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مقدمـ ــة
يعــد مجلــس المنافســة هيئــة 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.
عــاوة علــى الســلطات التقريريــة المخولــة لــه بمقتضــى النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري
بهــا العمــل ،يكتســي العمــل الــذي يقــوم بــه المجلــس أهميــة ذات أبعــاد بيداغوجيــة ووقائيــة ،تتمثــل
فــي تعزيــز شــروط ممارســة المنافســة فــي األســواق ،وتحســيس وتوعيــة المنشــآت بمخاطــر خــرق
قواعــد المنافســة المحتملــة.
فــي هــذا الســياق ،يحــث المجلــس كافــة المنشــآت والمنظمــات المهنيــة ،بصــرف النظــر عــن حجمهــا
أو القطــاع الــذي تشــتغل فيــه ،علــى العمــل مــن أجــل التصــدي للممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة
عبــر إعــداد برنامــج للمالءمــة يتناســب مــع حاجياتهــا ،وينــدرج فــي إطــار مقاربــة اســتباقية للوقايــة
مــن المخاطــر التنافســية وتدبيرهــا.
ويهــدف هــذا الدليــل إلــى توجيــه المنشــآت والمنظمــات المهنيــة قصــد تمكينهــا مــن برنامــج للمالءمــة
مــع قانــون المنافســة ،ســواء بشــكل مســتقل أو مــن خــال االنخــراط فــي سياســة أكثــر شــمولية
لالمتثــال للقوانيــن والمعاييــر الجــاري بهــا العمــل (أعمــال فســاد ،وتمويــل األنشــطة غيــر المشــروعة،
وتبييــض األمــوال ،وحمايــة المعطيــات الشــخصية ،وغيرهــا).
فضــا عــن ذلــك ،يوفــر هــذا الدليــل للمنشــآت والمنظمــات المهنيــة اإلطــار العــام واألدوات الضروريــة
والالزمــة لمســاعدتها فــي وضــع البرنامــج الســالف الذكــر علــى النحــو األنســب .كمــا يعــرض توصيــات
تتمحــور حــول الخطــوات العمليــة التــي يمكــن اتخاذهــا مــن لــدن المنشــآت مــن أجــل ترســيخ ثقافــة
حقيقيــة للمالءمــة ،تراعــي الممارســات الســليمة.
وأخيــرا ،يتيــح هــذا الدليــل للمنشــآت إمكانيــة اغتنــام الفــرص التــي توفرهــا المنافســة الحــرة
والمشــروعة بهــدف تحســين قدراتهــا التنافســية ،ودعــم مبادراتهــا االبتكاريــة ،وتســهيل ولوجهــا
لألســواق والمــوارد.

تذكير باإلطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب
يتكون اإلطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب من النصوص التشريعية والتنظيمية التالية:
● القانــون رقــم  104.12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة ،الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف
رقــم  1.14.116الصــادر فــي  2رمضــان  1435الموافــق ﻟ  30يونيــو 2014؛
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● القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة ،الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقم 1.14.117
الصــادر فــي  2رمضــان  1435الموافــق ﻟ  30يونيــو 2014؛
● المرســوم رقــم  2.14.652الصــادر فــي  8صفــر  1436الموافــق لفاتــح دجنبــر  2014بتطبيــق
قانــون حريــة األســعار والمنافســة؛
● المرســوم رقــم  2.15.109الصــادر فــي  16شــعبان  1436الموافــق ﻟ  4يونيــو  2015بتطبيــق
القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة؛
● قــرار الوزيــر المنتــدب لــدى رئيــس الحكومــة المكلــف بالشــؤون العامــة والحكامــة رقــم 3433-15
الصــادر فــي  12محــرم  1437الموافــق ﻟ  26أكتوبــر  2015المتعلــق بالمعاييــر المحــددة لالتفاقــات
ذات األهميــة الدنيــا التــي ال تعرقــل المنافســة بشــكل ملمــوس؛
● النظــام الداخلــي لمجلــس المنافســة كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه ،والمنشــور بالجريــدة الرســمية
عــدد  7014بتاريــخ  10محــرم  1443الموافــق ﻟ  19غشــت .2021
مقتضيــات دســتورية مكرســة لعمــل المجلــس
ينــص الفصــل  36مــن الدســتور علــى أن القانــون يعاقــب علــى الشــطط فــي اســتعمال مواقــع النفــوذ واالمتيــاز،

ووضعيــات االحتــكار والهيمنــة ،وباقــي الممارســات المخالفــة لمبــادئ المنافســة الحــرة والمشــروعة فــي
العالقــات االقتصاديــة.

ينــص الفصــل  166منــه علــى أن مجلــس المنافســة يعتبــر هيئــة 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.

تذكير بأبرز القواعد المنصوص عليها في قانون المنافسة (انظر الملحق )1
أوال :إعــداد برنامــج المالءمــة
أ  -تقديــم المقاربــة المعتمــدة فــي المالءمــة
 - 1مــا المقصــود ببرنامــج المالءمة؟
يعــد برنامــج المالءمــة بمثابــة وثيقة-إطــار تــروم المســاعدة فــي الوقايــة مــن المخاطــر التنافســية
والحــد منهــا وتدبيرهــا ،والحيلولــة دون لجــوء الفاعليــن االقتصادييــن إلــى خــرق المعاييــر القانونيــة
التــي تســري عليهــم.
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ويتطلــب إعــداد برنامــج المالءمــة ،عــاوة علــى الحــد األدنــى مــن الشــروط القانونيــة الواجــب
توفرهــا ،اعتمــاد مقاربــة أكثــر شــمولية تتعلــق بالمســؤولية االجتماعيــة للمنشــأة إزاء النظــام البيئــي
واالجتماعــي واالقتصــادي ،الســيما المشــهد التنافســي الــذي تتطــور فيــه.
عالقــة بالمجــال التنافســي ،تســاعد برامــج المالءمــة الخاصــة بقواعــد قانــون المنافســة وقيمــه
المنشــآت فــي ترســيخ ثقافــة المنافســة بشــكل أفضــل عنــد تصميــم اســتراتيجياتها وتتبــع التســيير
اليومــي ألنشــطتها.
ال تقــوم هــذه البرامــج علــى تدابيــر تهــدف إلــى غــرس ثقافــة احتــرام القواعــد (مــن خــال االلتــزام
والتكويــن والتوعيــة) فحســب ،بــل ترتكــز أيضــا علــى إرســاء آليــات داخليــة ضروريــة لإلنــذار والتدقيــق
وتقديــم المشــورة وتحميــل المســؤولية ،بغيــة إثــارة ردود أفعــال إيجابيــة داخــل المنشــآت (الوقايــة مــن
حــاالت الخروقــات المحتملــة ورصدهــا ومعالجتهــا).
ال يكمــن الغــرض مــن هــذه الوثيقــة فــي اقتــراح برنامــج شــامل للمالءمــة فــي مجــال المنافســة يســري
علــى جميــع المنشــآت ،إذ يتعيــن علــى المنشــأة إعــداد وتصميــم البرنامــج الــذي يتماشــى مــع مصالحها،
وتكييفــه حســب وضعيــة األســواق ،والمنتوجــات ،وطريقــة تنظيــم المنشــأة المعنيــة وحجمهــا وثقافتهــا
ودائــرة اتخــاذ القــرار فيهــا.
وبالتالــي ،يــروم هــذا الدليــل إمــداد المنشــآت والمنظمــات المهنيــة بدليــل مرجعــي عــام لالمتثــال
للقواعــد المعمــول بهــا فــي قانــون المنافســة .ويضــع ،لهــذه الغايــة ،مجموعــة مــن األدوات ،تحــت
تصرفهــا ،قصــد تمكينهــا مــن تصميــم برامــج المطابقــة الخاصــة بهــا وإضفــاء بصماتهــا الشــخصية
عليهــا .كمــا يقتــرح عليهــا مجموعــة مــع الممارســات الســليمة فــي المجاليــن التنظيمــي والتدبيــري
التــي يتعيــن تفعيلهــا إلعــداد هــذه البرامــج ،وكــذا ردود الفعــل اإليجابيــة التــي ينبغــي علــى المنشــأة
تطويرهــا قصــد االمتثــال لقواعــد المنافســة .ويتــم ذلــك مــن خــال تحديــد المخاطــر الفعليــة أو
المحتملــة التــي تهــدد نشــاطها.
 - 2لمــاذا يجــب إعــداد برنامــج للمالءمة مع قانون المنافســة؟
تتيــح برامــج المالءمــة للمنشــآت والمنظمــات المهنيــة إمكانيــة التدخــل علــى نحــو اســتباقي قصــد
تقنيــن المنافســة فــي األســواق ،إذ تنطــوي علــى مقاربــة للتقنيــن الذاتــي مــن طــرف الفاعليــن أنفســهم،
الذيــن يعملــون علــى تعزيــز ســير األداء التنافســي فــي األســواق ،عبــر رصــد مخاطــر المســاس بالعمليــة
التنافســية المرتبطــة بأعمالهــم والوقايــة منهــا ،بــدال مــن أن يكونــوا مصــدرا لالختــاالت التــي تقــع
فــي هــذه األســواق.
بمعنــى آخــر ،وعــاوة علــى تمكيــن المنشــآت والمنظمــات المهنيــة مــن حمايــة نفســها مــن الناحيــة
القانونيــة ،عبــر التقليــص ،إلــى أقصــى حــد ممكــن ،مــن مخاطــر أن تكــون طرفــا فــي ممارســة منافيــة
لقواعــد المنافســة مــع كل مــا يترتــب عنهــا مــن تداعيــات قانونيــة وتكاليــف مرتبطــة بهــا (فــرض
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غرامــات ماليــة واكتســاب ســمعة ســيئة وتدنــي مكانــة المنشــأة وتطبيــق عقوبــة ســالبة للحريــة علــى
المســيرين وغيرهــا) ،تؤهــل هــذه البرامــج المنشــآت والمنظمــات المذكــورة لتكــون جــزءا مــن الحــل
وليــس المشــكلة ،مــن خــال تبنــي ســلوك يســاهم فــي تحســين ســير العمليــة التنافســية فــي الســوق.
إضافــة إلــى ذلــك ،ترتبــط برامــج المالءمــة بســمعة المنشــأة وحاكمتهــا الرشــيدة ،حيــث يســاهم
اإلعــداد الفعــال لهــا فــي حمايــة وتعزيــز صــورة المنشــأة (أو المنظمــة المهنيــة) والحفــاظ علــى
ســمعتها فــي تعامالتهــا مــع شــركائها ومســتخدميها وحتــى مســاهميها.
ب  -المكونــات الرئيســية لبرنامــج المالءمــة
يتعيــن تصميــم برنامــج المالءمــة بطريقــة ال تــروم فقــط االمتثــال لقواعــد قانــون المنافســة المنصــوص
عليهــا فــي القانــون رقــم  104.12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة ،بــل تتوخــى إرســاء وتطويــر
منظومــة قيــم تنصــب علــى حريــة المنافســة ،وتلعــب دورا رئيســيا فــي ترســيخ ثقافــة المنافســة
وتعميمهــا فــي الســوق.
وتجــدر اإلشــارة ،مــن الناحيــة القانونيــة ،إلــى أن الممارســات المنتهكــة لقانــون المنافســة هــي ذات
طبيعــة موضوعيــة بقصــد أو بدونــه ،حيــث ال تعكــس عناصرهــا الوصفيــة واإلثباتيــة نيــة مرتكبيهــا.
بمعنــى آخــر ،ال يعتــد بالجهــل بهــذه القواعــد كوســيلة لتبريــر ممارســة منافيــة لقواعــد المنافســة أو
إعفــاء صاحبهــا مــن المســؤولية القانونيــة الناجمــة عنهــا .وبالتالــي ،يتعيــن علــى جميــع الفاعليــن
اإللمــام بقواعــد وقيــم قانــون المنافســة وغرســها فــي أذهانهــم.
ومــن تــم ،يرتبــط تصميــم وبلــورة برنامــج مالءمــة ،يتســم بالفعاليــة والمصداقيــة ،بجميــع المســتويات
التراتبيــة داخــل المنشــأة ،بــدءا مــن اإلدارة ومــرورا بفــرق العمــل والمســاهمين.
وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،يوصــي مجلــس المنافســة بدمــج  5عناصــر رئيســية مترابطــة فيمــا بينهــا قصــد
التحقــق مــن فعاليــة ومصداقيــة برنامــج المالءمــة ،وتشــمل:
 .1التزامــات اإلدارة ودعمها؛
 .2تعييــن مخاطبيــن على المســتوى الداخلي؛
 .3إعداد وثيقة-إطار ووضع مســاطر مالئمة؛
 .4اإلعــام والتواصــل والتكوين والتحســيس والتوعية؛
 .5تحديــد مخاطــر عدم االمتثــال والتحكم فيها.
وتعــد هــذه العناصــر صالحــة للتطبيــق داخــل المنشــآت والمنظمــات المهنيــة علــى حــد ســواء بعــد
إجــراء التغييــرات الالزمــة عليهــا .كمــا يمكــن تكييفهــا وتحديــد حجمهــا وفقــا لحجــم كل منشــاة
وطريقــة تنظيمهــا.
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 - 1التزامــات اإلدارة ودعمهــا
تكمــن أول ركيــزة إلنجــاح برنامــج المالءمــة فــي ضمــان موقــف وإلتــزام واضــح وراســخ وعلنــي باحتــرام
قواعــد المنافســة وقيمهــا مــن طــرف الهيئــات المســيرة للمنشــأة المعنيــة.
وتكتســي اإلرادة فــي إظهــار االلتــزام المذكــور أعــاه أهميــة بالغــة ،إذ تمكــن مــن إضفــاء ديناميــة
تحفيزيــة لجميــع العامليــن بالمنشــأة ،وتشــجع هــذه األخيــرة علــى االنخــراط بفعاليــة فــي االمتثــال
لقواعــد المنافســة.
يجــب أن يكــون دعــم المســيرين للبرنامــج موثوقــا بــه وقابــا للتجديــد لكونــه يجســد ،حســب شــركاء
المنشــأة ،إرادة هــؤالء فــي اعتمــاد مقاربــة تتســم بالشــفافية وتحتــرم حريــة المنافســة أثنــاء مزاولتهــم
ألنشــطتهم.
كمــا يجــب أن يجســد االنخــراط فــي بلــورة هــذا البرنامــج ،التزامــا رســميا ومكتوبــا مــن أعلــى هيــأة
تقريريــة فــي المنشــأة إزاء كافــة مســتخدميها و مختلــف الجهــات المعنيــة.
 - 2تعييــن مخاطبيــن على المســتوى الداخلي
يشــكل تعييــن أشــخاص مســؤولين مكلفيــن بتدبيــر برنامــج المالءمــة داخــل المنشــأة مــن طــرف
مســيريها ثانــي ركيــزة لتفعيلــه علــى أرض الواقــع.
ومــن أجــل االضطــاع األمثــل بمهامــه ،يتعيــن تمكيــن الشــخص ،المفــوض مــن قبــل المســيرين لمزاولــة
هــذه الوظيفــة ،مــن الولــوج مباشــرة إلــى جميــع المعلومــات والوثائــق الالزمــة قصــد مســاعدته فــي
رصــد مكامــن الخطــر والضعــف فــي اآلليــات والمســاطر المعمــول بهــا فــي تســيير المنشــأة .كمــا
يتعيــن عليــه مراجعــة االســتراتيجية الصناعيــة والتجاريــة للمنشــأة بصفــة دوريــة ،بغيــة التحقــق مــن
مطابقتهــا مــع قواعــد قانــون المنافســة ،واقتــراح التدابيــر الكفيلــة بالوقايــة مــن هــذه المخاطــر
وحســن تدبيرهــا علــى اإلدارة العامــة.
وتعتبــر تعبئــة الوســائل البشــرية والتقنيــة الكفيلــة بوضــع البرنامــج الســالف الذكــر ،وحســب أهميــة
المنشــأة ،ضــرورة أساســية .مبدئيــا ،ومراعــاة للطابــع التقنــي لقانــون المنافســة ،يتعيــن إســناد هــذه
الوظيفــة لخبيــر متمــرس وملــم بقانــون واقتصــاد المنافســة ،ويتوفــر علــى تجربــة كافيــة فــي المجــال.
كمــا يمكــن إســناد ذات الوظيفــة لبنيــة تابعــة للمنشــأة وتختــص بالبــت فــي المســائل العامــة ذات
الصلــة بالمالءمــة انطالقــا مــن مختلــف جوانبهــا (حمايــة المعطيــات الشــخصية ومحاربــة الفســاد
وغيرهــا) أو لمصلحــة قانونيــة فــي حالــة انعــدام الوســائل .ويمكــن مزاولتهــا أيضــا داخــل المنشــأة أو
تفويضهــا لمكاتــب استشــارة أو محامــاة ،الســيما إذ تعلــق األمــر بمنظمــة مهنيــة.
صحيــح أن برنامــج المالءمــة يتطلــب ،مثلــه مثــل جميــع البرامــج المالءمــة المشــابهة ،تعبئــة الحــد
األدنــى مــن المــوارد البشــرية المؤهلــة والمتخصصــة .بيــد أنــه ال ينبغــي مراعــاة البعــد المــادي لهــذه
المقاربــة فقــط ،بــل يجــب اعتبارهــا بمثابــة اســتثمار يــروم تمكيــن المنشــأة مــن تفــادي المســاس
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بقواعــد المنافســة والتعــرض ،بالتالــي ،لعقوبــات ماليــة وإداريــة (تصــل إلــى خصــم  10بالمائــة مــن
رقــم معامالتهــا العالمــي) أو مدنيــة (التعويــض عــن األضــرار) أو حتــى جنائيــة (الســجن لمــدة تصــل
إلــى  5ســنوات) ،مــع الحــرص علــى الحفــاظ علــى ســمعتها إزاء شــركائها.
عــاوة علــى ذلــك ،ومــن أجــل ضمــان مصداقيــة برنامــج المالءمــة ،يفضــل منــح األولويــة للمســتخدمين
التابعيــن ألعلــى هيــأة تقريريــة بالمنشــأة لتعيينهــم كمخاطبيــن مــن طــرف اإلدارة العامــة ،والعمــل
علــى توفيــر الوســائل الضامنــة الســتقالليتهم قصــد التحقــق مــن االمتثــال للبرنامــج وانخــراط كافــة
الجهــات التابعــة للمنشــأة.
 - 3إعداد وثيقة-إطار ووضع مســاطر مالئمة
يشــكل حجــم المنشــأة المعيــار الرئيســي فــي تحديــد كيفيــات ترســيخ ثقافــة المنافســة لــدى
مســتخدميها ،حيــث يمكــن صياغتهــا والتنصيــص عليهــا علــى شــكل:
● دليــل المالءمة ،أو
● مدونة ســلوك ،أو
● توجيهات ومذكرات داخلية موجهة لمســتخدمي المنشــأة.
بصفــة عامــة ،يجــب أن تتضمــن جميــع الوثائــق التــي يجــري مشــاركتها علــى المســتوى الداخلــي
المواضيــع والمحــاور التاليــة:
● عرض موجز لقانون المنافســة؛
● عــرض حــول سياســة المنشــأة إزاء المنافســة مــع التأكيــد علــى التــزام اإلدارة باالمتثــال لقانــون
المنافســة؛
● تعــداد للســلوكيات والتصرفــات التــي تنطــوي علــى خطر محتمل يمس بكيان المنشــأة؛
● تذكيــر بالعقوبــات المطبقــة في حق المســتخدمين؛
● اإلشــارة إلــى المســاطر الداخليــة المعمــول بهــا داخــل المنشــأة ،وضــرورة أخذهــا بعيــن االعتبــار
لخصوصيــات قانــون المنافســة.
عالقــة بالفقــرة األخيــرة ،يتعيــن صياغــة مســاطر المالءمــة وإضفــاء الطابــع الرســمي عليهــا بشــكل
يتــوازى مــع أنشــطة الشــركة أو القطــاع الــذي تنشــط فيــه أو فرعهــا االقتصــادي ،وكــذا مــع هيكلتهــا
الداخليــة.
كمــا يجــب ضمــان يقظــة قانونيــة مســتمرة عنــد تفعيــل هــذه المســاطر ،وإرســاء آليــات للمراقبــة
الداخليــة مصممــة علــى نحــو يحظــر التصرفــات والممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة.
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 - 4اإلعــام والتواصــل والتكوين والتحســيس والتوعية
 1-4اإلعــام والتواصل

