
                                                                                                    
 

 

 بالغ صحفي مشترك 
 

 الدار البيضاء، الثالثاء 25 يناير 2022

 

، السيد أحمد رحو، رئيس مجلس املنافسة، 2022يناير  25يوم الثالثاء  املغرب،استقبل االتحاد العام ملقاوالت 

 بحضور رؤساء الفيدراليات القطاعية والتمثيليات الجهوية. 
 

 وضعويندرج هذا اللقاء في إطار التعاون الذي يجمع مجلس املنافسة باالتحاد العام ملقاوالت املغرب، والرامي إلى 

 رة تدعم تنافسية املقاوالت وتضمن رفاهية املستهلك. إطار مالءم لخلق سوق حرة ومبتك
 

االنخراط الكامل وخالل هذا اللقاء، أشاد السيد شكيب لعلج بجودة الشراكة التي تجمع املؤسستين، مشيرا إلى "

بشكل مشترك، والقائمة على القرب والتبادل  املحدثةلالتحاد العام ملقاوالت املغرب وباهتمام بالغ في املقاربة البيداغوجية 

معروفة من  غير التنافسيةضل بالرهانات بشكل أف مع املقاوالت، بغية تعميم املمارسات الجيدة على نطاق واسع، واإلملام

   قبل املقاوالت خاصة الصغيرة جدا، والصغيرة واملتوسطة"،
 

كما شدد رئيس االتحاد على أهمية إضفاء دينامية على القواعد املؤطرة للمنافسة بهدف ضمان منافسة حرة 

بسبب "ال يمكننا التفريط في الجهود املبذولة، السيما في ظروف األزمة،  مبرزا أنهونزيهة بين جميع الفاعلين االقتصاديين، 

 جمود بعض القواعد". 
 

هذه املؤسسة الدستورية في مجال رحو، رئيس مجلس املنافسة، باملهام املوكولة لمن جهته، ذكر السيد أحمد 

لعرض اإلحاالت عليه من لدن ، مستعرضا أساليب وطرق التفاعل مع املجلس واملساطر الواجب اتباعها ةنافستقنين امل

، السيما في مجال مراقبة التركيزات االقتصادية ومحارية املمارسات املنافية لقواعد االجمعيات التابعة له وأاملقاوالت 

 املنافسة.  
 

على ضرورة اعتماد مقاربة احترازية تمكن املقاوالت من تفادي التعرض  املنافسة مجلس رئيس، أيضا شددو 

 للمخاطر املرتبطة بعدم االمتثال لقواعد املنافسة الحرة والنزيهة.  
 

 من بلورة برامج يمكنهم، أعلن السيد رحو عن إعداد دليل موجه للفاعلين االقتصاديين وانخراطا في هذه املقاربة

استعراضه ملضامين  أثناءفي هذا الصدد و  ،املنافسة مجلس وذكر رئيس تثال لقواعد املنافسة.لالم خاصة بهمال املطابقة

وآليات ساطر بم االت، وإمدادهفي ترسيخ ثقافة املنافسة داخل املقاو  املتمثل الهدف املتوخى من هذه املبادرةبهذا الدليل، 

 من رصد املخاطر املشار إليها أعاله، وضمان وقاية أفضل. قصد تمكينها ،والتتبع اليقظة
 

 في هذا السياق، التزم االتحاد العام ملقاوالت املغرب بنشر وتعميم هذا الدليل لدى كافة أعضائه. 


