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رئيس مجلس املنافسة



املتعلــق   20.13 رقــم  القانــون  مــن   23 املــادة  ألحــكام  طبقــا 
الشــريف                    الظهيــر  بتنفيــذه  الصــادر  املنافســة  مبجلــس 
          ،)2014 يونيــو   30(  1435 رمضــان   2 بتاريــخ   1.14.117 رقــم 
لــي عظيــم الشــرف أن أرفــع إلــى جاللتكــم التقريــر الســنوي 
جمللــس املنافســة برســم 2021، كمــا صادقــت عليــه اجللســة 
العامة املنعقدة يوم 25 شوال 1443 املوافق ل 26 ماي 2022. 



-11-

اتســمت ســنة 2021 باســتعادة االقتصــاد العاملــي لعافيتــه علــى الرغــم مــن اســتمرار تفشــي جائحــة 
كوفيد- 19. 

وســجل مســتوى النمــو نســبة بلغــت 6,1 فـــي املائــة بفضــل االنتعــاش القــوي لالســتهالك وتنامــي 
الطلب فـي عدة قطاعات إنتاجية. 

بيــد أن وتيــرة النمــو املســجلة كانــت أقــل بكثيــر ممــا كان متوقعــا مــع مطلــع الســنة. ويعــزى ذلــك، 
ــى  ــي أفضــت إل ــي، الت ــد العامل ــى الصعي ــات اجلائحــة عل ــى اســتمرار تداعي ــى اخلصــوص، إل عل

اضطراب القنوات اللوجستية واحلد من حرية تنقل األشخاص بشكل حاد.  

والســياحة  والثقافــة  والترفيــه  النقــل  قطاعــات  علــى  اجلائحــة  انعكاســات  واســتمرت 
العاملــي  اإلنتــاج  بتقلــص  تفاقــم وضعيــة متيــزت أصــال  فـــي  الطيــران، متســببة  وصناعــة 

بنســبة بلغت 3,1 فـــي املائة ســنة 2020. 

وأســفرت تدابيــر الدعــم واإلقــالع االقتصــادي، التــي أقرتهــا الســلطات العموميــة فـــي هــذا 
الســياق، وعززتهــا بأســعار فائــدة جــد منخفضــة أو حتــى ســلبية، عــن وفــرة فـــي الســيولة، ترتــب 
عنهــا تســجيل مســتويات هامــة للقيــم الســوقية، جــرى اســتخدامها لتمويــل عمليــات التركيــز التــي 

بلغت مستويات قياسية.  

كمــا أفضــت السياســات النقديــة التوفيقيــة إلــى تفاقــم الديــن العــام علــى نطــاق واســع، أفضــت 
إلى مخاطر بشأن املالية العمومية فـي حالة تصاعد األسعار. 

فـــي الواقــع، بلــغ الديــن العمومــي مســتويات قياســية، مســجال نســبة قــدرت ب 99 فـــي املائــة مــن 
النــاجت الداخلــي اخلــام العاملــي برســم 2020، أي بزيــادة 15 نقطــة مقارنــة مبــا ســجل ســنة 2019. 
وتواصلــت هــذه املوجــة التصاعديــة فـــي الديــن العمومــي العاملــي ســنة 2021، نتيجــة املســتويات 

التي سجلتها الدول املتقدمة، السيما الصني والواليات املتحدة األمريكية.  

وشــهدت ســنة 2021 بــروز حركــة إعــادة توطــني صناعــات، نتيجــة للنــدرة التــي ســجلت فـــي الفتــرة 
األولى للحجر الصحي، وبروز صعوبات جديدة فـي التموين، وعدم توفر املواد األولية. 

علــى املســتوى الصحــي، اســتمرت جائحــة كوفيــد- 19 فـــي التفشــي مــع ظهــور متحــورات جديــدة، 
شــملت متحــور "دلتــا" الــذي ظهــر فـــي أواخــر ســنة 2020، ومتحــور "أوميكــرون" الــذي ظهــر عنــد 

نهاية سنة 2021. 

�صاحب اجلاللة،

التقرير السنوي 2021 
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غيــر أن توفــر اللقاحــات بحلــول نهايــة 2020، ســاعد األنشــطة االقتصاديــة علــى اســتعادة 
عافيتها، وساهم فـي تخفيف القيود املفروضة على حرية التنقل وغلق احملالت التجارية.   

بيــد أن السالســل اللوجســتية ظلــت تعانــي مــن اضطرابــات شــديدة، متســببة فـــي عرقلة اســتئناف 
النشــاط االقتصــادي فـــي بعــض املجــاالت. وعلــى الرغــم مــن الطلــب املرتفــع، حالــت نــدرة املــواد 
األوليــة، كمــا هــو الشــأن إزاء املكونــات اإللكترونيــة، دون متكــني بعــض القطاعــات الصناعيــة مــن 

االشتغال بكامل قدرتها. 

ــالل  ــواد اخلــام واخت ــدرة امل ــى ن ــة إل ــب، إضاف ــني العــرض والطل ــوازن ب ومــن مت، شــكل عــدم الت
السالســل اللوجســتية عوامــل أثــرت علــى األســعار، وأفضــت إلــى عــودة التضخــم فـــي ســياق اتســم 

باستمرار أبرز البنوك املركزية العاملية فـي اإلبقاء على أسعار فائدة جد منخفضة. 

وتأثــر قطــاع الطاقــة أيضــا باالرتفــاع احلــاد لألســعار عقــب االنتعــاش القــوي أمــام نهــج البلــدان 
األعضــاء مبنظمــة الــدول املصــدرة للنفــط لسياســة مقيــدة لإلنتــاج، مســاهمة بذلــك فـــي إطــالق 

دورة تضخمية جديدة. 

اإلقــالع  واســتمرارية  قــوة  إزاء  الغمــوض  حــاالت  مــن  بكثيــر   2021 انتهــت ســنة  وبالتالــي، 
االقتصــادي، حيــث لــم يعــد باإلمــكان توقــع اســتعادة النشــاط االقتصــادي جلميــع قدراتــه 
وإمكانياتــه علــى املــدى القصيــر.  كمــا أن العــودة إلــى التضخــم، الــذي ميكــن أن يقتــرن بنهايــة 
ــا بالنســبة  ــا إضافي ــدة منخفضــة، قــد تشــكل عائقــا أمــام قــوة النمــو وعبئ سياســة أســعار فائ

للــدول املثقلة بالديون. 

مــن جهــة أخــرى، عملــت ســلطات املنافســة، خــالل الســنة ذاتهــا، علــى اإلبقــاء علــى بيئــة مالئمــة 
للمنافسة فـي األسواق، بالرغم من سياق يتجه نحو تركيزات مقرونة بعودة التضخم. 

وفـــي ظــل عــدم إقــرار إجــراءات تهــدف إلــى جعــل اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي املنظــم لتركيــزات 
اإلنقــاذ أكثــر مرونــة، بــرزت مواضيــع ارتبطــت بالسياســة االقتصاديــة، واكتســبت أهميــة خــالل 

سنة 2021. ويتعلق األمر باالقتصاد الرقمي واالستدامة. 

ــق باالقتصــاد الرقمــي، قامــت ســلطات املنافســة بتعزيــز مراقبتهــا لعمليــات التركيــز،  فيمــا يتعل
الســيما العمليــات التــي ضمــت مقــاوالت كبيــرة احلجــم ومتخصصــة فـــي التكنولوجيــا. وفتحــت، 
فـــي هذا الصدد، حتقيقات فـــي ســلوكيات هذه املقاوالت ذات الصلة بجمع املعطيات الشــخصية 
ــي  ــى منافــع فـ ــة وســيلة للحصــول عل ــي ميكــن اعتبارهــا مبثاب ــع املمارســات األخــرى الت أو جمي

السوق على حساب املقاوالت املنافسة.    

ــي أجنــزت ســنة 2021،  ــدة، الت ــز العدي ــات التركي ــني أن عملي ــط باالســتدامة، تب ــا يرتب ــا فيم أم
اســتندت إلــى معاييــر مرتبطــة بالبيئــة والقضايــا االجتماعيــة واحلكامــة. وجتــدر اإلشــارة هنــا إلى 
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أن قانــون املنافســة األوروبــي يوجــد فـــي مرحلــة قيــد التطــور، قــد يشــمل إمكانيــة إدراج اتفاقــات 
التعــاون الراميــة إلــى حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ضمــن املبــادئ التوجيهيــة للسياســة 

األوروبية ذات الصلة. 

زيــادة علــى ذلــك، اســتمرت ســلطات املنافســة فـــي تركيــز اهتمامهــا علــى احملــاور ذات األولويــة، 
التــي مت اعتمادهــا فـــي ســياق اجلائحــة التــي اندلعــت ســنة 2020، واملتمثلــة فـــي التصــدي 
لالســتغالل التعسفـــي لألســعار، واالســتثناء مــن تطبيــق قانــون املنافســة فـــي مجــال التعــاون بــني 

األطراف املتنافسة فـي فترة األزمة.

وفرضــت الســلطات ذاتهــا مراقبــة أشــد صرامــة علــى التركيــزات االقتصاديــة بهــدف تفــادي 
اللجوء املفرط حلجة املقاولة املتعثرة ماليا. 

ــي الواقــع، أضعفــت اجلائحــة عــدة مقــاوالت وظــل اســتئناف نشــاطها مرهونــا بنقــص رؤوس  فـ
األموال غير الظاهر والتوقف التدريجي للمساعدات االستثنائية التي أقرتها الدول.  

وعليــه، وكمــا كان متوقعــا مــن قبــل، بلغــت عمليــات التركيــز االقتصــادي مســتويات تاريخيــة خــالل 
التــي اتســمت بتوقــف األنشــطة  ســنة 2021، بعــد أن ســجلت انخفاضــا حــادا ســنة 2020 
االقتصاديــة لعــدة أشــهر، وبحالــة الترقــب لــدى الفاعلــني، وكــذا نهــج الســلطات ملقاربــة احترازيــة 

جتاه تركيزات اإلنقاذ. 

وبلغــت عمليــات التركيــز االقتصــادي، املنجــزة عامليــا خــالل الســنة املاضيــة، 62.590 عمليــة بقيمة 
ناهزت 5.700 مليار دوالر، أي بزيادة قدرت ب 76 فـي املائة مقارنة مبا حتقق سنة 2020. 

وضمــت هــذه العمليــات "الصفقــات الضخمــة" التــي جتــاوزت قيمــة كل واحــدة منهــا مليــار دوالر، 
وانتقلــت مــن 111 صفقــة ســنة 2020 إلــى 181 صفقــة ســنة 2021، متســببة فـــي انعكاســات قويــة 

على القيمة اإلجمالية للسوق. 

وعلــى املســتوى القطاعــي، همــت عمليــات التركيــز أساســا القطاعــات التــي اســتفادت مــن قيــم 
ســوقية هامــة، علــى غــرار قطــاع التكنولوجيــا ووســائل اإلعــالم واالتصــاالت. وجــرى ذلــك فـــي 

سياق اتسم باستمرار ارتفاع الطلب على الوسائل التكنولوجية واألصول الرقمية. 

واجتهــت املقــاوالت النشــطة فـــي قطاعــات أخــرى، علــى غــرار قطاعــي الصناعــة أو االســتهالك، 
أيضــا صــوب التســريع مــن وتيــرة حتولهــا الرقمــي، شــمل، مــن بــني أمــور أخــرى، دمــج واقتنــاء 

أصول مقاوالت متخصصة فـي التكنولوجيا. 

وخالفــا لذلــك، واصلــت حركيــة التركيــزات فـــي القطاعــات التــي ال تــزال تعانــي مــن تبعــات 
األزمــة، علــى غــرار أنشــطة الســياحة والترفيــه وصناعــة الطائــرات والفضــاء، تراجعهــا، مــع 

وجود آفاق مهمة للنمو فـي السنوات املقبلة. 
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وعلــى الصعيــد اجلغرافـــي، متركــزت املعامــالت أساســا فـــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا وآســيا 
واحمليــط الهــادئ. وتضاعفــت قيمتهــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة تقريبــا بــني ســنتي 2020 
و2021، مســجلة قيمــة قــدرت بنحــو 2.610 مليــار دوالر، أي مــا يعــادل نصــف املعامــالت 

العاملية املنجزة. 

ــار  ــى 1.260 ملي ــة ليصــل إل ــي املائ ــغ 47 فـ ــا منــوا بل ــا، ســجلت املعامــالت بأوروب مــن جانبه
دوالر، فـــي حــني ازدادت املعامــالت املنجــزة فـــي آســيا واحمليــط الهــادئ بنســبة 37 فـــي املائــة 

لتبلــغ 1.270 مليــار دوالر.

وفيمــا يخــص عمليــات التركيــز العابــرة للحــدود، مت تســجيل تراجــع نســبي فـــي ظــل عــودة 
السياســات احلمائيــة نظــرا حلالــة الغمــوض الناجمــة عــن األزمــة الصحيــة. وظهــرت الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة كأول ســوق مســتهدف عامليــا واألول كذلــك فـــي مجــال اقتنــاء األصــول، حيــث 

استحودت  بفضل ذلك على حوالي 50 فـي املائة من املعامالت العاملية. 

وعزيــت أســباب هــذه الوضعيــة، علــى اخلصــوص، إلــى خفــوت جاذبيــة الصــني التــي أعلنــت عــن 
مخططهــا اخلماســي فـــي نســخته الرابعــة عشــرة خــالل العــام املاضــي، واملجســد لــإلرادة 
ــر  ــق األم ــا أساســية للســكان. ويتعل ــدة قطاعــات مت اعتباره ــم الصــارم لع االســتراتيجية للتنظي

بالتكنولوجيا املالية واملواد الغذائية والرعاية الصحية والعقار.

إضافــة إلــى مــا ســبق، عرفــت ســنة 2021 تغيــرا فـــي شــكل املبادريــن فـــي إجنــاز عمليــات 
التركيــز، حيــث كانــت معظــم العمليــات، فـــي مطلــع العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين، 
ــع األنشــطة أو  ــا تنوي ــة مختلفــة، مــن بينه ــل مقــاوالت حتفزهــا أهــداف اقتصادي تنجــز مــن قب

اقتناء احلصص الســوقية. 

وظلــت املقــاوالت الطــرف املهيمــن علــى عمليــات التركيــز. غيــر أن حصتهــا النســبية تراجعــت 
ــق االســتثمار، وشــركات االســتحواذ  ــني، الســيما صنادي ــح املســتثمرين املالي بشــكل حــاد لصال
ــى ســنوات التســعينات. وتتشــكل هــذه  ــخ نشــأتها إل ــي يرجــع تاري ذات األغــراض اخلاصــة الت
ــي دعــوة اجلمهــور  ــي البورصــة، ويكمــن غرضهــا األساســي فـ األخيــرة مــن شــركات مدرجــة فـ
إلــى االكتتــاب بهــدف جمــع األمــوال املوجهــة القتنــاء أصــول الشــركات غيــر املدرجــة فـــي 
البورصــة. وتضاعفــت جاذبيــة هــذه الشــركات بصــورة ملحوظــة خــالل العــام املاضــي. ومت ذلــك 
فـــي ســياق محفــز بالنســبة لألســواق املاليــة، حيــث اســتقر معــدل منوهــا الســنوي فـــي 174 فـــي 
املائــة. وتبلــغ نســبة املعامــالت، التــي تقودهــا هــذه الشــركات، حاليــا حوالــي 10 فـــي املائــة مــن 

القيمــة اإلجماليــة العامليــة لعمليات التركيز. 
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للتصــدي  املتميــزة  مواصلــة جهــوده  علــى  املغــرب  الســامية، حــرص  مــع توجيهاتكــم  متاشــيا 
لتداعيات جائحة كوفيد- 19 بروح من الفعالية والتضامن. 

ــة التــي متكنــت مــن توفيــر لقاحــات مجانيــة جلميــع  ــدان الصاعــدة القليل ويعــد املغــرب مــن البل
السكان، مع اعتماد نظام لتدبير هذا اإلجراء العمومي حظي بإشادة عاملية واعتزاز وطني. 

علــى املســتوى االقتصــادي، ورغــم اســتمرار مخلفــات الصدمــات علــى العــرض والطلــب، حرصــت 
لألزمــة  املمتــدة  االنعاكســات  مــن  التخفيــف  علــى  الســامية،  لتوجيهاتكــم  تفعيــال  احلكومــة، 
الصحيــة بالتخطيــط للخــروج منهــا عبــر تســريع االنتعــاش الظرفـــي للقطاعــات واألنشــطة 

اإلنتاجية، وكذا تعزيز مرونة االقتصاد. 

ففـــي 2021، ووفقــا ملعطيــات املندوبيــة الســامية للتخطيــط، ســجل النمــو االقتصــادي الوطنــي 
ــة،  ــي املائ ــة بنســة 17,8 فـ ــة الفالحي ــاع القيمــة املضاف ــى ارتف ــك إل ــة. ويعــزى ذل ــي املائ 7,9 فـ

واألنشــطة غير الفالحية بنســبة 6,6 فـــي املائة. 

وجتســدت إحدى املكونات األساســية لهذا التعافـــي فـــي متكني مختلف أســواق الســلع واخلدمات 
مــن اســتعادة حالــة ســيرها الطبيعيــة. ولــم يتوقــف ذلــك علــى ديناميــة العــرض والطلــب فحســب، 
بــل ارتبــط أيضــا بتوافــر شــروط املنافســة الســليمة بــني املقــاوالت، وهــو مــا مــن شــأنه أن يعــود 

بالنفع على رفاه املستهلكني وعلى تنافسية املنظومة اإلنتاجية. 

وال ريــب أن املنافســة قــد مت اختبارهــا بشــدة فـــي ســياق األزمــة، كمــا تظهــر مبثابــة حتــد رئيســي 
للنموذج التنموي اجلديد ضمن هذه املرحلة احلاسمة التي مير منها االقتصاد املغربي.  

اليقظــة  جلنــة  عملــت  التــي  الدعــم،  تدابيــر  اســتهدفت  الســامية،  توجيهاتكــم  مــع  ومتاشــيا 
االقتصاديــة علــى تعميمهــا فـــي بدايــة األزمــة الصحيــة، فضــال عــن اآلليــات املبرمجــة فـــي إطــار 
قانــون املاليــة املعــدل للســنة املاليــة 2020، امتصــاص الصدمــات التــي انعكســت، بشــكل متزامــن، 

على القدرات اإلنتاجية والطلب املتعلقان بالسلع واخلدمات. 

كمــا ســاهم التــوازن احملقــق بــني تدابيــر الدعــم املتعلــق بالعــرض والطلــب علــى حــد ســواء فـــي 
التحكم فـــي املســتوى العام لألســعار املطبقة فـــي أســواق الســلع واخلدمات خالل فترة االســتقرار 

التي شهدتها البالد.  

عــالوة علــى ذلــك، ارتكــزت املســاعدات التــي منحتهــا الدولــة، برســم 2021، علــى أهــداف اإلقــالع 
وإعــادة التأهيــل مــن خــالل تفعيــل "امليثــاق مــن أجــل اإلقــالع االقتصــادي والتشــغيل" املوقــع فـــي 

شهر يوليوز 2020 بني الدولة واملقاوالت والقطاع البنكي. 

�صاحب اجلاللة،
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ومتثلــت أهــداف هــذا امليثــاق فـــي توفيــر مزايــا ماليــة مباشــرة علــى شــكل مســاعدات ماليــة 
منبثقــة عــن صنــدوق أحــدث لهــذا الغــرض، يوجــه لتمويــل مشــاريع االســتثمار املندرجــة فـــي إطــار 
ــا، أو  ــاوالت بهــدف تنميته ــز رؤوس أمــوال املق ــام واخلــاص أو تعزي ــني القطاعــني الع الشــراكة ب
علــى شــكل مزايــا غيــر مباشــرة جتســدت فـــي منــح قــروض مضمونــة مــن طــرف الدولــة أو تفعيــل 

مبدأ األفضلية الوطنية فـي الطلبيات العمومية. 

واتخــذت بعــض املســاعدات، التــي ترجمــت إلــى تدابيــر أفقيــة تــارة واســتهدفت القطاعــات 
املتضــررة بشــكل ملمــوس مــن تداعيــات األزمــة تــارة أخــرى، شــكل اتفاقيــات وعقــود مبرمــة مــع 

الفيدراليات القطاعية.

ويتعلــق األمــر بأنشــطة القطــاع الثالثــي التــي اســتفادت مــن هــذه االتفاقيــات، مــن بينهــا قطاعــات 
السياحة وتنظيم التظاهرات ومتوين احلفالت وقطاع فضاءات الترفيه واأللعاب.  

وضمــن الســياق اخلــاص الــذي ميــر منــه االقتصــاد الوطنــي، وعــالوة علــى ضمــان "احليــاد 
التنافســي" فـــي منــح املســاعدات والتأكــد مــن "طابعهــا املؤقــت"، يتعــني العمــل علي التدبير الســليم 

لعملية إلغاء هذه املساعدات عند مرحلة اخلروج من األزمة. 

فـــي الواقــع، ينطــوي الســحب املتســرع لهــا علــى خطــر التســبب فـــي إفــالس املقــاوالت ومضاعفــة 
ــة  ــى خطــر تكريــس تبعي ــي بعــض األســواق، بينمــا يفضــي ســحبها املتأخــر عل ــز فـ نســبة التركي

بعض املقاوالت وإضعاف قدراتها التنافسية، وثنيها عن االبتكار والتجديد.

