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 مقرر العام لمجلس المنافسةالصادر عن  بالغ صحفي

ارتكابها ألفعال من بخصوص  الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريتبليغ مؤاخذات إلى بشأن 

 الهندسة المعماريةشأنها ان تشكل ممارسات منافية للمنافسة في سوق خدمات 

  

 سوقالالمنافسة بأن ممارسات منافية لقواعد المنافسة تم رصدها بذكر بالغ صادر عن المقرر العام لمجلس 

   ، وشكلت موضوع مؤاخذات جرى تبليغها بتاريخينالمعماري ينمقدمة من طرف المهندسخدمات اللالوطنية ل

 هيئةالمجلس الوطني والمجالس الجهوية ل، المكونة من هيئة المهندسين المعماريينإلى  2022ماي  18

المتعلق بحرية األسعار  104.12من القانون رقم  29، وذلك عمال بأحكام المادة المهندسين المعماريين

 . والمنافسة

هيئة ، إثر توصله بشكاية في الموضوع، أن مصالح التحقيق التابعة للمجلسفقد كشف التحقيق الذي باشرته 

قد اتخذت مجموعة من القرارات  ،الجهوية المجلس الوطني والمجالس، المكونة من المهندسين المعماريين

 :ـ متعلقة ب

 

  طرق كذا و المعماري المهندسالخدمات المقدمة من طرف مختلف ألتعاب تسعيرة موحدة وفرض تحديد

الطرفين )المهندس المعماري  من كال تزاماتاللفي حالة التأخير أو عدم تنفيذ اهذه األتعاب احتساب 

المهندسين المعماريين  من طرفهذه األسعار ومراقبة مدى احترام تتبع  قصدوكذا اتخاد تدابير ، (زبونوال

 العاملين في السوق الوطنية؛

 

  وضع نظام للحصص الشهريةين من خالل المعماري ينالمهندستقسيم سوق الطلبيات الخاصة ما بين 

 .كل مهندسحسب  الموزعة لمشاريع الهندسيةل

 

المتعلق بحرية  104.12ألحكام القانون رقم  االذكر، ومدى مطابقته ةالسالف هذه القراراتلوبعد دراسة معمقة 

، اعتبرت مقدمة من طرف المهندس المعماريخدمات الالعلى المنافسة في سوق ها األسعار والمنافسة، وتأثير

من نفس  6مقتضيات المادة  ، و بصفة صريحة،خالفهذه القرارات ت مصالح التحقيق التابعة للمجلس أن

أو االتفاقات أو التحالفات الصريحة  تحظر األعمال المدبرة أو االتفاقياتمنع "نص على أنه: القانون التي ت

أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة 

 تهدف إلى: المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، وال سيما عندما
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 الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ - 1

 عرقلة تكوين األسعار عن طريق اآلليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ - 2

 حصر أو مراقبة اإلنتاج أو المنافذ أو االستثمارات أو التقدم التقني؛ - 3

 مصادر التموين أو الصفقات العمومية.تقسيم األسواق أو  - 4

  

المشار إليه أعاله، قامت مصالح  04.112من القانون رقم  29وعلى هذا األساس، وتنفيذا ألحكام المادة  

. ويعتبر هذا اإلجراء بمثابة مهندسين المعماريينالوطنية للهيئة الالتحقيق التابعة للمجلس بتبليغ مؤاخذات إلى 

 فتح للمسطرة الحضورية المعمول بها والتي تضمن للجهة المعنية بالمؤاخذات ممارسة كافة حقوق الدفاع.   

ذ وتجدر اإلشارة في األخير، إلى أن تبليغ المؤاخذات تبقى من ضمن اإلجراءات المسطرية التي تسبق اتخا

لقرار من طرف مجلس المنافسة، والذي يبقى من االختصاص الحصري ألعضاء المجلس بصفتهم الهيئة 

، في ظل لمناقشة القضية والتداول بشأنهاالمقررة، وذلك بعد إجراء تحقيق حضوري في النازلة وعقد جلسة 

  االحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للطرف المعني.

  

  

  

  

  
  
   

  
  
  
  
  
  
  