يتعلــق األمــر باتخــاذ إجــراءات وتدابيــر مندمجــة فــي سياســة التواصــل الداخليــة .ويمكــن للمنشــأة
(أو المنظمــة المهنيــة) ،فــي هــذا الصــدد ،تعميــم وثائــق واضحــة تفســر بطريقــة بيداغوجيــة النطــاق
العملــي لقواعــد المنافســة ،وتوجــه للمســيرين واألطــر وغيرهــم مــن المســتخدمين المعنييــن.
وتــروم هــذه الوثائــق الرفــع مــن مســتوى الوعــي بأهميــة االمتثــال لقواعــد المنافســة بشــكل جماعــي
وفــردي علــى حــد ســواء ،ورصــد المجــاالت المعرضــة لألخطــار التنافســية ذات الصلــة بتدخــات
مختلــف األقســام (المكلفــة بالمبيعــات والمشــتريات وغيرهــا) ،واطــاع المســتخدمين علــى كيفيــات
تدبيــر هــذه المخاطــر ،وعلــى الســلوك الواجــب اتباعــه فــي حالــة حــدوث مشــكالت ،وعلــى مســاطر
التبليــغ عــن الخطــر ومعالجتــه.
وســيتولى المخاطبــون المعينــون علــى المســتوى الداخلــي مســؤولية التفعيــل الســليم إلجــراءات
التواصليــة ،خاصــة عبــر إعــداد وســائط ماديــة أو إلكترونيــة أو همــا معــا (تتخــذ شــكل مطويــات
وعــروض ومذكــرات داخليــة وغيرهــا) توجــه لجميــع المســتخدمين ،وتحثهــم علــى تبنــي الممارســات
الســليمة الراميــة إلــى الحــد مــن المخاطــر التنافســية المهــددة ألنشــطة المنشــأة.
 2-4التكويــن

يمكــن للمنشــأة أو المنظمــة المهنيــة أيضــا تنظيــم دورات تكوينيــة حــول قواعــد المنافســة لفائــدة
مســتخدميها .ويجــب أن تســتهدف الــدورات ،المنظمــة داخــل المنشــآت ،جميــع المســتخدمين مــع
منــح األولويــة للفئــات المعرضــة بدرجــة عاليــة للخطــر أثنــاء مزاولتهــا ألنشــطتها ،بمــن فيهــا الفئــات
العاملــة بقســم المبيعــات أو المشــتريات.
ويجــب أن تشــمل برامــج التكويــن قواعــد بســيطة وواضحــة لتحفيــز المســتخدمين علــى االنخــراط
فيهــا ،واســتعمال أقــل قــدر ممكــن مــن المصطلحــات القانونيــة قصــد ضمــان أقصــى حــد ممكــن مــن
اإللمــام بموضــوع التكويــن.
كمــا يجــب عــرض نمــاذج ملموســة عــن وضعيــات خاصــة بأنشــطة المنشــأة أو المنظمــة المهنيــة أثنــاء
تنظيــم هــذه الــدورات ،تأخــذ ،إذا لــزم األمــر ،شــكل تجســيد ألدوار (أو محــاكاة لوضعيــات) وتماريــن
تطبيقيــة قصــد تســهيل اســتيعاب المشــاركين لمضمــون الــدورة.
وأخيــرا ،يجــب تحييــن دعائــم التكويــن بصفــة منتظمــة ،وتنظيــم دورات للتكويــن المســتمر تراعــي تطــور
أنشــطة المنشــأة ،وممارســات صنــع القــرار واالجتهــادات القضائيــة فــي مجــال قانــون المنافســة.
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 3-4التحســيس والتوعيــة

يتعيــن تصميــم حمــات التحســيس والتوعيــة بقواعــد المنافســة علــى نحــو يســهم فــي غــرس ثقافــة
االمتثــال لقانــون المنافســة داخــل المنشــأة أو المنظمــة المهنيــة .ويتــم ذلــك مــن خــال اتخــاذ كافــة
اإلجــراءات والتدابيــر التــي تفســر بطريقــة واقعيــة ركائــز سياســة االمتثــال وأهدافهــا.
كمــا يجــب أن تســتهدف هــذه الحمــات اإللمــام ببرنامــج المالءمــة ومقاصــده ونطــاق تطبيقــه ،وأهميــة
االمتثــال للقواعــد الســالفة الذكــر وفوائدهــا فــي ســياق األنشــطة المهنيــة المزاولــة.
بصفــة عامــة ،يعــد التقييــم المنتظــم لمعــارف المســتخدمين وســلوكهم إزاء سياســات ومســاطر
المالءمــة ضــرورة أساســية .ويتــم ذلــك ،بوجــه خــاص ،مــن خــال إجــراءات موحــدة (تشــمل تنظيــم
أيــام مخصصــة لموضــوع االمتثــال لقانــون المنافســة ،وتوزيــع اســتبيانات داخليــة تتــوج بجوائــز رمزيــة،
وغيرهــا) تهــدف إلــى تكريــس انخــراط كافــة مكونــات المنشــأة فــي الحمــات التحسســية.
 - 5تحديــد مخاطــر عــدم االمتثــال والتحكم فيها
تتمثــل إحــدى المهــام التــي يجــب إســنادها للمخاطبيــن فــي تحديــد المخاطــر التنافســية التــي تتعــرض
لهــا المنشــأة ،إذ لــن يســاهم ذلــك فــي تمكيــن هــذه األخيــرة مــن التركيــز علــى األنشــطة المعرضــة
أكثــر للخطــر فحســب ،بــل ســيفضي إلــى توضيــح وجاهــة اإلجــراءات المتخــذة وتعزيــز مصداقيــة
برنامــج المالءمــة علــى جميــع مســتويات المنشــأة.
ويتعلــق األمــر بتطويــر منهجيــة ووضــع مســطرة لرصــد المخاطــر الداخليــة والخارجيــة فــي مجــال
المنافســة ،وتوفيــر إمكانيــة تكييــف برنامــج المالءمــة مــع طبيعــة الخطــر المحــدد الــذي تتعــرض لــه
المنشــأة.
كمــا يتعيــن ترتيــب مخاطــر عــدم االمتثــال حســب أولوياتهــا بمجــرد رصدهــا ،واالنتقــال مــن مرحلــة
جردهــا إلــى مرحلــة ترجمتهــا إلــى إجــراءات دقيقــة قصــد التقليــص مــن احتمــال وقوعهــا.
وســتمكن عمليــة تحديــد أولويــات المخاطــر مــن تصنيفها أخذا بعين االعتبــار العناصر التالية:
●

درجــة خطورتهــا (تداعياتها على المنشــأة)؛

●

وثيــرة وقوعهــا (احتماالت وقوعها)؛

● وتدابيــر الحمايــة القائمــة مــن أجــل التصــدي لهــا (مســاطر وآليــات مراقبــة ومنظومــات داخليــة
وغيرهــا).
وأخيــرا ،يســتند التحكــم األمثــل للمخاطــر علــى العناصــر الخمســة الرئيســية لبرنامــج المالءمــة
المذكــورة أعــاه .إال أن هــذه األخيــرة لــن تثبــت فعاليتهــا فــي حالــة عــدم مواكبتهــا بآليــات مهيكلــة
للمراقبــة.
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ت  -آليــات المراقبــة لبرنامــج المالءمــة
 - 1منظومــة التتبع
يتوقــف اإلعــداد األمثــل لبرنامــج المالءمــة علــى قــدرة المنشــأة علــى تتبــع عمليــة تنزيلــه علــى أرض
الواقــع .فــي هــذا الســياق ،يشــكل التقييــم المتواصــل ألي برنامــج مــن برامــج المالءمــة مــع قانــون
المنافســة مســألة ضروريــة ،مــع مراعــاة ديناميــة الســياق التجــاري والتنظيمــي الــذي تنشــط ضمنــه
المنشــآت.
وتهــدف إجــراءات التتبــع ،التــي يمكــن تفعيلهــا بصفــة دوريــة أو اســتثنائية أو بســبب وقــوع حــدث
معيــن ،إلــى التحقــق مــن امتثــال مكونــات المنشــأة لبرنامــج المالءمــة ،ومــن اتخــاذ تدابيــر مالئمــة فــي
حالــة ثبــوت العكــس .كمــا تــروم التأكــد مــن فعاليــة البرنامــج .وتختلــف منهجيــة التتبــع مــن منشــأة
إلــى أخــرى حســب خصوصياتهــا.
ويكمــن الغــرض األساســي فــي إرســاء نظــام للمراقبــة الداخليــة متكامــل مــع المســاطر ،المعمــول بهــا
داخــل المنشــأة ،بمجموعــة مــن قواعــد التدبيــر وآليــات مراقبــة خاصــة بقانــون المنافســة.
كمــا يجــب أن تكــون آليــات المراقبــة المذكــورة نتــاج تفكيــر تقــوده المنشــأة عنــد رصدهــا لمخاطــر
عــدم االمتثــال لقواعــد المنافســة.
 - 2منظومــة اإلنذار
تهــدف منظومــة اإلنــذار إلــى تمكيــن المســتخدمين مــن التواصــل بشــكل ســري مــع المخاطبيــن
الرســميين المكلفيــن بتفعيــل برنامــج المالءمــة قصــد طلــب استشــارتهم أو تنبيههــم إلــى خروقــات
مؤكــدة أو محتملــة تقــع داخــل المنشــأة.
ويشــجع التواصــل الســري علــى المســتوى الداخلــي المســتخدمين علــى اإلمــداد بمعلومــات بشــأن
مخاطــر مخالفــة برنامــج المالءمــة ،إذ قــد يســتخدمها المخاطبــون الرســميون كنقطــة بدايــة لتعميــق
التحقيــق أكثــر فــي هــذا اإلطــار.
ومــن المهــم توضيــح مســألة فــي هــذا الســياق ،وتتمثــل فــي ضــرورة تمكيــن المســتخدمين مــن طلــب
االستشــارة والتعبيــر عــن شــكوكهم دون خــوف مــن إجــراءات انتقاميــة فــي حقهــم ودون تبليــغ رؤســائهم
التسلســليين بذلــك.
ومــن تــم ،يجــب التنصيــص بوضــوح علــى الممارســات المؤاخــذ عليهــا فــي برنامــج المالءمــة ،وأيضــا
تحديــد كيفيــات تبليــغ الخروقــات المحتملــة لألشــخاص المختصيــن.
وعــاوة علــى إرســاء آليــات داخليــة للتبليــغ عــن المخاطــر ،قــد تتطلــب بعــض الحــاالت أو المهــن
الخاصــة االســتعانة بآليــات خارجيــة لإلنــذار ،تســتطيع مــن خاللهــا مختلــف األطــراف الفاعلــة فــي
المنشــأة تبليــغ المخاطبيــن بخروقــات محتملــة لقواعــد المنافســة.
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 - 3تدابيــر االنضبــاط الداخلي
يتعيــن التنصيــص بوضــوح علــى تدابيــر تأديبيــة فــي برنامــج المالءمــة ،بغيــة إضفاء نوع مــن المصداقية
عليــه ،قــد تشــمل التوقيــف المؤقــت عــن العمــل أو القهقــرة مــن الرتبــة أو الدرجــة ،أو التســريح أو
حتــى إجــراءات قضائيــة تتخــذ فــي حــق مســتخدم أو مســتخدم ســابق ،فــي حالــة ارتــكاب خروقــات
بســيطة لقواعــد المنافســة .وتســري هــذه التدابيــر علــى جميــع مســتخدمي المنشــأة بصــرف النظــر
عــن أقدميتهــم أو المنصــب الــذي يشــغلونه.
ويجــب أن تطبــق سياســة التأديــب بشــكل منهجــي وفــي انســجام مــع كافــة مكونــات المنشــأة ،والحيلولــة
دون اســتفادة أطرهــا ومســيريها مــن نظــام يوفــر لهــم حمايــة أكثــر أو حصانــة فــي حالــة انتهــاك
قواعــد المنافســة.
وبالمــوازاة مــع ذلــك ،يجــب التنصيــص علــى تدابيــر تحفيزيــة كافيــة فــي برنامــج المالءمــة بهــدف
ضمــان احتــرام مقتضياتــه ،وترســيخ ثقافــة االمتثــال لقواعــد المنافســة .فــي هــذا الســياق ،يشــكل
الشــق المتعلــق باألخالقيــات واالمتثــال إحــدى األدوات الفعالــة لتكريــس هــذه الثقافــة ،حيــث يتعيــن
مراعاتــه عنــد توظيــف المســتخدمين وتقييــم مردوديتهــم وترقيتهــم ومنحهــم المكافــآت والعــاوات.
ويوصــى ،فــي هــذا الصــدد ،بإلــزام المســتخدمين ،وفــي طليعتهــم المعرضيــن أكثــر لخطــر انتهــاك
القواعــد المذكــورة ســلفا بحكــم طبيعــة عملهــم ،بالتعهــد ،كتابــة ،بعــدم االنخــراط فــي ممارســات
منافيــة لقواعــد المنافســة (بقصــد أو عــن غيــر قصــد) تحــت طائلــة التعــرض للعقوبــات المعمــول بهــا
داخليــا ،وتحمــل العواقــب القانونيــة ألفعالهــم.
وســتمكن هــذه المقاربــة ،الوقائيــة والتصحيحيــة فــي نفــس الوقــت ،المنشــآت مــن تدبيــر المخاطــر
التنافســية علــى النحــو األمثــل ،والحيلولــة دون تفشــي الممارســات غيــر المشــروعة داخــل المنشــأة
وفــي الســوق بشــكل عــام.

ثانيــا :المجــاالت المعرضــة لألخطــار التنافســية وكيفيــة تدبيرهــا
أ  -المجــاالت المعرضــة لألخطــار التنافســية
علــى الرغــم مــن غيــاب منهجيــة واضحــة المعالــم أو مقاربــة فريــدة لتقييــم المخاطــر فــي مجــال
المنافســة ،إال أن المخاطــر التنافســية النموذجيــة ،التــي يجــب الحــرص علــى مراعاتهــا فــي قانــون
المنافســة ،تشــمل المجــاالت التاليــة:
●

المخاطــر المحتملــة ذات الصلــة بالممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة ،من بينها:
 االتفاقات غير المشــروعة؛ االســتغالل التعســفي لوضع مهمين؛ االســتغالل التعســفي لحالة تبعية اقتصادية؛ -ممارســة أســعار بيع منخفضة بصورة تعســفية ،وغيرها.
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●

المخاطــر المحتملــة ذات الصلــة بالتركيــزات االقتصاديــة ،من ضمنها:
 تطبيــق ممارســات منافيــة لقواعــد المنافســة مــن لــدن أحــد األطــراف المتدخلــة فــي عمليــةالتركيــز؛
 عــدم تبليــغ مجلــس المنافســة بعملية التركيز؛ إنجــاز عمليــة التركيــز قبــل صدور قرار مجلس المنافســة؛ حــذف أو اإلدالء بتصريــح مغلــوط بالمعطيــات فــي ملف التبليغ؛ إنجــاز عمليــة التركيــز بشــكل يخالــف الشــروط المنصــوص عليهــا فــي القــرار الصــادر عــنمجلــس المنافســة ،وغيرهــا.

ويكتســي رصــد األحــداث التــي قــد تكــون ســببا فــي ظهــور المخاطــر ،المشــار إليهــا أعــاه ،مســألة
أساســية لتفــادي الوقــوع فيهــا .وتــروم القواعــد والتوصيــات العمليــة ،الــواردة أدنــاه ،تمكيــن كافــة
المنشــآت مــن وضــع تصــور لــردود األفعــال التــي تســاعدها علــى االمتثــال لقواعــد المنافســة .ويتعلــق
األمــر بقائمــة انتقائيــة التــي يمكــن تطويرهــا حســب نشــاط المنشــأة ومســتوى هيكلتهــا.
ويتعيــن علــى المنشــآت ،بمجــرد رصــد المجــاالت المعرضــة لألخطار التنافســية ،تحديد المســتخدمين
المعنييــن بهــا ،والمعرضيــن الحتمــال انتهــاك قانــون المنافســة .ويتعلــق األمــر أساســا بالفئــات التاليــة:
●

األطر المســيرة للمنشــأة؛

●

الممثلــون التجاريون؛

●

الممثلــون القانونيــون؛

●

جميع المســتخدمين اآلخرين الذي تربطهم صلة بمنافســي المنشــأة أو عمالئها أو مورديها.