علــى صعيــد آخــر ومتاشــيا مــع تعليماتكــم الســامية، قامــت احلكومــة، فـــي نونبــر 2021، باعتمــاد 
جملــة مــن التدابيــر اســتهدفت إحــداث منظومــة ذات الصلــة باملخــزون االســتراتيجي للمــواد 
األساســية واملنتجــات الصحيــة، وذلــك بهــدف مواصلــة متويــن األســواق بشــكل منتظــم، مــع التحلي 

بنوع من اليقظة إزاء التطورات املتقلبة لألسواق الدولية.

فـــي الواقــع، يشــكل إعطــاء رؤيــة واضحــة ملســتوى عــرض الســلع واخلدمــات علــى املديني املتوســط 
والطويــل خطــورة مــن شــأنها جعــل املواءمــة التلقائيــة للعــرض والطلــب تتــم علــى النحــو األمثــل، 

مما سيمنع أية زيادة فاحشة فـي األسعار قد تكرسها بشكل ممنهج ندرة املواد.  

وشــكل املنحــى التصاعــدي فـــي أســعار املنتجــات الطاقيــة والغذائيــة املالحــظ علــى الصعيــد 
العاملــي، والــذي انعكــس علــى االقتصــاد الوطنــي وعلــى القــدرة الشــرائية للمواطنــني، عامــال مــن 
أجــل اإلســراع فـــي إحــداث برنامــج الدعــم املوجــه للمواطنــني، تفعيــال لتعليمــات جاللتكــم 

السامية الواردة فـي خطاب العرش لسنة 2018. 

فـــي هــذا اإلطــار، ميثــل الــورش املتعلــق بإحــداث الســجل االجتماعــي املوحــد، املرتقــب تعميمــه مــع 
ــه  ــار الســلبية الرتفــاع األســعار، مــع ضمــان توجي ــل اآلث ــة ســنة 2022، إطــارا مالئمــا لتقلي نهاي

فعال للمساعدات املباشرة للدولة وسير تنافسي لألسواق.
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اســتمرت ديناميــة التركيــزات االقتصاديــة علــى الصعيــد الوطنــي، ولــم تتأثــر بتداعيــات األزمــة 
الصحيــة. وواصلــت ارتفاعهــا بفضــل احلركيــة النشــيطة لعوامــل اإلنتــاج علــى الصعيــد العاملــي 

وإعادة تنظيم سالسل اإلنتاج فـي إطار العوملة. 

وانتقــل العــدد اإلجمالــي لقــرارات الترخيــص، التــي أصدرهــا مجلــس املنافســة، مــن 43 قــرارا 
سنة 2019 إلى 120 قرارا سنة 2021، بزيادة بلغت 179 فـي املائة. 

وكشــف حتليــل ســمات مشــاريع التركيــز االقتصــادي املبلغــة ملجلــس املنافســة عــن بعــض التغيــرات 
فـي توجاهاتها مقارنة بالفترة التي سبقت اندالع األزمة. 

ومــن مت، انتقــل عــدد املشــاريع املتعلقــة بتولــي املراقبــة املشــتركة مــن 9 عمليــات ســنة 2020 إلــى 
29 عمليــة ســنة 2021، بشــكل ســاهم فـــي الرفــع مــن حصتهــا ضمــن العــدد اإلجمالــي ملشــاريع 
ــي املائــة، مؤشــرة علــى توجــه تدريجــي إلبــرام  ــي املائــة إلــى 24 فـ ــة مــن 15,3 فـ التركيــز، منتقل

أشكال أكثر تعقيدا من الشراكة، كرستها األزمة الصحية.  

فضــال عــن ذلــك، لوحــظ اســتمرار ســيادة العمليــات العابــرة للحــدود علــى العمليــات ذات طابــع 
وطني. ولم يتغير هذا التوجه بفعل تأثير األزمة الصحية. 

ويظهــر أن املقــاوالت البــادرة إلــى إطــالق هــذه املشــاريع تهتــم أكثــر بالســوق الداخليــة الوطنيــة 
ــى الفــرص  ــه، عــالوة عل ــات التــي تتوفــر عليهــا مــن حيــث مســتوى االســتهالك وعادات واإلمكاني

التي يوفرها املغرب باعتباره بوابة قي اجتاه إفريقيا.  

وفـــي إطــار ممارســته لصالحياتــه التقريريــة، بلــغ مجمــوع القــرارات التــي أصدرهــا مجلــس 
املنافســة، برســم 2021، مــا معدلــه 16 قــرارا مرتبطــا بامللفــات ذات الصلــة باإلحــاالت التنازعيــة، 
جلهــا قضــى بعــدم قبولهــا إمــا بســبب انتفــاء األهليــة أو مصلحــة التصــرف لــدى اجلهــة احمليلــة 

أو لعدم اندراج موضوع اإلحالة ضمن مجاالت اختصاصه. 

وتعــزز هــذه األرقــام إرادة مجلــس املنافســة فـــي التعريــف أكثــر مبهامــه واختصاصاتــه، وباإلطــار 
القانوني الذي ينظم حرية األسعار واملنافسة.

وفـي 2021، أصدر مجلس املنافسة أربعة آراء متحورت حول: 

وضعية املنافسة فـي قطاع التعليم املدرسي اخلصوصي باملغرب؛ . 1

تنظيم أسعار فحوصات فيروس كوفيد- 19؛ . 2

�صاحب اجلاللة،
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دراســة مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت املائــدة باملغــرب لقواعــد املنافســة . 3
احلرة واملشــروعة؛  

مشــروع القانــون رقــم 94.17 املتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه، وبتغييــر القانــون . 4
رقم 48.15 املتعلق بضبط قطاع الكهرباء.

إضافــة إلــى ذلــك، قضــى املجلــس بعــدم قبــول طلبــني توصــل بهمــا إلبــداء الــرأي النتفــاء األهليــة 
أو مصلحة التصرف لدى اجلهة احمليلة، ويتعلق األمر ب: 

ــي . 1 ــة وســطاء ومســتثمري التأمــني فـ ــس مــن طــرف جمعي ــى املجل ــرأي احملــال عل ــب ال طل
املغــرب بشــأن طلــب اتخــاذ تدابيــر حتفظيــة فـــي قطــاع الوســاطة فـــي التأمــني، ومبســألة 

بيع وتوزيع منتجات التأمني على احلياة من طرف البنوك؛ 

طلــب الــرأي املتعلــق بوجــود ممارســات محتملــة ومنافيــة لقواعــد املنافســة فـــي مهنــة . 2
العدول.

فـــي هــذا الســياق، توصــل مجلــس املنافســة، بتاريــخ 10 يوليــوز 2020، بإحالــة مــن لــدن رئيــس 
مجلــس النــواب قصــد إبــداء رأيــه بشـــأن قواعــد املنافســة فـــي مؤسســات التعليــم املدرســي 

اخلصوصي باملغرب. 

وأكــد التحليــل االقتصــادي والتنافســي لســوق التعليــم املدرســي اخلصــوص التابــع للنظــام الوطنــي 
وكــذا دراســة إطــار ضبــط املنافســة داخلهــا، أنهــا مفتوحــة فـــي وجــه كل مســتثمر خــاص، مغربــي 
ــه إمكانيــة مغــادرة الســوق  ــوج إليهــا، وتخويل ــى رخصــة للول ــي احلصــول عل أو أجنبــي، يرغــب فـ

استنادا إلى ضمانات توفرها الدولة بهدف ضمان استمرار املسار الدراسي للتالميذ. 

وتتميــز هــذه الســوق أيضــا بتعــدد الفاعلــني وبتنــوع اخلدمــات املقدمــة، وبحريــة حتديــد واجبــات 
التمــدرس مــن لــدن الفاعلــني وفقــا لبنيــة ومــالءة الطلــب مــن جهــة، ولبنيــة العــرض وجــودة 

اخلدمات من جهة أخرى. 

عــالوة علــى ذلــك، يصطــدم الســير العــادي لهــذه الســوق مبجموعــة مــن أوجــه النقــص والعراقيــل 
التي تؤثر على أدائها التنافسي، نظرا لكون: 

السوق يطبعها تباين على مستوى األسعار واخلدمات؛ 	 

السوق قائمة على منوذج فريد من املؤسسات وعلى مساهمات األسر؛  	 

وضعية هيئة التدريس تعرقل تطور التعليم املدرسي اخلصوصي؛  	 
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وخلصت أوجه النقص ذات الصلة بتقنني القطاع إلى االستنتاجات التالية: 

املقتضيات اجلاري بها العمل ال تخدم تنافسية السوق وحتسني جودة العرض التربوي؛  	 

مشــروع املراجعــة التشــريعية الراميــة إلــى تنزيــل أهــداف تنويــع وحتســني جــودة العــرض 	 
التربوي يثير مخاوف املهنيني؛  

يتميــز القطــاع بتعــدد الهيئــات املكلفــة مبراقبــة املؤسســات التعليميــة اخلصوصيــة وتداخــل 	 
مهامها؛  

آليات دعم غير موجهة نحو حتقيق األهداف املسطرة؛  	 

مراقبة ضعيفة للمؤسسات من لدن جمعية أباء وأولياء التالميذ.	 

وانطالقــا مــن التحليــل الــذي قــام بــه مجلــس املنافســة واخلالصــات املتوصــل بهــا، أصــدر هــذا 
األخير مجموعة من التوصيات تروم حتسني شروط املنافسة فـي هذه السوق، وتضم: 

صياغــة إطــار تعاقــدي جديــد يحــدد األهــداف ومســؤوليات مؤسســات التعليــم اخلصوصــي 	 
والدولــة واألجهــزة التابعــة لهــا، بهــدف إمــداد الفاعلــني برؤيــة واضحــة بشــأن االختيــارات 

االستراتيجية والوسائل املراد تعبئتها وفقا خلارطة طريق وثيقة الصلة؛  

مراجعــة اإلطــار القانونــي قصــد مواكبــة التحــوالت التــي تعرفهــا ســوق التعليــم املدرســي 	 
اخلصوصــي، واالســتجابة للتحديــات التــي تواجههــا املنظومــة التربويــة الوطنيــة، واملتمثلــة 
فـــي مراجعــة نظــام الترخيــص لولــوج الســوق، وتشــجيع نظــام حريــة األســعار، وإعــادة النظر 
فـــي تصنيــف خدمــات النقــل املدرســي املقدمــة مــن قبــل املؤسســات التعليميــة اخلصوصيــة، 

وتفعيل املقتضيات القانونية املؤطرة للتأمني املدرسي؛   

إرســاء آليــات تــروم الرفــع مــن ديناميــة املنافســة بــني مختلــف الفاعلــني فـــي ســوق التعليــم 	 
جتمــع            التــي  العالقــة  فـــي  الشــفافية  مــن  نــوع  إضفــاء  عبــر  اخلصوصــي،  املدرســي 

املستهلك-املتعلم ودعم وحتفيز االستثمار فـي سوق التعليم املدرسي اخلصوصي؛  

إعــادة النظــر فـــي دور الدولــة بهــدف ضمــان تــوازن بــني اخلدمــات املقدمــة مــن قبــل 	 
مؤسســات التعليــم املدرســي العمومــي واخلصوصــي، وذلــك مــن خــالل تكريــس صــورة 
املدرســة العموميــة كمرجــع، وحتســني شــروط توظيــف ومكافــأة هيئــة التدريــس فـــي التعليــم 

املدرسي اخلصوصي؛  
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ــم املدرســي اخلصوصــي، 	  ــات التعلي ــوج األســر خلدم ــن ول ــن م ــر متك ــة لتدابي وضــع الدول
ــي وجــه  ــا فـ ــه، وفتحه ــى املؤسســات التابعــة ل ــوج إل ــق توســيع نطــاق الول خاصــة عــن طري
التالميــذ املتفوقــني املنحدريــن مــن أســر معــوزة وذات دخــل محدود، تكريســا ملبــدأي العدالة 

والتضامن االجتماعيني؛ 

إرســاء سياســة ترابيــة مرتبطــة بالنمــاذج التنمويــة املعتمــدة مــن قبــل اجلهــات االثنــي عشــر 	 
للمملكــة، متــر عبــر إبــرام شــراكات تعاقديــة بــني الدولــة واجلهــات والقطــاع اخلــاص بغيــة 
تعزيــز ديناميــة ســوق التعليــم املدرســي اخلصوصــي، الســيما فـــي اجلهــات التــي تعانــي مــن 

ندرة فـي املؤسسات. 

زيــادة علــى ذلــك، وتطبيقــا ملقتضيــات املــادة 4 مــن القانــون رقــم 104.12 املتعلــق بحريــة األســعار 
واملنافســة، التــي تشــترط استشــارة مجلــس املنافســة مســبقا قبــل اتخــاذ قــرار تقنــني أســعار 
املنتوجــات واخلدمــات، توصــل مجلــس املنافســة، بتاريــخ 31 غشــت 2021، بطلــب مــن وزيــر 
االقتصــاد واملاليــة وإصــالح اإلدارة إلبــداء رأيــه بشــأن حتديــد أســعار فحوصــات كوفيــد- 19، فـــي 
إطــار االســتثناء مــن مبــدأ حريــة األســعار واملنافســة املنصــوص عليــه فـــي املــادة 2 مــن القانــون 

السالف الذكر.  

وأصــدر املجلــس رأيــه بتاريــخ 06 شــتنبر 2021، معتبــرا أن طلــب احلكومــة القاضــي بتنظيــم 
19، بصفــة مؤقتــة، تعللــه ظــروف الســياق  أســعار فحوصــات الكشــف عــن فيــروس كوفيــد- 

التنافسي للسوق. 

كمــا اعتبــر املجلــس أن قــرار اتخــاذ هــذه التدابيــر مــن طــرف احلكومــة، بهــدف تنظيــم أســعار 
فحوصات كوفيد- 19، يجب أن يراعي بعض األمور.

فيما يتعلق بأسعار الفحوصات املراد حتديدها، يجب أن يتم ذلك بشكل:  

يضمــن مســتويات منطقيــة ومحفــزة مــن هامــش الربــح قصــد تشــجيع فاعلــني جــدد علــى 	 
دخــول الســوق وتوفيــر شــروط ممارســة املنافســة مــع املختبــرات اخلاصــة املرخــص لهــا 

مسبقا إجراء الفحوصات، وذلك بغية خلق دينامية جديدة وضغط تنافسي فعال؛ 

يحــول دون منــح امتيــاز تنافســي للفاعلــني املتواجديــن فـــي الســوق، طاملــا أن تواجدهــم 	 
بشــكل مســبق فـــي الســوق يتيــح لهــم إمكانيــة تخفيــض التكلفــة عــن طريــق االســتهالك 

املسبق لقيمة املعدات؛ 
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يضمــن عــدم اقتصــار حتديــد ســعر البيــع للعمــوم علــى تســقيف هامــش ربــح املختبــرات 	 
اخلاصــة للتحاليــل البيولوجيــة الطبيــة فقــط، بــل يجــب أن يراعــي أيضــا هوامــش جميــع 
املتدخلــني فـــي سلســلة اإلنتــاج والتوريــد اخلاصــة بالكواشــف واملــواد االســتهالكية 

الالزمة إلجراء فحوصات كوفيد- 19. 

فيمــا يرتبــط بتوســيع نطــاق العــرض فـــي الســوق وضمــان ولــوج عــادل إلــى فحوصــات كوفيــد- 19، 
يعتبــر املجلــس أن التصــدي لهــذه اجلائحــة يتطلــب اعتمــاد مقاربــة اســتباقية واحترازيــة تعطــي 

األولوية لفتح السوق فـي وجه فاعلني جدد من خالل التخفيف من شروط الولوج.

ــر توفيرهــا  ــني عب ــى الفحوصــات بالنســبة للمواطن ــوج أفضــل إل وســيمكن هــذا اإلجــراء مــن ول
بأثمنــة مناســبة تراعــي قدرتهــم الشــرائية، الســيما الفئــات غيــر املســتفيدة مــن التغطيــة الصحية، 
علمــا أنــه، وإلــى حــدود إبــداء املجلــس لرأيــه، لــم يتــم احلســم فـــي مســألة اســترجاع املصاريــف 
املتعلقــة بالفحوصــات بالنســبة للســاكنة املتوفــرة علــى تغطيــة صحيــة والتــي متثــل 10 فـــي املائــة 

من إجمالي الساكنة. 

أوصــى املجلــس كذلــك بضــرورة االنفتــاح علــى تقنيــات وتكنولوجيــات أخــرى للكشــف عــن فيــروس 
كوفيــد- 19، الســيما الفحوصــات اجلزيئيــة وفحوصــات املســتضدات والفحوصــات املصليــة، وعلى 

غرار ما فعلته العديد من الدول، ويتم ذلك من خالل: 

متكني جميع مهنيي الصحة من إجراء فحوصات املستضدات؛ 	 

ــح تفشــي 	  ــة وكب ــي بهــدف الوقاي ــى فحوصــات الكشــف الذات ــوج املواطنــني إل تســهيل ول
عدوى الفيروس، مع العمل على اتخاذ التدابير الالزمة لضمان حسن استعمالها. 

ــة مــن  ــس املنافســة أيضــا بإحال ــة، توصــل مجل ــة الدائمــة للقطاعــات اإلنتاجي ــب مــن اللجن بطل
مجلــس النــواب إلبــداء رأيــه بشــأن مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت املائــدة باملغــرب 
ــي  ــادة فـ ــذي شــهدته أســعار هــذه امل ــاع ال ــر االرتف ــى إث لقواعــد املنافســة احلــرة واملشــروعة عل

السوق الوطنية. 

ــادات  ــى أن الزي ــس، إل ــرأي الصــادر عــن املجل ــب ال ــي ســياق طل وخلصــت الدارســة، املنجــزة فـ
املســجلة علــى مســتوى أســعار بيــع زيــوت املائــدة فـــي الســوق الوطنيــة تعــزى إلــى تضافــر عوامــل 

موضوعية مرتبطة ببنية السوق ذاتها، وبتطورات السوق اخلارجية املرتبطة بها. 
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وقــد ســاهم ارتفــاع تكاليــف الشــحن ونقــل الســلع علــى الصعيــد الدولــي، بســبب تنامــي الطلــب 
علــى املــواد األوليــة واملرتبــط باالســتئناف الســريع واملتزامــن للنشــاط االقتصــادي العاملــي، عــالوة 
علــى األزمــة الناجمــة عــن قلــة احلاويــات واالكتظــاظ املســجل علــى مســتوى بعض املوانــئ الدولية، 

فـي تفاقم املنحى التصاعدي فـي األسعار العاملية للزيوت اخلامة.

انطالقــا مــن عناصــر التحليــل املذكــورة ســلفا وعلــى ضــوء اخلالصــات املتوصــل بهــا، أصــدر 
مجلــس املنافســة جملــة مــن التوصيــات بهــدف املســاهمة فـــي ضمــان حســن ســير املنافســة فـــي 

السوق الوطنية لزيوت املائدة. ويتعلق األمر مبا يلي: 

دعم اإلنتاج الفالحي احمللي لسلسلة البذور الزيتية فـي مراحلها القبلية؛	 

ــة الناجمــة عــن اســتهالك زيــت املائــدة 	  ــون للحــد مــن التبعي تشــجيع اســتهالك زيــت الزيت
بشكل جزئي؛

 	 "La Costoma" ــن وإعــادة تشــغيل خــط األنبــوب الرابــط بــني شــركة ــز قــدرت التخزي تعزي
وميناء الدار البيضاء؛ 

حث الفاعلني فـي سوق زيوت املائدة على إرساء آليات تغطية املخاطر؛	 

تدعيم املنافسة بني الفاعلني على مستوى نقاط البيع؛	 

حتديث قنوات التوزيع التقليدية. 	 

ــدن رئيــس  ــة مــن ل ــر 2020، بإحال ــخ 31 دجنب ــس املنافســة، بتاري مــن جهــة أخــرى، توصــل مجل
احلكومــة، يطلــب فيهــا رأي املجلــس بشـــأن مضامــني املــواد مــن 7 إلــى 10 ومــن 11 إلــى 15 مــن 

مشروع القانون رقم 94.17 املتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه. 

ويتمحــور طلــب الــرأي حــول القواعــد املؤطــرة "للحــق املمنــوح بصفــة حصريــة لشــركة التمويــن 
قصــد اســتيراد وشــراء الغــاز الطبيعــي مــن املنتجــني احملليــني" وكــذا "االمتيــاز" الــذي حتظــى بــه 

شركة النقل ملزاولة نشاط النقل فـي مجموع التراب الوطني. 

ــي طلــب الــرأي، حيــث كان أعضــاء مجلــس املنافســة علــى وشــك تســلم  وبعــد إنهــاء التحقيــق فـ
التقريــر النهائــي، أحــال رئيــس احلكومــة، للمــرة الثانيــة، صيغــة جديــدة مــن مشــروع القانــون علــى 

املجلس، بتاريخ 26 أكتوبر 2020، قصد إبداء الرأي بشأنها من جديد. 

ــة مــن حيــث الشــكل  ــف عــن الصيغــة األولي ــدة تعديــالت عميقــة تختل ــت الصيغــة اجلدي وتضمن
واملضمون. 
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وتبعــا لدراســة وحتليــل مضامــني الصيغــة اجلديــدة وأخـــذا بعـــن االعتبــار عـــدم اســـتكمال إرســـاء 
قطـــاع الغـــاز الطبيعـــي، اعتبــر مجلــس املنافســة أنــه مــن الضــروري اســتغالل املزايا التـــي توفرهـــا 
املنافســة فـــي هـــذه الســـوق والعمــل، منــذ البدايــة، علــى تفـــادي جتميــد أوضاع وإرســـاء احتكارات 

ومنـح حقـوق حصريـة من شأنها أن تنعكـس سـلبا علـى تطويـر القطاع.

