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 ؛سلطة القضائيةلل مجلس األعلى، الرئيس المنتدب للالرئيس األول لمحكمة النقضالسيد 

 العامة؛رئيس النيابة  لدى محكمة النقض الوكيل العام للملكالسيد 

 أعضاء المجلس األعلى للسلطة القضائية؛ السيدات والسادة

 ؛قضاة محاكم المملكةالسيدات والسادة 

 أعضاء مجلس المنافسة؛ والسادةالسيدات 

 .السادة الحضور كل باسمه وصفتهالسيدات و

 

يطيب لي في مستهل هذه الكلمة االفتتاحية أن أرحب بجميع المشاركين في أشغال 

ون والتنسيق ح عالقات التعارلبنة في بناء صهذه الدورة التكوينية التي تجسد 

في سبيل توطيد دولة الحق والقانون  ة القضائية ومجلس المنافسةوالتكامل بين السلط

الكفيلة بخلق الحرة والنزيهة  تثبيت مبادئ المنافسة وفي ،في مجال األعمال

 .الظروف المالئمة النتعاش االستثمار وخلق فرص الشغل وحماية المستهلك

دون اإلعراب عن جزيل الشكر وعميق االمتنان للسيد تفوتني هذه المناسبة  وال

، للسلطة القضائية مجلس األعلىللالمنتدب والرئيس  محكمة النقضاألول لرئيس ال

آفاقا واعدة في توحيد  ال محالة مجهوداته لتنظيم هذا اللقاء العلمي الذي سيفتحعلى 

لتظل األسواق فضاء  رفهم وتأويل وتطبيق القوانين المتعلقة بالمنافسة وحرية األسعا

 لتحرير الطاقات ولممارسة االبداع واالبتكار مفتوحا أمام المنافسة وإطارا محفزا

 تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال االقتصادي، وحماية المستهلك

 .لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللاطبقا للتوجيهات الملكية السامية 
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للسيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة  الجزيل كما أغتنم هذه الفرصة ألتقدم بالشكر

وليها لتثبيت قواعد الحكامة األهمية البالغة التي ي لىعمساندته والعامة، على 

مجال الحكامة االقتصادية، كما تعبر عن ذلك اتفاقية التعاون التي تم  االقتصادية

يق وتبادل تعزيز التنسفي سبيل  إبرامها بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة

 .الخبرات والتجارب بين المؤسستين

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل المشاركين والمتدخلين وكل من ساهم في تنظيم هذا 

مباشر على اللقاء من أجل مناقشة مواضيع ذات أهمية وراهنية كبرى تؤثر بشكل 

رية أهداف التنمية المنشودة ببالدنا وتمكن من خلق الظروف المالئمة لممارسة ح

 المبادرة والمقاولة.

 حضرات السيدات والسادة،

بد من التأكيد على أن دستور المملكة لفاتح ال ونحن نفتتح هذه الدورة التكوينية،

 ، وذلكقد شكل لبنة مهمة في سبيل بناء اقتصاد قوي وتنافسي 2011يوليو 

بتخصيصه لجزء مهم من مضامينه للحريات والحقوق االقتصادية التي يتمتع بها 

 دستورالمن خالله يضمن الذي  ،المواطنون ومن ضمنها مبدأ حرية المنافسة

ممارسة حرية المبادرة والمقاولة وفق شروط المنافسة الحرة والنزيهة بمنأى عن 

 خلق وضعيات ريعية غير مبررة.التي تالشريفة كل الممارسات المنافية للمنافسة 

إلى مجلس المنافسة كهيئة  سواقاأل ةنظاموقد أوكل الدستور مهام السهر على 

بضمان الشفافية  ،في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة ،دستورية مستقلة مكلفة

 النزاهة في العالقات االقتصادية.و

وضع قانونين يتضمنان مقتضيات  2014سنة  وعلى ضوء هذه المقتضيات، تم

ولعل من  جديدة تمكن مجلس المنافسة من االضطالع بدوره بكل فعالية واستقاللية.
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المستجدات التي أتى بها هذا اإلطار القانوني هو منح المجلس سلطات تقريرية  مأه

بالممارسات المنافية للمنافسة ومشاريع التركيز االقتصادي،  فيما يتعلقكاملة 

أثناء مباشرة إجراءات التحقيق إجراء البحوث والحجوزات افة إلى إمكانية باإلض

 عند االقتضاء.