ومــن تــم ،يوصــى بإجــراء مقابــات مــع هــؤالء المســتخدمين قــد التحقــق مــن احتمــال انتهاكهــم ســابقا
للقواعــد المتعلقــة بقانــون المنافســة (بســبب جهلهــم بهــا فــي بعــض األحيــان) أو مــن المرجــح أن
يقومــوا بذلــك ،وفــي مرحلــة ثانيــة ،اتخــاذ التدابيــر الراميــة إلــى التحكــم فــي مخاطــر عــدم االمتثــال
لقانــون المنافســة.
كمــا يجــب إعــداد مخططــات عمــل ،بمجــرد رصــد األنشــطة واألشــخاص الرئيســيين المعرضيــن
بدرجــة عاليــة لألخطــار المذكــورة أعــاه داخــل المنشــأة ،قصــد التخفيــف مــن حدتهــا ،والحــرص
علــى إشــراك هــؤالء األشــخاص فــي بلورتهــا.
ومــن المهــم أيضــا ،أثنــاء إعــداد تصــور لــكل هــذه التدابيــر ،تحديــد األنشــطة والمســتخدمين
المعرضيــن بدرجــة عاليــة لألخطــار التنافســية داخــل المنشــأة بشــكل دقيــق .ويمكــن ،فــي هــذا
الصــدد ،إعــداد اســتبيانات علــى المســتوى الداخلــي (أو قائمــة مرجعيــة) لتقييــم هــذه المخاطــر
وتحديــد المســتخدمين المعرضيــن لهــا.
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قائمــة مرجعيــة توضيحيــة تمكــن مــن تقييــم المخاطــر التنافســية وتحديــد األشــخاص الرئيســيين
المعنييــن بهــا داخــل المنشــأة.
تمــت صياغــة هــذه القائمــة بشــكل يمكــن كل منشــأة مــن طــرح األســئلة المالئمــة وتقييــم مســتوى الخطــر
المعرضــة لــه عنــد مزاولتهــا ألنشــطتها ،مــع تحديــد المهــن المعرضــة بدرجــة عاليــة للمخاطــر داخــل
الهيــكل التنظيمــي للمنشــأة

نعم

األسئلة

أسئلة متعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة

هل يعتبر منافسيكم في نفس الوقت عمالء وموردين؟

هل توجدون في منافسة مع الموردين الذين تتعاملون معهم في سوق معينة؟
هل قمتم بإبرام عقود حصرية طويلة األمد مع العمالء أو الموردين؟
هل تتضمن العقود ،التي قمتم بإبرامها ،بنودا خاصة تتعلق بالمبيعات والمشتريات؟
هل تقوم المنشأة ،التي تعملون بها ،بفرض قيود بيع على عمالئها؟
هل تقومون بمشاركة األسواق مع المنشآت المنافسة لكم (حسب المناطق الجغرافية أو نوعية العمالء)؟
هل تقومون بتبادل معلومات حول المنتوجات أو الخدمات مع المنشآت المنافسة لكم؟
هل تقومون بإشراك األغيار في النقاش المتعلق بتقديم تعهدات للصفقات العمومية؟
هل تقومون بفرض شروط بيع على العمالء الذين تتعاملون معهم مثل مستوى األسعار الواجب تطبيقه
أو الخصومات أو آجال األداء؟
هل تقومون بتقييد مبيعات الموزعين أو العمالء الذين تتعاملون معهم (حسب المناطق الجغرافية أو
نوعية العمالء)؟
هل تتوج االجتماعات المنعقدة داخل المنظمات المهنية بمحاضر تفصيلية؟
هل تعقد االجتماعات داخل المنظمات المهنية في إطار غير رسمي؟
هل قمتم بتبادل معلومات سرية عند إجراء مفاوضات القتناء أصول منشأة؟

أسئلة متعلقة بالمهن المعرض للخطر داخل المنشأة
هل يتعين على المستخدم مخاطبة أو االتصال بالمنشآت المنافسة لكم أو العمالء أو الموردين الذين
تتعاملون معهم؟
هل يشارك المستخدم في اجتماعات المنظمات المهنية أو أنشطة أخرى خاصة بقطاع النشاط الذي
تزاولونه؟
هل سبق وأن اشتغل المستخدم كأجير بمنشأة منافسة لكم؟

هل يحق للمستخدم الولوج إلى معلومات تجارية سرية (تتعلق باألسعار واستراتيجية البيع والشراء
وغيرها)؟

● تقدم القائمة المرجعية أعاله على سبيل التوضيح ،ويمكن إغناؤها حسب وضعية كل منشأة
● إذا كنتم تعتبرون تقييم المخاطر ذات الصلة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة عمال معقدا ،ال
تترددوا في طلب استشارة قانونية خاصة.
....
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ب  -كيفيــة تدبيــر المخاطــر التنافســية والقواعــد الواجــب احترامهــا
تعــد القواعــد المتعلقــة بقانــون المنافســة بمثابــة سلســلة مــن الضوابــط تــروم تعزيــز المنافســة الحــرة
فــي األســواق وصيانتهــا.
كما تهدف إلى ضمان حسن سير المنافسة على النحو األنسب في األسواق ،بشكل يعود بالنفع على:
● المنشــآت مــن خــال ضمــان ولــوج عــادل ومنصــف لألســواق ،وتفــادي إزاحــة فاعــل أو االســتغالل
التعســفي لوضعها؛
●

المســتهلكين عبر ضمان رفاهيتهم وتوفير ســلع تتســم بالجودة وأســعار تفضيلية.

ووفقا لمقتضيات المادة األولى من القانون رقم  104.12المشار إليه أعاله ،تطبق هذه القواعد على:
 .1جميــع األشــخاص الذاتييــن أو االعتبارييــن ســواء كانــوا متوفريــن أم غيــر متوفريــن علــى مقــر
أو تمثيليــات بالمغــرب بمجــرد مــا يكــون غــرض عملياتهــم أو تصرفاتهــم المنافســة فــي الســوق
المغربيــة أو فــي جــزء مهــم مــن هــذه الســوق أو يمكــن أن يترتــب عليهــا أثــر علــى هــذه المنافســة؛
 .2جميــع أعمــال اإلنتــاج والتوزيــع والخدمــات ،بمــا فيهــا تلــك التــي تقــوم بهــا أشــخاص اعتباريــة
خاضعــة للقانــون العــام ،عندمــا تتصــرف كفاعليــن اقتصادييــن وليــس أثنــاء ممارســتها لصالحيــات
الســلطة العامــة أو لمهــام المرفــق العــام؛
 .3االتفاقــات المتعلقــة بالتصديــر فيمــا إذا كان لتطبيقهــا أثــر علــى المنافســة فــي الســوق الداخليــة
المغربية.
مفهــوم المنشــأة فــي قانــون المنافســة
يشــمل مفهــوم المنشــأة ،فــي قانــون المنافســة ،كل كيــان يتمتــع أو ال يتمتــع بالشــخصية القانونيــة ،شــريطة أن
يكــون مــزاوال لنشــاط اقتصــادي.

فــي الواقــع ،ال يهــم إن كان هــذا الكيــان يتمتــع بالشــخصية القانونيــة ،إذ قــد يكــون شــخصا ذاتيــا أو اعتباريــا
أو هيئــة ال تتمتــع بالشــخصية القانونيــة ،كمجموعــة شــركات أو فــرع.

عــاوة علــى ذلــك ،يظــل النشــاط االقتصــادي الــذي يزاولــه الكيــان ،المعيــار المحــدد فــي تمتعــه بالشــخصية
القانونيــة مــن عدمــه .ويعــرف النشــاط االقتصــادي علــى أنــه كل نشــاط يشــمل المنتوجــات أو الســلع أو

الخدمــات المنجــزة فــي ســوق معينــة بصــرف النظــر عــن كيفيــات مزاولتــه ،بمــن فيهــم األشــخاص االعتبارييــن

الخاضعيــن للقانــون العــام ،عندمــا يتصرفــون كفاعليــن اقتصادييــن.
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 - 1تدبيــر المخاطــر ذات الصلــة باالتفاقــات المنافية لقواعد المنافســة
 1-1المبــدأ المطبــق فــي تدبيــر المخاطــر
يتعين على كل منشأة تحديد سياستها واستراتيجيتها (الصناعية والتجارية) بشكل مستقل في سوق حرة وتنافسية.
وتحظــر المــادة  6مــن القانــون رقــم  104.12المذكــور أعــاه كل االتفاقيــات واألعمــال المدبــرة ،كيفمــا كان شــكلها،
عندمــا يكــون الغــرض منهــا أو يمكــن أن يترتــب عنهــا الحــد مــن المنافســة فــي الســوق.

وتحظــر االتفاقــات المنافيــة لقواعــد المنافســة بســبب تداعياتهــا المضــرة بالمســتهلكين (النهائييــن والوســطاء)

والمجتمــع .تفضــي هــذه الممارســات ،فــي أغلــب األحــوال ،إلــى ارتفــاع مفتعــل لألســعار وتدنــي مســتوى الجــودة
واالبتــكار ،حيــث ،وبــدال مــن الدخــول فــي منافســة فعالــة ،تعمــد المنشــآت ،التــي تتفــق فيمــا بينهــا ،إلــى تحييــد
المنافســة بينهــا قصــد مضاعفــة أرباحهــا ،ممــا يفضــي إلــى حرمــان المجتمــع مــن االســتفادة مــن مزايــا االبتــكار

والجــودة والســعر التــي قــد تترتــب عــن العمليــة التنافســية.

 2-1ردود الفعــل الواجــب تطويرهــا
 1.2.1بين المنشــآت المتنافســة
مــا يجب تفاديه
يتعيــن علــى المنشــآت االمتنــاع عــن االتفاق أو التواطؤ مع منافســيها من أجل:
● تحديــد األســعار أو تنســيق تذبذباتهــا أو هوامــش الربــح أو الحســومات بجميــع أشــكالها ،بمــا فيهــا بنيــة
األســعار أو الســعر المرجعــي أو ســعر البيــع والشــراء وكيفيــات تطبيقــه أو هوامــش الربــح المطبقــة؛

● تقييــد حجــم اإلنتــاج أو البيــع ،الســيما مــن خــال تحديــد حصــص اإلنتــاج أو افتعــال آليــات لتقنيــن عــروض
المنتوجــات أو الخدمــات فــي الســوق؛

● تقاســم األســواق أو مصــادر التمويــن أو المنافــذ ،بمــا فــي ذلــك تقاســمها حســب المناطــق الجغرافيــة أو
الحصــص أو أجــزاء مــن الســوق وغيرهــا؛

● تقييــد المناطــق الترابيــة أو قاعــدة العمــاء الخاصــة بالعميل أو البائع؛
● التخزين الســري للســلع من أجل التأثير على الســوق؛
● مقاطعــة األغيــار (متنافــس آخــر أو فاعــل جديــد فــي الســوق أو عميل أو مورد وغيرهم)؛
● التالعــب بطلبــات العــروض العموميــة بغيــة التأثيــر علــى نتائجها عن طريق:
 تنســيق ردود الفعل؛ تبــادل معلومــات حساســة (تتعلــق بمبلــغ الصفقــة وتوزيع الحصص وغيرها)؛ إيــداع عــروض وهمية (عروض تمويهية).20
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ويمكــن فــرض عقوبــات أيضــا علــى تبــادل بســيط للمعلومــات بيــن المنشــآت المتنافســة باعتبــاره ممارســة منافيــة
لقواعــد المنافســة.

لذلــك ،يتعيــن علــى المنشــآت اإلحجــام عــن تبــادل المعلومــات الحساســة االســتراتيجية ،التــي تنــدرج فــي نطــاق

ســرية األعمــال ،مــع منافســيها ،مــن ضمنهــا المعلومــات ذات الصلــة بالسياســة التجاريــة أو الصناعيــة أو التموينيــة

(مثــا الســعر أو شــروط البيــع أو كلفــة اإلنتــاج أو الحجــم المتوفــر أو الخصومــات أو قــدرات اإلنتــاج أو العمــاء أو
المورديــن وغيرهــا).

مــا يجب القيام به
يتعيــن علــى كل منشــأة صياغــة سياســتها التجاريــة والصناعية والتموينية على نحو مســتقل.
وإذا توصــل مســتخدم أو مســير منشــأة بطلــب مــن منشــأة متنافســة إلمدادهــا بمعلومــات ســرية أو الدخــول فــي

نقــاش معهــا أو االتفــاق شــفهيا أو كتابيــا علــى نقطــة مــن النقــاط المذكــورة أعــاه ،يتعيــن عليــه إنهــاء المحادثــة فــورا

ورفــض االنخــراط ،كتابــة ،فــي أي نقــاش فــي هــذا الســياق (تحريــر محضــر أو توجيــه رســالة عاديــة أو عبــر البريــد
اإللكترونــي) .كمــا يتوجــب عليــه ربــط االتصــال فــورا بالمســؤول المكلــف ببرنامــج المالءمــة مــع قواعــد المنافســة

بالمنشــأة ،وإشــعاره بمــا وقــع لــه.

 2.2.1بيــن العمالء والموردين
مــا يجب تفاديه
● االمتنــاع عــن إدراج بنــود تتعلــق بالتوزيــع الحصــري أو االنتقائــي لمصــادر التمويــن أو التوزيــع فــي العقــود قبــل

استشــارة الشــخص المكلــف ببرنامــج المالءمــة مــع قواعــد المنافســة أو إطــار قانونــي خــاص؛

● االمتنــاع قــط ،بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،عــن فــرض ســعر إعــادة البيــع أو تحديــد هامــش ربــح المــوزع أو
البائــع .غيــر أنــه يمكــن اقتــراح أســعار موصــى بهــا ،مــن غيــر أن تكــون هــذه المقترحــات مشــفوعة بقيــود تهــدف

إلــى فــرض هــذه األســعار بشــكل غيــر مباشــر أو مراقبتهــا؛

● االمتنــاع عــن تقييــد النطــاق الجغرافــي ( )zone de chalandiseلبيــع موزعــي المنشــأة مــن خــال منعهــم مــن

إعــادة البيــع فــي مناطــق أخــرى؛

● االمتنــاع عــن حرمــان مــوزع حصــري مــن االســتجابة للطلبــات الغيــر مقدمــة مــن طــرف عمــاء يقيمــون خــارج

مجالــه الترابــي (المبيعــات الســلبية).
مــا يجب القيام به

● منح الموزع حرية تحديد ســعر البيع للمســتهلكين؛
● االمتنــاع عــن مواكبــة ســعر إعــادة البيــع الموصــى بــه بآليــات للمراقبــة أو قيــود تجعلــه يتخــذ طابعــا إلزاميــا

بشــكل غيــر مباشــر؛
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● منــح المــوزع حريــة اختيــار المجــال الترابــي الــذي يرغــب العمل فيه إلعادة بيــع منتجاته للعمالء؛
● التمتــع بالحريــة فــي صياغة سياســة التموين.

معلومــات يجــب معرفتهــا
● ال يمثــل شــكل االتفــاق معيــارا للحســم فــي عــدم شــرعيته ،إذ ليــس مــن الضــروري إثبــات وجــود اتفــاق
رســمي ومكتــوب (عقــود) للقيــام بذلــك .ويمكــن أن تتخــذ الممارســات غيــر المشــروعة شــكل اتفــاق مكتــوب
أو محادثــة بســيطة أو تبــادل شــفهي للمعلومــات أو اتخــاذ قــرار بتكويــن جمعيــة منشــآت أو تبــادل رســائل
إلكترونيــة أو حتــى محادثــات هاتفيــة.
● ال توجــد قيــود فــي إثبــات وجــود اتفاقــات غيــر مشــروعة ،حيــث يمكــن إثباتهــا بــأي وســيلة متاحــة ،مــن بينهــا
الرســائل اإللكترونيــة ودفاتــر المواعيــد والتســجيالت والفواتيــر والعقــود المبرمــة بيــن المورديــن والموزعيــن
ومذكــرات مكتوبــة بخــط اليــد ،وغيرهــا.

 3-1ليســت جميــع االتفاقــات منافيــة لقواعــد المنافســة
ال يحظــر قانــون حريــة األســعار والمنافســة جميــع االتفاقــات المبرمــة بيــن المنشــآت المتنافســة ،إذ قــد تكــون بعــض

االتفاقــات األفقيــة أو العموديــة تتوافــق مــع القواعــد المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون ،إذا اســتوفت الشــروط

التراكميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة  9منــه .ويتعلــق األمــر ،علــى ســبيل المثــال ،باالتفاقــات التاليــة:
● اتفاقــات البحــث والتطوير؛
● اتفاقــات اإلنتــاج والتــي تشــمل ،مثــا ،العقــود المبرمة من الباطن؛
● اتفاقات الشــراء المبرمة بين عدة منشــآت متنافســة بهدف تقليص تكاليف الشــراء أو االســتيراد؛

● اتفاقات نقل التكنولوجيا والتي تشمل ،مثال ،براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق التأليف ،والمعارف؛
● اتفاقــات المجموعــات عنــد تقديــم تعهــدات للصفقات العمومية.

االســتثناءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون
تنص المادة  9من القانون رقم  104.12على أن بعض الممارسات ال تعتبر منافية لقواعد المنافسة ،حين:
● تنتــج عــن تطبيــق نــص تشــريعي أو نص تنظيمي؛
● تســاهم فــي التقــدم االقتصــادي أو التقنــي ،بمــا فــي ذلــك خلق مناصب الشــغل أو الحفاظ عليها؛
● تخصــص للمســتعملين جــزءا عــادال مــن الربــح الناتــج عنهــا دون أن تفضي إلى إلغاء المنافســة؛
● تهدف إلى تحســين تســيير المنشــآت الصغرى والمتوســطة.
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 4-1تدبيــر المخاطــر علــى مســتوى المنظمــات المهنيــة
يمكــن للمنظمــات المهنيــة (جمعيــات ونقابــات مهنيــة وهيئــات مهنيــة منظمــة) أن تلعــب ،بحكــم المهــام المنوطــة بهــا،
دورا أساســيا وحيويــا فــي ترســيخ وتعميــم ثقافــة المنافســة فــي القطــاع الــذي ينشــط فيــه أعضاؤهــا.

ويمكنهــا ،فــي المقابــل ،أن توفــر بيئــة مناســبة لظهــور الممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة بيــن أعضائهــا،
لكونهــا تشــكل فضــاء لتنظيــم لقــاءات وحلقــات للنقــاش وتبــادل اآلراء بشــأن القضايــا ذات الصلــة بالقطاعــات
التــي ينشــطون فيهــا.

ومــن تــم ،تنطــوي هــذه المنظمــات علــى خطــر كبيــر لحــدوث انتهــاكات لقانــون المنافســة ،يمكــن أن يترتــب عنــه
انعكاســات ذات الصلــة بالتكاليــف الكبيــرة التــي لــن تتحملهــا المنظمــة المهنيــة فحســب ،بــل ســتؤثر علــى جميــع
األعضــاء الذيــن يتحملــون بالتضامــن المســؤولية الجماعيــة والفرديــة عــن الممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة
(فــرض غرامــات ماليــة أو عقوبــات جنائيــة أو التعويــض عــن األضــرار وغيرهــا).

لذلــك ،يوصــي مجلــس المنافســة أعضــاء المنظمــات المهنيــة بعــدم المشــاركة فــي االجتماعــات الرســمية أو غيــر
الرســمية (حضــور وجبــة غــذاء أو االنخــراط فــي نقــاش غيــر رســمي وغيرهــا) ،تتمحــور ،علــى ســبيل المثــال ال

الحصــر ،حــول النقــاط التاليــة:
● األســعار المطبقة؛

● تذبذبات األســعار في المســتقبل؛
● الشــروط التجارية (الخصومات والحســومات وغيرها)؛
● الكميــات المباعة؛
● تطــور حجــم المبيعات؛
● العالقــات مــع العمالء والموردين؛
● مشــاريع المنشــأة في المســتقبل وغيرها.
بصفــة عامــة ،يتعيــن علــى المنشــآت التحلــي باليقظــة إزاء طبيعــة المعلومــات التــي يقومــون بتبادلهــا بصفتهــم أعضــاء

ينتســبون لمنظمــات مهنيــة .وبالتالــي ،يتوجــب عليهــم الحــرص قــدر المســتطاع علــى نقــل المعلومــات المتاحــة للعمــوم
فقــط ،وتفــادي تقاســم المعلومــات التجاريــة أو التنافســية ذات طبيعــة حساســة.