ومــن مت، أصــدر مجلــس املنافســة رأيـــا مخالفــا بخصــوص مشــروع القانـــون رقـــم 94.17 املتعلــق 
ــم 48.15 املتعلــق  ــون رقـ ــي بتغييــر القانـ ــه باملغــرب، والقاضـ ــد إنتاجـ ــي بعـ ــاز الطبيعـ ــاع الغـ بقطـ

بضبـط قطـاع الكهربـاء. 

واقترح إعادة صياغة نص مشروع القانون، استنادا إلى التوصيات التالية:

تعزيز وضوح مشروع القانون وقابليته للتنبؤ؛	 

ضمان قواعد املنافسة احلرة على مستوى فرع النقل والتخزين والتوزيع؛	 

تعويض نظام الترخيص بنظام للتصريح؛	 

إعفاء املنتج احمللي من احلصول على رخصة االستيراد؛	 

احلرص على التقيد مببدأ الفصل بني األنشطة؛	 

مالءمــة مقتضيــات القانــون رقــم 21.90 املتعلــق بالبحــث عــن حقــول الهيدروكاربــورات 	 
واستغاللها مع أحكام مشروع القانون حول الغاز الطبيعي؛

وضــع مســطرة تقنــني اســتباقية لتفــادي تداخــل االختصاصــات بــني الوكالــة الوطنيــة لضبط 	 
قطاع الطاقة ومجلس املنافسة؛

تكريس حماية حقوق املستهلكني؛	 

وضع مساطر وآليات ملراقبة املمارسات التعاقدية املقيدة؛	 

الســهر علــى التوفيــق بــني املتطلبــات ذات الصلــة بعقــود االمتيــازات طويلــة األمــد، املبرمــة 	 
مبقتضــى القانــون رقــم 21.90 املتعلــق بالبحــث عــن حقــول الهيدروكاربــورات واســتغاللها، 

واحترام النظام العام التنافسي؛

ضمان ولوج شفاف وغير متييزي جلميع الفاعلني إلى شبكة نقل الغاز.	 
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�صاحب اجلاللة، 
مــن أجــل االضطــالع باملهــام املنوطــة بــه بفعاليــة ومســاهمة منــه فـــي الدفــاع عــن مبــادئ املنافســة 
احلــرة والنزيهــة واملشــروعة، عمــل مجلــس املنافســة، فـــي ســنة 2021، علــى بلــورة النصــوص 

الضامنة حلسن سيره الداخلي. 

وحتقيقــا لهــذه الغايــة، قــام بتعديــل نظامــه الداخلــي عبــر إدراج مقتضيــات جديــدة تتعلــق، علــى 
اخلصوص، مبا يلي: 

ــى 	  ــع القــرار عل ــات صن ــس وكيفي ــة للمجل ــة التابع ــات التداولي ــف الهيئ ــام مختل ــح مه توضي
املستوى الداخلي؛ 

حتسني قواعد تنظيم وعقد االجتماعات؛ 	 

تكريس مبدأ الفصل بني الهيئات التداولية والهيئات املكلفة بالتحقيق؛ 	 

رفــع احلــد األدنــى الجتماعــات اجللســة العامــة وحتديدهــا فـــي إحــدى عشــرة )11( مرة فـــي 	 
السنة بدل أربع )4( مرات كما كان معمول به سابقا؛ 

إدراج مقتضيات جديدة ذات الصلة بعقد االجتماعات عن بعد؛ 	 

اعتماد مبدأ التسجيل الصوتي الجتماعات املجلس؛ 	 

إحداث فرع جديد مكلف بصياغة التقرير السنوي. 	 

وتبعــا لهــذه التعديــالت، عكــف املجلــس علــى بلــورة مســطرة لعقــد االجتماعــات بواســطة تقنيــة 
املناظــرة املرئيــة، ومســطرة متعلقــة بتســجيل اجتماعاتــه، إضافــة إلــى أربعــة مواثيــق ضامنــة 

حلسن سير الفروع التالية: 

الفرع املكلف باالتفاقات والعالقات مع هيئات التقنني الوطنية؛ 	 

الفرع املكلف باالستغالل التعسفـي لوضع مهيمن أو حلالة تبعية اقتصادية؛ 	 

الفرع املكلف بالتركيزات االقتصادية؛ 	 

الفرع املكلف مبساعدات الدولة والطلبيات العمومية واملهام االستشارية. 	 

انعقدتــا بصفــة  ودورتــني  العامــة،  تســع دورات عاديــة جللســته  املجلــس  2021، عقــد  وفـــي 
استعجالية. 

ــر الســنوي برســم 2020،  ــي مشــروع التقري ــدورات، تداولــت اجللســة العامــة فـ خــالل هــذه ال
وقامــت بالترخيــص ملشــروع تركيــز اقتصــادي. كمــا انكبــت علــى مناقشــة واعتمــاد مشــاريع 
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اآلراء ذات الصلــة بوضعيــة املنافســة فـــي قطــاع التعليــم املدرســي اخلصوصــي باملغــرب، وتنظيــم 
19، ودراســة مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي  أســعار فحوصــات الكشــف عــن فيــروس كوفيــد- 
زيــوت املائــدة باملغــرب لقواعــد املنافســة احلــرة واملشــروعة، فضــال عــن مشــروع القانــون        
رقــم 94.17 املتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه، وبتغييــر القانــون رقــم 48.15 املتعلــق 

بضبــط قطاع الكهرباء.  

عــالوة علــى ذلــك، عملــت اجللســة العامــة علــى تعديــل النظــام الداخلــي للمجلــس، اســتنادا إلــى 
املنجــزة           األنشــطة  واعتمــاد حصيلــة  بدراســة  وقامــت  الفــروع.  بهــا  أدلــت  التــي  املقترحــات 
برســم 2021، وكــذا مشــروع مخطــط عمــل املجلــس للفتــرة املمتــدة مــن 2022 إلــى 2024، 

إضافة إلى مشروع امليزانية املقررة برسم سنة 2022. 

ــي 129  ــا فـ ــت مــن خالله ــة الدائمــة 41 اجتماعــا ســنة 2021، تداول ــا، عقــدت اللجن مــن جانبه
قــرارا. ومتحــورت أشــغالها أساســا حــول الدراســة واملصادقــة علــى قــرارات التركيــز االقتصــادي، 

والتي وصل عددها إلى 113 قرارا. 

وعقــدت الفــروع، التــي تختــص بدارســة امللفــات احملالــة عليهــا مــن لــدن رئيــس املجلس أو اجللســة 
العامــة أو اللجنــة الدائمــة، اجتماعاتهــا بصفــة منتظمــة، وســاهمت فـــي مراجعــة النظــام الداخلــي 
األشــغال  واآلراء، عــالوة علــى إجنــاز  القــرارات  املوازيــة ملشــاريع  الدراســة  وفـــي  للمجلــس، 

التحضيرية للدراسات التي أطلقها املجلس، وحتليل أسواق جديدة. 

مــن جهــة أخــرى، أبــرم مجلــس املنافســة، فـــي ســنة 2021، اتفاقيــات للتعــاون مــع عــدة مؤسســات 
وشركاء على الصعيدين الوطني والدولي. 

وقــام، فـــي هــذا الصــدد، بالتوقيــع علــى اتفاقيــة تعــاون مــع هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط 
االجتماعــي بتاريــخ 7 أكتوبــر 2021. وتــروم إعطــاء ديناميــة للتعــاون بــني املؤسســتني مبنيــة علــى 
أســس رســمية، مبــا يضمــن فعليــة واســتمرارية التدابيــر املشــتركة املتخــذة مــن لــدن املؤسســتني 

إلرساء حكامة جيدة، طبقا لإلطار القانوني املنظم لعملهما. 

كمــا أبــرم املجلــس، فـــي 9 نونبــر 2021، اتفاقيــة للتعــاون مــع الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل، 
ــي ســوق  ــني املنافســة فـ ــة بتقن ــب ذات الصل ــى إرســاء إطــار للتشــاور بشــأن اجلوان تهــدف إل
الرســاميل. ويطمــح الطرفــان، مــن خــالل هــذه االتفاقيــة، إلــى تنظيــم أنشــطة لتحســيس 
ومواكبــة الفاعلــني فـــي قطــاع ســوق الرســاميل بهــدف ترســيخ احتــرام الضوابــط واملمارســات 

التنافســية الســليمة. 

العامــة                                    النيابــة  رئاســة  مــع  للتعــاون  اتفاقيــة  بإبــرام  املجلــس  قــام  ذلــك،  علــى  عــالوة 
فـــي 27 دجنبــر 2021، والتــي تأتــي فـــي ســياق ترجمــة إرادة الطرفــني لتوحيــد اجلهــود عبــر 
التنســيق والتشــاور بغيــة ضمــان التطبيــق الســليم للقانــون، وذلــك حلمايــة األســواق من املمارســات 
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املنافيــة لقواعــد املنافســة املنصــوص عليهــا فـــي املــواد 6 و7 و8 مــن القانــون رقــم 104.12 املتعلــق 
بحرية األسعار واملنافسة.

وتتوخــى االتفاقيــة أساســا التعــاون فـــي املجــال القانونــي وتقويــة القــدرات املؤسســاتية عبــر تثمــني 
املكتسبات وتأهيل العنصر البشري. 

علــى الصعيــد الدولــي، أطلقــت املفوضيــة األوروبيــة ببروكســيل، فـــي يونيــو 2021، طلــب عــروض 
ملشــروع توأمة مؤسســاتية بني مجلس املنافســة ومؤسســة مماثلة بدولة عضو باالحتاد األوروبي. 

واستجاب له ائتالف مكون من ثالث هيئات، وهي: 

هيئة املنافسة باليونان )بصفتها مشرفة رئيسية على املشروع(؛ 	 

هيئة املنافسة ببولندا )بصفتها مشرفة ثانوية على املشروع(؛ 	 

هيئة املنافسة بإيطاليا )بصفتها مشرفة ثانوية على املشروع(. 	 

وتوخــت هــذه التوأمــة، التــي رصــدت لهــا ميزانيــة قدرهــا 900 ألــف أورو تتحملهــا املفوضيــة 
األوروبيــة، تقويــة القــدرات املؤسســاتية للمجلــس، وتبــادل املمارســات الســليمة فـــي مجــال محاربة 
الســلوكيات املنافيــة لقواعــد املنافســة، ومالءمــة والتقائيــة التشــريع املعمــول بــه فـــي املغــرب 

واالحتاد األوربي فـي مجال قانون واقتصاد املنافسة. 

وتضمن املشروع أربعة مجاالت للتعاون، شملت:  

دعم اليقظة القانونية للمجلس؛ 	 

حتيني األدوات املنهجية للمجلس وفقا للمكتسبات واملمارسات السليمة املتبادلة؛ 	 

بناء قدرات املكونني وأطر املجلس تبعا للمهام التشريعية اجلديدة؛ 	 

دعم النهوض بثقافة املنافسة.  	 

وفـي أكتوبر 2021، شارك مجلس املنافسة فـي أشغال اللقاء السنوي لشبكة املنافسة الدولية.

وعلــى غــرار الســنوات املاضيــة، حضــر هــذا اللقــاء، الــذي نظمتــه هيئــة املنافســة الهنغاريــة 
بواســطة تقنيــة املناظــرة املرئيــة بســبب ظــروف اجلائحــة، كافــة ســلطات املنافســة، ومكاتــب 
محامــاة، وخبــراء متخصصــون فـــي املجــال، فضــال عــن مؤسســات مرموقــة مثــل مجموعــة البنــك 

الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.

وشــملت مســاهمات املجلــس إغنــاء املشــروع اخلــاص املنجــز مــن لــدن املؤسســة احملتضنــة للقــاء، 
واملتعلــق مبوضــوع "التنميــة املســتدامة وسياســة املنافســة". ويهــدف إلــى إبــراز االرتبــاط الوثيــق 
بــني التنميــة املســتدامة وقانــون املنافســة. ويعــد املشــروع أول مبــادرة يتخذهــا عضــو بشــبكة 



-27-

التقرير السنوي 2021 

املنافســة الدوليــة، بهــدف دراســة اجلوانــب واملقاربــة املعتمــدة مــن قبــل مختلــف ســلطات املنافســة 
والتــي لهــا صلــة باملوضــوع، الســيما فيمــا يتعلــق باالتفاقــات املقيــدة حلريــة املنافســة. وســاهمت 

52 سلطة، مبا فيها مجلس املنافسة، بفعالية فـي إغناء وإثراء هذا املشروع. 

ومتثلــت إحــدى أهــم خالصــات اللقــاء فـــي كــون ممارســات الســوق املثيــرة إلشــكاليات مرتبطــة 
قلــة  مــن  الرغــم  علــى  املســتقبل،  فـــي  تتعمــم  قــد  باالســتدامة  ومتعلقــة  املنافســة  بقانــون 
ــا إزاء  ــا عاملي ــا يطــرح حتدي ــة(، م ــا أوروبي ــدان )معظمه ــي هــذا املي ــا فـ ــول به التجــارب املعم

ســلطات املنافســة الوطنية.  

كمــا حــرص املجلــس علــى تتبــع مجريــات املنتــدى العاملــي للمنافســة الــذي تنظمــه ســنويا منظمــة 
التعــاون والتنميــة االقتصاديــة بباريــس خــالل شــهر دجنبــر. ومتحــورت أشــغال لقــاء ســنة 2021 

حول ثالثة مواضيع رئيسية تزامنا مع األزمة االقتصادية العاملية. 

وخصــص أحــد محــاور اللقــاء لتــدارس ســبل توطيــد احليــاد التنافســي مــن طــرف ســلطات 
ــه  ــن أجل ــذي م ــس وال ــام املجل ــي تســتأثر باهتم ــب اخلاصــة الت ــاره أحــد اجلوان املنافســة، باعتب

ساهم فـي إثراء وإغناء النقاش فـي عدة مناسبات.  

الدولــي                                    البنــك  ملجموعــة  التابعــة  الدوليــة  املاليــة  املؤسســة  مــع  املبــرم  لالتفــاق  وتبعــا 
فـــي ينايــر 2020، واملمتــد لثــالث ســنوات، يســتفيد مجلــس املنافســة مــن دعمهــا فـــي املجــاالت 

الثالثة التالية: 
تقويــة اإلطــار املنظــم ملكافحــة االحتــكار بهــدف محاربــة املمارســات املنافيــة لقواعــد . 1

املنافسة، واحلد من االنعكاسات السلبية للتركيزات االقتصادية؛ 
تعزيــز املنافســة فـــي مجــال السياســات القطاعيــة لتكريــس ديناميتهــا التنافســية فـــي . 2

القطاعات االقتصادية الرئيسية؛ 

إرساء دعائم نظام مؤسساتي لدعم التنفيذ الفعال لسياسة املنافسة. . 3

ــام  ــي واالحتــاد الع ــك الدول ــس، بشــراكة مــع مجموعــة البن ــث، نظــم املجل ــة باحملــور الثال وعالق
ملقــاوالت املغــرب ومكتــب محامــاة دولــي متخصــص فـــي قانــون األعمــال، دورات تكوينيــة لفائــدة 

أعضاء االحتاد العام ملقاوالت املغرب خالل شهري ماي ويونيو 2021. 

ومتحورت هذه الدورات، البالغ عددها 5، حول املواضيع التالية: 
سلطات مجلس املنافسة؛. 1
االتفاقات األفقية؛. 2
االستغالل التعسفـي لوضع مهيمن؛. 3

مراقبة التركيزات االقتصادية.  . 4



-28-

مجلس املنافسة

وعقــب اختتــام هــذه التظاهــرة، عقــد مجلــس املنافســة جلســة عمــل مــع االحتــاد العــام ملقــاوالت 
املغــرب فـــي يوليــوز 2021، تــدارس مــن خاللهــا رئيســا املؤسســتني رهانــات اإلطــار القانونــي 

املنظم للمنافسة، وحرية األسعار، وحماية املستهلك. 
كمــا شــكلت مناســبة لوضــع أســس شــراكة مســتقبلية بــني املجلــس واالحتــاد العــام ملقــاوالت 
املغــرب، متكنهمــا مــن العمــل مــن أجــل النهــوض بتنميــة اقتصاديــة ســليمة ومســتدامة، وتســاهم 

فـي دعم النمو وخلق فرص شغل قارة. 
مــن جهــة أخــرى، يعــد التواصــل، حســب مجلــس املنافســة، أداة عمليــة ورافعــة اســتراتيجية لنشــر 

وتعميم القواعد السليمة للمنافسة، والتحسيس والتوعية باملنظومة الوطنية لألعمال. 
وحتقيقــا لهــذه الغايــة، انخــرط املجلــس فـــي ديناميــة جديــدة للترافــع، تشــمل فـــي نفــس الوقــت 

انفتاحا متواصال على العالم االقتصادي وشراكة استراتيجية ذات أبعاد وطنية ودولية.  
ــى  ــي مجــال التحســيس، عمــل املجلــس عل ــه فـ ــي هــذا اإلطــار وانطالقــا مــن املهــام املنوطــة ب فـ
ــراز فوائــد  ــه مــن شــرح وتفســير مضمــون قانــون املنافســة وإب ــة بيداغوجيــة متكن اعتمــاد مقارب

ومنافع املنافسة احلرة والنزيهة.  
وعــالوة علــى هــذه األهــداف بالغــة األهميــة، يكمــن الــدور اجلوهــري ملجلــس املنافســة أيضــا فـــي 
العمــل مــن أجــل ترســيخ ثقافــة املنافســة للفاعلــني االقتصاديــني قصــد النهــوض بقيــم املنافســة 

احلرة والنزيهة وتثمينها داخل املجتمع. 
وتوجت جهود املجلس فـي هذا الشأن باعتماد مقاربة ترتكز على شقني رئيسيني: 

ــه 	  ــوم ب ــذي يق ــل ال ــذي يترجــم ترســيخ العم ــث املوضــوع وال ــن حي ــا يســمى بالتواصــل م م
املجلس فـي مجال اآلراء والقرارات، واآلليات املؤسساتية املوضوعة، وآلية املرافعة؛

ــون 	  ــف بقان ــم التحســيس والتعري ــذي يه ــة وال ــث البيداغوجي مــا يســمى بالتواصــل مــن حي
ــق األمــر  ــي األســواق. ويتعل ــة مــن االختــالالت احملتمــل حدوثهــا فـ املنافســة بهــدف الوقاي
مبقاربــة وقائيــة وزجريــة تتوخــى ثنــي الفاعلــني املعنيــني بقضايــا املنافســة، الذيــن ليســت 

لهم دراية جيدة بقانون املنافسة أو يجهلونه، على عدم خرق قواعد هذا القانون.

وجتســدت املقاربــة التــي اعتمدهــا املجلــس، فـــي هــذا املجــال، فـــي إشــراك وســائل اإلعــالم فـــي 
مسلســل التحســيس والتوعيــة بفوائــد املنافســة ومزاياهــا، وانعكاســاتها القويــة إلرســاء بيئــة 

تنافسية وترسيخ ثقافة املنافسة لدى الرأي العام املغربي. 

وفـــي هــذا اإلطــار، نظــم املجلــس، فـــي 2021، عــدة نــدوات صحفيــة، وأجــرى مقابــالت إعالميــة 
)مــع الصحافــة الســمعية-البصرية واملكتوبــة واإللكترونيــة( علــى هامــش اللقــاءات التــي يعقدهــا 
فـــي هــذا الشــأن أو مبناســبة نشــر رأي أو قــرار صــادر عنــه، أو التوقيــع علــى اتفاقيــات للتعــاون 

مع شركائه على الصعيدين الوطني والدولي. 
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ــروم ضمــان الشــفافية  ــة ت ــي مقارب ــى االنخــراط فـ وخــالل الســنة ذاتهــا، حــرص املجلــس عل
واالنفتــاح فـــي مجــال التواصــل بالعمــل علــى تأمــني تغطيــة إعالميــة جلميــع أنشــطته فـــي 

وقت مالئم. 

وقــام، فـــي هــذا الصــدد، بنشــر وتعميــم مــا مجموعــة 117 بالغــا صحفيــا بشــأن عمليــات التركيــز 
االقتصــادي التــي توصــل بهــا. وكذلــك نشــر بالغــات صحفيــة بهــدف إخبــار وســائل اإلعــالم 

والرأي العام بإصداراته وأعماله وأنشطته. 

وجتــدر اإلشــارة أخيــرا إلــى تقــرب مجلــس املنافســة مــن احمليــط األكادميــي، إذ جــرى فـــي 
واألســاتذة  املاســتر  طلبــة  لفائــدة  بالربــاط  الدوليــة  باجلامعــة  لقــاء  تنظيــم   ،2021 دجنبــر 

الباحثني فـــي القانون. 

�صاحب اجلاللة، 
باملــوازاة مــع الصالحيــات التقريريــة املخولــة لــه، ســيواصل مجلــس املنافســة ديناميــة التطــور التــي 
الفاعلــني  ينظمهــا لصالــح  التــي  البيداغوجيــة  األنشــطة  مــن خــالل  فيهــا، الســيما  انخــرط 
ــادل مــع اجلامعــات، بغيــة ترســيخ  االقتصاديــني، وتوســيع نطــاق انفتاحــه، وتعزيــز عالقــات التب

ثقافة املنافسة احلرة والنزيهة وقيمها. 