شخاص وصونا لحق األ ،وتثبيتا لمبادئ دولة الحق والقانون في المجال االقتصادي

في التقاضي، نصت المقتضيات القانونية السارية المفعول على إمكانية الطعن في 

المجلس أمام السلطات القضائية المختصة. حيث يتم القرارات المتخذة من قبل 

الطعن في قرارات المجلس المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة أمام محكمة 

لقرارات المتعلقة بعمليات التركيز االقتصادي لدى ل بالنسبةو ،االستئناف بالرباط

 النقض.الغرفة اإلدارية بمحكمة 

القانون المتعلق بحرية األسعار والمنافسة ينص وعلى الرغم من أن في هذا اإلطار، 

أنه من الجلي أن قرارات مجلس المنافسة إال  ،(53)المادة بأن الطعن ال يوقف التنفيذ 

تكريسها كممارسة فقهية معتمدة إال بعد انقضاء  تمال تأخذ صبغتها النهائية وال ي

دون تقديم طعن أو عند البت في القضية من طرف السلطة المحدد األجل القانوني 

تقديم هذا الطعن. وجدير بالذكر، أن مجال تطبيق قانون القضائية المختصة عند 

الممارسة في هذا المجال سواء  تراكمعلى  أساسيةالمنافسة عبر العالم يعتمد بصفة 

المحاكم  تخذهاأو تلك التي ت ،من خالل القرارات التي تصدرها سلطات المنافسة

، أو من خالل قضايا المنافسة المعروضة عليها مباشرة المخولة للبت في الطعون

 .دون المرور عبر سلطات المنافسة
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 حضرات السيدات والسادة،

إن الممارسة التقريرية في مجال المنافسة ببالدنا ال زالت في مراحلها األولى، 

خاصة  ،مهم لبناء رصيد في هذا المجال ورشأمام اليوم وبالتالي فإننا نجد أنفسنا 

نجلوسكسوني األفي أصول القانون جزء مهم منه في وأن هذا القانون يجد منابعه 

. اكم الفقهي واالجتهادات القضائيةيعتمد بصفة مهمة على التر ،الذي، وكما تعلمون

يذكر منها على  ،خاصة لحل القضايا ومساطرعلى آليات كما يعتمد هذا القانون 

ومسطرة  (37)المادة بيل المثال مسطرة عدم المعارضة في صحة المؤاخذات س

اإلعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبات المالية عند مساهمة منشأة ما في إثبات وقوع 

 .(41)المادة الممارسة المحظورة وتحديد مرتكبيها 

المنافسة عبر العالم هو قانون ومما يسهل االستفادة من هذه التجارب أن قانون 

متجانس يهدف إلى خلق نفس الظروف التنافسية داخل األسواق كيفما كان البلد 

خيارا استراتيجيا قوامه االنفتاح االقتصادي المعني، مع العلم أن بالدنا اعتمدت 

االلتقائية كمحور رئيسي من محاور الشراكة المتقدمة التي تربطنا باالتحاد و

وهو الشيء الذي يجعل تشريعاتنا اليوم متقاربة إلى حد كبير في مجال وروبي، األ

المنافسة، وكذلك الشأن بالنسبة لمهام واختصاصات وطرق عمل سلطات المنافسة 

 لدى الطرفين.

لس المنافسة عند معالجته للقضايا المعروضة اإلشارة، إلى أن عمل مجكما تجدر 

بحرية األسعار والمنافسة، سواء لمتعلق عليه مؤطر بصفة دقيقة من قبل القانون ا

فيما يخص المساطر الواجب احترامها، واآلجال التي يتعين التقيد بها وحقوق 

بين جهاز فصل سهر على الاألطراف الواجب صونها، باإلضافة إلى ضرورة ال

 التحقيق واألجهزة التداولية للمجلس. 
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هذه المحاور يمكن أن تكون موضع طعن لدى الهيئات القضائية المختصة كل إن 