وعالقــة بالدراســات القطاعيــة أو اإلحصائيــة المنجــزة داخــل المنظمــات المهنيــة ،مــن الضــروري التحقــق مــن عــدم

تســريب المعلومــات المتبادلــة لمنشــآت أخــرى متنافســة .كمــا ال يجــب أن تتضمــن نتائــج هــذه الدراســات معلومــات
ذات طبيعــة ســرية ،مــن شــأنها اإلخــال بالمنافســة بيــن الفاعليــن فــي القطــاع.

وللتصــدي لهــذه الوضعيــة ،يوصــي مجلــس المنافســة المنظمــة المهنيــة بســن مقتضيــات تلــزم جميــع المســتخدمين
المكلفيــن بالمعلومــات الســرية أو ممــن يتوصلــون بهــا بالحفــاظ علــى ســريتها.
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مــا ال يجــب القيام به
● رفــض الولــوج إلــى المنظمــة المهنيــة فــي غياب دواعي قانونية أو أســباب موضوعية؛
● تنســيق األعمــال والممارســات بيــن أعضــاء المنظمــة المهنيــة فــي الســوق ســواء تــم ذلــك بشــكل صريــح أو

ضمنــي أو كتابــة أو شــفهيا أو بصفــة رســمية أو غيــر رســمية ،وذلــك حيــن يكــون الغــرض مــن هــذا التنســيق:

 تحديــد األســعار أو تنســيق تذبذباتهــا أو هوامــش الربــح أو الحســومات بجميــع أشــكالها ،بمــا فــي ذلــك بنيــةاألســعار أو الســعر المرجعــي أو ســعر الشــراء والبيــع وكيفيــات تطبيقــه أو هوامــش الربــح المطبقــة؛

 تقييــد حجــم اإلنتــاج أو البيــع ،الســيما مــن خــال تحديــد حصــص اإلنتــاج أو افتعــال آليــات لتقنيــن عــروضالمنتوجــات أو الخدمــات فــي الســوق؛

 تقاســم األســواق أو مصــادر التمويــن أو المنافــذ ،بمــا فــي ذلــك تقاســمها حســب المناطــق الجغرافيــة أوالحصــص أو أجــزاء مــن الســوق وغيرهــا؛

 مقاطعــة األغيــار (متنافــس آخــر أو فاعــل جديــد في الســوق أو عميل أو مورد وغيرهم)؛● تبــادل معلومــات تتصــل باالســتراتيجية أو السياســة التجاريــة بيــن أعضــاء المنظمــة المهنيــة (معلومــات تتعلــق

بالســعر أو الحســومات أو قــدرات اإلنتــاج وتكلفتــه أو قائمــة العمــاء أو التعبيــر عــن النيــة فــي المشــاركة فــي

طلبــات العــروض أو كيفيــات البيــع أو الشــراء وغيرهــا) .بصفــة عامــة ،ال يجــب تبــادل أيــة معلومــات تجاريــة
حساســة تــروم الحــد مــن حالــة الغمــوض إزاء وضعيــة الســوق ،وتتيــح التنبــؤ بســلوك المنشــآت المتنافســة.
مــا يجب القيام به
يجــب أن تكــون اجتماعــات المنظمــات المهنيــة موضــوع إشــعار مســبق يرســل ألعضائهــا ،مــع موافاتهــم بجــدول
أعمــال محــدد .وقــد يحضرهــا ،عنــد االقتضــاء ،خبيــر متخصــص فــي قانــون المنافســة ،الســيما إذا كانــت أحــد

النقــاط المدرجــة فــي جــدول األعمــال مــن شــأنها إثــارة إشــكاليات ذات الصلــة بالقانــون ذاتــه (تشــمل مثــا دراســات
أو معطيــات ســيتم اســتقاؤها وغيرهــا).

ومــن الضــروري احتــرام جــدول األعمــال المحــدد قصــد تفــادي أي تحريــف للنقــاش حــول النقــاط التــي قــد تثيــر
إشــكاليات مــن وجهــة نظــر تنافســية .ويتعيــن ،فــي هــذا الصــدد ،القيــام بمــا يلــي:

● طلــب ســحب ،النقــاط التــي قــد تثيــر انشــغاالت تنافســية مــن جــدول األعمــال ،واالمتناع عن حضــور االجتماعات

إال فــي حالــة التأكــد من ســحبها؛

● طلــب إنهــاء ،أي نقــاش يتعلــق بمســألة أو قضيــة قــد تنطــوي علــى ممارســة منافيــة لقواعــد المنافســة بصفــة

صريحــة ،والتمــاس تســجيل االعتــراض المعبــر عنــه فــي محضــر االجتمــاع ،واالنســحاب منــه إذا اســتدعت
الضــرورة لذلــك؛

● التشــديد دائمــا علــى ضــرورة تحريــر محضــر لالجتمــاع والتحقــق مــن مطابقتــه لمضامينــه ،مــع الحــرص علــى
الحفــاظ علــى جميــع المحاضــر وجــدول األعمــال وصيانتهــا.
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معلومــات يجــب معرفتهــا
يمكــن للمنظمــات المهنيــة دراســة ومناقشــة القضايــا ذات صبغــة تقنيــة أو علميــة بشــكل شــرعي ،أو قضايــا

أخــرى ذات الصلــة بالتنظيــم العــام ألنشــطة أعضائهــا ،أو مواضيــع ذات طبيعــة إداريــة أو جبائيــه أو مرتبطــة

بالروابــط المؤسســاتية.

ويمكنهــا أيضــا اســتقاء إحصائيــات حــول أنشــطة أعضائهــا بهــدف إعــداد معطيــات إحصائيــة ذات الصلــة

بالقطــاع الــذي تنشــط فيــه ،ووفقــا لشــروط معينــة .وال يمكنهــا نشــر وتعميــم هــذه المعطيــات إال إذا كانــت
شــاملة ،وال تطبعهــا نزعــة فرديــة ،ومــر عليهــا وقــت طويــل (قــد تتفــاوت هــذه المعاييــر حســب طبيعــة المعطيــات

وبنيــة الســوق المعنيــة) (انظــر الملحــق .)2

 - 2تدبيــر المخاطــر ذات الصلــة بالتصرفــات المحتملــة المتعلقــة بوجــود وضــع مهميــن أو حالــة
تبعيــة اقتصاديــة
يشــمل االســتغالل التعســفي لوضــع مهيمــن الممارســات التجاريــة المنافيــة لقواعــد المنافســة ،والتــي يحتمــل أن
تنخــرط فيهــا منشــأة تتمتــع بوضــع مهيمــن بغيــة الحفــاظ علــى وضعهــا فــي الســوق أو تكريســه.
وال يحظــر قانــون المنافســة الوضــع المهيمــن بحــد ذاتــه ،وإنمــا يمنــع فقــط االســتغالل التعســفي لــه .وبالتالــي ،ال
يوجــد مــا يمنــع قانونــا منشــأة مــن التمتــع بوضــع مهيمــن فــي الســوق بفضــل المزايــا التــي توفرهــا (دعــم االبتــكار
وتعزيــز المنافســة باألســعار وضمــان الجــودة وغيرهــا) .بيــد أن هــذا الوضــع يرقــى إلــى اســتغالل تعســفي لــه فــي
حالــة اســتخدامه إلزاحــة المنشــآت المتنافســة فــي الســوق أو الفــروع التابعــة لهــا ،أو مــن أجــل اســتغالل المســتهلكين.
وفــي بعــض الحــاالت ،الســيما فــي األســواق التــي تتســم باحتــكار األقليــة أو احتــكار ثنائــي ،قــد تتمتــع عــدة منشــآت
مجتمعــة بوضــع مهيمــن ،وهــو مــا يشــار إليــه ﺑ «الوضــع المهيمــن الجماعــي».
ويفــرض الوضــع المهيمــن علــى المنشــأة التــي تتمتــع بــه تحمــل مســؤولية خاصــة فــي الســوق ،إذ يتعيــن عليهــا
مضاعفــة يقظتهــا قصــد التحقــق مــن عــدم مســاس ممارســتها واســتراتيجياتها بالســير التنافســي للســوق ذاتهــا.
ومــن تــم ،تكــون منشــأة فــي حالــة وضــع مهيمــن إذا كان هــذا الوضــع يتيــح لهــا التصــرف بشــكل مســتقل ،دون مراعــاة
للضغــط التنافســي الــذي يمارســه منافســوها أو عمالؤهــا.
وال يحــدد القانــون المغربــي ســقف رقــم األعمــال أو حصــص الســوق التــي يمكــن مــن خاللهــا اعتبــار منشــأة فــي حالــة
وضــع مهيمــن ،حيــث يتــم تقييــم هــذا الوضــع اســتنادا إلــى خصوصيــات كل ســوق وبنيتــه .بصفــة عامــة ،يتــم االحتــكام
إلــى عــدة معاييــر لتقييــم الوضــع ،تضــم:
● معاييــر كميــة :تشــمل حصــص الســوق مــن حيــث حجمهــا وقيمتهــا ،والقــدرات الماليــة ،وقــدرات اإلنتــاج أو
التخزيــن ،وغيرهــا؛
● معاييــر نوعيــة :تضــم ســمعة المنشــأة وعمرهــا ،ووجــود بنيــات تحتيــة أساســية ،والتمتــع بحقــوق الملكيــة
الفكريــة (بــراءات االختــراع وعناصــر أخــرى).
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ويظــل تقييــم الوضــع المهيمــن لمنشــأة مقرونــا بالســوق المعنيــة التــي يتعيــن تحديدهــا حســب نــوع المنتــوج أو
الخدمــة ،وكــذا الموقــع الجغرافــي.

تعريــف الســوق المعنيــة حســب قانــون المنافســة
تعــرف الســوق المعنيــة بكونهــا الســوق المعنيــة المحــددة حســب نــوع المنتوجــات أو الموقــع الجغرافــي ،والتــي
يكــون للفاعــل فيهــا أثــر عليهــا بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

وتشــتمل الســوق المعنيــة للمنتوجــات علــى كافــة المنتوجــات أو الخدمــات التــي يعتبرهــا المســتهلك قابلــة

للمبادلــة أو االســتبدال ،نظــرا لمواصفاتهــا ولثمنهــا ولالســتعمال الــذي أعــدت مــن أجلــه.

ويمكــن اعتبــار بعــض المنتوجــات ،ولــو أنهــا غيــر قابلــة لالســتبدال ،كمنتوجــات موجهــة لنفــس الســوق ،بمجــرد
مــا تتطلــب اســتعمال نفــس التكنولوجيــا لتصنيعهــا ،ولكونهــا جــزءا مــن تشــكيلة منتجــات مــن شــأنها تحديــد

ميــزات هــذه الســوق.

الســوق المناســبة جغرافيــا هــو نطــاق ترابــي تعــرض وتطلــب فيــه منتجــات وخدمــات ،وفــق شــروط تنافســية
منســجمة بمــا فيــه الكفايــة والــذي يمكــن تمييــزه عــن المناطــق الجغرافيــة المجــاورة لســبب يتمثــل خاصــة فــي
شــروط المنافســة التــي تختلــف فيــه بصــورة ملحوظــة.

وإذ كانــت المنشــأة تتمتــع بوضــع مهيمــن ،بشــكل فــردي أو جماعــي ،فيتعيــن عليهــا تفــادي اســتغالله فــي الســوق أو

فــي جــزء منهــا للقيــام بممارســات تجاريــة ،يكــون الغــرض منهــا أو يمكــن أن يترتــب عنهــا إزاحــة منشــأة منافســة أو

اســتغالل العمــاء أو المورديــن.
مــا يجب تفاديه

● فرض أســعار شــراء أو بيع عدوانية أو مرتفعة بصورة مفرطة؛
● فرض شــروط وكيفيات بيع أو شــراء غير منصفة أو باهظة؛
● منــح خصومــات غيــر مبــررة من الناحيــة االقتصادية (خصومات الوالء)؛
● ممارســة التمييــز علــى مســتوى األســعار أو الشــروط التجاريــة بيــن الشــركاء التجارييــن المســتوفين للمعاييــر

ذاتهــا ،عــن طريــق فــرض شــروط غيــر قانونيــة؛

● منــح األفضليــة للفــروع علــى المســتوى القبلــي والبعدي فيما يخص الشــروط التجارية؛
● رفــض بيــع أو إمــداد الشــركاء بالخدمــات دون تقديــم عذر قانوني؛
● إخضــاع إبــرام العقــود لموافقــة الشــركاء فــي تقديم خدمات إضافيــة (المبيعات المتالزمة)؛
● فرض شــروط حصرية مبالغ فيها.
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االســتغالل التعســفي لحالــة تبعيــة اقتصاديــة
خالفــا لالســتغالل التعســفي للوضــع المهيمــن المرتبــط بالهيمنــة المطلقــة ،يرتكــز االســتغالل التعســفي

لحالــة تبعيــة اقتصاديــة علــى الروابــط العموديــة بيــن المنشــآت.

ويهــدف االســتغالل التعســفي لحالــة تبعيــة اقتصاديــة إلــى حصــر بعــض الممارســات التعســفية التــي تظهــر،

علــى الخصــوص ،مــن خــال موازيــن القــوى بيــن المورديــن والموزعيــن ،والتــي ال يمكــن تعريفهــا علــى أنهــا

اســتغالل تعســفي لوضــع مهيمــن فــي غيــاب مؤشــرات دالــة علــى ذلــك.

ويتطلــب وجــود اســتغالل تعســفي لحالــة تبعيــة اقتصادية توافر العناصــر المكونة له التالية:
● وجــود عالقــة تربــط العميل بالمورد؛
● وجــود حالــة تبعية اقتصادية؛
● غيــاب حلــول بديلة؛
● االســتغالل التعســفي لحالة التبعية االقتصادية المذكورة.

 - 3تدبيــر المخاطــر ذات الصلــة بعمليــات التركيــز االقتصادي
ال يســتهدف قانــون المنافســة ســلوك المنشــآت فــي الســوق فحســب ،بــل يــدرس أيضــا بنيــة األســواق عــن طريــق

مراقبــة عمليــات التركيــز االقتصــادي.

ويعتبــر تركيــزا اقتصاديــا كل عمليــة تســتهدف النمــو الخارجــي لمنشــأة ،ويفضــي إلــى تغييــر دائــم فــي المراقبــة

الخاضعــة لهــا .ويمكــن أن تتخــذ عــدة أشــكال تشــمل:

● اقتناء حصص في الرأســمال االجتماعي أو أســهم أو أصول تجارية أو أصول أو خدمات؛
● دمج المنشــآت؛
● إحداث منشــأة مشــتركة؛
● االنتقــال مــن مراقبــة مشــتركة إلــى مراقبة حصرية أو العكس؛
● التوقيــع علــى بعــض العقــود التــي تفضــي إلــى تأثيــر حاســم علــى المنشــأة (يشــمل تشــكيلتها أو مداوالتهــا أو

هيئتهــا التدبيريــة).

وإذا كانــت العمليــة الســالفة الذكــر تســتوفي شــروط أســقف رقــم المعامــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون

رقــم  ،104.12والمرســوم رقــم  2.14.652الصــادر فــي  8صفــر  1436الموافــق لفاتــح دجنبــر  ،2014فيتعيــن تبليــغ

مجلــس المنافســة بهــا تحــت طائلــة فــرض العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة  19مــن نفــس القانــون.
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أســقف رقــم المعامــات الموجبــة للتبليــغ
تنــص المــادة  12مــن القانــون رقــم  104.12علــى وجــوب تبليــغ كل عمليــة تركيــز قبــل إنجازهــا إلــى مجلــس
المنافســة مــن طــرف المنشــآت واألطــراف المعنيــة.

وتطبــق هــذه القاعــدة إذا تحققــت أحد الشــروط الثالثة التالية:
● عندمــا يفــوق رقــم المعامــات اإلجمالــي العالمــي ،دون احتســاب الرســوم ،لمجمــوع المنشــآت أو مجموعــات

األشــخاص الذاتييــن أو االعتبارييــن األطــراف فــي عمليــة التركيــز المبلــغ المحــدد بنــص تنظيمــي؛

● عندمــا يفــوق رقــم المعامــات اإلجمالــي ،دون احتســاب الرســوم ،المنجــز بالمغــرب مــن طــرف اثنتيــن

علــى األقــل مــن المنشــآت أو مجموعــات األشــخاص الذاتييــن أو االعتبارييــن المعنييــن المبلــغ المحــدد

بنــص تنظيمــي؛

● عندمــا تنجــز جميــع المنشــآت التــي تكــون طرفــا فــي العقــد أو موضوعــا لــه أو مرتبطــة بــه اقتصاديــا

خــال الســنة المدنيــة الســابقة أكثــر مــن  % 40مــن البيــوع أو الشــراءات أو المعامــات األخــرى فــي ســوق
وطنيــة للســلع أو المنتوجــات أو الخدمــات مــن نفــس النــوع أو القابلــة لالســتبدال أو فــي جــزء مهــم مــن

الســوق المذكــورة.

ت .العقوبــات المفروضــة فــي حالــة اإلخــال بقواعــد قانــون المنافســة
تتخــذ مخالفــات قانــون المنافســة طبيعــة موضوعيــة وتحقــق بتوفــر قصــد أو بدونــه ،حيــث ال تعكــس عناصرهــا
الوصفيــة واإلثباتيــة نيــة مرتكبيهــا.

وتعــرض المنشــأة أو المنظمــة المهنيــة المخلــة بقواعــد قانــون المنافســة نفســها لعــدة أنــواع مــن العقوبــات التــي قــد

تتخــذ شــكال تراكميــا ،مــن بينهــا:

● غرامــات ماليــة إداريــة :يجــوز لمجلــس المنافســة إصــدار غرامــة ماليــة قــد تصــل إلــى خصــم  10بالمائــة مــن

مبلــغ رقــم المعامــات العالمــي أو الوطنــي دون احتســاب الرســوم ،حســب خطــورة المخالفــة ومدتهــا والضــرر

الملحــق باالقتصــاد وبالمســتهلكين؛

● أمــر مشــفوع بغرامــة تهديديــة فــي حالــة عدم تنفيذ القــرار الصادر عن المجلس؛
● عقوبــات ســالبة لحريــة المســيرين والمســتخدمين الذيــن يشــاركون ،علــى ســبيل التدليــس أو عــن علــم ،مشــاركة

شــخصية وحاســمة فــي تخطيــط أو تنظيــم أو تنفيــذ أو مراقبــة اتفــاق منــاف لقواعــد المنافســة أو اســتغالل
تعســفي لوضــع مهيمــن .ويختــص القضــاء بإصــدار هــذه العقوبــات؛
● التعويــض عــن األضــرار أمــام المحاكم المختصة؛
● إلغــاء االتفاقــات المبرمة؛
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● إلغــاء عمليــة التركيــز غيــر المبلغــة وتفكيــك بنيتها المحدثة؛
● اإلقصــاء مــن المشــاركة فــي الصفقات العمومية؛
● نشــر قــرار المجلــس فــي الصحافــة وعلى نفقة المنشــأة المخالفة.

تلخــص الفقــرة التاليــة القواعــد العمليــة التــي يجــب ترســيخها فــي األذهــان:
لضمــان احتــرام قواعــد المنافســة وتفــادي مخاطــر عــدم االمتثــال لهــا ،يوصــي مجلــس المنافســة المنشــآت

باالمتنــاع عــن ربــط أي اتصــال غيــر ضــروري مــع ممثلــي المنشــآت المتنافســة.