ــي النهــوض باإلطــار التشــريعي والتنظيمــي  كمــا ســيواصل املجلــس جهــوده بهــدف املســاهمة فـ
املنظــم لبعــض قطاعــات األنشــطة، بغيــة توفيــر منــاخ تنافســي يرتكــز علــى قيــم االســتحقاق 
واإلنصاف، ويســاهم فـــي دعم اإلبداع وتشــجيع روح املبادرة، لصالح تنافســية النســيج االقتصادي 

ورفاهية املستهلك. 

تلكم، جاللتكم، اخلطوط العريضة للتقرير السنوي ملجلس املنافسة برسم 2021.

أحمد رحو
الرباط، يونيو 2022
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تطبيقــا ألحــكام املــادة 23 مــن القانــون رقــم 20.13 املتعلــق مبجلــس املنافســة، يســتعرض التقريــر 
الســنوي احلالــي وضعيــة املنافســة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، وحصيلــة أنشــطة املجلــس 

برسم 2021. 
وشــكلت ســنة 2021 مرحلــة اســتثنائية، خاصــة مــن حيــث األحــداث الغنيــة التــي شــهدتها، 

نذكر منها: 

تعيــني صاحــب اجلاللــة امللــك محمــد الســادس نصــره اهلل، بتاريــخ 22 مــارس 2021، 	 
للســيد أحمــد رحــو رئيســا ملجلــس املنافســة. ويأتــي هــذا التعيــني بعــد رفــع للنظــر الســامي 
جلاللتــه تقريــر اللجنــة اخلاصــة املكلفــة بإجــراء التحريــات الالزمــة لتوضيــح وضعيــة 
االرتبــاك الناجمــة عــن القــرارات املتضاربــة ملجلــس املنافســة، بشــأن مســألة وجــود توافقات 

محتملة فـي قطاع احملروقات )انظر اإلطار فـي صفحة 91(؛  

تقــدمي التقريــر العــام الــذي أعدتــه اللجنــة اخلاصــة للنمــوذج التنمــوي لصاحــب اجلاللــة 	 
امللــك محمــد الســادس نصــره اهلل بتاريــخ 25 مــاي 2021، والــذي خصــص حيــزا هامــا 
ملســالة تقنــني األســواق، الســيما علــى مســتوى اخليــار االســتراتيجي األول الرامــي، مــن بــني 
ــز عمــل  ــة وتعزي ــق ضمــان منافســة نزيه ــة عــن طري ــة املقاول ــى دعــم حري أمــور أخــرى، إل

هيئات التقنني؛ 

اســتمرار حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب تفشــي جائحــة كوفيــد- 19 واملتحــورات املختلفــة 	 
ــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى  املتفرعــة عنهــا، اضطــرت مــن خاللهــا الــدول واحلكومــات فـ

إعادة النظر فـي مخططات وسيناريوهات اخلروج من األزمة بشكل مستمر؛ 

الفــوارق املهمــة بــني العــرض والطلــب بســبب األزمــة، والتــي أدت إلــى اختنــاق سالســل 	 
اإلنتاج والتوريد على الصعيد العاملي، وهو ما انعكس أيضا على االقتصاد الوطني.  

فـــي هــذا الســياق، وأخــذا بعــني االعتبــار املكتســبات احملققــة، الســيما اإلجنــازات احملققــة ســنة 
2020، يرتكز التقرير السنوي برسم 2021 على احملاور التالية: 

حتليل وضعية املنافسة على الصعيدين الدولي والوطني؛ 	 

حصيلة أنشطة مجلس املنافسة؛ 	 

الشراكات وسياسة التواصل والترافع ملجلس املنافسة. 	 

ديباجة
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أوال: وضعية املنافسة على الصعيد الدولي  

ــزى  ــا. ويع ــر ممــا كان متوقع ــل بكثي ــرة أق ــاش اقتصــادي بوتي ــق انتع شــهدت ســنة 2021 حتقي
ذلــك إلــى حالــة الغمــوض التــي ســببها تفشــي املتحــورات اجلديــدة لفيــروس كوفيــد-19، والتــي 
اقترنــت بالزيــادة فـــي أســعار املــواد األوليــة وكــذا انقطــاع اإلمــدادات، ممــا تســبب فـــي ضغــوط 

تضخمية هامة. 

ومكنــت تدابيــر اإلقــالع التــي أقرتهــا الســلطات العموميــة، فـــي هــذا الســياق، الســيما السياســات 
النقديــة التوفيقيــة، مــن تخفيــض كبيــر لســعر الفائــدة، مــا أفضــى إلــى تطــور مهــم لقيــم ســوق 
األســهم، وبالتالــي إلــى وفــرة فـــي الســيولة اســتخدمت، بشــكل خــاص، لتمويــل عمليــات التركيــز، 

حيث بلغت مستويات قياسية. 

أ. السياق املاكرو-اقتصادي 

تظــل حالــة الغمــوض الســمة البــارزة التــي تطبــع االنتعــاش االقتصــادي بالنظــر لتجــدد حــاالت 
تفشــي العــدوى والضغــوط التضخميــة القويــة الناجمــة عــن ارتفــاع فـــي الطلــب مقابــل صعوبــات 

عرفها العرض بسبب الندرة واالختالالت فـي بعض األسواق. 

1. النمو االقتصادي 

ــي ســياق  ــة ســنة 2020، فـ ــي املائ ــي العاملــي بنســبة 3,1 فـ ــي اإلجمال ــاجت الداخل بعــد تراجــع الن
األزمــة الصحيــة املرتبطــة بتفشــي جائحــة كوفيــد-19، اســتعاد االقتصــاد منوه فـــي 2021 )الرســم 
البيانــي 1(. غيــر أن االنتعــاش امللحــوظ حتقــق بوتيــرة أقــل حــدة ممــا كان متوقعــا )بنســبة فاقــت 
6,1 فـــي املائــة(. وفســرت أســباب ذلــك، علــى اخلصــوص، بالفجــوات الكبيــرة القائمــة بــني العرض 

والطلب، والتي تسببت فـي اختناق سالسل اإلنتاج واإلمدادات. 

ــى سالســل  ــر عل ــي تؤث ــالالت وعوامــل اخلطــر الت ــد-19 االخت ــع، عــرت جائحــة كوفي ــي الواق فـ
اإلمــدادات العامليــة، حيــث ال تــزال عــدة قطاعــات صناعيــة تعانــي مــن الشــلل أو تشــتغل بشــكل 
أقــل مــن قدراتهــا اإلنتاجيــة بســبب نــدرة املــواد اخلــام، كمــا هــو احلــال علــى ســبيل املثــال بالنســبة 

ألشباه املوصالت )semi-conducteurs( واخلشب. 

وتفاقمــت هــذه النــدرة بســبب الضغوطــات التــي أصابــت لوجســتيات النقــل، إذ أدى تراجــع 
املبــادالت التجاريــة الدوليــة فـــي 2020 واالنتعــاش الهائــل الــذي حققتــه فـــي 2021 إلــى شــح فـــي 

احلاويات ومتديد آلجال املناولة املينائية. 

ومــن أجــل التصــدي لهــذا الوضــع، انطلــق العمــل بحركــة واســعة إلعــادة التوطــني الصناعــي، 
خاصــة فـــي أوروبــا، بهــدف احلــد مــن االعتمــاد علــى املــواد اخلــام القادمــة مــن دول جنــوب شــرق 

آسيا، السيما املواد املتدخلة فـي صناعة أشباه املوصالت. 

التقرير السنوي 2021 
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الرسم البياني 1: منو الناجت الداخلي اإلجمالي احلقيقي خالل الفترة املمتدة من 1980 إلى 2023 

  

املصدر: صندوق النقد الدولي، أبريل 2021

أكثــر  بوتيــرة  التعافـــي، وإن كان  إلــى اســتمرارا  الدولــي  النقــد  تشــير توقعــات صنــدوق 
3,6 فـــي املائــة خــالل  2022 و2023، مــع تســجيل معــدالت منــو تبلــغ  ضعفــا خــالل ســنتي 

الســنتني املقبلتــني.  

ــي معظــم البلــدان. وستســتمر  بيــد أن هــذه التوقعــات تظــل رهينــة بتحســن الوضــع الصحــي فـ
العراقيــل التــي حتــول دون ضمــان اســتدامة النمــو االقتصــادي بســبب نــدرة اإلمــدادات، الــذي 
يتوقــع أن تســتمر كافــة االقتصــادات فـــي التأثــر بهــا، إلــى جانــب اســتمرار اإلشــكاليات املالزمــة 
القتصــادات الدخــل املنخفــض، مــن ضمنهــا الولــوج إلــى اللقاحــات، وضعــف تدابيــر الدعــم 

احلكومية، واالعتماد على قطاعات الزالت تعاني من حالة ضعف، الســيما قطاع الســياحة. 

وبــدت آفــاق النمــو خــالل 2021 أكثــر قتامــة بســبب انتعــاش أبطــأ مــن املتوقــع لالســتهالك 
19  إســمه "أوميكــرون"،  اخلــاص، فـــي ســياق اتســم بتفشــي متحــور جديــد مــن فيــروس كوفيــد- 
حيــث عمــدت عــدة بلــدان، فـــي إطــار التصــدي لــه، إلــى فــرض قيــود جديــدة علــى حركيــة التنقــل 

انعكســت بشــدة على الطلب وعلى تدفق املبادالت التجارية الدولية.   

غيــر أن العوامــل التــي انعكســت أكثــر علــى النمــو متثلــت فـــي الضغوطــات املفروضــة علــى 
العــرض، حيــث اســتقرت فجــوة اإلنتــاج1 فـــي ناقــص 3,5 فـــي املائــة ســنة 2020 وناقــص 1 فـــي 

املائة ســنة 2021 بالنســبة ألهم االقتصادات املتقدمة )انظر الرســم البياني 2(.  

ووفقــا للتوقعــات الــواردة فـــي آفــاق االقتصــاد العاملــي لصنــدوق النقــد الدولــي، كمــا جــرى 
حتيينهــا فـــي أبريــل2022، ال يتوقــع تالشــي الفــوارق الســلبية، املشــار إليهــا أعــاله، إال اعتبــارا 

من ســنة 2023.
1 يعنــى هــذا املعــدل بقيــاس الفــرق بــني األداء االقتصــادي الفعلــي، املتمثــل فـــي النــاجت الداخلــي اإلجمالــي واإلنتــاج احملتمــل، أو احلــد األقصــى الذي ميكــن لالقتصاد 

إنتاجــه باســتخدام كامــل لقدراته.
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 الرسم البياني 2: فجوة اإلنتاج فـي االقتصادات املتطورة الرئيسية 

املصدر: صندوق النقد الدولي، أبريل 2021 

2. أسعار املواد األولية والتضخم 

ــة املرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19، فضــال عــن عوامــل أخــرى متنوعــة،  تســببت األزمــة الصحي
خاصــة الظــروف املناخيــة، فـــي تصاعــد الضغــط علــى أســعار عــدة منتجــات أساســية ومــواد 

خام تســتخدم فـــي الفالحة. 

ــاع  ــي االرتف ــة فـ ــت الســنة املنصرم ــي طبع ــت أحــد األحــداث الرئيســية الت ــع، متثل ــي الواق فـ
ــي أســعار كافــة املــواد األوليــة، باســتثناء املعــادن النفيســة )مثــل الذهــب والبالتــني  الكبيــر فـ
والفضــة( التــي القــت اهتمامــا أقــل مــن طــرف للمســتثمرين، خــالل هــذه الســنة، بســبب 

ديناميــة أســواق األســهم وارتفــاع قيمــة الدوالر األمريكي. 

األساســية  واملعــادن  واألســمدة  والفالحيــة  الطاقيــة  للمنتجــات  العامليــة  األســعار  وشــهدت 
ارتفاعــا حــادا، قبــل أن تشــهد املــواد األوليــة غيــر املرتبطــة بالطاقــة اســتقرارا نســبيا اعتبــارا 

من غشــت 2021. 

وعليــه، شــهد املؤشــر العــام ألســعار املــواد األوليــة الــذي يتــم احتســابه مــن طــرف البنــك الدولــي2، 
زيــادة بنســبة 46 فـــي املائــة فـــي الفتــرة مــا بــني 2020 و2021، بينمــا ارتفــع املؤشــر، احملتســب 

من قبل نفس املؤسســة وغير املتضمن للمنتجات الطاقية3، بنســبة 26,7 فـــي املائة.

2 مؤشر أسعار السلع احملتسب على أساس: 2016=100؛

3 مؤشر أسعار السلع غير النفطية احملتسب على أساس: 2016=100؛
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  الرسم البياني 3: تطور مؤشرات أسعار املواد األولية 

املصدر: البنك الدولي 

وعالقــة باملنتجــات الطاقيــة، شــكل التعافـــي شــبه املتزامــن للصناعة العامليــة، مدفوعا مبخططات 
اإلقــالع االقتصــادي التــي مت تنفيذهــا ومــا متخــض عنهــا مــن تســريع فـــي وتيــرة الطلــب، الســبب 

الرئيسي وراء الضغوط امللحوظة على األسعار. 

فـــي هذا الصدد، شــهد ســعر النفط )برميل برنت( زيادة بنســبة 36 فـــي املائة فـــي الفترة املمتدة 
مــا بــني بدايــة ونهايــة ســنة 2021، وبلــغ ذروتــه فـــي أكتوبــر عنــد 85 دوالرا. وفســر ذلــك أساســا 
بالطلــب القــوي املقــرون باحلفــاظ علــى مســتويات منخفضــة نســبيا مــن اإلنتــاج مــن طــرف منظمــة 

الدول املصدرة للنفط، وذلك بالرغم من تسجيل زيادة فـي مستويات اإلنتاج خالل السنة. 

فـــي الواقــع، بــادرت املنظمــة الســالفة الذكــر، فـــي بدايــة تفشــي اجلائحــة، بنهــج سياســة تقييــد 
صــارم إلنتــاج النفــط بســبب تهــاوي الطلــب، وبشــكل أفضى إلى تراجع األســعار ألدنى مســتوياتها. 
ــاج مــن دون أن  ــي مســتوى اإلنت ــادة فـ ــة للزي ــك احلــني، اتخــاذ خطــوات تدريجي ــذ ذل وجــرى، من

يفضي ذلك إلى كبح الزيادات امللحوظة فـي األسعار. 

وتزامنــا مــع ارتفــاع أســعار النفــط، بلــغ ارتفــاع أســعار الفحــم والغــاز مســتويات حــادة. وحطمــت 
ــب،  ــل الطل ــاز وتكت ــل بســبب ضعــف مخــزون الغ ــا مثي ــم يســبق له األســعار مســتويات قياســية ل
الســيما فـــي أوروبــا حيــث ســجل مرفــق نقــل امللكيــة )Title Transfer Facility(4 زيــادة بلغــت 423 
فـــي املائــة. وباملــوازاة، ارتفعــت أســعار الفحــم، الــذي يعــد منتوجــا بديــال أقــل تكلفــة لكنــه أكثــر 
تلويثــا بالبيئــة. كمــا ارتفعــت أســعار الفحــم القــادم مــن أســتراليا وجنــوب إفريقيــا، علــى التوالــي، 

بنسبة 95 و64 فـي املائة. 

4 نقطة التبادل االفتراضي للغاز الطبيعي املسال بهولندا، والتي تعتبر اإلطار املرجعي فـي حتديد السعر بأوروبا.
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ــي  ــادة فـ ــة األخــرى أيضــا زي ــواد األولي ــة، شــهدت امل ــي أســعار مــواد الطاق ــادة فـ ــا بالزي واقتران
أســعارها، إذ ارتفــع ســعر مــادة اليوريــا، التــي ترتبــط ارتباطــا وتيقــا بســعر الغــاز، بنســبة 236 فـــي 

املائة، فـي حني ازداد سعر الفوسفاط بنسبة 107 فـي املائة. 

باملثــل، ارتفعــت أســعار املعــادن األساســية بشــكل حــاد، الســيما إنتــاج مادتــي األلومنيــوم، 
ــي املائــة(، والقصديــر ذي العــرض  التــي تســتهلك الطاقــة بشــكل خــاص )بنســبة تفــوق 34 فـ
احملــدود، والــذي يســتخدم علــى نطــاق واســع فـــي صناعــة األجهــزة اإللكترونيــة )بنســبة تفــوق 

80 فـــي املائة(. 

ــى  ــرة، عــالوة عل ــات املتوف ــي سالســل اإلمــدادات وضعــف عــدد احلاوي ــالالت فـ وأفضــت االخت
املشــاكل املرتبطــة باملنــاخ واالختــالل املتزايــد بــني العــرض والطلــب، إلــى ضغــوط أدت كذلــك 

الرتفاع أسعار عدة منتجات فالحية.

ــي نونبــر 2021، وهــي أعلــى نســبة  ــي 134,4 نقطــة فـ واســتقر مؤشــر أســعار املــواد الغذائيــة فـ
 )café Arabica( يســجلها منــذ يوليــوز 2011. وشــهدت نبتــة القطــن وأنــواع مــن الــن مثــل أرابيــكا
وروبوســتا )Robusta(، وكــذا القمــح اللــني ونبتــة الــذرة والزيــت املســتخرج مــن بــذور الســلجم 

زيادات فـي أسعارها بلغت على التوالي 37 و67 و59 و46 و13 و52 فـي املائة. 

وينضــاف إلــى أســعار املــواد األوليــة أســعار الشــحن البحــري التــي شــهدت بدورهــا زيــادات حــادة 
 ،5)Baltic Dry( خــالل العــام املاضــي، مســجلة ذروة بلغــت، وفقــا ملؤشــر البلطيــق للمــواد اجلافــة
ا5.650 نقطــة فـــي أكتوبــر، أي بنســبة منــو تعــادل 300 فـــي املائــة، قبــل أن تتخــذ منحنــى تنازليــا 

ملا تبقى من العام. 

واقترنــت الزيــادة فـــي التكاليــف بنــدرة احلاويــات الناجمــة عــن ارتفــاع الطلب األمريكــي واألوروبي 
ــي بعــض  ــة للتســليم فـ ــات قابل ــى حجــز عــدة حاوي ــى الســلع القادمــة مــن الصــني، عــالوة عل عل

البلدان بسبب القيود الصحية. 

كمــا ترتــب عــن الســياق، الــذي شــهدت فيــه أســعار املــواد األوليــة زيــادات هامــة واشــتداد الضغــط 
)بنســبة                 املتقدمــة  االقتصــادات  تضخــم  معــدل  فـــي  كبيــرا  ارتفاعــا  اإلنتــاج،  قــدرات  علــى 

فاقت 3,1 فـي املائة( واالقتصادات الصاعدة )بنسبة فاقت 5,7 فـي املائة(.

  

5 يهــدف مؤشــر البلطيــق للمــواد اجلافــة، احملــدث ســنة 1998 واملســير مــن قبــل الشــركة البريطانيــة »Baltic Exchange« ومقرهــا بلنــدن، إلــى تقييــم بشــكل يومــي 

متوســط تكلفــة الشــحن البحــري للمــواد اجلافــة )كصخــور اخلــام والفحــم واحلبــوب وغيرهــا(. عمليــا، يقــدم هــذا املؤشــر تقييمــا الســعر للواجــب تســديده لنقــل 
الســلع األساســية الرئيســية أو املنتجــات األساســية عــن طريــق البحــر، أي تكلفــة اســتئجار ســفينة حاويــات.  
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الرسم البياني 4: تطور معدل التضخم )تغير أسعار االستهالك بالنسبة املئوية( 

املصدر: صندوق النقد الدولي، أبريل 2021 

ــي حالــة حــدوث آثــار  ــة فـ وتظــل املخاطــر قائمــة، وقــد يواصــل التضخــم ارتفاعــه لفتــرة طويل
ثانويــة6. حيــث مــن املمكــن أن يفضــي الضغــط املفــروض علــى ســوق العمــل إلــى زيــادة فـــي 

األجــور، قــد يترتــب عنها ارتفاع فـــي أســعار البيــع املطبقة من قبل املقاوالت. 

غيــر أنــه يجــب توخــي احليطــة واحلــذر فـــي اتخــاذ التدابيــر الراميــة إلــى احتــواء ارتفــاع معــدل 
التضخــم، الســيما وأن الســحب العشــوائي أو املفاجــئ لتدابيــر دعــم الدولــة، ســواء املتعلقــة 
بالسياســة النقديــة أو امليزانيتيــة، قــد يلحــق ضــررا باالقتصــاد، ويقــوض اســتمرارية املقــاوالت 

املوجودة فـي وضعية هشة، بتقييد الولوج إلى التمويل، واإلضرار باألسواق املالية. 

ب. تدخل السلطات العمومية وسياسات املنافسة 

اســتمرارا فـــي العمــل باإلجــراءات التــي اتخذتهــا فـــي 2020، عملــت الســلطات العموميــة، خــالل 
الســنة املنصرمــة، علــى إيجــاد التــوازن بــني، مــن جهــة، ضــرورة احلفــاظ علــى سالســل إمــدادات 
ــب وتســهيل  ــاش الطل ــدف إنع ــداد االقتصــاد بالســيولة به ــرة وإم ــة ودعــم القطاعــات املتعث فعال
متويــل املقــاوالت، ومــن جهــة أخــرى، ضمــان ســحب منظــم وتدريجــي لتدابيــر الدعــم فـــي ســياق 

يتسم بالتضخم. 

1. التدابير املتخذة فـي مجال السياسة النقدية  

فـــي ســياق األزمــة الصحيــة التــي تعممــت فـــي 2020، انكبــت معظــم البنــوك املركزيــة علــى دعــم 
سياســات امليزانيــة التوفيقيــة بواســطة آليتــني رئيســيتني. متثلــت اآلليــة األولــى فـــي اإلبقــاء علــى 

6 توقعات صندوق النقد الدولي والبنك العاملي.
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أسعار الفائدة الرئيسية فـــي مستويات منخفضة أو حتى شبه منعدمة، خاصة فـــي االقتصادات 
ــي  ــة فـ ــة الثاني ــى القــروض، فيمــا جتســدت اآللي املتقدمــة، بهــدف تســهيل شــروط احلصــول عل

اتخاذ تدابير غير اعتيادية على غرار اقتناء األصول من طرف البنوك املركزية. 