فهم النصوص القانونية المعنية بين مجلس المنافسة وهذه الذي يتطلب توحيد  ءالشي

األمن الهيئات، مما سيضمن وضوحا للرؤيا لدى الفاعلين االقتصاديين ويعزز 

 مرتفقين.القانوني ويقلص من مجال عدم اليقين القانوني لدى ال

وتحقيقا لهذه الغاية، أدرج مجلس المنافسة ضمن أهداف برنامج التوأمة المبرم مع 

واليونانية والبولونية، وضع قاعدة للمعطيات تتضمن  ةهيئات المنافسة اإليطالي

مختلف االجتهادات القضائية األوروبية في مجال المنافسة قصد تمكين أعضاء 

تجارب ئناس باالست بهدفوذلك المجلس وقضاة المحاكم من الولوج إليها،  مقرريو

خصوصيات القوانين  مع األخذ بعين االعتبار الدول األوروبية في هذا المجال

مكننا من التوفر على أن ي الذي هو قيد اإلنجاز مشروع. ومن شأن هذا الالمغربية

بعض اإلشكاليات المتعلقة  إطار مرجعي لتطبيق قانون المنافسة خاصة فيما يخص

بالمساطر المتبعة أمام سلطات المنافسة والعيوب الشكلية التي يمكن تفاديها وكذا 

 معايير اإلثبات ونوعية الحجج الممكن اعتمادها.

 حضرات السيدات والسادة،

القوانين المنظمة للمنافسة نظاما متكامال لضمان ممارسة األنشطة  سنتلقد 

االقتصادية وفق مبادئ قوامها تشجيع المبادرة الحرة والمساهمة في تحسين مناخ 

مجموعة من  ينناوهذه الق تاألعمال وتكافؤ الفرص. ولهذا الغرض، تضمن

منافسة والتي من بين الهيئات القضائية ومجلس ال المقتضيات التي تنظم العالقة

 أهمها:

 تقديم الطعون في قرارات المجلس لدى المحاكم المختصة كما سبق ذكرها؛ -
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ت المنافية لقواعد إمكانية استشارة المجلس من قبل المحاكم في شأن الممارسا -

 ارة في القضايا المعروضة عليها؛المنافسة والمث

مجلس المنافسة بتنسيق إمكانية إجراء األبحاث الميدانية التي يأمر بها رئيس  -

 .مع النيابة العامة وبترخيص من وكيل الملك المختص

 حضرات السيدات والسادة،

لصاحب الجاللة الملك محمد السادس تحت القيادة الرشيدة  بالدنا، قد انخرطتل

منذ عقود في مسلسل من اإلصالحات االقتصادية المتجددة الهادفة إلى ، نصره هللا

هم الركائز التي ية والتكافل االجتماعي. ولعل من أقتصاداال تحقيق أهداف التنمية

توج باعتماد نموذج تنموي جديد هو الدور المحوري يعتمد عليها هذا المسلسل الذي 

 للعدالة والحكامة االقتصادية التي من ضمن مكوناتها مبدأ المنافسة الحرة والنزيهة.

التكامل بين المؤسسات  مبدأ جسدن أولىبتنظيم هذا اللقاء كخطوة أننا  فيه ومما ال شك

 المرامي.نساهم في تحقيق هذه و

مجلس ، الرئيس المنتدب للالرئيس األول لمحكمة النقضوإذ أشكر مجددا السيد 

رئيس النيابة  لدى محكمة النقض العام للملك السيد الوكيلو ،القضائيةللسلطة  األعلى

الخبراء  ، وكذااألعلى للسلطة القضائيةالسيدات والسادة أعضاء المجلس و، العامة

السادة السيدات والذين تفضلوا بالمشاركة في هذا اللقاء، باإلضافة إلى األفاضل 

من العلي القدير أرجو كافة المشاركين كل باسمه وصفته، قضاة محاكم المملكة وكذا 

كامل التوفيق والنجاح.أن يكلل أشغال هذه المناظرة ب  

 ورحمة هللا وبركاتهوالسالم عليكم 

 أحمد رحو     

 رئيس مجلس المنافسة

 2022يونيو  6الرباط، االثنين        