وفــي حالــة عقــد لقــاء مــع هــؤالء الممثليــن ،ومــن أجــل الحيلولــة دون إثــارة شــكوك أو بعــث إشــارات بخــرق
القواعــد المذكــورة أعــاه ،يوصــي المجلــس بالقيــام ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،بمــا يلــي:

● منــح األفضليــة للقــاءات الرســمية المنظمــة فــي إطــار الجمعيــات أو النقابــات أو الفيدراليــات أو
المجموعــات المهنيــة؛

● الســهر علــى وضــع جــدول أعمــال محــدد وضمــان احترامــه ،وتفــادي تحريــف النقــاش مــن أجــل إثــارة

نقــاط غيــر مدرجــة فيــه؛

● منع كل تبادل لمعلومات ذات صبغة حساســة أو ســرية أو هما معا؛
● استشــارة المخاطبيــن المعينيــن أو الرؤســاء التسلســليين مســبقا عنــد دراســة أي مشــروع يســتدعي
التواصــل مــع المنشــآت المتنافســة (عقــود مناولــة أو المشــاركة بشــكل مشــترك فــي طلبــات العــروض أو

اتفــاق تعــاون وغيرهــا) فــي حالــة ظهــور شــكوك حــول شــرعيته.

ويوصــي المجلــس أيضــا ،فــي إطــار العالقــة مــع العمالء والموردين ،بالقيام ،مــن بين أمور أخرى ،بما يلي:
● موافــاة المخاطبيــن المعينيــن أو الرؤســاء التسلســليين بجميــع العقــود المتضمنــة لبنــود التســويق
الحصــري أو مشــاريع الخصومــات والحســومات أو جميــع الشــروط األخــرى التــي مــن شــأنها مخالفــة

قواعــد قانــون المنافســة؛

● ضبــط عمليــات التواصــل الداخلــي والخارجــي ومنــح األفضلية للمراســات المكتوبة في المفاوضات.
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الملحــق  :1القواعــد الرئيســية لقانــون المنافســة
 - 1االتفاقــات المنافيــة لقواعد المنافســة
تحظــر المــادة  6مــن القانــون رقــم  104.12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة كل اتفــاق أو ممارســات مدبــرة كيفمــا

كان شــكلها (األعمــال مدبــرة أو االتفاقيــات أو االتفاقــات أو التحالفــات الصريحــة أو الضمنيــة) ،حيــن يكــون الغــرض

منهــا أو يمكــن أن يترتــب عنهــا الحــد مــن المنافســة فــي الســوق ،الســيما مــن خــال:

● الحد من دخول الســوق أو من الممارســة الحرة للمنافســة من لدن منشــآت أخرى؛
● عرقلــة تكويــن األســعار عــن طريــق اآلليات الحرة للســوق بافتعــال ارتفاعها أو انخفاضها؛
● حصــر أو مراقبــة اإلنتــاج أو المنافــذ أو االســتثمارات أو التقــدم التقني؛
● تقســيم األســواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وتكمــن أســباب حظــر االتفاقــات المنافيــة لقواعــد المنافســة فــي األضــرار التــي تلحقهــا بالمســتهلكين (النهائييــن

والوســطاء) والمجتمــع ،إذ تفضــي ،فــي غالــب األمــر ،إلــى افتعــال ارتفــاع األســعار وتدنــي مســتوى الجــودة ومنــع
االبتــكار.

تتمثــل االتفاقــات فــي المحــررات القانونيــة الصريحــة (تتخــذ شــكل عقــود ورســائل وتوصيــات ودوريــات وتوجيهــات
وغيرهــا) أو الضمنيــة ،بصــرف النظــر عــن طابعهــا اإللزامــي مــن عدمــه .كمــا تضــم األعمــال المدبــرة الراميــة

إلــى إزالــة حــاالت الغمــوض الضروريــة التــي تلــف وضعيــة الســوق ،وإتاحــة إمكانيــة التنبــؤ ،بدرجــة كبيــرة ،بســلوك
األطــراف المتدخلــة فيهــا.

ويمكــن أن تتخــذ أيضــا شــكل التــزام أخالقــي بســيط علــى غــرار مــا يعــرف ﺑ «اتفــاق الســادة أو النبــاء»

( .)gentlemen’s agreementويقصــد بــه كل اتفــاق شــفهي غيــر رســمي أو سلســلة مــن أعمــال التنســيق تنجــز

بيــن أطرافــه ،وتــروم ،علــى الخصــوص ،تحقيــق أهــداف ذات الصلــة باألســعار أو حجــم البيــع أو تواريــخ عقــد
االجتماعــات الدوريــة وأماكنهــا.

فضــا عــن ذلــك ،قــد تظهــر هــذه االتفاقــات حيــن تميــل منشــأة إلــى فــرض ســلوك مــن جانــب واحــد علــى منشــأة

أخــرى ،بمجــرد مــا تبــدي هــذه األخيــرة موافقتهــا علــى ذلــك أو تســعى إلــى تحقيــق مصلحــة مــن ورائــه أو همــا معــا.

ويحــدث ذلــك ،علــى الخصــوص ،حيــن تلجــأ منشــأة ،عــن طريــق إبــرام عقــد أو بســبب تهديــدات تلقتهــا أو تبعــا

لتوصلهــا بوعــود تحفيزيــة ،إلــى التخلــي عــن نهــج ســلوك معيــن فــي الســوق (يشــمل مثــا منــح خصومــات أو تمويــن
حاجياتهــا مــن مــورد آخــر).

ويتطلــب االتفــاق إبرامــه مــن طــرف منشــأتين علــى األقــل ليصبــح نافــذا .فــي هــذا الســياق ،يســتثني قانــون المنافســة،
بشــكل عــام ،االتفاقــات المبرمــة مــن طــرف الشــركات المنتســبة لنفــس المجموعــة المهنيــة ،إذ يعتبــر جميــع الشــركات
المنتميــة لمجموعــة واحــدة ،مــن حيــث المبــدأ ،كمــا لــو أنهــا تتصــرف كمنشــأة واحــدة.
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وليــس مــن الضــروري إثبــات إبــرام اتفــاق رســمي ومكتــوب للمعاقبــة علــى هــذا النــوع مــن الممارســات ،حيــث تعتبــر
مســطرة التحقيــق التــي يباشــرها مجلــس المنافســة وتحليــل الوثائــق المرفقــة المطلوبــة أو التــي حصــل عليهــا بقــوة
القانــون ،فــي إطــار التحقيــق الجــاري ،عناصــر كافيــة إلثبــات وجــود اتفــاق منــاف لقواعــد المنافســة ،تســتند علــى
مؤشــرات خطيــرة ومتناســقة وقــد تشــمل وثائــق مكتوبــة أو شــهادات أو تبــادل معلومــات أو زيــادات متتاليــة ومتطابقــة
فــي األســعار.
ويعاقــب علــى هــذا االتفــاق ســواء كانــت األطــراف المعنيــة بــه تبرمــه فــي إطــار مرحلــة معينــة مــن العمليــة االقتصاديــة
(اتفاقــات أفقيــة) أو فــي مراحــل مختلفــة منهــا (اتفاقــات عموديــة).
وتعــرض الفقــرة المواليــة قائمــة بالممارســات التقييديــة التي يعاقب عليها مجلس المنافســة:

أ  -االتفاقــات األفقيــة
أ 1 -االتفاقات حول األســعار
 -يعــد هــذا النــوع مــن االتفاقــات األقــدم واألكثــر شــيوعا فــي مجــال التنســيق بيــن المتنافســين لتحديــد أســعار

المنتوجــات أو الخدمــات؛

 يكمــن الغــرض منهــا فــي عرقلــة حرية تحديد األســعار وافتعــال ارتفاعها أو انخفاضها؛ قــد يشــمل تحديــدا صريحــا أو ضمنيــا ســواء بصفــة مباشــرة (ســعر أو عنصــر ســعر) أو غيــر مباشــرة(عنصــر يمكــن مــن تحديــد الســعر كتكلفــة النقــل مثــا وغيرهــا)؛
 قد يضم تحديد ســعر متطابق (توحيد األســعار) أو ســعر مختلف (يفضي إلى تقاســم األســواق)؛ قــد ينطــوي علــى الســعر وطريقــة احتســابه والخصومــات الممنوحــة وشــروط النقــل (آجــال التنفيــذ ومــدةالقــرض والضمانــات) وهوامــش الربــح ومســتوى تغيــرات األســعار المرتفعــة أو المنخفضــة؛
 قــد تتخــذ شــكل عقــد أو تنســيق فــي إطــار منظمــة مهنيــة أو اســتخدام قوائــم أســعار مشــتركة أو تطبيــق«تعريفــة الفــرع اإلنتاجــي» أو دليــل مشــترك أو تبــادل معلومــات بيــن المتنافســين عبــر الهاتــف أو البريــد
اإللكترونــي أو حتــى مجــرد مصافحــة يــد؛
 ال تقبــل التصاميــم المشــتركة المتعلقــة باحتســاب األســعار إال إذا كان مضمونهــا ينحصــر فــي صيــغالحتســاب التكاليــف واألســعار ،ومنــح كل منشــأة حريــة تحديــد أســعارها ومنــح الخصومــات .وال يمكنهــا
فــرض أو اقتــراح مبالــغ محــددة أو نســب مئويــة جزافيــة تتعلــق بالتكاليــف المفصلــة ،أو فــرض أو اقتــراح
هوامــش ربــح أو خصومــات أو عناصــر أخــرى مرتبطــة بالســعر أو األســعار النهائيــة.
أ 2 -االتفاقــات حــول الكميــات
 يهــدف هــذا النــوع مــن االتفاقــات إلــى افتعــال تقييــد كميــات الســلع أو الخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا أوتوفيرهــا فــي الســوق؛
 لها نفس االنعكاســات التي تفرزها االتفاقات حول األســعار.34
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أ 3 -االتفاقــات حــول توزيــع األســعار أو قاعــدة العمــاء
 تهــدف هــذه االتفاقات إلى: .1تقســيم األســواق إمــا بنــاء علــى معاييــر جغرافيــة أو علــى أســس كميــة أو حســب فئــة المنتوجــات أو
الخدمــات؛
 .2تضييق هامش ممارســة المنافســة عبر توحيد األســعار والشــروط التعاقدية؛
 .3تقســيم المنافســة والتضييــق مــن هامــش ممارســتها ،فــي كثيــر مــن األحيــان ،عــن طريــق تحديــد الحصــص
واألســعار والتالعــب ،أحيانــا ،بطلبــات العــروض؛
 ال يعتد بالشــكل القانوني لهذه االتفاقات ،بل تكمن أهميتها في تـــأثيراتها على بنية الســوق ،بما في ذلك: .1تبادل المعلومات بشــأن تحديد الحصص أو األســعار؛
 .2التوقيــع علــى التــزام (اتفــاق الســادة أو مدونــة أخالقيــات) يفــرض التشــاور مســبقا مــع المتنافســين قبــل
الــرد علــى طلــب توفيــر عــرض تقــدم بــه عميــل؛
 .3االتفــاق مــع المتنافســين فــي إطــار طلــب عــروض يعلنــه القطــاع العــام أو الخــاص بهــدف التأثيــر علــى
نتائــج المناقصــة (تبــادل المعلومــات بشــأن ردود األفعــال أو فــي إعــداد العــروض التمويهيــة).
 يظهــر هــذا النــوع مــن االتفاقــات حيــن تعتــزم مجموعــة مــن المنشــآت تقديــم عــرض ،وتتشــاور فيمــا بينهــامســبقا لتحديــد المنشــأة التــي ســتقدم العــرض األفضــل مــن الناحيــة االقتصاديــة ،وتنــال الصفقــة .وتلتــزم
المنشــآت األخــرى إمــا باالمتنــاع عــن المشــاركة فــي طلــب العــروض أو تقديــم عــرض أغلــى بصــورة مصطنعــة،
مقابــل الحصــول علــى تعويضــات أو إنجــاز أشــغال مناولــة أو الحصــول علــى ضمانــات بإمكانيــة نيــل صفقــة
الحقــة.
أ 4 -اتفاقــات تهــدف إلــى إقصــاء المتنافســين اآلخريــن مــن دخــول الســوق
 تــروم هــذه االتفاقــات إقصــاء متنافســين مــن دخــول الســوق ،مــن غيــر المشــاركين فــي االتفــاق ،إمــا مــنخــال تقاســم هــذه الســوق أو االكتفــاء بإقصــاء متنافســين؛
 قد تتخذ أشــكاال متنوعة ،تشــمل: .1فرض شــروط متبادلة باالمتناع عن المنافســة؛
 .2تطبيــق أســعار عدوانيــة مــن طــرف منشــأتين تهــدف بواســطتها منــع منشــأة متنافســة مــن الدخــول إلــى
الســوق المعنيــة؛
 .3اعتمــاد شــروط لالنضمــام إلــى منظمــة مهنيــة أو نيــل مؤهــات أو عالمــة تجاريــة تمكــن مــن الولــوج إلــى
الســوق ،وبشــكل ال يســتند علــى معاييــر دقيقــة وموضوعيــة ومنصفــة.
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ب  -االتفاقــات العموديــة
ب  1 -اتفاقــات بشــأن تحديــد ســعر إعــادة البيــع
 تمنــع منعــا باتــا االتفاقــات بيــن المنتجيــن (أو المســتوردين) والموزعيــن التــي تحــدد ســعر إعــادة البيــعالواجــب تطبيقــه مــن طــرف المــوزع؛

 -يســري هــذا المنــع أيضــا علــى األســعار الثابتــة المحــددة مــن جهــة ،وعلــى الحــد األدنــى للســعر والخصومــات

ومكونــات األســعار وشــروط أخــرى للبيــع مــن جهــة ثانيــة؛

 ال تقبل توصيات األســعار إال إذا كانت تســتوفي شــروطا تقييدية للغاية ،تتمثل في: .1ضــرورة التنصيــص صراحــة علــى أنها غير ملزمة؛
 .2إتاحــة إمكانيــة الولــوج إليهــا علــى نطــاق واســع ،وعدم حصرها علــى البائعين والتجار فقط؛
 .3عــدم ربــط تطبيقهــا ،تحــت أي ظــرف مــن الظــروف ،بتهديــدات أو بأشــكال أخــرى مــن الضغــط أو بمنــح

امتيــازات خاصــة؛

 .4ضرورة التخلي عنها حين يشــرع في تتبعها على نطاق واســع.
ب  2 -أحــادي العالمــة التجاريــة ()monomarquisme

 -يقصــد بهــذا المصطلــح االتفاقــات التــي تكمــن ســمتها البــارزة فــي إرغــام أو تحريــض المشــتري علــى تمويــن

حاجياتــه ،المتعلقــة بنــوع معيــن مــن المنتوجــات ،مــن مــورد واحــد فقــط؛
 -تتخذ هذه الممارســة ،من بين أمور أخرى ،الشــكلين التاليين:

 .1التزامــات باالمتنــاع عــن المنافســة :ال يلــزم المشــتري بتمويــن حاجياتــه مباشــرة مــن مــورد واحــد فقــد،

ولكنــه يتعهــد بعــدم شــراء أو إعــادة بيــع الســلع أو الخدمــات المنافســة أو إدراجهــا ضمــن قائمــة منتوجاتــه؛

 .2حصــص الشــراء :يقتنــي المشــتري معظــم مشــترياته مــن مــورد واحــد ،ويتــم ذلــك وفقــا لتدابيــر تحفيزيــة

أو تبعــا لتعهــدات متفــق عليهــا مــع هــذا األخيــر .وقــد تتخــذ حصــص الشــراء ،مثــا ،شــكل االلتــزام بحــد
أدنــى مــن الشــراء أو توفيــر مخــزون او إقــرار تســعيرة غيــر خطيــة تشــمل ،علــى الخصــوص ،منــح تخفيضــات

مشــروطة أو تطبيــق ســعر مكــون مــن عنصريــن (رســوم ثابتــة متبوعــة بســعر الوحــدة) .وغالبــا مــا يســفر
عــن البنــد المعــروف باســم «البنــد اإلنجليــزي» ( ،)la clause anglaiseالــذي يقــوم بمقتضــاه المشــتري

بالتصريــح وجوبــا بــأي عــرض مــن العــروض األكثــر فعاليــة وال يمكنــه قبولــه مــا لــم يوافــق عليــه المــورد،
نفــس األثــر الــذي ينتجــه االلتــزام المتعلــق بأحــادي العالمــة التجاريــة ،الســيما حيــن يلــزم المشــتري بذكــر
مصــدر العــرض.

 -يكمــن الغــرض مــن االتفاقــات المذكــورة أعــاه فــي منــع مورديــن متنافســين أو محتمليــن مــن الولــوج إلــى

الســوق ،وعرقلــة المنافســة ،وكــذا تســهيل التواطــؤ بيــن المورديــن فــي حالــة االســتخدام التراكمــي لهــذه
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االتفاقــات ،وحيــن يتصــرف المشــتري كبائــع بالتقســيط يبيــع منتوجاتــه للمســتهلكين النهائييــن ،باإلضافــة إلــى

تقويــض المنافســة بيــن العالمــات التجاريــة علــى مســتوى نقــاط البيــع.
ب  3 -التوزيــع الحصــري

 يوافــق المــورد ،فــي إطــار اتفــاق للتوزيــع الحصــري ،علــى بيــع منتوجاتــه لمــوزع واحــد فقــط مــن أجــل إعــادةبيعهــا ضمــن رقعــة جغرافيــة محــددة .وغالبــا مــا يقــوم المــوزع ،فــي نفــس الوقــت ،بحصــر مبيعاتــه اإليجابيــة

علــى مناطــق أخــرى (حصريــة)؛

 قد يحتمل الوضع الذي يتمتع به المورد ومنافســوه مغزى ذي شــقين: - 1إذا كانــت وضعيــة المتنافســين قويــة ،فســيتم تعويــض ضعــف المنافســة فــي نفــس العالمــة التجاريــة،

بشــكل عــام ،بالقــدر الكافــي مــن المنافســة بيــن العالمــات التجاريــة؛

 - 2غيــر أنــه إذا أضحــى عــدد المتنافســين ضئيــا نســبيا ،وإذا كانــت وضعيتهــم فــي الســوق تتشــابه ،إلــى

حــد مــا ،مــن حيــث حصــص الســوق وقــدرات التوزيــع وشــبكاتها ،فذلــك يؤشــر علــى خطــر اللجــوء إلــى
التواطــؤ أو الحــد مــن المنافســة أو همــا معــا.

 -تتزايــد حــاالت التوزيــع الحصــري ،الســيما إذا قامــت مجموعــة مختلفــة مــن المورديــن بتعييــن نفــس المــوزع

الحصــري ضمــن رقعــة جغرافيــة معينــة ،ممــا يفضــي إلــى مضاعفــة خطــر اللجــوء إلــى التواطــؤ أو الحــد مــن

المنافســة أو همــا معــا .كمــا يظهــر احتمــال تقييــد المنافســة ،بشــكل ملمــوس ،بيــن العالمــات التجاريــة إذا تــم

تخويــل أحــد الموزعيــن حــق توزيــع منتوجيــن مــن المنتوجــات المنافســة الهامــة بصفــة حصريــة أو فــي الرقعــة
الجغرافيــة ذاتهــا.

