بعد استشارة اللجنة  من طرف

الربح هامش من وتحفيزي حد معقول ضمان ما بين اإلكراهات المتعلقة بأن يوازن  -1

هذه السوق ومنافسة المختبرات المرخصة للقيام ولوج لتشجيع فاعلين جدد يضمن 

في  وضغط تنافسي فعاليينجديدة خلق دينامية  وذلك قصدبهذه الكشوفات حاليا، 

 السوق، 
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على مستوى األسعار على  حالياالمرخص لهم عدم منح امتياز تنافسي للفاعلين  -2

وجودهم السابق في السوق مكنهم من التخفيض من التكلفة عن طريق اعتبار ان 

 (amortissement des couts liés aux équipementsقيمة المعدات استهالك 

( 

ف هامش يسق، ال يجب ان يشمل فقط تان تحديد ثمن البيع للعموم كما ان المجلس يرى -3

يجب ان يراعي أيضا  بل، البيولوجية الطبية للتحاليلالخاصة المختبرات  ربح

مستوى ، السيما على واالستيرادهوامش جميع المتدخلين على مستوى سلسلة اإلنتاج 

 .الكشوفاتالمستعملة للقيام بهذه  والمستحضرات مستوردي المعداتمنتجي و

 

أكثر إنصافا لكشوفات على مستوى توسيع قاعدة العرض في السوق وضمان ولوجية  -

عن طريق التقليل محاربة ومحاصرة هذا الوباء يعتبر مجلس المنافسة بأن :  19-كوفيد 

تصب في اتجاه فتح وقائية  بالضرورة إعمال مقاربة استباقيةيستلزم ، العدوى من انتشار

تسهيل الولوجية السوق أمام فاعلين جدد عبر التخفيف من شروط ولوجه، و هو ما سيمكن 

 .إلى هذه الكشوفات عن طريق توفيرها بثمن مناسب يالئم القدرة الشرائية للمواطنين

نه وإلى يومه لم يتم البت أعلى تغطية صحية، مع العلم  نالذين ال يتوفرومنهم السيما 

للتأمين  ةبالنسبة للفئة الخاضع 19-استرجاع المصاريف الطبية المتعلقة بكوفيد حقيةأفي 

 اإلجباري على المرض. 

االنفتاح على تقنيات أخرى للكشف عن عبر  كذلكتمر  إلى الكشوفات الولوجن يتحسإن 

نتيجة تطور اإلبتكار والبحت العلمي الناتج عن إعمال ،  SARS-COV-2 فيروس  

، و التي أدت إلى ظهور تقنيات و كشوفات جديدة، السيما حقيقة بين المختبراتمنافسة 

والتي وإن كانت تعتبر أقل  ،(tests antigéniquesمولدات المضادات ) كشوفات

 المنخفضةنظرا ألسعارها على مستوى رصد الفيروس، إال أنها تبقى بديال مهما فاعلية 

كبر عدد ممكن ضمان ولوجية ألورصد الحاالت المصابة بصفة مبكرة،  تعميمبما يسمح ب

-RT 19-قدرتهم الشرائية من القيام من كشوفات كوفيد مكنهمتالذين ال  من المواطنين

PCR) إال أنها تبقى  ،كان سعرها سيعرف انخفاضا بعد تقنين األسعار إن(، و التي و

  .متناول فئة عريضة من المواطنين و األسر غير في

 

بتاريخ  13201وزير الصحة عدد القرار األخير ل بعد اطالعه علىإن مجلس المنافسة و 

 للتحاليل البيولوجية الطبيةالمختبرات الخاصة لكافة والذي رخص ، 2021غشت  23

 19القيام بمختلف الكشوفات الحيوية قصد رصد وتشخيص وباء كوفيد المرخص لها 

 de biologie moléculaire, antigéniques ouسواء تعلق االمر بالكشوفات 

sérologique،  التي عقدتها مصالح التحقيق التابعة  االستماعتفاد من جلسات سه ينأإال

للقيام الترخيص بأن  ،كورالمذوزير الصحة مقتضيات قرار  وكذا بناء على للمجلس
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المختبرات يبقى محصورا في  (tests antigéniquesمولدات المضادات ) تباختبارا

دون المصحات الخاصة و العيادات الطبية وكذا  للتحاليل البيولوجية الطبية الخاصة 

وهو  ،كما هو معمول به في العديد من الدولعلى مهنيي الصحة  الكشوفاتتعميم هذه 

ة اإلضافية المترتبة عن للتكلف انظر االختباراتهذه  إلىن يحد من الولوج أما من شأنه 

 . الكشفمن تكلفة  تزيدمن شأنها أن التي المعالج وأتعاب المصحة أو الطبيب 

جلسات االستماع التي عقدتها مصالح ما يستفاد من  وحسب ذلك، فإنهباإلضافة إلى 

 tests) مولدات المضادات كشوفاتهذا الترخيص إلجراء فإن  ،التحقيق التابعة للمجلس

antigéniques) الذاتية  الكشوفات، ال يشمل(Autotests)  غير مرخصة تبقى والتي

في حاالت وغير مكلفة اقتصاديا مهمة  ةلبر وسيتنها تعأ، مع العلم في السوق الوطنية

و المقاوالت، او في إطار داخل المدارس  ( dépistage collectifالرصد الجماعية )

رصد و بالكشفذوي الدخل المحدود من القيام  االستعماالت الشخصية تسمح لألشخاص

 ، النتشار العدوىبصفة مبكرة تفاديا هم إصابت

  نتيجة ظهور طفرات جديدة، ، السيماتفشي الوباءاستمرار تبعا لذلك، وفي حالة و

و  من ارتفاع الطلب على الكشوفات،سيترتب على ذلك عدد اإلصابات مع ما ارتفاع و

والتي ما هو معمول به في مجموعة من الدول كألمانيا، إنجلترا والنمسا وفرنسا، اهتداء ب

ات و كذا عممت الكشوفات فالقيام بهذه الكشو المخولين المهنينمن دائرة مؤخرا وسعت 

مجلس المنافسة يوصي  ،لهاكبر أوبأثمنة تضمن ولوج الذاتية على كافة المواطنين 

 : السريعة توسيع قاعدة الخيارات المتاحة للقيام بالكشوفات بدراسة إمكانية 

 مولدات المضادات القيام بكشوفاتمن الصحة  يعن طريق تمكين اكبر عدد من مهني -أ

 ؛( دون تكاليف إضافيةtests antigéniquesالسريعة )

على سبيل الوقاية بالكشوفات الذاتية القيام المواطنين وتمكين ل وتقريب يتسه وكذا  -ب

سليم مواكبة لضمان استعمال الجراءات كافة اإل، مع اتخاد و درءا النتشار العدوى

   .الكشوفاتلهذه 

 

 

محرم  28بتاريخ  ةلمجلس المنافسة المنعقد عامةال لسةالج خاللتم التداول بشأن هذا القرار 

المتعلق  20.13من القانون رقم  14طبقا ألحكام المادة ، 2021شتنبر 6 الموافق لـ  1443

دة جيهان بنيوسف، اوالسلجلسة، سا لالسيد أحمد رحو رئي:  وذلك بحضوربمجلس المنافسة، 

 ، وعبدبنيوسف الصابوني اسنينة، وعبد اللطيف المقدم، وحسن أبو عبد المجيد، عبد الغنيو

، العيد محسوسي، ورشيد بنعلي،  واللطيف الحاتميعبد ، والتهامي عبد الخالق ، والعزيز الطالبي

 .أعضاء بصفتهم بوعزة خراطيو
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