ــا واســتعادت أســواق األســهم  ــى تنازلي ــدة منحن ــر املتخــذة، اتخــذت أســعار الفائ وبفضــل التدابي
املالية منوها. 

بيــد أن العــودة غيــر املتوقعــة للتضخــم خــالل النصــف الثانــي مــن ســنة 2021، بســبب االرتفــاع 
احلــاد ألســعار املــواد األوليــة والصدمــات املســجلة علــى مســتوى العــرض والطلــب، أرغــم البنــوك 
املركزيــة علــى إعــادة التركيــز علــى تفويضهــا املرتبــط باســتقرار األســعار، وبالتالــي علــى إعــادة 

السياسات النقدية لطبيعتها. 

وظهــرت بــوادر هــذا التوجــه مــع إقــدام البنــك املركــزي بإجنلتــرا علــى الزيــادة فـــي ســعر الفائــدة 
ــى وقــف العمــل ببرنامــج شــراء األصــول  ــي إل ــك املركــزي األورب ــر 2021، وجلــوء البن ــي دجنب فـ
اخلــاص باألزمــة الصحيــة )Pandemic Emergency Purchase Programme(. ويرتقــب خــالل 
ســنة 2022 أن جتــري االقتصــادات املتقدمــة والصاعــدة تعديــالت علــى نطــاق واســع، كنتيجــة 

للتنقيح التصاعدي لتوقعات التضخم. 

اجلدول 1: مستويات أسعار الفائدة الرئيسية بعد اختتام اجتماعات البنوك املركزية فـي 2021 

 املستوى املسجل سابقا سعر الفائدة احملتفظ به سعر الفائدة الرئيسي البنك املركزي

 االحتياطي الفيدرالي
 من 0,00 إلى 0,25 فـي املائة من 0,00 إلى. 0,25 فـي املائة. معدل األموال الفيدراليةاألمريكي

 من 0,00 إلى 0,005 فـي املائة من 0,00 إلى 0,005 فـي املائة معدل إعادة التمويل البنك املركزي األوروبي

 سعر الفائدة على القروض بنك اليابان
  ليوم واحد

 من ناقص 0,10 إلى 0.00 فـي
 املائة

 من ناقص 0,10 إلى 0.00 فـي
 املائة

 سعر الفائدة املطبق على بنك إجنلترا
م0,10 فـي املائةم0,25 فـي املائة اتفاقية إعادة الشراء

سعر الفائدة املرجعي بنك الشعب الصيني
م3,85 فـي املائةم3,85 فـي املائة لسنة واحدة 

املصــدر: جــدول أعــد اســتنادا إلــى معطيــات البنــوك املركزيــة )االحتياطــي الفيدرالــي األمريكي، والبنك املركزي األوروبي، 
وبنك اليابان، وبنك إجنلترا، وبنك الشعب الصيني(
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2. التدابير املتخذة فـي مجال السياسة امليزانيتية  

علــى الصعيــد العاملــي، اســتمر املنــح الكثيــف ملســاعدات الدولــة خــالل 2021، فـــي ســياق مرتبــط 
باألزمــة الصحيــة، ولكــن مــع إعــداد إســتراتيجيات للخــروج مــن األزمــة، الســيما بالنظــر للســياق 
التضخمــي الــذي ميكــن أن تأججــه السياســات التوفيقيــة، وأخــذا باالعتبــار االرتفــاع القياســي 
املســجل فـــي الديــن العاملــي فـــي 2020، الــذي بلــغ 226 تريليــون دوالر، بنســبة تعــادل 256 فـــي 

املائة من الناجت الداخلي اإلجمالي العاملي، من بينها 99 فـي املائة من الدين العمومي7.

وتأثــرت وضعيــة املاليــة العموميــة فـــي االقتصــادات املتقدمــة والصاعدة بشــدة بتداعيــات اجلائحة، 
واملرتبطــة بتراجــع النشــاط االقتصــادي وانخفــاض اإلرادات الضريبيــة ذات الصلــة. فـــي هــذا 

السياق، تضاعف عجز امليزانية بشكل ملحوظ، وبلغ الدين العمومي مستويات غير مسبوقة.  

غيــر أنــه يالحــظ تفــاوت فـــي مســتوى تطــور الديــن، حيــث كانــت البلــدان املتقدمــة والصــني مصــدرا 
لـــ 90 فـــي املائــة مــن الديــن اإلضافـــي املتحمــل. ومتكنــت هــذه البلــدان مــن االســتدانة مبعــدالت 
ــوك  ــل البن ــف األخــرى املتخــذة مــن قب ــر التخفي ــدة وتدابي منخفضــة بفضــل خفــض أســعار الفائ

املركزية، خالفا لذلك، اضطرت االقتصادات الصاعدة إلى حتمل شروط متويل جد مقيدة.  

وعلــى الرغــم مــن اتســاع نطــاق العجــز فـــي امليزانيــة وارتفــاع الديــن العمومــي، اســتمرت البلــدان 
املتقدمــة فـــي دعــم النشــاط والتشــغيل ســنة 2021 بفضــل مســاعدات الدولــة، مع تغييــر األولويات 

فـي سياق التحضير لإلقالع االقتصادي.  

ومــن مت، شــرعت الــدول فـــي التخلــي تدريجيــا عــن تدابيــر اإلنقــاذ التــي اتخذتهــا وعممتهــا فـــي 
املراحــل األولــى مــن تفشــي اجلائحــة، مقابــل حتفيــز االســتثمارات العموميــة، خاصــة فـــي مجاالت 

التحول األخضر والرقمي والشمولي. 

 ،"Next Generation EU" ويتعلــق األمــر، علــى اخلصــوص، بتدابيــر اجليــل القــادم لالحتــاد األوروبــي
وتوفيــر فــرص الشــغل "American Jobs" ودعــم األســر "American Families Plan" بالواليــات 
املتحــدة األمريكيــة. ويرتقــب أن يخلــف الوقــع اإليجابــي واألثــر املضاعــف لهــذه البرامــج زيــادة 
فـــي النــاجت الداخلــي اإلجمالــي العاملــي تقــدر قيمتهــا بنحــو 4600 مليــار دوالر أمريكــي بحلــول 

عام 2026.  

مــن جهتهــا، تواجــه الــدول الصاعــدة وذات الدخــل املنخفــض صعوبــات فـــي تفعيــل تدابيــر 
ــة،  ــي امليزاني ــة العجــز فـ ــل، واتســاع رقع الدعــم بســبب تشــديد شــروط االســتفادة مــن التموي

وتدهــور ميزان أداءاتها. 

7 صندوق النقد الدولي.



-49-

التقرير السنوي 2021 

3. التدابير املتخذة فـــي مجال سياســة املنافسة 

حرصــت ســلطات املنافســة، خــالل ســنة 2021، علــى مواصلــة تكييــف إطارهــا التحليلــي عبــر 
اإلبقــاء علــى مســتوى مقبــول مــن املنافســة فـــي األســواق، فـــي ســياق يتجــه نحــو التركيــز املقــرون 

مبســتوى عال من التضخم.  

واســتمرت التدابيــر املتخــذة مــن طــرف ســلطات املنافســة فـــي التركيــز علــى احملــاور ذات 
ــي التصــدي  ــة فـ ــي 2020، واملتمثل ــة فـ ــة الصحي ــدالع األزم ــي ســياق ان ــدة فـ ــة املعتم األولوي
ــي مجــال التعــاون  ــي لألســعار، واالســتثناء مــن تطبيــق قانــون املنافســة فـ لالســتغالل التعسفـ
بــني األطــراف املتنافســة فـــي فتــرات انــدالع األزمــات، الســيما فـــي القطاعــات األكثــر تضــررا 
بالضغوطــات املفروضــة علــى سالســل التمويــن )صناعــة الســيارات علــى اخلصــوص(، وفــرض 
مراقبــة أشــد صرامــة علــى التركيــزات االقتصاديــة بهــدف تفــادي االســتخدام املفــرط حلجــة 

املقاولة املفلســة.

ــف لإلطــار التشــريعي والتنظيمــي املنظــم  ــم تشــهد ســنة 2021 أي تخفي ــي هــذا الســياق، ل فـ
لتركيزات اإلنقاذ، والذي قد يفضي ســوء اســتخدامها إلى إحلاق ضرر بتوازن األســواق.

مــن جهــة أخــرى، بــرز خــالل ســنة 2021 محــوران أساســيان كأولويــات للسياســة االقتصاديــة. 
ويتعلــق األمر باالقتصاد الرقمي واالســتدامة. 

فيمــا يتعلــق باالقتصــاد الرقمــي، قامــت ســلطات املنافســة بتعزيــز مراقبتهــا لعمليــات التركيــز 
ذات الصلــة، الســيما العمليــات التــي ضمــت مقــاوالت متخصصــة فـــي التكنولوجيــا، والتــي قــد 

تســتفيد، فـــي ظل الســياق الراهن، من أوضاع مهيمنة فـــي اقتصاد يتغير بســرعة. 

 Federal( ــي هــذا الصــدد، شــرعت جلنــة التجــارة الفيدراليــة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة فـ
 Conselho( بالبرازيــل  االقتصــادي  للدفــاع  اإلداري  واملجلــس   )Trade Commission
ــي افتحــاص عمليــات التركيــز املنجــزة مــن قبــل  Administrativo de Defesa Econômica( فـ

مقــاوالت متخصصة فـــي التكنولوجيا. 

بجمــع  يتعلــق  فيمــا  التكنولوجيــة  املقــاوالت  فـــي ســلوكيات  للتحقيــق  فتــح مســاطر  كمــا مت 
وســيلة  اعتبارهــا مبثابــة  التــي ميكــن  األخــرى  املمارســات  جميــع  أو  الشــخصية  املعطيــات 

للحصول على منافع فـــي الســوق على حســاب األطراف املتنافســة. 
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وفيمــا بخــص الشــق املتعلــق باالســتدامة، ظهــرت حتــوالت طفيفــة فـــي هــذا املجــال، إذ أن عــدة  
والقضايــا  بالبيئــة  مرتبطــة  معاييــر  إلــى  اســتندت   ،2021 خــالل  أجنــزت  تركيــز،  عمليــات 

االجتماعيــة واحلكامة8. 

زيــادة علــى ذلــك، يبــدو قانــون املنافســة األوروبــي فـــي مرحلــة تطــور، خاصــة فـــي ظــل مراجعــة 
سياســة املنافســة األوروبيــة، حيــث تضــم املبــادئ التوجيهيــة املعنيــة بهــا إمكانيــة إبــرام اتفاقــات 

التعاون لبلوغ أهداف التنمية املستدامة.  

ت. دينامية عمليات التركيز 

ــارت  ــدة لفيــروس كوفيــد-19 أث ــى الرغــم مــن ظهــور متحــورات جدي ــم 2021، وعل ــة مت ــى غاي إل
مخــاوف عامليــة، بــدا أن الوضــع الصحــي صــار متحكمــا فيــه أكثــر، وشــرعت بــوادر اإلقــالع 

االقتصادي فـي الظهور فـي مناطق مختلفة من العالم. 

بيــد أن الهشاشــة ظلــت الســمة البــارزة التــي طبعــت نشــاط عــدة مقــاوالت، الســيما فـــي 
ظــل الرســملة غيــر الكافيــة املتخفيــة والتوقــف التدريجــي للمســاعدات االســتثنائية التــي 

أقرتهــا الدول.  

فـــي هــذا الصــدد، وبفضــل السياســات النقديــة غيــر االعتياديــة التــي أفضــت إلــى خفــض ســعر 
الفائــدة، الــذي ســاهم بــدوره فـــي متكــني األســواق املاليــة، الســيما أســواق األســهم، مــن حتقيــق 
انتعــاش قــوي ســنة 2021، شــكلت وفــرة الســيولة منخفضــة التكاليــف عامــال محفــزا وقويــا لدعــم 

دينامية التركيزات االقتصادية. 

وعليــه، وكمــا كان متوقعــا مــن قبــل، بلغــت عمليــات التركيــز االقتصــادي مســتويات تاريخيــة خــالل 
ــي 2020، بســبب توقــف األنشــطة االقتصاديــة  ســنة 2021، بعــد أن ســجلت انخفاضــا حــادا فـ
لعــدة أشــهر، وســيادة حالــة الترقــب لــدى الفاعلــني، واملقاربــة االحترازيــة التــي نهجتهــا الســلطات 

فـي إطار تعاطيها مع ما سمي ب "تركيزات اإلنقاذ". 

وبلــغ عــدد عمليــات التركيــز املنجــزة عامليــا، فـــي ســنة 2021، مــا مجموعــه 62.590 عمليــة بقيمــة 
ناهزت 5.700 مليار دوالر، أي بزيادة قدرت ب 76 فـي املائة مقارنة مبا حتقق فـي 2020. 

8 تعــد البيئــة والقضايــا االجتماعيــة واحلكامــة املعاييــر التــي يســتند إليهــا التحليــل غيــر املالــي للمقــاوالت، إذ متكــن مــن تقييــم ممارســة مســؤولية املقــاوالت إزاء 

البيئــة واألطــراف املتدخلــة علــى املســتوى الداخلــي واخلارجــي.
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حســب  و2021   1985 بــن  املمتــدة  الفتــرة  خــالل  التركيــز  عمليــات  تطــور   :5 البيانــي  الرســم 
حجمهــا وقيمتهــا

 "GlobalData" املصدر: منصة حتليل البيانات

مــن جهــة أخــرى، تعــززت ديناميــة التركيــزات خــالل ســنة 2021، بشــكل خــاص، بفضــل "الصفقات 
الضخمــة" التــي قــدرت قيمتهــا بأزيــد مــن مليــار دوالر، إذ انتقلــت مــن 111 صفقــة فـــي 2020 إلــى 
181 صفقــة فـــي 2021. وعلــى الرغــم مــن محدوديتهــا، إال أنهــا متــارس تأثيــرا قويــا علــى القيمــة 

اإلجمالية للسوق. 
علــى املســتوى القطاعــي، اســتهدفت عمليــات التركيــز أساســا القطاعــات التــي اســتفادت مــن 
تقييمــات هامــة لســوق األســهم، علــى غــرار قطــاع التكنولوجيا ووســائل اإلعالم واالتصــاالت. وجرى 

ذلك فـي سياق اتسم باستمرار تنامي الطلب على الوسائل التكنولوجية واألصول الرقمية. 
فـــي الواقــع، جتســدت إحــدى األولويــات االســتراجتية التــي أبانــت عنهــا األزمــة الصحيــة املرتبطــة 
بكوفيد-19 فـــي االنتشــار الواســع للتكنولوجيا وتصاعد أهميتها، الســيما فـــي مجاالت املعامالت 

التجارية واخلدمات اللوجستية.  
ومــن مت، أضحــت املقــاوالت الناشــطة فـــي مختلــف القطاعــات، خاصــة قطاعــي الصناعــة 
واالســتهالك، تتجــه صــوب التســريع مــن وتيــرة حتولهــا الرقمــي، باســتخدام وســائل متنوعــة، مبــا 

فـي ذلك إبرام صفقات الدمج واقتناء األصول، بغية تأمني وإدامة آفاق منوها. 
وخالفــا لذلــك، تواصــل حركيــة التركيــزات فـــي القطاعــات التــي ال تــزال تعانــي مــن تبعــات 
األزمــة، علــى غــرار أنشــطة الســياحة والترفيــه والفضــاء اجلــوي، خفوتهــا، مــع وجــود آفــاق 

بتسجيل منو كبير خالل السنوات املقبلة. 
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الرسم البياني 6: التوزيع القطاعي لعمليات التركيز االقتصادي برسم 2021 )حسب قيمتها( 

 "Refinitiv" املصدر: منصة معطيات السوق املالية

الرسم البياني 7: التوزيع القطاعي لعمليات التركيز االقتصادي برسم 2021 )حسب حجمها( 

 "Refinitiv" املصدر: منصة معطيات السوق املالية

ــة،  ــات املتحــدة األمريكي ــي الوالي ــز أساســا فـ ــات التركي ــة، متركــزت عملي ــة اجلغرافي مــن الناحي
وأوروبــا وآســيا واحمليــط الهــادئ. وتضاعفــت املعامــالت بالواليــات املتحــدة األمريكيــة تقريبــا بــني 
ســنتي 2020 و2021، مســجلة قيمــة قــدرت بنحــو 2.610 مليــار دوالر، أي مــا يعــادل نصــف 

الصفقات العاملية املنجزة من حيث القيمة. 
مــن جهتهــا، ســجلت املعامــالت بأوروبــا منــوا بلــغ 47 فـــي املائــة ليصــل إلــى 1.260 مليــار دوالر، 
ــي املائــة لتبلــغ  ــي آســيا واحمليــط الهــادئ بنســبة 37 فـ ــي حــني ازدادت املعامــالت املنجــزة فـ فـ

1.270 مليــار دوالر.
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الرسم البياني 8: التوزيع اجلغرافـي لعمليات التركيز االقتصادي برسم 2021 

  "Refinitiv" املصدر: منصة معطيات السوق املالية

وعالقــة بعمليــات التركيــز العابــرة للحــدود، ســجل تراجــع نســبي علــى ضــوء عــودة السياســات 
احلمائية فـي ظل سيادة حالة الغموض الناجمة عن األزمة الصحية.

وبــرزت الواليــات املتحــدة األمريكيــة باعتبارهــا أول ســوق مســتهدف عامليــا وكــذا فـــي مجــال 
اقتنــاء األصــول، ممــا مكنهــا مــن االســتحواذ علــى 50 فـــي املائــة مــن املعامــالت العامليــة فـــي 

كلــى املجالني. 
وفســرت أســباب هــذه الوضعيــة، علــى اخلصــوص، بخفــوت جاذبيــة الصــني التــي أعلنــت خــالل 
ســنة 2021 عن مخططها اخلماســي فـــي نخســته الربعة عشــرة، والذي يحمل إرادة اســتراتيجية  
تســعى لتنظيــم أشــد صرامــة لعــدة قطاعــات تعتبــر حيويــة لضمــان رفاهيــة ســكانها. ويتعلــق 

األمر أساسا بالتكنولوجيا املالية واملواد الغذائية والرعاية الصحية والعقار. 
الرسم البياني 9: األسواق الرئيسية املستهدفة بعمليات التركيز االقتصادي برسم 2021 

 "Dealogic" املصدر: منصة األسواق املالية
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الرسم البياني 10: أبرز املستحوذين برسم 2021 

 "Dealogic" املصدر: منصة األسواق املالية

عــالوة علــى مــا ســبق، متيــزت ســنة 2021 بتغيــر ســمات املقــاوالت التــي تبــادر إلــى القيــام 
بعمليــات التركيــز، إذ كانــت جــل العمليــات، فـــي مطلــع العقــد األول مــن القــرن احلادي والعشــرين، 
تنجــز مــن قبــل مقــاوالت حتركهــا أهــداف اقتصاديــة مختلفــة، مــن بينهــا تنويــع األنشــطة أو اقتنــاء 

احلصص السوقية. 

ــا النســبية  ــد أن حصته ــات. بي ــى إجنــاز هــذه العملي ــادرة إل ــى اجلهــات املب وطغــت املقــاوالت عل
وشــركات  االســتثمار  صناديــق  الســيما  املاليــني،  املســتثمرين  لصالــح  حــاد  بشــكل  تراجعــت 

 .)Special Purpose Acquisition Company( االستحواذ ذات األغراض اخلاصة

ويرجــع تاريــخ نشــأة هــذه الشــركات إلــى ســنوات التســعينات. وهــي عبــارة عــن شــركات مدرجــة 
ــام بهــدف جمــع أمــوال  ــاب الع ــى االكتت ــي اللجــوء إل ــي فـ ــا النهائ ــي البورصــة، ويكمــن غرضه فـ

موجهة القتناء أصول الشركات غير املدرجة فـي البورصة. 

وازدادت جاذبيــة هــذه الشــركات بصــورة ملحوظــة خــالل ســنة 2021. ومت ذلــك فـــي ســياق مالئــم 
لألســواق املاليــة، حيــث بلــغ معــدل منوهــا فـــي ســنة واحــدة 174 فـــي املائــة. كمــا بلــغ حجــم 
املعامــالت التــي أضحــت هــذه الشــركات تبــادر إلجنازهــا حوالــي 10 فـــي املائــة مــن القيمــة 

اإلجمالية العاملية لعمليات التركيز. 
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ثانيا: وضعية املنافسة على الصعيد الوطني 

واصلــت جائحــة كوفيــد- 19 تفشــيها فـــي ســنة 2021 مــع ظهــور طفــرات جديدة للفيــروس أفضت، 
على املستوى الصحي، إلى إعادة فرض بعض القيود وتوسيع نطاق حملة التطعيم ضده. 

ــب، فقــد  ــى العــرض والطل ــات الصدمــات عل ــب االقتصــادي، ورغــم اســتمرار مخلف ــي اجلان وفـ
ــا  ــط للخــروج منه ــدة لألزمــة بالتخطي ــف مــن االنعاكســات املمت ــى التخفي حرصــت احلكومــة عل

عبر تسريع االنتعاش الظرفـي للقطاعات واألنشطة اإلنتاجية وكذا تعزيز مرونة االقتصاد.