 -يفضــي الجمــع بيــن التوزيــع الحصــري والتمويــن الحصــري إلــى تنامــي خطــر تقويــض المنافســة بيــن

العالمــات التجاريــة وتقســيم الســوق ،وتســهيل ،علــى الخصــوص ،الممارســات التمييزيــة إزاء األســعار .فضــا
عــن ذلــك ،يتســبب التمويــن الحصــري ،الــذي يفــرض علــى الموزعيــن الحصرييــن تأميــن حاجياتهــم مــن

المنتوجــات ذات العالمــة التجاريــة المعنيــة مباشــرة مــن الشــركة المصنعــة لهــا ،فــي إلغــاء إمكانيــة اللجــوء

إلــى التحكيــم مــن طــرف الموزعيــن الحصرييــن ،حيــث يمنــع عليهــم اقتنــاء منتوجاتهــم مــن الموزعيــن اآلخريــن
المنتســبين لنفــس المنظومــة.

ب  4 -اتفاقــات التعامــل الحصــري مــع قاعــدة العمــاء
 يوافــق المــورد ،فــي إطــار هــذه االتفاقــات ،علــى بيــع منتوجاتــه لمــوزع واحــد فقــط بغيــة إعــادة بيعهــا لفئــةمعينــة مــن العمــاء .ويقــوم المــوزع ،فــي الوقــت ذاتــه ،بحصــر مبيعاتــه اإليجابيــة ،فــي أغلــب األحــوال ،علــى

فئــة أخــرى مــن العمــاء (يتــم التعاقــد معهــم بشــكل حصــري)؛

 قــد تتســبب هــذه االتفاقــات ،بالدرجــة األولــى ،فــي تقويــض المنافســة بيــن العالمــات التجاريــة وتقســيمالســوق ،وبالتالــي تســهيل الممارســات التمييزيــة إزاء األســعار .ويظهــر احتمــال الحــد مــن المنافســة وتســهيل
التواطــؤ حيــن يلجــأ جــل أو كافــة المورديــن إلــى التعامــل بشــكل حصــري مــع فئــة مــن العمــاء بينهــم وبيــن
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الموزعيــن علــى حــد ســواء .ويفضــي هــذا التعامــل إلــى إغــاق الســوق فــي وجــه موزعيــن آخريــن ،وبالتالــي
الحــد مــن شــروط ممارســة المنافســة.

 -يشــكل الجمــع بيــن التعامــل الحصــري مــع العمــاء والتوزيــع الحصــري عــادة ممارســة مقيــدة للمنافســة

بشــكل ســافر ،الســيما وأن الموزعيــن المعينيــن ال يتمتعــون عــادة بحريــة عــرض مبيعاتهــم اإليجابيــة علــى

المســتهلكين النهائييــن.
ب  5 -التوزيــع االنتقائــي

 تحــد اتفاقــات التوزيــع االنتقائــي ،مــن جهــة ،مــن عــدد الموزعيــن المعتمديــن ،وتقلــص ،مــن جهــة ثانيــة،مــن إمكانيــة إعــادة بيــع منتوجاتهــم .وخالفــا للتوزيــع الحصــري ،ال يتوقــف عــدد التجــار المعتمديــن المحــدود
علــى عــدد المناطــق الجغرافيــة ،وإنمــا يرتبــط بمجموعــة مــن معاييــر االنتقــاء ذات الصلــة ،أساســا ،بطبيعــة

المنتــوج .وتتمثــل أوجــه االختــاف األخــرى فــي كــون القيــود المفروضــة علــى إعــادة البيــع ال تســتهدف

المبيعــات اإليجابيــة المنجــزة فــي المنطقــة الجغرافيــة ،بــل تســتهدف جميــع المبيعــات الموجهــة للموزعيــن
غيــر المعتمديــن ،والتجــار المعتمديــن ،والمســتهلكين النهائييــن باعتبارهــم الفئــة الوحيــدة التــي تقتنــي
المنتوجــات.

 -تفضــي هــذه االتفاقــات إلــى تقويــض المنافســة فــي نفــس العالمــة التجاريــة ،الســيما إذا تمخــض عنهــا

تداعيــات تراكميــة ،وإزاحــة فئــة أو عــدة فئــات مــن الموزعيــن ،والحــد مــن شــروط ممارســة المنافســة،
وتســهيل التواطــؤ بيــن المورديــن والمشــترين.

 يقتضــي التوزيــع االنتقائــي النوعــي الخالــص بحكــم طبيعتــه منــح االعتمــاد لتجــار اســتنادا علــى معاييــرموضوعيــة فقــط ،تفرضهــا طبيعــة المنتــوج وتشــمل ،علــى ســبيل المثــال ،تكويــن األشــخاص المكلفيــن بالبيــع،

والخدمــة المقدمــة فــي نقطــة البيــع ،ومزيــج مــن المنتوجــات المباعــة ،وغيرهــا .وال تفــرض هــذه المعاييــر

تطبيــق قيــود مباشــرة علــى عــدد التجــار.

 -بصفــة عامــة ،ال يترتــب عــن هــذا النــوع مــن التوزيــع تداعيــات تقــوض المنافســة شــريطة اســتيفائه لثالثــة

شــروط ،تتمثــل فــي:

 .1ضــرورة مالءمــة نظــام التوزيــع االنتقائــي مــع طبيعــة المنتــوج المعنــي .بمعنــى آخــر ،يجــب اشــتراط وضــع

هــذا النظــام كمطلــب شــرعي يراعــي طبيعــة المنتــوج بغيــة الحفــاظ علــى جودتــه وضمــان حســن اســتخدامه؛

 .2ضــرورة اختيــار التجــار وفقــا لمعاييــر موضوعيــة ونوعيــة يتــم تحديدهــا بطريقــة موحــدة ،وتبليغهــا

للتجــار المحتمليــن ،وتطبيقهــا بشــكل عــادل ومنصــف؛

 .3الحــرص علــى عــدم تجــاوز المعايير المحددة للســقف المطلوب.
 -يضــاف إلــى التوزيــع االنتقائــي الكمــي معاييــر انتقــاء أخــرى تحــد ،بشــكل مباشــر ،مــن العــدد المحتمــل

للتجــار المعتمديــن ،عبــر فــرض حــد أدنــى أو أقصــى مــن مســتوى البيــع ،يشــمل تحديــد عــدد التجــار المعتمديــن
ومــا إلــى ذلــك.
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 -تكتســي وضعيــة المــورد ومنافســيه فــي الســوق أهميــة خاصــة لتقييــم اآلثــار المحتملــة المضــرة بالمنافســة،

إذ ال يظهــر خطــر تقويــض المنافســة بيــن العالمــات التجاريــة إال أذا أضحــت شــروط ممارســتها محــدودة.

وكلمــا ازدادت وضعيــة المــورد قــوة ،كلمــا ازدادت إشــكالية تقويــض المنافســة بيــن العالمــات التجاريــة حــدة.

ويشــكل عــدد شــبكات التوزيــع االنتقائــي المتواجــدة فــي الســوق ذاتهــا عامــا مهمــا آخــر ،حيــث ال ينتــج عــن
التوزيــع االنتقائــي الكمــي عــادة آثــارا ســلبية صافيــة حيــث يلجــأ مــورد واحــد إلــى تطبيــق التوزيــع الحصــري
فــي ســوق معينــة ،شــريطة أن تتطلــب الســلع التعاقديــة ،بحكــم طبيعتهــا ،ســن نظــام للتوزيــع الحصــري وتطبيــق

معاييــر انتقــاء ضروريــة لضمــان توزيعهــا الفعــال.
ب  6 -رســوم الولــوج تدفــع مقدمــا

 -تعــد رســوم الولــوج المدفوعــة مقدمــا بمثابــة رســوم ثابتــة يؤديهــا المــوردون لصالــح الموزعيــن فــي

إطــار اتفــاق عمــودي ،وفــي بدايــة فتــرة معينــة ،قصــد تســهيل ولوجهــم إلــى شــبكة التوزيــع وتســديد
ثمــن الخدمــات التــي يوفرهــا تجــار التقســيط .وتضــم هــذه الرســوم ممارســات مختلفــة ،تشــمل رســوم

تخصيــص فضــاءات العــرض ( ،)slotting allowancesورســوم األداء مقابــل االســتمرار فــي الولــوج إلــى

الشــبكة ( ،)pay-to-stay feesوالرســوم التــي تدفــع للولــوج إلــى الحمــات الترويجيــة للمــوزع ،وغيرهــا؛

 -قــد تتســبب ،فــي بعــض األحيــان ،فــي إقصــاء موزعيــن آخريــن بشــكل يخالــف قواعــد المنافســة ،إذا كان

الغــرض منهــا تحريــض المــورد علــى بيــع منتوجاتــه عــن طريــق مــوزع واحــد او عــدد محــدود مــن الموزعيــن؛

 كمــا قــد يطــال اإلقصــاء ذاتــه فئــة أخــرى مــن المورديــن ،إذا كان نطــاق اســتعمالها الواســع يكــرس حواجــزدخــول منشــآت جديــدة صغيــرة الحجــم إلــى الســوق.

ب  7 -بيــوع مقيــدة
 يقصــد بالبيــوع المقيــدة الحالــة التــي يلــزم فيهــا العمــاء الذيــن يقومــون باقتنــاء منتــوج (يســمى «المنتــوجالرابــط») القيــام أيضــا باقتنــاء منتــوج آخــر ومنفصــل (يســمى «المنتــوج المترابــط») مــن نفــس المــورد أو مــن

شــخص يعينــه هــذا األخيــر.

 -يترتــب عــن هــذا النــوع مــن الممارســة تداعيــات إقصائيــة ومنافيــة لقواعــد المنافســة فــي الســوق المترابــط

أو فــي الســوق الرابــط أو همــا معــا ،حيــث تتوقــف علــى نســبة إجمالــي المبيعــات المنجــزة فــي ســوق المنتــوج
المترابــط المعنــي .كمــا تــؤدي هــذه الممارســة بالمشــتري إلــى اقتنــاء علــى األقــل نســبة معينــة مــن حصــة

الشــراء الخاصــة بالمنتــوج المترابــط .إضافــة إلــى ذلــك ،يتضاعــف احتمــال حــدوث التداعيــات الســالفة

الذكــر فــي ســوق المنتــوج المترابــط إذا جــرى ســن التــزام باالمتنــاع عــن المنافســة فــي المنتــوج ذاتــه.

 -تتســبب البيــوع المقيــدة فــي تقويــض المنافســة بالنســبة للعمــاء الراغبيــن فــي اقتنــاء المنتــوج المترابطـــ،

وليــس المنتــوج الرابــط:

 .1إذا كان عــدد العمــاء الذيــن يقومــون باقتنــاء المنتــوج المترابــط غيــر كاف لدعــم منافســي المــورد فــي

الســوق المترابــط ،فقــد تتســبب البيــوع المقيــدة فــي تطبيــق أســعار أعلــى علــى هــؤالء العمــاء؛
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 .2إذا كان المنتــوج المترابــط يشــكل عنصــرا متكامــا هامــا بالنســبة لألشــخاص الذيــن يقومــون باقتنــاء
المنتــوج الرابــط ،فــإن تراجــع عــدد المورديــن اآلخريــن المحتمليــن للمنتــوج المترابــط ،والتســبب فــي ندرتــه،

قــد يزيــد مــن صعوبــة الولــوج إلــى الســوق المترابــط الوحيــد.

ت  -اتفاقــات أخــرى بيــن المنشــآت
تعتبــر هــذه االتفاقــات غيــر مشــروعة فــي حالــة تســببها فقــط فــي تقييــد المنافســة بشــكل ملحــوظ ،وال يمكــن تعليلهــا

بمبــررات النجاعــة االقتصاديــة.

ت  1 -الشــراكات مع المتنافســين
 -تلعــب الشــراكات بيــن المنشــآت المتنافســة دورا هامــا فــي مســاعدتها علــى بلــوغ الحجــم الكافــي إلنجــاز

بعــض المشــاريع مــن خــال تجميــع وتوحيــد المــوارد ،تشــمل ،علــى ســبيل المثــال ،البحــث والتطويــر واإلنتــاج
المشــترك أو قصــد تجميــع مشــترياتها ،وبالتالــي تعزيــز قوتهــا التفاوضيــة؛

 -فــي حالــة المشــاريع غيــر المضمونــة والمتطلبــة الســتثمارات ضخمــة ،تتيــح هــذه الشــراكات (إنشــاء اتحــاد

مثــا) ،عنــد االقتضــاء ،إمكانيــة تنويــع الخطــر ،وبالتالــي تعزيــز إمكانيــة تحقيــق هــذه المشــاريع؛

 -تكــون لهــذه الشــراكات ،عمومــا ،انعكاســات إيجابيــة علــى المنافســة ،وبالتالــي يمكــن تعليلهــا بمبــررات

الفعاليــة االقتصاديــة .إال أنهــا قــد تفضــي إلــى تقييــد المنافســة إذا اتخــذت شــكل تنســيق األســعار أو توزيــع
قاعــدة العمــاء أو الحــد مــن اإلنتــاج.

 تشــمل االتفاقــات اإليجابيــة ،ما يلي: .1اتفاقــات البحــث والتطويــر ،أي العقــود التــي تتفــق بموجبهــا األطــراف علــى إنجــاز أعمــال البحــث

والتطويــر ،والتــي تؤطــر ،بشــكل عــام ،الفوائــد التــي يجنيهــا كل طــرف كنتيجــة لهــذه األشــغال.

 .2اتفاقــات اإلنتــاج ،أي العقــود التــي تســند بموجبهــا منشــأة تصنيع منتوجاتها لمنشــأة أخرى (المناولة)؛
 .3اتفاقــات الشــراء الجماعيــة ،أي االتفاقــات التــي تأخــذ ،مثــا ،شــكل مركــز مشــتريات مشــترك بيــن عــدة

منشــآت متنافســة؛

 .4اتفاقــات نقــل التكنولوجيــا المتضمنــة لعقــود نقــل حقــوق الملكيــة الفكريــة (بــراءات االختــراع والعالمــات
التجاريــة وحقــوق التأليــف المتعلقــة بالبرمجيــات ،والمهــارات ،والتصميــم ،وغيرهــا) ،واتفاقــات منــح
التراخيــص ذات الصلــة بهــذه الحقــوق.

ت  2 -تبــادل المعلومــات
 -قــد تحــدث حــاالت تتطلــب مــن المنشــآت المتنافســة العمــل معــا والتعــاون ،علــى الخصــوص ،بهــدف تحقيــق

األهــداف التاليــة:

 .1تقديم عرض مشــترك في إطار طلب عروض (تأســيس تجمع بناء مثال)؛
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 .2تطوير ســوق جديدة (عبر إحداث منشــأة مشــتركة مثال)؛
 .3شــراء أنشــطة منشأة متنافسة.
 فــي جميــع الحــاالت ،يجــب علــى الشــركاء أن يتصرفــوا كأطــراف متنافســة ويظلــون كذلــك .ويتعيــن عليهــم،بالتالــي ،القيــام بمــا يلــي:
 .1حصــر تبــادل المعلومــات ،بشــكل صــارم ،في حدود مــا يتطلبه التعاون وأهدافه؛
 .2التحقــق مــن عــدم بعــث معلومــات حساســة متعلقــة بالمنشــأة إلــى األطــراف المتنافســة ،الســيما المعلومــات
ذات صبغــة اســتراتيجية (مخططــات التطويــر ،واســتراتيجية التســويق ،وغيرهــا) أو ماليــة (بنيــة التكاليــف،
وسياســة هوامــش الربــح والتكاليــف /وغيرهــا) أو تجاريــة (شــبكة البيــع ،ومصــادر التمويــن ،وغيرهــا) ،مــا
لــم تكــن هــذه ضروريــة وحتميــة لتحقيــق أغــراض االتفــاق؛
 .3الحــرص ،فــي مرحلــة التفــاوض ،أي قبــل اتخــاذ قــرار تفعيــل االتفــاق ،علــى تبــادل المعلومــات األكثــر
حساســية مــع المستشــارين المالييــن للشــريك ،وتفــادي إرســالها للشــريك مباشــرة .بمعنــى آخــر ،يجــب وضــع
تدابيــر احترازيــة قصــد التحقــق مــن عــدم اســتغالل اتفــاق التعــاون أو العمــل المشــترك كوســيلة غيــر مباشــرة
لتبــادل المعلومــات بيــن المنشــآت المتنافســة بشــكل غيــر شــرعي.
ت  3 -الحيــاة المجتمعيــة
 تلعــب المنظمــات المهنيــة دورا هامــا باعتبارهــا منتــدى للتحــاور والنقــاش بيــن مكونــات فــرع أنشــطة مــا.وتهــدف إلــى الدفــاع عــن المصالــح العامــة للفــرع ،الســيما مــن خــال تحســين ظــروف العمــل اإلطاريــة .كمــا
تهــدف ،فــي بعــض الحــاالت ،إلــى الحــد مــن تكاليــف التصنيــع وتوســيع نطــاق المنتوجــات المتوفــرة عبــر
اعتمــاد معاييــر موحــدة (معاييــر طاقيــة وســمات موحــدة تميــز منتوجــات معينــة ،وغيرهــا) .وتنخــرط ،فــي
هــذا الســياق ،ضمــن ديناميــة لتحســين آليــات الســوق وخلــق فوائــد ومزايــا تنافســية.
 غيــر أن هــذه المنظمــات ال يجــب تحويلهــا إلــى منصــة لتبــادل معلومــات حساســة بيــن المنشــآت المتنافســةأو فضــاء إلبــرام اتفاقــات غيــر شــرعية.
 ويتعيــن ،بالتالــي ،توخــي الحيطــة والحــذر فــي القيــام باألنشــطة وتبــادل اآلراء ،واألخــذ بالحســبان المخاطــرالمتعــددة التــي تنطــوي عليهــا المنظمــات المهنيــة ،مــن بينهــا:
 .1المواضيــع الحساســة التــي ال يجــب مناقشــتها بتاتــا مــع المنشــآت المتنافســة (مثــا الزيــادات فــي
األســعار المرتقبــة)؛
 .2فرضيــة اســتنتاج مجلــس المنافســة أن اتفــاق كارتــل تــم إبرامــه فــي إطــار العمــل الــذي تقــوم بــه المنظمــة
المهنيــة ،واســتنادا علــى مؤشــرات أخــرى تشــي بنهــج ســلوك منســق علــى مســتوى فــرع األنشــطة؛
 .3إمكانية تســبب األنظمة األساســية للمنظمة في إقصاء بعض المنشــآت المتنافســة المحددة؛
 .4احتمــال اســتخدام معاييــر تقنيــة إلزاحــة بعض الفاعلين المحددين من الســوق؛
 .5إمكانيــة الخلــط بيــن الدفــاع عــن مصالــح الفرع وحامية المصالــح التجارية الفردية ألعضائه.
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 تنجــز المنظمــات المهنيــة أحيانــا دراســات حــول الســوق ،وتجــري تحقيقــات إحصائيــة أخــرى حــول ســلوكأعضائهــا ،بشــكل ال يتعــارض مــع قانــون المنافســة .وبمكنهــا أيضــا تعزيــز المنافســة مــن خــال إلمــام أعضائهــا
بشــكل أفضــل بالســوق الــذي يطــورون فيهــا أنشــطتهم ،وعنــد االقتضــاء ،تقييــم مواطــن القــوة والضعــف فيهــا.
بيــد أن هــذه الدراســات قــد تتخــذ شــكل تبــادل معلومــات غيــر مشــروعة أو حتــى اســتعمالها كأداة لتنســيق
الســلوك التنافســي ألعضــاء المنظمــة.
ت  4 -الشــراكات مع المنشــآت غير المنافســة
 يتيــح إبــرام اتفاقــات مــع منشــآت غيــر منافســة ،فــي بعــض األحيــان ،إمكانيــة تحســين عمليــات اإلنتــاج أوالتوزيــع ودعــم االبتــكار؛
 بصفــة عامــة ،ال يحظــر قانــون المنافســة هــذا النــوع مــن االتفاقــات طالمــا أنهــا ال تتضمــن بنــودا مقيــدةوغيــر ضروريــة لتحســين عمليــات اإلنتــاج أو التوزيــع أو مــن أجــل إنجــاز مشــاريع البحــث والتطويــر؛
 مــن جهــة أخــرى ،قــد تنــدرج قيــود أخــرى متفــق عليهــا بيــن الشــركاء ،وتتعلــق أساســا بأنشــطة البحــث أواألنشــطة التجاريــة التــي تمــت بصلــة مباشــرة مــع الشــراكة المبرمــة ،أو باألنشــطة غيــر الضروريــة لتنزيــل
الهــدف الرئيســي مــن الشــراكة( ،قــد تنــدرج) ضمــن األحــكام ذات الصلــة باالتفاقــات غيــر المشــروعة .ويتعلــق
األمــر بالحالتيــن التاليتيــن:
 - 1حالــة االلتــزام بعــدم تطويــر أنشــطة فــي مجــال جديــد ال يرتبــط مباشــرة بالشــراكة أو ال يمــت بصلــة
بمســاهمة طــرف أو آخــر؛
 - 2االتفاقــات المتعلقــة بتســويق المنتوجــات أو الخدمــات مــن قبــل كل طــرف مــن األطــراف الموقعــة،
والناتجــة عــن الشــراكة.
ت  5 -اتفاقــات التعاقــد من الباطن
 يقصــد باتفــاق التعاقــد مــن الباطــن االتفــاق الــذي يقــوم بموجبــه آمــر بتوفيــر وســائل تكنولوجيــة أو تجهيــزاتلمتعاقــد مــن الباطــن (غيــر متنافــس) .ويلتــزم هــذا األخيــر بتصنيــع بعــض المنتوجــات (حصريــا) لصالــح
اآلمــر مســتغال هــذه الوســائل أو التجهيــزات؛
 بصفــة عامــة ،ال يحظــر قانــون المنافســة هــذا النــوع مــن االتفاقــات طالمــا أن الوســائل التكنولوجيــة أوالتجهيــزات المعنيــة تعتبــر ضروريــة لتمكيــن المتعاقــد مــن الباطــن مــن تصنيــع المنتوجــات.
 غيــر أن القيــود األخــرى المفروضــة علــى المتعاقــد مــن الباطــن ،مثــل االلتــزام بعــد إنجــاز أو اســتغاللأعمــال البحــث والتطويــر أو عــدم إنجازهــا ،بشــكل عــام ،لصالــح األغيــار ،قــد تنــدرج ضمــن األحــكام ذات
الصلــة باالتفاقــات غيــر المشــروعة.

