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نظم مجلس املنافسة ،يوم الثالثاء  31ماي  2022بالرباط ،ورشة عمل حول قانون املنافسة لفائدة املحامين والخبراء
املحاسبين .وشكلت هذه الورشة ،التي حضرها خبراء بارزون من أوروبا ،مناسبة للتداول في اإلشكاليات املتعلقة باآلليات
القانونية لضبط األسواق ،وكيفيات التفاعل مع الهيئة املكلفة بتقنين املنافسة.
وخالل هذا اللقاء ،أشار السيد أحمد رحو ،رئيس املجلس ،إلى الدور الجوهري الذي يلعبه املحامون واملستشارون
القانونيون واملاليون في مواكبة املقاولة بطريقة وقائية ،بهدف حثها على تفادي خرق القانون أثناء تفعيل املساطر أمام
هيئات املجلس ،وبعد تبليغ قراراته التي قد تفتح الباب للطعن لدى املحاكم املختصة.
وأبرز السيد رحو أهمية االمتثال لقواعد املنافسة ،باعتبارها ركيزة أساسية للوقاية ،وتثمين الدور الحاسم للمحامي
واملستشار القانوني في دمج برنامج املطابقة في إستراتيجية املقاولة ،من خالل االستثمار في معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم في
هذا املجال.
كما شدد السيد رحو على أهمية اعتماد مقاربة احترازية لضمان تفادي تعرض الفاعلين االقتصاديين ملخاطر عدم االمتثال
لقواعد املنافسة الحرة والنزيهة .الغرض منها ترسيخ ثقافة املنافسة داخل املقاوالت ،وإمدادها باملساطر واألدوات الكفيلة
بضمان اليقظة والتتبع ،ورصد املخاطر املذكورة سلفا ،وضمان وقاية أفضل.
ومن خالل مقاربة عملية ،يتطلع املجلس إلى العمل مع املختصين في القانون قصد تعزيز احترام قانون املنافسة ،وإحداث
قاعدة معطيات لدعم االجتهاد القضائي في هذا املجال ،وبشكل يساهم في بناء مناخ الثقة ويعزز األمن القانوني ،ويمد
الفاعلين االقتصاديين واملستثمرين برؤية أفضل.
عالوة على ذلك ،شكلت ورشة العمل املذكورة فرصة لتعزيز التبادل املثمر لألفكار واآلراء مع األشخاص الساهرين على
إمداد الفاعلين االقتصاديين باملشورة ومواكبتهم في املجال القانوني واملالي .وسيشرع في تنظيمها سنويا بهدف توطيد
الروابط مع الفاعلين في منظومة املنافسة وضمان استدامتها.
وأخيرا ،وباملوازاة مع هذه الورشة ،تميز هذا االجتماع أيضا بإعطاء االنطالقة الرسمية للتو أمة املؤسساتية بين مجلس
املنافسة وائتالف مكون من لجنة املنافسة باليونان ،وهيئة حماية املنافسة واملستهلكين ببولندا ،وهيئة املنافسة بإيطاليا،
والذي يندرج في إطار تفعيل برنامج "إنجاح الوضع املتقدم في مرحلته الثانية" ،الرامي إلى تعزيز الشراكة بين اململكة املغربية
واالتحاد األوروبي.