 وجتسدت إحدى املكونات األساسية لهذا التعافـــي فـــي متكني مختلف أسواق السلع واخلدمات 
مــن اســتعادة حالــة ســيرها الطبيعيــة. حيــث لــم يتوقــف ذلــك فقــط علــى دينامية العــرض والطلب، 
بــل ارتبــط أيضــا بتوافــر شــروط املنافســة الســليمة بــني املقــاوالت، وهــو مــا مــن شــأنه أن يعــود 

بالنفع على رفاه املستهلكني وعلى تنافسية املنظومة اإلنتاجية.  

وال ريــب أن املنافســة قــد مت اختبارهــا بشــدة فـــي ســياق األزمــة املذكــورة أعــاله. كمــا تظهــر ضمــن 
هذه املرحلة احلاسمة من منو االقتصاد املغربي كتحدي مهم للنموذج التنموي اجلديد.  

وتظهــر جميــع أولويــات اإلقــالع االقتصــادي متؤثــرة بالوضعيــة املرتبطــة باجلائحــة، حيــث تبقــى 
مرهونــة بدرجــة التســريع مــن وتيــرة عمليــة التلقيــح، وظهــور طفــرات جديــدة للفيــروس، وطبيعــة 

القرارات احلكومية املتخذة بشأن كيفية تدبير املخاطر الصحية. 

أ. مكانة املنافسة فـي النموذج التنموي اجلديد 

ــي  يســعى تقريــر النمــوذج التنمــوي اجلديــد الصــادر عــن اللجنــة اخلاصــة بالنمــوذج التنمــوي فـ
أبريــل 2021 إلــى إرســاء مقاربــة جديــدة لنمــوذج التنميــة فـــي بالدنــا، تصبــو لوضــع عالمــة بــارزة  

فـي مسار تنميته. 

وباختيــاره كشــعار "حتريــر الطاقــات واســتعادة الثقــة لتســريع وتيــرة التقــدم وحتقيــق الرفــاه 
للجميــع"، يشــكل هــذا امليثــاق الوطنــي املتجــدد التزامــا معنويــا يضــع "تصــورا مســتقبليا وطموحــا 

مشتركني"، كما يرسم "نهجا للتغيير" يجعل هذا التصور وهذا الطموح قابالن للتطبيق.  

يعتمــد النمــوذج التنمــوي اجلديــد علــى تطلعــات ناجتــة عــن تقــارب عــدة قــوى تســتمد روحهــا مــن 
الدستور باعتباره إطارا مرجعيا موحدا وجامعا. وتضم:  

حترير الطاقات عبر تقوية القدرات الفردية؛ 	 

ــاز الفــرص بشــكل أفضــل والتحكــم 	  ــم بهــدف انته ــي العال ــة فـ اســتباق التطــورات احلاصل
الفعال فـي املخاطر؛ 

نشر وتعميم املبادرات احمللية املبتكرة؛ 	 
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حتصني احلريات الفردية واجلماعية؛ 	 

ــة 	  ــة ومجــاالت الســيادة االقتصادي ــة للمســتويات الترابي ــة املوجه ــل التحــوالت الهيكلي تفعي
والغذائية والطاقية والرقمية؛ 

توفيــر أرضيــة لترســيخ االنتمــاء اجلماعــي الــذي يربــط األجيــال فيمــا بينها ويعبــئ الطاقات 	 
رغم تنوعها. 

وسلكت املقاربة التي نهجتها اللجنة اخلاصة بهدف إعداد هذا النموذج ثالث مراحل شملت: 

1. إجراء تشخيص عام لتحديد االنشغاالت والتطلعات؛ 

2. الصياغة التشاركية للحلول وحتديد آليات التغيير؛ 

3. صقل اخلطوط العريضة للنموذج اجلديد ومراعاة تداعيات األزمة الصحية. 

وينطــوي مصطلــح "املنافســة"، الــذي ورد ذكــره 18 مــرة فـــي التقريــر العــام، علــى دالالت مختلفــة 
وإيحــاءات متعــددة. وقــد أشــير إليــه أحيانــا ارتباطــا ببعــده الدولــي، وهــو مــا يبــرز أهميــة تعزيــز 
قانــون املنافســة قصــد إدمــاج املغــرب فـــي االقتصــاد العاملــي عــن طريــق اســتقطاب االســتثمارات 

األجنبية املباشرة أو اقتحام األسواق األجنبية. 

ــر العــام أن غيــاب شــروط ممارســة املنافســة يشــكل  ــة، اعتبــر التقري مــن وجهــة النظــر القانوني
عائقــا نســقيا وعقبــة أمــام حتقيــق التنميــة. كمــا يعتبرهــا أحــد املبــادئ األساســية لإلطــار املرجعي 

اجلديد للتنمية. 

فـــي هــذا الســياق، أظهــر التقريــر ضمنيــا مفهــوم املنافســة  كمحــور جوهــري فـــي عمليــة التحــول، 
ميكــن مــن إرســاء دعائــم "اقتصــاد منتــج ومتنــوع قــادر علــى خلــق قيمــة مضافــة ومناصــب شــغل 
ذات جــودة ")الصفحــة 72( ويســاهم فـــي تقويــة الرأســمال البشــري، ودعــم قــدرة املجــاالت 

الترابية على التكيف باعتبارها فضاءات لترسيخ التنمية. 

ويســتحظر مجلــس املنافســة، انطالقــا مــن خالصــات هــذا التقريــر العــام، مجموعة من اإلشــارات 
حــول  التركيبــة  التــي ينبغــي أن تكتســيها سياســة املنافســة، والــدور الواجــب إســناده للمجلــس فـــي 

إطار هذه الدينامية اجلديدة. 

1. عصرنة سياســة املنافسة 

حــدد التقريــر العــام للنمــوذج التنمــوي اجلديــد اخلصائــص التاريخيــة لسياســة املنافســة املعتمــدة 
باملغــرب بالنظــر ألهدافهــا ومراميهــا، إذ أشــار إلــى أن " االقتصــاد الوطنــي ليــس مفتوحــا ومحــررا 

بالقدر الكافـي ويفيد مصالح اقتصادية قائمة ويحمي حاالت الريع. " )صفحة 30(.
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وقد فسرت هذه املالحظة بترابط ثالثة عوامل، شملت:  

صعوبــة ولــوج فاعلــني جــدد إلــى الســوق بســبب وجــود حواجــز حتــول دون املزاولــة فـــي بعــض . 1
القطاعــات، والناجمــة عــن وضعيــات لالحتــكار اجلزئــي وممارســات منافية لقواعد املنافســة. 
كمــا ذكــر التقريــر احلواجــز ذات الصبغــة التنظيميــة، مــن قبيــل املقتضيــات التنظيميــة املعقــدة 
أو وجــود اتفــاق ضمنــي بــني الفاعلــني فـــي القطاعــني العــام واخلــاص فـــي مجــال منح الرخص 

أو فـي الولوج إلى موارد عقارية ومالية؛ 
وجــود فضــاء اقتصــادي يحافــظ بشــكل منتظــم علــى املصالــح اخلاصــة، وصيانــة التواطــؤات . 2

والتفاهمات والريع غير املستحق؛ 
وجــود قطــاع غيــر مهيــكل تتســع رقعتــه تدريجيــا وميــارس منافســة غيــر نزيهــة جتــاه القطــاع . 3

املهيكل، مما يتسبب فـي اختالالت اقتصادية جسيمة فـي األسواق ويدمر القيمة املضافة. 
ومــن مت، تبــرز أهميــة سياســة املنافســة والتحديــات التــي تفرضهــا، ليــس فقــط اعتبــارا لتطبيقهــا 
الفعلــي، بــل أيضــا لقدرتهــا علــى ضمــان التــوازن املناســب بــني ضبــط قــوة الســوق وحتقيــق هــدف 

الفعالية االقتصادية.  
فـــي هــذا اإلطــار، أوصــى التقريــر العــام حــول النمــوذج التنمــوي اجلديــد بتركيبــة جديــدة لسياســة 

املنافسة متتد إلى مختلف رافعات التحول التي مت تضمينها فـي مرجعية التنمية، وهي: 
ــة 	  ــي مجــال املقاول ــر الطاقــات فـ التحــول اإلنتاجــي للقطــاع اخلــاص، حيــث يقتضــي "حتري

املســتوى االقتصــادي"        الفــرص علــى  تكافــؤ  اعتمــاد قواعــد تضمــن  واملبــادرة اخلاصــة 
)صفحة 65(. فـــي الواقع، ال ميكن بناء قطاع خاص يتمتع بحس مقاوالتي ويتسم باالبتكار، 
وقــادر علــى املجازفــة واستكشــاف فــرص جديــدة، واقتحــام قطاعــات وأســواق جديــدة، 

ومواجهة املنافسة على الصعيد الدولي، من دون توفير شروط ممارسة منافسة نزيهة. 
ــث يســتلزم حتســني القــدرة التنافســية للمؤسســات 	  ــة، حي ــة للدول سياســة املســاهمة املالي

واملقــاوالت العموميــة ومتوقعهــا كمحــرك للتنميــة االقتصاديــة "القيــام بعمليــة إعادة هندســة 
تنظيميــة بهــدف فصــل األنشــطة املتعلقــة باالحتــكارات الطبيعيــة عــن األنشــطة التــي ميكــن 
فتحهــا للمنافســة والســتثمارات القطــاع اخلــاص باعتبــاره فاعــال إلــى جانــب الدولــة" 

)صفحة 74(. 

الطلبيــات العموميــة، حيــث أن صــون مبــادئ املنافســة ســيمكن القطــاع العــام مــن أن يصبــح 	 
دافعــة لتحــول إنتاجــي يوفــر "فرصــا لتنويــع اإلنتــاج لصالــح املقــاوالت الوطنيــة والرفــع مــن 
مســتواها" )صفحــة 81(. واقتــرح التقريــر، فـــي هــذا الصــدد، إحــداث "إطــار لتحفيــز 
ومواكبــة القطــاع العــام علــى االمتثــال ملبــدأ األفضليــة الوطنيــة، وعلــى دمــج أهــداف التحــول 
ــى  ــر االجتماعــي والبيئــي كمعاييــر أساســية إلســناد الصفقــات، وعل ــي، وعامــل اآلث الهيكل
ــى  حتصيــص أفضــل للصفقــات بالشــكل الــذي يشــجع املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة عل
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ــى شــفافية الصفقــات  ــق نفــس األمــر عل ــا" )الصفحــة 81 مكــررة(. وينطب تقــدمي عروضه
العمومية التي يتعني تعزيزها لضمان املساواة فـي املعاملة إزاء املتنافسني. 

احلكامــة االقتصاديــة التــي يتطلــب حتســينها ضمــان مزيــد مــن الشــفافية فـــي منــح 	 
اإلعفــاءات الضريبيــة واإلعانــات العموميــة، وفـــي إســناد الصفقــات العموميــة، وذلــك فـــي 

إطار مبادئ املنافسة احلرة واملشروعة وتقليص حاالت تنازع املصالح. 

ضبــط القطاعــات االســتراتيجية، والتــي وجــب تعزيزهــا فـــي قطاعــات املاليــة واالتصــاالت 	 
والطاقــة، وتوســيع نطاقهــا لتشــمل قطاعــات أخــرى علــى غــرار املــاء والنقــل والعقــار، بــل 
وحتــى التعليــم، وعمومــا "كل قطــاع آخــر يكتســي فيــه فســح املجــال للمبــادرة احلــرة وتعــدد 
ــق مزيــد مــن القيمــة"  املتدخلــني مســألتني ضروريتــني إلرســاء إطــار تنافســيي مالئــم خلل
)صفحــة 65(. وعليــه، ســلط التقريــر العــام الضــوء علــى جملــة مــن املتطلبــات التــي متليهــا 

بعض القطاعات فـي مجال ضبط األسواق، من ضمنها: 

- قطــاع الطاقــة الــذي يتطلــب إصالحــا عميقــا يرتكــز، مــن بــني أمــور أخــرى، علــى 
الفصــل بــني مهــام مختلــف املتدخلــني فـــي القطــاع، وهــم املنتجــون واملكلفــون بالنقــل 
واملوزعــون، وعلــى التحريــر املســؤول للقطــاع عــن طريــق الفتــح الفعلــي مليــدان إنتــاج 

الطاقات اخلضراء فـي وجه املنافسة؛ 

- القطــاع البنكــي الــذي يواجــه حتــدي ضمــان أكبــر قــدر مــن شــروط ممارســة املنافســة 
بهــدف تشــجيع ولــوج فاعلــني جــدد ســواء لألنشــطة املاليــة التقليديــة أو لألنشــطة األكثــر 
ابتــكارا، الســيما املرتبطــة مبيــدان التكنولوجيــا املاليــة، وهــو مــا ســيفضي إلــى تكاثــر 

األطراف الفاعلة وتنويع آليات متويل االقتصاد فـي السياسات النقدية والبنكية؛ 

ــي مجــال  - القطــاع الصيدلــي الــذي يســلتزم ضمــان مزيــد مــن الشــفافية والصرامــة فـ
تقنــني املســاطر ذات الصلــة بــاإلذن بالعــرض فـــي الســوق بهــدف توفيــر شــروط ممارســة 

منافسة نزيهة بني الفاعلني، وتشجيع صناعة محلية تنافسية موجهة لألدوية اجلنيسة؛ 

- قطــاع االتصــاالت الــذي يقتضــي الرفــع مــن مســتوى املنافســة فـــي ســوق الصبيــب 
العالــي لألنترنيــت الثابــت واحملمــول، مــن خــالل فســح املجــال لولــوج فاعلــني جــدد فـــي 
مجــال البنيــات التحتيــة أو تقــدمي خدمــة الولــوج إلــى األنترنيــت، وحتــت املراقبــة الفعليــة 

للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت؛ 

ومــن حيــث اجلوهــر، أضحــى مهمــا أن يضمــن ضبــط القطاعــات املذكــورة ولوجــا سلســا 
إليهــا بالنســبة للمســاهمني احملتملــني وكــذا توفيــر خدمــة ذات جــودة لصالــح املقــاوالت، 
ــن  ــر مجموعــة م ــرز التقري ــي هــذا الســياق، أب ــا. فـ ــا أو حجمه ــا كان محــل إقامته كيفم
اإلشــكاليات البنيويــة ذات الصلــة، مــن بينهــا حتســني ولــوج املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة 

للقروض البنكية، وولوج املقاوالت إلى التكنولوجيا الرقمية فـي املناطق األقل منوا.
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2. مجلس املنافســة فـــي النموذج التنموي اجلديد 
شــددت املقاربــة املعتمــدة فـــي التقريــر العــام للنمــوذج التنمــوي اجلديــد علــى ضــرورة تعزيــز أدوار 
ســلطات الضبــط املســتقلة، باعتبارهــا ضــرورة ملحــة لضمــان ســير شــفاف للســوق يقــوم علــى 

مبدأ املنافسة احلرة واملشروعة. 
وينــدرج هــذا املتطلــب فـــي إطــار مــن الثقــة واملســؤولية، تتمتع فيه مؤسســات احلكامــة االقتصادية 
ــس املنافســة مــن ضمــن  ــام مجل ــر الع ــر التقري ــي هــذا الســياق، اعتب ــة. فـ باالســتقاللية والفعلي
املؤسســات املشــاركة والســاهرة علــى ترســيخ دولــة احلــق والقانــون واحلكامــة اجليــدة، واملنتظــر 

منها القيام باملهام املوكولة إليها، طبقا ألحكام الدستور. 
فـــي هــذا الشــأن، لــم يغفــل التقريــر التذكيــر بــأن البيئــة التــي تطــورت فيهــا هــذه املؤسســة 
الدســتورية لــم يتــم إســنادها بالوســائل الكافيــة حملاربــة املمارســات ذات الصلــة باالتفاقــات 
واالســتغالل التعسفـــي لوضــع مهمــني، ممــا انعكــس ســلبا علــى شــفافية األســواق وأحلــق ضــررا 
ــي الســابق دون أداء  ــت فـ ــي حال ــة احلواجــز الت ــي، بإزال ــة. وأوصــى، بالتال ــة املقاوالتي بالدينامي

مهامها، وعلى رأسها آجال معاجلة امللفات احملالة عليها. 
ــات مــن شــأنها متكــني  ــن الرافع ــر مجموعــة م ــل هــذه اإلكراهــات، جــرد التقري ــه بثق ــا من ووعي
مجلــس املنافســة مــن املســاهمة بشــكل فعــال فـــي ضمــان حســن ســير األســواق، واحلــد مــن 

حواجز الدخول، وزجر االتفاقات غير املشروعة. 
ــي الواقــع، مبمارســته لكافــة املهــام املنوطــة بــه ســيكون مجلــس املنافســة قــادرا علــى التصــدي  فـ
للممارســات الضــارة باالقتصــاد الوطنــي والتــي تســتمر فـــي التفشــي، ويتــم ذلــك، اســتنادا للتقريــر، 

من خالل: 
اكتساب الكفاءات وتقويتها؛ 	 
البحــث 	  الفعليــة لصالحيــة  املمارســة  مــن  عبــر متكينهــا  املؤسســة  اســتقاللية  ترســيخ 

والتحقيق وكذا الزجر؛ 
تقويــة اإلطــار القانونــي عبــر إمــداده بالوســائل واخلبــرة الالزمــة، وتفضيــل معاييــر النزاهــة 	 

واالستقاللية فـي تعيني أعضاء املجلس؛ 
إرســاء إطــار قانونــي واضــح وواعــي باملعاييــر الدوليــة فـــي املجــاالت ذات الصلــة بالولــوج 	 

إلى املعلومة ومحاربة حاالت تضارب املصالح.
ب. دينامية العرض والطلب فـي سياق اإلنعاش ما بعد كوفيد- 19 

بعــد انقضــاء عــام 2020، الــذي اتســم بوقــوع صدمــات هامــة ومتزامنــة علــى مســتوى العــرض 
ــى املــدى  ــب االجماليــني عل ــت العــرض والطل ــي جــل أســواق الســلع واخلدمــات، جعل ــب فـ والطل
القصيــر يبلغــان مســتويات أدنــى مــن تلــك احملــددة مــن قبــل النــاجت الداخلــي اإلجمالــي املمكــن، 
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دخــل االقتصــاد املغربــي فـــي ســنة 2021 مرحلــة االنتعــاش علــى أمــل حتقيــق قفــزة متكــن 
القطاعات اإلنتاجية من استعادة وضعياتها قبل اندالع األزمة الصحية.  

فـــي هــذا الصــدد، وجــب التذكيــر أن جهــود حتقيــق االســتقرار التــي قادتهــا احلكومــة فـــي 
2020 قــد مكنــت مــن التحكــم فـــي معــدل التضخــم، وإن كان ذلــك نتيجــة طبيعيــة خلفــوت 

النشاط االقتصادي. 
وقــد كان ذلــك ممكنــا بفضــل التدابيــر التــي اتخــذت لضمــان وفــرة الســلع واخلدمــات األساســية. 
ســواء تلــك املتعلقــة بامليزانيــة، خاصــة إعــادة جدولة الضرائــب ومنح اإلعانات للمقاوالت واألســر، 
وتلــك ذات صبغــة نقديــة، عــن طريــق تخفيــض ســعر الفائــدة الرئيســي وســعر الفائــدة املتــداول 

بني البنوك واملفروض من قبل البنك املركزي. 
1. الدينامية الشــاملة لألسواق

القيمــة املضافــة باحلجــم                ملعــدل منــو  الوطنــي مســتوى  2021، ســجل االقتصــاد  فـــي ســنة 
بلــغ 7,9 فـــي املائــة كتغيــر ســنوي، وذلــك حســب معطيــات املندوبيــة الســامية للتخطيــط9، ويعــزى 
ذلــك إلــى ارتفــاع القيمــة املضافــة الفالحيــة بنســة زائــد 17,8 فـــي املائة، واألنشــطة غيــر الفالحية 

بنسبة زائد 6,6 فـي املائة. 
واســتهل النشــاط االقتصــادي عــام 2021 وهــو فـــي وضــع يتســم بآفــاق واعــدة، مســتفيدا مــن فتــح 
احلــدود، والرفــع شــبه الكامــل للقيــود املفروضــة علــى تنقــل األشــخاص، وإطالق حملــة التلقيح ضد 

فيروس كوفيد-19. ثم سجل بعد ذلك تطورا بطيئا خالل الفصلني األخيرين من السنة. 
وترجع أسباب هذا املسار إلى عاملني: 

"تأثير االســتدراك أو التعويض" )effet de ratrappage( الذي حدث بعد االنكماش امللحوظ . 1
للنشــاط االقتصــادي فـــي 2020، وهــو مــا يفســر االنتعــاش الهــام الــذي ســجلته القيمــة 
املضافــة فـــي الفصــل األول مــن 2021. غيــر أن هــذا التفاعــل امليكانيكــي إلعــادة تكيــف 
العــرض والطلــب بــدأ ينحســر ابتــداء مــن الفصــل الثانــي مــن الســنة، ممــا أدى إلــى كبــح 

الدينامية الشاملة لألسواق؛  
التدابيــر التــي اعتمدتهــا احلكومــة نهايــة ســنة 2020 فـــي إطــار قانــون املاليــة لســنة 2021، . 2

والتــي اســتهدفت معاجلــة تداعيــات الركــود، عــن طريــق تعزيــز مرونــة العرض وحتفيــز الطلب. 
وقد ساهمت التدابير املتخذة فـي حماية عدة قطاعات اقتصادية من مخاطر الركود. 