 - 2االســتغالل التعســفي لوضع مهمين
 ال يشــكل الوضــع المهميــن ممارســة غيــر شــرعية بحــد ذاتهاغيــر أن «مســؤولية خاصــة» تقــع علــى عاتــقالمنشــأة المســتفيدة منــه وتتمثــل فــي عــدم اســتغالله علــى حســاب منافســيها أو شــركائها التجارييــن؛
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 ينطــوي الوضــع المهميــن علــى وضعيــة قــوة اقتصاديــة توفــر للمنشــأة المســتفيدة منــه إمكانيــة التصــرفأساســا بشــكل مســتقل عــن باقــي الفاعليــن فــي الســوق (متنافســين أو مورديــن أو مشــترين)؛
 قــد يشــمل هــذا الوضــع إمــا العــرض (مــورد أساســي) أو الطلــب (مــوزع أساســي) .وتعــد المنشــأة المســتفيدةمنــه غيــر مقيــدة إلــى حــد كبيــر بالضغــط التنافســي الــذي عــادة مــا تواجهــه أي منشــأة؛
 ال يعكس الوضع ذاته حجم المنشــأة المســتفيدة منه ،بل يجســد حجم الســوق وبنيتها؛ غالبــا مــا تجــد منشــآت صغــرى ومتوســط نفســها فــي مواجهــة شــركاء أو متنافســين متمتعيــن بوضــعمهيمــن .غيــر أنــه قــد يحــدث أن تســتفيد منشــأة مــن هــذه الفئــة مــن نفــس الوضــع فــي ســوق محليــة أو ذات
خصوصيــات كبيــرة؛
 قــد يحــدث أيضــا أن تهميــن عــدة منشــآت ،ال تتمتــع بوضــع مهيمــن فــي الســوق بشــكل فــردي ،علــى ذاتالســوق بشــكل جماعــي (وضــع مهيمــن جماعــي)؛
 يرتكــز تحليــل الوضــع الــذي تحتلــه المنشــأة المعنيــة مقارنــة بمنافســيها ،أساســا ،علــى حصصهــا الســوقية،المتمثلــة فــي نســبة رقــم المعامــات اإلجمالــي المحقــق فــي الســوق المعنيــة مقارنــة بالنســبة المنجــزة مــن
طــرف المتنافســين؛
 إذا كانــت هــذه الحصــص تتجــاوز نســبة  50بالمائــة ،تكــون المنشــأة حينهــا فــي وضــع مهيمــن محتمــل .بيــدأنهــا يمكنهــا أن تعتبــر كذلــك حتــى لــو توفــرت علــى حصــص أقــل مــن النســبة المذكــورة ،الســيما إذا كان الجــزء
المتبقــي مــن العــرض مجــزأ للغايــة (حصــص ضعيفــة) أو إذا كان دخــول الســوق يتطلــب إنجــاز اســتثمارات
هائلــة أو إذا كانــت المنشــأة المعنيــة تتوفــر علــى ميــزة أخــرى (تشــمل ،مثــا ،التوفــر علــى عالمــة تجاريــة
معروفــة ،واســتعمال وســائل تكنولوجيــة بشــكل حصــري ،واالســتفادة مــن موقــع قــوي فــي ســوق مجــاورة،
وغيرهــا)؛
 قد يتخذ االســتغالل التعســفي لوضع مهيمن شــكل: .1رفــض الحفــاظ علــى روابــط تجاريــة ،ويشــمل ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ،رفــض تســليم أو شــراء ســلعة
أو وقــف التســليم دون تقديــم مبــررات موضوعيــة .وتطبــق هــذه الحالــة ،بوجــه خــاص ،إذا قامــت المنشــأة
المعنيــة بتســليم مكونــات أساســية لبعــض منافســيها؛
 .2ممارســة التمييز بين الشــركاء التجاريين في مجال األســعار أو الشــروط التجارية األخرى ،من خالل:
▶ فــرض أســعار علــى منشــأة منافســة (فعليــة أو محتملــة) أعلــى مــن األســعار المفروضــة علــى باقــي
العمــاء؛
▶ منــح تخفيضــات الــوالء المشــروطة بقيــام العميــل حصــرا بتمويــن كل أو جــزء هــام مــن حاجياتــه مــن
المنشــأة المهيمنــة.
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 .3قيــام فاعــل تاريخــي بفــرض شــروط تعســفية علــى الفاعليــن اآلخريــن بهــدف صيانــة حصصــه فــي الســوق

(شــروط تتعلــق بالولــوج إلــى الشــبكة وتوفيــر الوســائل التكنولوجيــة الضروريــة للتشــغيل البينــي ،وغيرهــا)؛

 .4حصــر إنتــاج الســلع أو الخدمــات فــي ســوق مشــتقة لمنشــآت مــن اختيــار المنشــأة المهيمنــة عــن طريــق
التــذرع بحقــوق الملكيــة الفكريــة.

ال تشــكل هذه الممارســة اســتغالال تعســفيا لوضع مهيمن إال في الحاالت التالية:
▶ عــدم تعليــل رفــض المنتوج أو الخدمــة بمبررات موضوعية؛
▶ غيــاب أي بديــل حقيقــي أو محتمــل للمنتــوج أو الخدمــة المرفوضة؛
▶ اعتبــار المنتــوج أو الخدمــة المرفوضــة شــيئا جديــدا واحتمــال عرقلــة تســويقه علــى الرغــم مــن الطلــب
المحتمــل المســتمر والمنتظــم عليــه مــن طــرف المســتهلكين.

 .5عــرض منتوجــات بســعر أقــل ( )sous-enchèreمــن األســعار المطبقــة مــن طــرف منشــأة متنافســة أو

حــد أدنــى مــن الشــروط التجاريــة األخــرى .ويتعلــق األمــر بلجــوء منشــأة مهيمنــة إلــى بيــع منتــوج بســعر ال

يرضــي الطــرف المنافــس بغيــة إزاحتــه ،واحتمــال رفــع الســعر الحقــا؛
 .6حصــر اإلنتــاج أو المنافــذ أو التقــدم التقني؛

 .7ربط إبرام العقود بشــرط قبول الشــركاء للخدمات اإلضافية أو توفيرها.

 - 3االســتغالل التعســفي لحالة تبعية اقتصادية
 -يعاقــب قانــون المنافســة علــى الوضعيــة التــي تنجــز مــن خاللهــا منشــأة أو مجموعــة منشــآت حصــة هامــة

مــن رقــم معامالتهــا مــع شــريك أساســي وحيــد (عميــل أو مــورد) ،وبشــكل يمكنهــا مــن نهــج ســلوك تعســفي إزاءه؛

 -يجــب اســتيفاء عــدة معاييــر تراكميــة لتأكيــد مزاعــم منشــأة بكونهــا توجــد فــي حالــة تبعيــة اقتصاديــة إزاء

شــريك معيــن ،وتشــمل:

 .1حصة المنشــأة في رقم معامالت شــريكها أو شــركائها؛
 .2ســمعة العالمة التجارية (أو شــعارها)؛
 .3أهمية الحصة الســوقية التي يتوفر عليها الشــريك أو الشــركاء؛
 .4وجــود أو غيــاب حلول بديلة؛
 .5العوامــل المفضيــة إلــى حالــة التبعيــة (خيار اســتراتيجي أو «قســري» لضحية الســلوك المؤاخذ عليه).
 ال يكفــي إنجــاز مــوزع ،علــى ســبيل المثــال ،لمجمــوع رقــم معامالتــه تقريبــا باســتغالل منتوجــات المــوردللوقــوع فــي حالــة تبعيــة اقتصاديــة ،إذ يجــب أن يكــون التدفــق القــوي لألعمــال ،المنجــز بمعيــة شــريك وحيــد،

ناتجــا عــن قيــود شــبه مفروضــة؛
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 قــد تقــع الحالــة المذكــورة إذا قــام المــوردون ،في إطــار العالقة التي تجمعهــم بالموزعين ،بما يلي: .1رفــض البيــع ،أي رفــض أحــد المهنييــن بيــع منتــوج أو خدمــة لمهني آخر أو ألحد األفراد؛
 .2ممارســة البيــوع المقيــدة ،أي اقتــراح أو بيــع عــدة منتوجــات ضمــن نفــس المجموعــة دون عرضهــا بشــكل
منفصــل وبنفــس الســعر؛
 .3ممارســة أو الحصــول مــن الشــريك االقتصــادي علــى أســعار أو آجــال لــأداء أو شــروط للبيــع أو كيفيــات
تمييزيــة للبيــع أو الشــراء وغيــر مبــررة بمقابــل حقيقــي .ويتــم ذلــك مــن خــال خلــق عناصــر تنافســية ســلبية
أو إيجابيــة إزاء هــذا الشــريك؛
 .4منــح مــا يســمى ﺑ «تخفيضــات تشــمل نطــاق المنتوجــات المعروضــة أو تشــكيلتها» لصالــح الشــريك،
المكلــف بتوزيــع منتوجاتهــم ،مقابــل التــزام هــذا األخيــر بعــرض كل أو جــزء مــن هــذه المنتوجــات فــي رفوفــه.
ويضمــن المــورد ،بالتالــي ،توزيعــا واســع النطــاق لمنتوجاتــه ،ويتوصــل البائــع بتعويــض مالــي ،ويســتفيد
المســتهلك ،مــن جهتــه ،مــن تشــكيلة واســعة مــن المراجــع (لكنهــا تنــدرج كلهــا ضمــن نطــاق المنتوجــات
التابعــة للمــورد ذاتــه)؛
 يمكــن أن تتجلــى الحالــة أيضــا فــي قيــام الموزعيــن ،فــي إطــار عالقاتهــم مــع المورديــن ،بقطــع الروابــطالتجاريــة.

 - 4ممارســة أســعار بيع منخفضة بصورة تعســفية
 يتعلــق األمــر بعــروض أســعار أو فــرض أســعار بيــع للمســتهلكين منخفضــة بصــورة تعســفية بالنســبة إلــىتكاليــف اإلنتــاج والتحويــل والتســويق (بمــا فــي ذلــك المصاريــف الناتجــة عــن االلتزامــات القانونيــة والتنظيميــة
المتعلقــة بســامة المنتجــات) ،وذلــك بمجــرد مــا يكــون الغــرض مــن العــروض أو الممارســات المذكــورة أو
يمكــن أن يترتــب عليهــا إقصــاء منشــأة أو أحــد منتوجاتهــا مــن ســوق مــا أو الحيلولــة دون دخــول هــذه المنشــأة
أو أحــد منتوجاتهــا إلــى ســوق مــا.
 إذا كانــت منشــأة تتمتــع بوضــع مهيمــن ،فــإن العناصــر المثبتــة لرغبتهــا فــي إقصــاء المنشــآت األخــرىمــن دخــول الســوق تنتــج عــن هــذه الممارســة .خالفــا لذلــك ،تشــكل الممارســة ذاتهــا قرينــة أو مؤشــرا علــى
تجســيد هــذا اإلقصــاء ،والــذي يتعيــن تعزيــزه بمؤشــرات أخــرى إلثبــات صحــة وجــوده.

 - 5التركيــزات االقتصادية
 تهــدف عمليــة مراقبــة التركيــزات إلــى الحيلولــة دون خلــق كيــان ناتــج عــن مجموعــة منشــآت ،يمكنــه الوضــعالمهيمــن الــذي يحتلــه فــي الســوق مــن الوســائل الكفيلــة بعرقلــة المنافســة.
ومــن تــم ،يتعيــن ،انطالقــا مــن حجــم معيــن ،يتمثــل فــي أســقف رقــم المعامــات المنجــزة مــن طــرف المنشــآت
المتدخلــة ،تبليــغ مجلــس المنافســة بعمليــات التركيــز االقتصــادي ،والترخيــص لهــا قبــل الشــروع فــي إنجازهــا.
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 تتلخص األســقف المشــار إليها أعاله فيما يلي: .1إذا كان رقــم المعامــات اإلجمالــي العالمــي ،دون احتســاب الرســوم ،لمجمــوع المنشــآت أو مجموعــات

األشــخاص الذاتييــن أو االعتبارييــن األطــراف فــي عمليــة التركيــز ،يفــوق أو يعــادل مبلــغ  750مليــون درهــم؛

 .2إذا كان رقــم المعامــات اإلجمالــي ،دون احتســاب الرســوم ،المنجــز بالمغــرب مــن طــرف اثنتيــن علــى

األقــل مــن المنشــآت أو مجموعــات األشــخاص الذاتييــن أو االعتبارييــن المعنييــن ،يفــوق أو يعــادل مبلــغ
 250مليــون درهــم؛

 .3إذا كانــت جميــع المنشــآت التــي تكــون طرفــا فــي العقــد أو موضوعــا لــه أو مرتبطــة بــه اقتصاديــا خــال

الســنة المدنيــة الســابقة تنجــز أكثــر مــن  40بالمائــة مــن البيــوع أو الشــراءات أو المعامــات األخــرى فــي

ســوق وطنيــة للســلع أو المنتوجــات أو الخدمــات مــن نفــس النــوع أو القابلــة لالســتبدال أو فــي جــزء مهــم
مــن الســوق المذكــورة.

 -تضــم عمليــات التركيــز المعنيــة المكونات التالية:

أ  -اندمــاج المنشــآت بمفهومــه الحرفــي
 يتعلــق األمــر بعمليــة تركيــز اقتصــادي تتوخــى خلــق كيــان اقتصــادي انطالقــا مــن البنيــات القانونيــة القائمــةأو المــراد خلقهــا؛

 -يجــب ضمــان اســتقاللية المنشــآت المتدخلــة فــي العمليــة .مــا عــدا ذلــك ،فــإن العمليــة تتخــذ شــكل إعــادة

هيكلــة داخليــة أو تولــي المراقبــة علــى منشــأة واحــدة؛
 ثمة عدة أشــكال الندماج المنشــآت تشــمل:أ  1 -االندمــاج عبــر إحــداث كيــان جديــد

يفضــي هــذا النــوع مــن االندمــاج إلــى إنشــاء شــخصية اعتباريــة جديــدة ،تنقــل إليهــا المنشــآت المنتســبة لبعــض

الكيانــات القديمــة ،والتــي تــزول بعــد ذلــك ،وتفقــد صفتهــا كشــخصيات اعتباريــة.
أ  2 -االندمــاج عبــر ضــم المنشــآت

تختفــي ،فــي هــذه الحالــة ،إحــدى الكيانــات بعــد تفويــت ذمتهــا الماليــة لكيــان آخــر الــذي ال يســتمر فــي التصــرف
كشــخصية اعتباريــة.

أ  3 -إحــداث وحــدة اقتصاديــة جديــدة أو وقــوع اندمــاج فعلــي حيــن يفضــي الجمــع بيــن أنشــطة المنشــآت
المســتقلة ســابقا ،وفــي حالــة غيــاب تركيــز قانونــي ،إلــى إحــداث مجموعــة اقتصاديــة واحــدة
وتنطبــق هــذه الحالــة ،خصوصــا ،حيــن تقــوم منشــأتين أو عــدة منشــآت ،علــى أســاس تعاقــدي ،بخلــق تدبيــر
اقتصــادي مشــترك أو اعتمــاد بنيــة ذات إدراج مــزدوج ،مــع االحتفــاظ بشــخصيتهما القانونيــة .وإذا ترتــب عــن

العمليــة المذكــورة اندمــاج فعلــي بيــن المنشــآت المعنيــة وإحــداث مجموعــة اقتصاديــة واحــدة ،فيمكــن اعتبارهــا
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بمثابــة تركيــز اقتصــادي .ويعــد التدبيــر االقتصــادي الوحيــد والمســتدام شــرطا أساســيا للحســم فــي وجــود مثــل
هــذا النــوع مــن التركيــز الفعلــي.
ويمكــن مراعــاة عوامــل أخــرى ،فــي هــذا اإلطــار ،تشــمل التعويــض عــن األربــاح والخســائر ،وتوزيــع المداخيــل بيــن
مختلــف الكيانــات داخــل المجموعــة ،ومســؤوليتها التضامنيــة أو تقاســم األخطــار الخارجيــة.
كمــا يمكــن تعزيــز االندمــاج الفعلــي بالمســاهمات المتبادلــة بيــن المنشــآت المكونــة للمجموعــة االقتصاديــة ،فــي
حالــة اســتناده علــى أحــكام تعاقديــة بســيطة.