وعالقــة بالتحليــل املنفصــل للقطاعــات اإلنتاجيــة، تشــير معطيــات املندوبيــة الســامية للتخطيــط 
إلــى غيــاب انتعــاش اقتصــادي شــمولي، وهــو مــا يعكــس تغيــرات متفاوتــة حســب القطاعــات أو 

الفروع )أنظر اجلدول 2(. 
للتخطيــط                                 الســامية  املندوبيــة  طــرف  مــن  نشــرها  مت  التــي   2021 لســنة  الوطنيــة  للحســابات  املؤقتــة  النتائــج  إلــى  اســتنادا  املعطــى  هــذا  حتيــني  مت    9

.2022 يونيــو   03 بتاريــخ 
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ن الدرهم )2019-2021(
مبالي

حلجم حسب القطاعات 
ضافة من حيث ا

متثيل حراري للقيمة امل
جلدول 2: خريطة 

ا

صــة األســواق املاليــة
صــدر: من

امل

جلــدول: لــكل قطــاع انتاجــي 
مفتــاح ا
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تعــززت القيمــة املضافــة باحلجــم املتعلقــة باألنشــطة األوليــة )مــع األخــد بعــني االعتبــار قطــاع 
الصيــد البحــري( بأزيــد مــن 17,7 فـــي املائــة خــالل ســنة 2021، مدعومــة بإحــدى أفضــل املواســم 

الفالحية التي عرفها املغرب خالل العقد األخير.

ــي هــذا الصــدد، إلــى الزيــادة التــي ســجلها اإلنتــاج النباتــي، ســواء تعلــق  ومــن املهــم اإلشــارة، فـ
األمــر مبحاصيــل احلبــوب أو باخلضــروات املوســمية أو حتــى باألشــجار املثمــرة. حيــث اســتفادت 
مــن التســاقطات املطريــة الهامــة التــي شــهدتها البــالد، ومــن تنامــي الطلــب القــادم مــن الصناعــات 

احمللية املتخصصة فـي الصناعات الغذائية. 

وازدادت نســبة إنتــاج الثــورة احليوانيــة أيضــا بفضــل الرفــع مــن مســتوى إنتــاج الدواجــن، والتكثيــف 
مــن عمليــات جمــع احلليــب، التــي صــارت متاحــة بفضــل اســتئناف اإلنتــاج احمللــي ألعــالف األبقــار 

احللوب، مثل الشعير ولب البنجر اجلاف. ومن جهته، استقر معدل إنتاج اللحوم احلمراء. 

إضافــة إلــى ذلــك، اســتعاد قطــاع الصيــد البحــري ديناميتــه بشــكل نســبي مقارنــة بالفتــرة التــي 
ســبقت انــدالع األزمــة الصحيــة، علــى الرغــم مــن ضعــف تطــور حجــم عمليــات التفريــغ املرتبطــة 
بالصيــد الســاحلي والتقليــدي لبعــض األنــواع مــن األســماك، كاألســماك البحريــة، مــن جهــة، 

وتراجع الطلب اخلارجي على معلبات األسماك واألسماك الطازجة، من جهة ثانية. 

مــن جهتهــا، ســجلت األنشــطة الثانويــة، فـــي مجملهــا، ديناميــة إيجابيــة، فـــي ســيرورة االنتعــاش 
امللحوظ املسجل فـي الفصل الثالث من سنة 2020 بعد إعادة فتح وحدات اإلنتاج. 

فـــي هــذا الصــدد، ســجلت القيمــة املضافــة للصناعــات التحويلية مســتويات أعلى ممــا حتقق خالل 
ســنتي 2020 و2019 بنســبة بلغت 7,9 فـــي املائة و1,1 فـــي املائة على التوالي. وبهذا التطور مثلت 
ــم أن مخطــط  ــع العل ــي، م ــي اإلجمال ــاجت احملل ــن الن ــة م ــي املائ ــا يناهــز 16 فـ هــذه الصناعــات م

التسريع الصناعي 2023-2021 يهدف إلى الوصول إلى 23 فـي املائة من  هذا الناجت.

ضمن هذه الدينامية: 

أبانــت الصناعــات الغذائيــة إشــارات مهمــة للتعافـــي مــن األزمــة، إذ بلغــت القيمــة املضافــة 	 
املســجلة  فـــي عــام 2021 نســبة أعلــى مــن 6,9 فـــي املائــة مــن تلــك املســجلة ســنة 2019. 
وحتقــق ذلــك بفضــل انتعــاش الطلــب اخلارجــي علــى الفواكــه واخلضــراوات املعلبــة، رغــم 
ــد  ــى الصعي ــر عل ــدن القصدي ــب ومع ــة والصل ــوت النباتي ــي أســعار الزي ــاع احلــاد فـ االرتف

الدولي، والتي انعكست بشكل ملموس على تكاليف اإلنتاج؛ 

ســجلت الصناعــات امليكانيكيــة واملعدنيــة واإللكتروميكانيكيــة، ســنة 2021، انتعاشــة هامــة 	 
مــن حيــث القيمــة املضافــة باحلجــم )بنســبة فاقــت 15,4 فـــي املائــة حســب التغيــر ســنوي(، 
مســتفيدة مــن ارتفــاع الطلــب اخلارجــي علــى األجهــزة اإللكترونيــة واألســالك والكابــالت 
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ــم  ــة ل ــر أن هــذه الدينامي ــار الســيارات الســياحية. غي ــة، وكــذا أجــزاء وقطــع غي الكهربائي
تكن كافية الستعادة املستوى املسجل فـي 2019، والذي  يظل أعلى بنسبة 10,4 فـي املائة؛ 

أظهــرت الصناعــات الكيماويــة وشــبه الكيماويــة بــوادر أكبــر للتعافـــي بالنظــر إلــى األزمــة 	 
أعلــى                نســبة   2021 ســنة  احملققــة  باحلجــم  املضافــة  القيمــة  بلغــت  حيــث  احلاليــة، 
بـــ 9,1 فـــي املائــة مــن تلــك التــي ســجلت ســنة 2019. فـــي هــذا الصــدد، تبــرز معطيــات 
ــادة  ــة، إذ ســجل زي التجــارة ااخلارجيــة مرونــة كبيــرة يظفــر بهــا فــرع الصناعــة الكيماوي
وحمــض  والكيميائيــة  العضويــة  األســمدة  الســيما  صادراتــه،  قيمــة  فـــي  ملحوظــة 
الفوســفوريك، مبتوســط منــو ربــع ســنوي بلــغ 20,1 فـــي املائــة و17,1 فـــي املائــة علــى 

التوالي )أنظر الرســم البياني 11(. 

الرسم البياني 11: تطور الصادرات بقيمة مليار درهم لبعض املنتجات الرئيسية )2020-2021( 

املصدر: أعد استنادا إلى معطيات مكتب الصرف 

مــن جهــة أخــرى، ســجلت القيمــة املضافــة لقطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة معــدل منــو 
إيجابــي، بزيــادة بلغــت 17,4 فـــي املائــة مقارنــة مبــا ســجل فـــي 2020 و7 فـــي املائــة مقارنــة مبــا 
حتقــق فـــي 2019، وذلــك علــى الرغــم مــن تباطــؤ منــو مبيعــات اإلســمنت، بســبب تصاعــد 
ــة ســحق وتســخني احلجــر  ــي عملي ــا أساســيا فـ ــد مكون ــذي يع ــا وال ــوك النفــط عاملي أســعار ك
اجليــري، مــن جهــة، وارتفــاع قــروض الســكن والقــروض املمنوحــة لإلنعــاش العقــاري بشــكل 

معتــدل نســبيا، من جهة ثانية.  

ــي القيمــة املضافــة باحلجــم  ــادة فـ وســجلت أنشــطة القطــاع الثالثــي ديناميــة أقــل إيجابيــة، بزي
نسبتها 5 فـي املائة مقارنة بسنة 2020، لكن بتراجع نسبته 2 فـي املائة مقارنة بسنة 2019.
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وفـــي هــذا الشــأن، اســتمر قطــاع الســياحة فـــي حتمــل تداعيــات األزمــة الصحيــة، حيــث ســجلت 
ــة  ــدالع األزم ــل ان ــه احلــال قب ــة مبــا كان علي ــدات الســفر10 مســتويات جــد منخفضــة مقارن عائ
)انظــر الرســم البيانــي بعــده(، وذلــك رغــم تخفيــف القيــود الصحيــة خــالل الفتــرة الصيفيــة 

والذي نتج عنه حتسن نسبي فـي عدد السياح الوافدين على اململكة وفـي ليالي املبيت. 

وانعكســت هــذه الوضعيــة ســلبا علــى القيمــة املضافــة باحلجــم املتعلقــة بقطــاع الفنــادق واملطاعــم، 
التــي تواصــل منحناهــا التنازلــي املســجل منــذ فــرض احلجــر فـــي مــارس 2020، وذلــك بتســجيلها 
ــه،  ــي العــام قبل ــة باملســتوى احملقــق فـ ــة، مقارن ــي املائ ــي 2021 ناقــص 2,8 فـ ــغ فـ معــدل منــو بل

وناقص 54,1 فـي املائة مقارنة مبا سجل فـي 2019. 

الرسم البياني 12: تطور عائدات السفر مبالين الدراهم )2017-2021( 

املصدر: أعد استنادا إلى معطيات مكتب الصرف 

ــة القطاعــات املعرضــة لألزمــات بشــكل  ــز حماي ــة ضــرورة تعزي تعكــس هشاشــة األنشــطة الثالث
دوري، عن طريق إرساء آليات للتخفيف من تداعياتها، على غرار صناديق الضمان. 

وال يقتصــر دور هــذه الصناديــق علــى مواكبــة القطاعــات التــي تئــن حتت وطأة الصدمات فحســب، 
بــل تــروم أيضــا متويــل انتعاشــها عــن طريــق توفيــر خيــارات للتمويــل أو حلــول لنقــل املخاطــر إلــى 

أطراف ثالثة )مثل شركات التأمني أو إعادة التأمني أو بنوك أو مستثمرين آخرين(.  

مــن جهــة أخــرى، يعتبــر قطــاع النقــل مــن بــني القطاعــات التــي لــم تتعافــى متامــا مــن تداعيــات 
األزمــة الصحيــة. فبالرغــم مــن حتســنها خــالل ســنة 2021 بـــ 0,8 فـــي املائــة حســب التغيــر 
الســنوي، ظلــت القيمــة املضافــة باحلجــم  لهــذا القطــاع مســتقرة فـــي حــدود ناقــص 27 فـــي املائــة 

مقارنة باملستوى احملقق فـي 2019. 

10 يتعلق األمر بالنفقات التي يسددها املسافرون الدوليون فـي بلدان االستضافة، مبا فيها أداء مصاريف النقل الدولي لشركات النقل الوطنية.
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وترجــع أســباب صعوبــة تعافـــي هــذا القطــاع إلــى الهبــوط التنازلــي ألنشــطة املوانــئ داخــل املرافئ 
التــي تســيرها الوكالــة الوطنيــة للموانــئ، والناجــم عــن صعوبــات اإلمــدادات فـــي مختلــف األســواق 
ــادة الفوســفاط،  ــع، الســيما بالنســبة مل ــل الســككي للبضائ ــود نشــاط النق ــى جم ــم إل ــة، ث الدولي
مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن ســنة 2020، عــالوة علــى عــدم اســتقرار نشــاط النقــل اجلــوي النــاجت 
عــن تقلبــات حركــة النقــل الدولــي للمســافرين، والــذي لــم يتــم جتــاوزه عبــر حتســن خدمــات 

الشحن اجلوي. 

علــى ضــوء هــذا التطــور الشــامل والديناميــة املتباينــة التــي شــهدتها األســواق، ال ميكــن اإلقــرار بأن 
شــروط االنتعــاش االقتصــادي قــد جــرى اســتيفاؤها بالكامــل. فوفقــا لتوقعــات املنظمــات الدوليــة 
وعــدة وكاالت التصنيــف االئتمانــي، يســتبعد اســتعادة النمــو الــذي كان ســائدا قبــل انــدالع األزمــة 

الصحية قبل حلول عام 2023، بسبب استمرار القيود املفروضة، خاصة، على احلدود. 

2. محددات العرض 

فـــي ســنة 2021، اســتمرت تداعيــات األزمــة الصحيــة فـــي اإلرخــاء بظاللهــا علــى عــرض الســلع 
واخلدمات فـي األسواق املختلفة، نتيجة إلنتاج إجمالي أدنى من مستواه احملتمل. 

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن مســتوى اإلنتــاج ســنة 2020 كان قــد تقلــص بنســبة 5,6 فـــي املائــة مقارنــة 
ــي  ــه فـ ــغ هــذا االنخفــاض ذروت ــة. وبل ــرا بانعكاســات األزمــة الصحي مبــا حتقــق ســنة 2019، متأث
قطاعــي الفندقــة واملطعمــة والنقــل، مســجال معــدالت بلغــت ناقــص 55,5 فـــي املائــة وناقــص        

32,9 فـي املائة على التوالي. 

وتراجع االســتهالك الوســيط بنســبة 6,9 فـــي املائة مقارنة باملســتوى املســجل فـــي 2019. وتذيل 
قطاعــا الفنــادق واملطاعــم والنقــل، مــرة أخــرى، الترتيــب بتســجيلهما أدنــى املســتويات، بلغــت 

ناقص 55,9 فـي املائة وناقص 37,6 فـي املائة على التوالي. 

وتعــزى هــذه التطــورات إلــى القيــود املفروضــة علــى العــرض مــن جهــة، خاصــة احلواجــز التــي 
كانــت ســائدة فـــي وحــدات اإلنتــاج واحلجــر الصحــي الــذي خضــع لــه العمــال والتوقــف اجلزئــي 
ألنشــطة التجــارة الدوليــة. ومــن جهــة ثانيــة إلــى اضطــراب الطلــب املتوقــع، والــذي ميكــن إســناده 

باألساس النخفاض املداخيل وكذا للمحددات املقيدة لالستثمار. 

ــاج الــذي كان ســائدا قبــل انــدالع  ــم تتمكــن البــالد، خــالل 2021، مــن اســتعادة مســتوى اإلنت ول
األزمــة الصحيــة، علــى الرغــم مــن تدابيــر السياســة االقتصاديــة الظرفيــة املتخــذة إلنعــاش 
العــرض، والتــي اســتهدفت أساســا تخفيــف القيــود املفروضــة علــى املقــاوالت، ومتويــل متطلبــات 

األموال املتداولة اخلاصة بها.  

وانطبــق نفــس األمــر علــى االســتهالك الوســيط، الــذي شــهد انخفاضــا مضاعفــا خــالل 2021 
متأثرا بضعف سالسل اإلمدادات على الصعيدين الوطني والدولي. 
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ويخفـــي االنكمــاش املســتمر ملســتويات اإلنتــاج واالســتهالك الوســيط تباينــات بــني مختلــف فــروع 
االقتصاد ذات الصلة بإمكانيات استغالل العمليات اإلنتاجية. 

1.2 الشكوك احمليطة مبحددات العرض 
اتخــذت العوامــل التــي تؤثــر علــى ديناميــة العــرض ثــالث أوجــه، شــملت فـــي نفــس الوقــت تعبئــة 
القــدرات اإلنتاجيــة، والتحكــم فـــي تكاليــف الوحــدة اإلنتاجيــة مــن طــرف املقــاوالت، وأيضــا 

نطاق"التدمير اخلالق" للمقاوالت. 
1.1.2 استئناف جزئي لألنشطة اإلنتاجية 

لــم تتمكــن عــدة أنشــطة إنتاجيــة مــن العــودة إلــى ســيرورة العمــل العاديــة التــي كانــت عليهــا علــى 
الرغــم مــن إقــدام احلكومــة علــى تخفيــف القيــود املفروضــة. فـــي الواقــع، وبســبب ســيادة حالــة 
الغمــوض بشــأن تطــورات اجلائحــة، اشــتغلت عــدة قطاعــات بوتيــرة متقطعــة، متأثــرة بعجزهــا عــن 

تعبئة طاقاتها البشرية بالشكل الكامل أو بصعوبة استعادة تنظيم فعال للعمليات اإلنتاجية. 
وإذا كانــت األنشــطة الثانويــة قــد اســتعادت ديناميــة اشــتغال مشــابهة نســبيا لتلــك التــي ســادت 
قبــل تفشــي اجلائحــة، وذلــك بعــد تســجيلها لركــود قصيــر وواســع النطــاق خــالل فتــرة احلجــر 
الصحــي، فــإن أنشــطة القطــاع الثالثــي ظلــت فـــي حالــة هبــوط، الســيما القطاعــات التــي تعــرف 
احتــكاكا جســديا متواثــرا مثــل قطاعــات الفنــادق واملطاعــم ونقــل املســافرين، واألنشــطة الترفيهية 

والرياضية، والتي عانت من حركية مقيدة فرضتها التدابير االحترازية املرتبطة باجلائحة.  
ووفقــا ملعطيــات االســتقصاء الشــهري حــول الظرفيــة الصناعيــة املنجــز مــن قبــل بنــك املغــرب، 
اســتعادت نســبة اســتخدام القــدرات اإلنتاجيــة، خــالل ســنة 2021، املعــدالت املســجلة قبــل انــدالع 
ــي 2020. غيــر أنهــا دخلــت فـــي حالــة عــدم اســتقرار  األزمــة، بعــد تســجيلها لركــود ملمــوس فـ

بسبب الرفع غير املكتمل للقيود )انظر الرسم البياني بعده(. 
الرســم البيانــي 13: التطــور الشــهري لنســبة اســتخدام الطاقــات اإلنتاجيــة فـــي مجــال الصناعــة 

 )2019-2021(

املصدر: أعد استنادا إلى االستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية لبنك املغرب 



-67-

التقرير السنوي 2021 

ال ريــب أن إعــادة بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة فـــي ســياق األزمــة ال زال يشــكل التحــدي البــارز 
واملتواصــل الــذي تواجهــه عــدة مقــاوالت مغربيــة، وهــو مــا يســتدعي االســتخدام الكامــل خلطــوط 
اإلنتــاج ليــس فقــط مــن أجــل إمــداد األســواق احملليــة، بــل أيضــا بهــدف حتقيــق فوائــض متكــن مــن 

تنمية أنشطة التصدير. 
2.1.2  ارتفاع  تكاليف اإلنتاج 

خلفــت صدمــات العــرض والطلــب خــالل ســنة 2021 انعكاســات شــديدة علــى تكاليــف اإلنتــاج 
ــاد، وقــد فــرض هــذا  ــر معت ــة بشــكل غي ــى مســتويات مرتفع ــا إل ــي وصوله للوحــدة، تســببت فـ
ــا علــى التكاليــف اجلاريــة للمقــاوالت وعلــى قدرتهــا علــى إعــادة االســتثمار ممــا  االرتفــاع عبئ
ــى  ــة. عــالوة عل ــا األســواق اخلارجي ــي األســواق، مبــا فيه ــا املنافســة بشــكل أفضــل فـ ــح له يتي
ذلــك، دفــع تقلــص هوامــش الربــح بعــدة مقــاوالت إلــى التفكيــر فـــي رفــع األســعار بهــدف 

امتصاص اخلسارة فـــي املداخيل. 

وبــدا ارتفــاع تكاليــف التحويــل مرتبطــا مبرتكزيــن اثنــني. مــن جهــة، الزيــادة احلــادة فـــي تكاليــف 
املــواد اخلــام، ســواء بالنســبة للمــواد األوليــة أو املنتجــات نصــف املصنعــة، والناجمــة عــن العــودة 
احلــذرة التــي اتســمت بهــا اإلمــدادات فـــي مختلــف األســواق الدوليــة وكــذا مراقبــة مســتوى اإلنتاج 
مــن طــرف بعــض البلــدان املنتجــة. ومــن جهــة أخــرى، االرتفــاع املفــرط فـــي تكاليــف النقــل مــن 

أجل إيصال املواد اخلام والسلع سواء على املستوى الوطني أو الدولي. 
3.1.2 انتعاش فـي صافـي خلق املقاوالت 

ــدة  ــة، انتقــل عــدد املقــاوالت اجلدي ــة والتجاري ــة الصناعي ــي للملكي ــات املكتــب املغرب وفقــا ملعطي
احملدثــة  بالنســبة لـ"األشــخاص املعنويــني" مــن 55.066 مقاولــة ســنة 2020 إلــى 72.262 مقاولــة 
ســنة 2021، بزيــادة بلغــت 31,2 فـــي املائــة، فـــي حــني بلغــت هــذه النســبة 42 فـــي املائــة مقارنــة 

بعدد املقاوالت احملدثة فـي 2019. 

فيمــا يتعلــق باملقــاوالت املفلســة بالنســبة لـ"األشــخاص املعنويــني"، مبــا فيهــا املقــاوالت التــي جــرى 
التشــطيب عليهــا أو تلــك التــي دخلــت مرحلــة احلــل، تكشــف معطيــات املكتــب املذكــور أعــاله برســم 
ســنة  2021 أن عددهــا بلــغ 15.026 مقاولــة، فـــي حــني بلــغ هــذا العــدد 9.193 مقاولــة فـــي 2020 

و13.959 مقاولة فـي 2019، بزيادة بلغت 63,4 فـي املائة و7,64 فـي املائة على التوالي. 