ب  -العمليــات المتعلقــة بتولــي المراقبــة علــى منشــأة مــن طــرف منشــأة أخــرى تمــارس نشــاطها
بمفردهــا أو عــدة منشــآت تمــارس نشــاطا مشــتركا
تنبثــق المراقبــة عــن الحقــوق أو العقــود أو الوســائل التــي توفــر ،بشــكل منفــرد أو مشــترك وأخــذا بعيــن االعتبــار
الظــروف الواقعيــة أو القانونيــة ،إمكانيــة ممارســة تأثيــر حاســم علــى نشــاط المنشــأة.
وتشــمل الحاالت التالية:
ب  1 -شــراء األســهم أو األصول
 تتحقــق المراقبــة ،فــي أغلــب األحــوال ،عــن طريــق شــراء األســهم أو حقــوق التصويــت (طبقــا للنصــوصالتشــريعية المتلقــة بقانــون الشــركات ،الســيما المــادة  144مــن القانــون رقــم  17-95المتعلــق بشــركات
المســاهمة ،الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم  1.96.124الصــادر فــي  30غشــت  ،1996كمــا وقــع تغييــره
وتتميمــه) ،والمقرونــة ،عنــد االقتضــاء ،باتفــاق بيــن المســاهمين فــي حالــة تعلــق األمــر بمراقبــة مشــتركة أو
اقتنــاء األصــول.
 قــد تكــون المراقبــة الحصريــة ناجمــة عــن مســاهمة أقليــة ،حيــن تكــون حقــوق خاصــة مرتبطــة بهــذهاألخيــرة ،والســيما حيــن:
 .1توفــر األســهم التفضيليــة ،التــي ترتبــط بهــا حقوقــا خاصــة ،لحامــل أســهم مــن األقليــة إمكانيــة تحديــد
االســتراتيجية التجاريــة للمنشــأة المســتهدفة ،كســلطة تعييــن أكثــر مــن نصــف أعضــاء مجلــس الرقابــة
أو اإلدارة؛
 .2يتمتــع حامــل أســهم مــن األقليــة بحــق تدبيــر أنشــطة الشــركة وتحديــد سياســتها التجاريــة علــى أســاس
البنيــة التنظيميــة.
ب  2 -مراقبــة مشــتركة
تتحقــق المراقبــة المشــتركة حيــن تتوفــر منشــأتين أو عــدة منشــآت أو أشــخاص علــى صالحيــة تجميــد
القــرارات المحــددة لالســتراتيجية التجاريــة لمنشــأة مــا .ويمكــن أن تفضــي إلــى حالــة جمــود مرتبطــة بتوفــر
شــركتين أو عــدة شــركات أو علــى صالحيــة رفــض القــرارات االســتراتيجية المقترحــة .ومــن تــم ،يتعيــن
علــى هــؤالء المســاهمين إبــداء الموافقــة الحتميــة علــى السياســة التجاريــة للمنشــأة المشــتركة (الخاضعــة
للمراقبــة) والتعــاون فيمــا بينهــم.
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تحــدد كيفيــات تولي المراقبة المشــتركة على الشــكل التالي:
 ضمــان المســاواة فــي حقــوق التصويــت أو فــي التمثيلية ضمــن الهيآت التقريرية؛تكمــن الصيغــة األكثــر تقليديــة فــي تقاســم شــركتين بالتســاوي لحقــوق التصويــت فــي المنشــأة المشــتركة.
ويمكــن أن تتجلــى المســاواة أيضــا فــي منــح الشــركتين حــق تعييــن عــدد متســاو مــن الممثليــن فــي الهيــآت
التقريريــة بالمنشــأة ذاتهــا.
 حــق النقضتقــع هــذه الحالــة حيــن تتمتــع أقليــة مــن حاملــي األســهم بحقــوق إضافيــة تمكنهــا مــن االعتــراض عــل القــرارات
االســتراتيجية للمنشــأة المشــتركة.
 ممارســة حقوق التصويت بشــكل مشــتركتســتطيع منشــأتين أو عــدة منشــآت ،تمتلــكان مســاهمات أقليــة فــي منشــأة أخــرى ،تولــي المراقبــة المشــتركة
عليهــا حتــى فــي حالــة عــدم تمتعهــا بحقــوق نقــض خاصــة .وتنطبــق هــذه الحالــة حيــن توفــر المســاهمات
األقليــة ،مجتمعــة ،الوســائل الكفيلــة بممارســة المراقبــة علــى المنشــأة المســتهدفة .بصيغــة أخــرى ،تمتلــك
األقليــة مــن حاملــي األســهم علــى أغلبيــة حقــوق التصويــت ،وتنســق فيمــا بينهــا لممارســتها .وقــد يكــون هــذا
التنســيق نتيجــة اتفــاق ملــزم قانونــا أو تفرضــه ظــروف واقعيــة.
ب  3 -مراقبــة علــى أســاس تعاقــدي
يترتــب عــن هــذا النــوع مــن المراقبة تتبع طريقة تدبير المنشــأة األخرى ومواردها:
 تتخــذ العقــود التنظيميــة المبرمــة بمقتضــى قانــون الشــركات أو نمــاذج أخــرى مــن العقــود ،علــى ســبيلالمثــال ،شــكل اتفاقيــة للتســيير الحــر ،تتولــى مــن خاللهــا المنشــأة المقتنيــة مراقبــة طريقــة تدبيــر المنشــأة
األخــرى ومواردهــا ،حتــى لــو لــم يتــم تحويــل حقــوق الملكيــة أو األســهم إليهــا؛
 حــق االنتفــاع بأصــول منشــأة ،ويشــمل إبــرام اتفــاق لممارســة مراقبة مرتبطة بالتســيير الحر ألنشــطة المنشــأة،وإبــرام عقــد خــاص يهــدف إلــى تحويــل المراقبــة علــى المــوارد ،وتدبيــر المخاطر المقاوالتيــة ،وغيرها؛
 الروابــط االقتصاديــة الخالصــة التــي تلعــب دورا حاســما حيــن يتعلــق األمــر بمراقبــة منشــأة ،حيــث يمكــنلحالــة تبعيــة اقتصاديــة أن تفضــي ،فــي ظــروف اســتثنائية ،إلــى ممارســة مراقبــة بحكــم األمــر الواقــع ،وذلــك
حيــن تمنــح ،مثــا ،عقــود التســليم طويلــة األمــد وبالغــة األهميــة أو القــروض الممنوحــة مــن طــرف المورديــن
أو العمــاء ،المقرونــة بالروابــط الهيكليــة ،تأثيــرا حاســما.

ت  -إحداث منشــأة مشــتركة
تقــوم هــذه المنشــأة ،بشــكل دائــم ،بكافــة مهــام كيــان اقتصــادي مســتقل (أي منشــأة مشــتركة تمــارس كافــة
وظائفهــا) حيــن تتولــى منشــأة أو عــدة منشــآت مراقبــة كافــة أو جــزء مــن أنشــطة منشــأة أخــرى:
 يمكــن أن تتشــكل ذات المنشــأة ،علــى ســبيل المثــال ،مــن عــدة شــركات ترغــب فــي تطويــر مشــروع جديــدبشــكل مشــترك .وتقــوم ،بالتالــي ،بتوحيــد قوتهــا إلنجــاح المشــروع أو التقليــص مــن المخاطــر الفرديــة؛
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 -رغــم أن تجميــع المــوارد قــد يفضــي ،بشــكل عــام ،إلــى تعزيــز المنافســة ،إال أن تجميــع عــدة منشــآت

متنافســة ،أو حتــى نشــيطة فــي األســواق القريبــة ،فــي منشــأة واحــدة مــن شــأنه الحــد مــن المنافســة علــى
عــدة مســتويات ،تشــمل ،مثــا ،تبــادل معلومــات حساســة بيــن المنشــآت المتنافســة أو تنســيق ســلوك الشــركاء

فــي الســوق؛

 يجب أن تســتوفي منشــأة مشــتركة ،تمارس جميع وظائفها ،الشــروط التالية: .1أن تتوفر على الموارد الكافية لممارســة أنشــطتها في الســوق بشــكل مســتقل؛
 .2أن تمارس أنشــطة تتجاوز الوظائف الخاصة للشــركات األم.
 كمــا يجــب أال تتقيــد بالمبيعــات أو الشــراءات المنجــزة لــدى الشــركات األم ،وأن تتمتــع ،بالتالــي ،بحــقالولــوج إلــى الســوق التــي تقــع قبلهــا أو بعدهــا.
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الملحــق  :2خصوصيــات مرتبطــة بالمنظمــات المهنيــة
 - 1مــا يجــب القيــام به كمنشــأة عضــو بمنظمة مهنية
 -وضــع قائمــة بالمنظمــات التــي ينتســب إليهــا األجــراء والمســتخدمون التابعيــن لهــم ،بمــا فــي ذلــك الوظائــف

المحتملــة التــي يزاولونهــا داخــل الهيئــات أو اللجــان؛

 -التحقــق مــن مشــاركة األشــخاص المعنييــن فقــط بشــكل فعلــي بمحــور أو موضــوع محــدد فــي اجتماعــات

المنظمــة؛

 تحســيس كل شــخص ،ينتمــي لمنظمــة مهنيــة ،بإشــكالية قانــون المنافســة وتوعيتــه بالمخاطــر الرئيســيةالتــي يمكــن أن يواجههــا؛

 إعــداد أو طلــب إعــداد مقدمــا جــدول أعمال محــدد للجنة أو الجمع العام؛ الحــرص علــى تســجيل اجتماعــات المنظمــة ولجانهــا فــي جــدول مواعيــد يتضمــن جــداول األعمــال ذاتالصلــة؛

 -عــدم المصادقــة علــى جــداول األعمــال غيــر المالئمــة أو المفرطــة فــي الغمــوض (كالتــي تتضمــن «مختلفــات»

أو «عناصــر أخــرى») ،والحــرص علــى عــدم مشــاركة مســتخدمي المنشــأة فــي االجتماعــات التــي تتضمــن

جــداول أعمالهــا نقاطــا مثيــرة للخالفــات؛

 عــدم التــردد فــي طلــب توضيحــات حين يتطلب الموضوع المراد مناقشــته ذلك؛ التحقــق ،إذا لــزم األمــر ،مــن حضــور مستشــار قانوني في اجتماعــات المنظمات المهنية؛ تبــادل األفــكار واآلراء بشــأن المحــاور التــي تتقاطــع مع قانون المنافســة ،من بينها: .1المســائل التقنيــة وغيــر الســرية ذات الصلــة بالفــرع برمتــه ،مثــل الشــروط أو المعاييــر المتعلقــة
بالصحــة أو الســامة؛
 .2المواضيــع العامــة المتعلقــة بالوســائل التكنولوجيــة مثــل خصائــص أدوات معينــة أو تقنيــات خاصــة
ومــدى مالءمتهــا؛
 .3الشــروط-اإلطار أو المعاييــر؛
 .4الحمــات التواصليــة أو أنشــطة الضغــط داخــل الفرع.
 تفــادي مناقشــة نقــاط غيــر مدرجة في جدول األعمال؛ وضــع حــد ألي مناقشــة تتعــارض ،مــع قانــون المنافســة واالنســحاب ،إذا لــزم األمــر ،مــن االجتمــاع دونتــردد ،مــع التحقــق مــن تســجيل االنســحاب فــي المحضــر مــع ذكــر أســبابه؛
 عــدم تذييــل المعطيــات غيــر الحساســة المتبادلــة إلنجــاز الدراســات حــول الســوق واألبحــاث اإلحصائيــةاألخــرى بتعليقــات أو تحليــات أو مالحظــات أو توصيــات؛
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 االستفســار عــن المعلومــات بشــأن وثيــرة تنظيم تظاهــرات المنظمة وأماكنها؛ ال يمنــع المشــاركة فــي تظاهــرات خاصــة بقطــاع نشــاط معيــن .غيــر أن هــذه التظاهــرات قــد تثيــر شــكوكابشــأن احتــرام قواعــد قانــون المنافســة إذا كانــت تنظــم بوتيــرة متكــررة أو تجــرى فــي أماكــن غيــر معتــادة؛
 تحريــر أو تســليم محضــر مفصــل عــن االجتماعات المنظمة؛ -الحصــول علــى نســخة واالحتفــاظ بــكل وثيقــة جــرى تبادلها أو مناقشــتها أثنــاء االجتماعات مع الجمعيات.

 - 2مــا يجــب القيــام بــه كمنظمة مهنية
 التحقــق مــن اســتيفاء المنظمــة للشــروط القانونيــة عنــد تأسيســها والتنصيــص صراحــة علــى إلزاميــةالتقيــد بقواعــد المنافســة فــي أنظمتهــا األساســية؛
 التحقــق مــن اســتناد العضويــة إلــى معاييــر موضوعيــة ودقيقــة وغيــر تمييزيــة ،وذلــك فــي حالــة مــا كانــتمقيــدة وغيــر مفتوحــة؛
 التحقــق مــن مالءمــة أعمــال اللجــان أو اللجــان الفرعيــة مــع أهــداف المنظمــة ،وعــدم إثارتهــا لمواضيــعتنطــوي ،بدرجــة كبيــرة ،علــى خطــر إبــرام اتفــاق غيــر مشــروع؛
 تحديــد طبيعــة المعلومــات التنافســية الحساســة ووضع قائمة تضم: .1المعلومــات المقبــول تبادلهــا بين األعضاء؛
 .2المعلومــات التنافســية الحساســة التــي يحظــر تبادلهــا بين األعضــاء ،وتحديد عواقب تبادلها.
 -التحقــق مــن مالءمــة الموقــع اإللكترونــي ومحتــوى الفضــاء المخصــص ألعضــاء المنظمــة مــع قواعــد

المنافســة مــن خــال اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة:

 .1هــل يتضمــن الموقــع معلومــات بشــأن األســعار أو عناصــر األســعار (كآليــات تحديــد األســعار ،وشــروط
منــح القــروض ،والخصومــات ،والعــروض الخاصــة ،والضرائــب ،وأســعار الشــحن ،وغيرهــا)؟
 .2هــل توجــد أدلــة علــى تبــادل معلومــات مفصلــة بشــأن األســعار أو الحصــص الســوقية أو العمــاء أو حجــم
المبيعــات؟
 .3هــل توجــد قائمــة بالمســتهلكين أو المورديــن «المرخص لهم»؟
 مــن أجــل الحيلولــة دون وقــوع فــي أيــة مشــاكل تتعلــق بدراســات الســوق أو التحقيقــات اإلحصائيــة األخــرىألعضائهــا ،يتعيــن التقيــد بالعناصــر التاليــة:
 .1التحقــق مــن إســناد عمليــة جمــع ومعالجــة المعطيــات لمنشــأة مســتقلة (أو إســنادها ،علــى األقــل ،لفريــق
مكــون حصريــا مــن مســتخدمي المنظمــة المهنيــة ،باســتثناء مســتخدمي المنشــآت المنتســبة للمنظمــة)؛
 .2التحقــق مــن عــدم تبليــغ المعلومــات المتاحــة لمنشــآت متنافســة والتقيــد الكامــل بســرية المعطيــات
المتوفــرة؛
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 .3التحقــق مــن كــون اإلحصائيــات تعــد بصفــة مجــردة ،وال تتيــح إمكانيــة ربــط بيانــات خاصــة مــع المنشــأة
التــي قامــت بتوفيرهــا؛
 .4تفــادي أي نقــاش بشــأن اإلحصائيــات المتبادلــة مــن قبــل المنشــآت التــي قامــت بتوفيرهــا قبــل وأثنــاء
وبعــد انتهــاء اجتماعــات المنشــأة ،وفــي أي مناســبة أخــرى.
 موافــاة ممثلــي أعضــاء المنظمــة المهنيــة بجــدول أعمــال مفصــل ومطابــق لقانــون المنافســة قبــلتحديــد تاريــخ انعقــاده؛
 تحريــر محاضــر تتضمــن وجوبــا هويــة جميــع المشــاركين فــي االجتمــاع ،وتعكــس مضمــون النقاشــاتوالمالحظــات المدلــى بهــا ،والقــرارات المعتمــدة؛
 الحــرص علــى إبقــاء النقاشــات المثــارة خــال االجتماعــات ،وبشــكل صــارم ،ضمــن إطــار جــدولاألعمــال المحــدد:
 .1إذا زاغــت النقاشــات عــن اإلطــار المذكــور إلثــارة مواضيــع تتعــارض مــع قانــون المنافســة ،فســيتعين
علــى كل ممثــل مــن ممثلــي أعضــاء المنظمــة المهنيــة تحمــل مســؤولية إعــادة تأطيــر النقــاش وإنهائــه ،إذا
لــزم األمــر( ،الســيما فــي حالــة ظهــور شــكوك بشــأن شــرعية المعلومــات المتبادلــة) ،عبــر االنســحاب مــن
االجتمــاع وذكــر أســبابه فــي المحضــر؛
 .2يتعيــن علــى المســؤول المكلــف باالجتمــاع أو مســتخدمي المنظمــة المهنيــة الدائميــن وكل ممثــل مــن
ممثلــي أعضائهــا التمــاس دعــم المديريــة المكلفــة بالشــؤون القانونيــة ،كلمــا اســتدعت الضــرورة ذلــك ،قبــل
المصادقــة علــى مضمــون محضــر االجتمــاع؛
 -التحقــق مــن دقــة المحاضــر مــن طــرف ممثلــي المنشــآت المشــاركة فــي االجتماعــات عبــر اإلجابــة علــى

األســئلة التاليــة:

 .1هــل تمــت صياغتهــا علــى النحــو الكافــي من الدقة؟
 .2هــل تتضمــن أدلــة عــن تحريــف النقــاش عــن إطار جدول األعمال؟
 .3هــل تتضمــن أدلــة عــن تقيــد أعضــاء المنشــأة المشــاركين فــي االجتماعــات بالقواعــد المحــددة مــن

قبــل المنشــأة؟

 -إشــراك المديريــات المكلفــة بالشــؤون القانونيــة التابعــة لممثلــي أعضــاء المنظمــة المهنيــة قصــد تحديــد

شــكل ومضمــون مقاربــات المنظمــة الراميــة إلــى التعريــف بالموقــف المشــترك لألعضــاء إزاء المحيــط

الخارجــي ،والــذي قــد يختلــف عــن النشــاط المحــدد للمنظمــة (عبــر بالغــات صحفيــة ورســائل إلكترونيــة
واجتماعــات مــع األغيــار ،وغيرهــا)؛

 -االحتفــاظ بجــداول األعمال وســجالت الحضور والمحاضر.
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