ــي 2020 بفضــل  ــي تعرضــت لإلفــالس كان أقــل فـ ــى أن عــدد املقــاوالت الت وجتــدر اإلشــارة إل
التدابيــر احلكوميــة املتخــذة والراميــة إلــى مســاعدة املقــاوالت املتأثــرة بتداعيــات األزمــة، والتــي 
مت التخلــي عــن بعضهــا فـــي 2021. وشــملت هــذه التدابيــر، علــى اخلصــوص، القــروض املضمونــة 
املوجهــة لتمويــل النفقــات اجلاريــة  للمقــاوالت وغيــر القابلــة للتأجيــل وكــذا التعويضــات املمنوحــة 

من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. 
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وانعكــس اســتمرار األزمــة الصحيــة، فـــي 2021، علــى مرونــة املقــاوالت، حيــث انضافــت صعوبــات 
االنتعــاش إلــى االلتزامــات املرتبطة بتســديد الديون العالقــة، وأداء التكاليف االجتماعية واجلبائية 

عند استحقاقها. كما تفاقمت حدة األزمة املالية للمقاوالت بسبب أجال األداء طويلة األمد. 

وهكــذا، أعلنــت عــدة مقــاوالت إفالســها بعــد أن وجــدت نفســها فـــي وضعيــة عجــز عــن ســداد 
ــارت معظمهــا  ــى مســاطر اإلنقــاذ، اخت ــدال مــن اللجــوء إل ــر أنهــا، ب ــون العالقــة بذمتهــا. غي الدي

سلوك مسطرة التصفية القضائية. 

ــي الســوق، فقــد ارتفــع  وعلــى الرغــم مــن هــذا الســياق املعقــد واملفضــي لصعوبــة االســتمرار فـ
صافـــي تدفق املقاوالت فـــي سنة 2021 بنسبة 24,8 فـــي املائة مقارنة بـ 2020، ونسبة 55 فـــي 
ــادرة  ــط املب ــم حتب ــة ل ــة الصحي ــوم أن األزم ــى العم ــني عل ــي، يتب ــة بـــ 2019. وبالتال ــة مقارن املائ

املقاوالتية، السيما بالنسبة لفئة املقاوالت الصغيرة. 

وجتــدر اإلشــارة، فـــي هــذا الصــدد، إلــى أن عــدد املقاولــني الذاتيــني قــد ازداد بصــورة ملحوظــة، 
بفضــل املســاعدت احلكوميــة املمنوحــة فـــي الشــهور األولــى مــن تفشــي اجلائحــة، وكــذا الوضــع 
القانونــي واجلبائــي الــذي يتمتــع بــه "املقــاول الذاتــي". فوفقــا ملعطيــات الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش 
ــغ عــدد العمــال املســتقلني، برســم ســنة 2021، مــا مجموعــه  املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة، بل
365.198 شــخصا، أي بزيــادة ناهــزت 27,7 فـــي املائــة مقارنــة بـــ 2020، و180,9 فـــي املائــة 

مقارنة بـ 2019. 

2.2 آليات دعم العرض 

أبــرزت الصعوبــات التــي واجهتهــا املنظومــة اإلنتاجيــة أهميــة تدابيــر دعــم العــرض التــي عممتهــا 
الســلطات العموميــة، ســواء تعلــق األمــر باملســاعدات املوجهــة لتدبيــر األزمــة الصحيــة أو اآلليــات 

املبرمجة فـي مخطط التسريع الصناعي أو تلك الرامية إلى استقطاب االستثمارات. 

1.2.2 مساعدات الدولة املمنوحة للمقاوالت 

منــذ بدايــة األزمــة الصحيــة، اســتهدفت تدابيــر الدعــم التــي عممتهــا جلنــة اليقظــة االقتصاديــة 
واآلليــات املبرمجــة فـــي إطــار قانــون املاليــة املعــدل لســنة 2020 امتصــاص الصدمــات التــي 
ــات. وهكــذا،  ــى طلــب الســلع واخلدم انعكســت، بشــكل متزامــن، علــى القــدرات اإلنتاجيــة وعل
ســعت هــذه التدابيــر لتعزيــز مرونــة االقتصــاد خــالل فتــرة احلجــر الصحــي، ثــم لضمــان اســتعادة 

عافيته بعد رفع القيود الصحية. 

وباســتيفائها عموما مبدئي احلياد التنافســي والطابع املؤقت، ظهرت هذه املســاعدات منســجمة 
ــة  ــة للمنافســة، قصــد منــح الســلطات العموميــة هامشــا أكبــر مــن احلري مــع قواعــد أكثــر مرون

للتدخل والتصرف فـي سياق األزمة الصحية. 
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وســاعد التــوازن احملقــق بــني تدابيــر الدعــم املتعلــق بالعــرض والطلــب علــى حــد ســواء علــى 
التحكــم فـــي املســتوى العــام لألســعار فـــي أســواق الســلع واخلدمــات خــالل فتــرة االســتقرار التــي 

شهدتها البالد. 

وانصبــت املســاعدات التــي منحتهــا الدولــة برســم 2021 علــى أهــداف اإلقــالع وإعــادة التأهيــل 
مــن خــالل تفعيــل "امليثــاق مــن أجــل اإلقــالع االقتصــادي والتشــغيل" املوقــع فـــي شــهر يوليــوز مــن 

سنة 2020 بني الدولة واملقاوالت والقطاع البنكي. 

ــدوق  ــة عــن صن ــة منبثق ــى شــكل مســاعدات مالي ــة مباشــرة عل ــا مالي ــاق مزاي ــر هــذا االتف ويوف
محــدث لهــذا الغــرض )صنــدوق االســتثمار االســتراتيجي(، ويوجــه لتمويــل مشــاريع اســتثمار 
تعتمــد علــى الشــراكة بــني القطاعــني العــام واخلــاص أو تعزيــز رؤوس أمــوال املقــاوالت بهــدف 
تنميتهــا، كمــا يوفــر مزايــا غيــر مباشــرة تتمثــل فـــي منــح قــروض مضمونــة مــن طــرف الدولــة أو 

تفعيل مبدأ األفضلية الوطنية فـي الطلبيات العمومية. 

وتبلــورت بعــض مــن هــذه املســاعدات مــن خــالل اتفاقيــات وعقــود مبرمــة مــع الفيدراليــات 
ــر اســتهدفت القطاعــات  ــارة أخــرى تدابي ــع أفقــي وت ــر ذات طاب ــارة تدابي ــة، تضمنــت ت القطاعي
ــى رأســها أنشــطة القطــاع الثالثــي كقطــاع  املتضــررة بشــكل ملمــوس مــن تداعيــات األزمــة، وعل

السياحة وقطاع تنظيم التظاهرات وقطاع متوين احلفالت وقطاع فضاءات الترفيه واأللعاب. 

وبقــدر مــا يشــكل اللجــوء إلــى املســاعدات العموميــة ضــرورة ملحــة خــالل فتــرة االنتعــاش التــي 
تلــي األزمــة الصحيــة، بقــدر مــا تتطلــب مرونــة نظــام منــح هــذه املســاعدات احلفــاظ علــى منــاخ 
مالئــم ملمارســة املنافســة. مــن هــذا املنطلــق، تبــرز أهميــة توضيــح سياســة الدولــة فـــي مجــال دعم 
املقــاوالت، الســيما مــن خــالل التفريــق بــني ســياقات تفعيــل املســاعدات، ســواء تعلــق األمــر 

باالستجابة لألزمات االقتصادية أو معاجلة اختالالت األسواق. 

ــح املســاعدات والتأكــد  ــي من ــاد التنافســي" فـ ــى ضمــان "احلي ــي، وعــالوة عل ــي الســياق احلال فـ
من"طابعهــا املؤقــت"، يتعــني إيــالء االهتمــام للخطــوات التــي تســبق التخلــي عنهــا عنــد اخلــروج مــن 
األزمــة. فـــي الواقــع، ينطــوي الســحب املتســرع لهــا علــى خطــر التســبب فـــي إفــالس املقــاوالت 
ومضاعفــة نســبة التركيــز فـــي بعــض األســواق، بينمــا يفضــي ســحبها املتأخــر إلــى خطــر تكريــس 

تبعية بعض املقاوالت وإضعاف قدراتها التنافسية، وثنيها عن االبتكار والتجديد. 

2.2.2 إستراتيجة استبدال الواردات 

كشــفت األزمــة الصحيــة احلاليــة عــن اعتمــاد املغــرب القــوي علــى اخلــارج فـــي توفيــر مختلــف 
أنــواع الســلع واخلدمــات. ويشــكل هــذا اإلكــراه البنيــوي عبئــا علــى امليــزان التجــاري لبالدنــا، ممــا 
ينعكــس علــى احتياطاتــه مــن العملــة األجنبيــة ويفــرض، بالتالــي، ضغطــا علــى تــوزان ميــزان 

األداءات، وعلى الدينامية الشاملة للتنمية. 
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وســعيا منهــا إلــى احلــد مــن هــذه التبعيــة وتوطيــد الســيادة االقتصاديــة للمغــرب، عملــت احلكومــة 
علــى إحــداث بنــك للمشــاريع الصناعيــة فـــي شــتنبر 2020، تهــدف إلــى اســتبدال الــواردات. 
وحــدد كأول هــدف اســتراتيجي لــه برســم 2021 بلــوغ مســتوى إنتاجــي قيمتــة 34 مليــار درهــم، 

وهو ما يعادل 6,4 فـي املائة من القيمة اإلجمالية للواردات املسجلة سنة 2021.

ويستند تفعيل هذه االستراتيجية الصناعية إلى مجموعة من األدوات، تؤطرها اتفاقيات االستثمار 
املوقعة بني احلكومة والقطاعات املختلفة، والرامية إلى تشجيع الشراكة الصناعية احمللية. 

وتتمحــور هــذه االتفاقــات، علــى اخلصــوص، حــول حتمــل الدولــة جلــزء مــن برنامــج االســتثمار 
املرتقــب، وكــذا مــن تكلفــة املســاعدة التقنيــة فـــي مياديــن إســتراتيجية التطويــر أو إعــادة الهيكلــة 
واألداء التنفيــذي وتطويــر الســوق. كمــا تنــص هــذه االتفاقيــات أيضــا علــى مواكبــة توحيــد معاييــر 

املنتجات وتصديقها، وكذا تسهيل الولوج إلى السوق احمللية.     

مــن جانــب آخــر، أدرج قانــون املاليــة لســنة 2021 أدوات أخــرى، همــت أساســا تطبيــق املعاييــر 
املغربية فـي الصفقات العمومية والزيادة فـي رسوم االستيراد على بعض املنتجات. 

بصفــة عامــة، ميكــن القبــول باســتراتيجية اســتبدال الــواردات حتــت ســتار املصلحــة العامــة، كونهــا 
تقدم حال حلماية املقاوالت الوطنية من املنافسة اخلارجية. 

مــن هــذا املنظــور، تتجســد فكــرة خلــق صناعــات ناشــئة كرافعــة أساســية لدعــم االبتــكار ولتقويــة 
قدرات التعلم داخل املقاوالت الوطنية. 

عــالوة علــى مــا ســبق، تتيــح هــذه االســتراجتية إمكانيــة معاجلــة عــدة اختــالالت داخــل األســواق،  
ــي القــدرات التنافســية بــني املقــاوالت الوطنيــة واألجنبيــة أو التوزيــع غيــر  كالبطالــة والتبايــن فـ

العادل للنمو بني القطاعات والفروع اإلنتاجية.  

بيــد أن االســتفادة الكاملــة مــن هــذه املزايــا تســتلزم التحديــد الدقيــق للقطاعــات والفــروع اجلديــرة 
باحلماية من الناحية االقتصادية، بغية تفادي حتويل تدابير الدعم إلى فرص لتشجيع الريع. 

3.2.2 جاذبية االستثمار 

تظهــر عمليــة إعــادة هيكلــة سالســل القيمــة العامليــة، والتــي تفــرض نفســها حاليــا من خــالل األزمة 
الصحية املرتبطة بجائحة كوفيد- 19، كمحدد رئيسي حلركية جديدة لالستثمارات األجنبية. 

وفـــي هذا الصدد، تبرز فكرة إعادة التوطني، فـــي نطاق التكتالت اجلهوية، كأحد السيناريوهات 
األكثــر جديــة لتأســيس هــذه الهيكلــة اجلديــدة، حيــث تتوخــى هــذه األخيــرة إعــادة تنظيــم اإلنتــاج 
عبــر مالءمــة سالســل القيمــة مــع األســواق اجلغرافيــة اإلقليميــة، ممــا يفضــي إلــى اســتقطاب 

االستثمارت غير احمللية أو إلى حركية لالستثمارات املهتمة بحجم بعض األسواق. 
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ــي قطاعــات  ومتلــي عمليــة إعــادة التوطــني اجلهــوي، ومــا توفــره مــن فــرص للمغــرب الســيما فـ
الســيارات والنســيج واألجــزاء اإللكترونيــة، مجموعــة مــن الشــروط اخلاصــة جلذب االســتثمارات، 
ال تنحصــر فقــط علــى توفيــر اإلمكانيــات البشــرية والطاقيــة واملاديــة، بــل يتســع نطاقهــا ليشــمل 

مناخ األعمال وجهود السلطات العمومية الرامية إلى حتسينه. 

مــن هــذا املنطلــق، أدرك املغــرب أهميــة بلــورة ميثــاق جديــد لالســتثمار، يســاهم، علــى اخلصوص، 
فـي تثمني االستثمار اخلاص املنتج باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية االقتصادية. 

ــغ   ــث بل ــدول الصاعــدة، حي ــة بال ــة االســثمارت باملغــرب ضعيفــة مقارن ــي الواقــع، تعــد مردودي فـ
معامــل رأس املــال املتراكــم إلــى اإلنتــاج7,9a)Incremental Capital-Output Ratio( 11 نقطة، فـــي 
حــني يبلــغ هــذا املعامــل  لــدى تركيــا وكوريــا اجلنوبيــة 5,2 و2,9 نقطــة علــى التوالــي. وتأتــي هيمنــة 
ــة العوامــل املفســرة لضعــف  ــي طليع ــي فـ ــي حجــم االســتثمار اإلجمال ــة فـ االســتثمارات العمومي

إنتاجية االستثمار، والتي تعززت أكثر خالل سنة 2021، كما يتضح فـي اجلدول الوارد أدناه: 
اجلدول 3: تطور حصة االستثمارات العمومية فـي االستثمار اإلجمالي )2019-2021( 

 إجمالي تكوين رأس املال البنك املركزي
الثابت مباليير الدراهم *م

  االستثمار العمومي مباليير
 النسبةالدراهم **م

م56 فـي املائة 195 348 2019

م61 فـي املائة  12182 298 2020

م67 فـي املائة 230 344 2021

املصــدر: * معطيــات املندوبيــة الســامية للتخطيــط/** مذكــرة حــول التوزيــع اجلهــوي لالســتثمار – مشــروع قانــون 
املالية للسنة املالية 2022

زيــادة علــى ذلــك، ال يــزال الولــوج إلــى الوعــاء العقــاري يشــكل إحــدى املعيقــات الرئيســية التــي 
حتــول دون تشــجيع االســتثمار وتعزيــز تنافســية املقاولــة الوطنيــة، بســبب تقلــص االحتياطــي 
العقــاري ونــدرة الوعــاء العقــاري الصناعــي املالئــم. ومــن مت، يشــكل إرســاء آليــات فعالــة لتثمــني 
الوعــاء العقــاري الصناعــي خطــوة مــن شــأنها املســاهمة فـــي تخفيــف أســعار األراضــي الصناعيــة 

والقضاء على املضاربة العقارية. 

كمــا يتعــني توفيــر بعــض املكونــات الهامــة لتعزيــز تنافســية املغــرب كبلــد محتضــن لالســتثمارات 
األجنبيــة، الســيما قدرتــه علــى خلــق "كفــاءات متخصصــة"، والتكيــف مــع متطلبــات الطلــب 

اخلارجي، وإذكاء حدة التنافس فـي إطار أنظمة اإلنتاج احمللية. 
11 يجســد معامــل رأس املــال املتراكــم إلــى اإلنتــاج العالقــة بــني نســبة االســتثمار ومنــو النــاجت الداخلــي اإلجمالــي، إذ كلمــا ازدادت نســبة هــذا املؤشــر، كلمــا تراجعــت 

أكثــر مردوديــة رأس املــال. 

12 املبلغ املرصود فـي قانون املالية املعدل لسنة 2020.
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3. محددات الطلب 

شــكل طــول أمــد اجلائحــة وحالــة الغمــوض التي تكتنف تطورها املســتقبلي أو درجة خطــورة املوجات 
الوبائية التي ميكن أن تظهر عوامل أساســية حالت دون متكني املكونات األساســية للطلب الداخلي 

من احلفاظ على بوادر التعافـي التي رصدت خالل الفصل األخير من سنة 2020. 

ــي مســار اســتدراكي بــدأ مــع فتــرة  ــي الواقــع، انخرطــت مختلــف عناصــر الطلــب الداخلــي فـ فـ
اخلــروج مــن احلجــر الصحــي، لكــن لــم يتــم اســتكماله وتعثــر مــع بلــوغ الفصــل الثانــي مــن          
ســنة 2021، وهــو مــا ظهــر جليــا بالنســبة لالســتهالك النهائــي، الــذي ميثــل العنصــر املهيمــن فـــي 

الناجت الداخلي اإلجمالي الفعلي )انظر الرسم البياني بعده(. 
الرســم البياني 14: التطور الفصلي لالســتهالك النهائي لألســر والســتثمارات املقاوالت فـــي الفترة 

ما بن 2019 و 2021 )مبالين الدراهم(

املصدر: أعد استنادا إلى معطيات املندوبية السامية للتخطيط 

ومــن مت، تأثــرت املنحنيــات التــي اتخذتهــا أهــم مكونــات الطلــب الداخلــي، وعلــى وجــه التحديــد 
االستهالك النهائي واالستثمار، بعدة عوامل. 

فـــي هــذا الســياق، اســتقر االســتهالك النهائــي اإلجمالــي، فـــي متــم 2021، فـــي مســتوى يعــادل 
ناقــص 5,3 فـــي املائــة مقارنــة بالربــع األول مــن الســنة، متأثــرا علــى اخلصــوص بتقلــص مســتوى 
ــاع الشــامل لألســعار  ــى االرتف ــة. ويعــزى هــذا التطــور إل ــي املائ اســتهالك األســر بنســبة 3,7 فـ

واالستقرار املتعثر ملداخيل األسر اللذان كان لهما األثر على القدرة الشرائية.  

ولــم يســاهم احملصــول الفالحــي اجليــد وكــذا ارتفــاع حتويــالت اجلاليــة املغربيــة املقيمــة باخلارج، 
التــي بلغــت 93.255 مليــون درهــم عنــد متــم 2021 وفــق ملعطيــات بنــك املغــرب، أي بزيــادة ناهــزت 

36,8 فـي املائة على أساس سنوي، فـي التخفيف من تداعيات انخفاض االستهالك. 
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بيــد أن عــدة عوامــل ســاهمت فـــي تفــادي تدهــور اإلنفــاق اخلــاص، ومكنتــه مــن اســترجاع عافيتــه 
عنــد متــم الســنة، الســيما اســتئناف إحــداث الوظائــف مدفوعــة األجــر وزيــادة القــروض البنكيــة 

املمنوحة لألسر. 
وازدادت هذه القروض، خالل سنة 2021، بنسبة 4,8 فـــي املائة مقارنة بـ 2020 وبنسبة 7 فـــي املائة 
مقارنة بـ 2019، مستفيدة من الزيادة فـــي املبالغ اجلارية املتعلقة بقروض السكن بنسبة 5 فـــي املائة 
مقارنــة بـــ 2020 وبنســبة 8,6 فـــي املائــة مقارنــة بـــ 2019، وذلــك نتيجــة للتحفيــزات التــي منحتهــا 
الدولــة القتنــاء العقــار. مــن جانبهــا، لــم ترتفــع املبالــغ اجلاريــة املتعلقــة بقــروض االســتهالك فـــي 
ــي املائــة  ــي املائــة مقارنــة بـــ 2020، بــل وانخفضــت بنســبة 1,4 فـ ســنة 2021 إال بنســبة 2,8 فـ

مقارنة بـ 2019.      
فـــي جميــع األحــوال، يظــل دعــم القــدرة الشــرائية أحــد االنشــغاالت الرئيســية للحكومــة والــذي 
تصــدر املشــهد مــن جديــد بســبب األزمــة الصحيــة، الســيما فيمــا يتعلــق بكيفيــات دعــم وإنصــاف 

الفئات االجتماعية التي تعيش وضعية صعبة. 
وتنــدرج مســألة حتديــد مســتوى األســعار، والتــي تتماشــى فـــي مبادئهــا مــع نظــام املقاصــة، 
ضمــن هــذا التوجــه. ويثيــر مــدى جدواهــا جــدال مســتمرا علــى غــرار النقاشــات حــول حــذف 

صندوق املقاصة. 
فـــي هــذا الســياق، يــرى مجلــس املنافســة أن اســتهداف مســتحقي املســاعدات العموميــة وصرفهــا 
للفئــات االجتماعيــة األكثــر هشاشــة ينطــوي علــى فعاليــة أكبــر مقارنــة باألســعار املدعمــة، 

باعتبارها وسيلة لضمان استقرار األسعار. 
وحتقيقــا لهــذه الغايــة، يشــكل الــورش امللكــي املتعلــق بإرســاء الســجل االجتماعــي املوحــد إطــارا 
مالئمــا لتفعيــل السياســة العموميــة الســالفة الذكــر، مــن خــالل التوفــر علــى األدوات التقنيــة 

املناسبة والكفيلة بتحسني توجيه املساعدات. 
ــة البرامــج ضمــن منظومــة  ــع، ميكــن الســجل االجتماعــي املوحــد مــن ضمــان التقائي ــي الواق فـ
مندمجــة للسياســات العموميــة عــن طريــق انتقــاء وحتديــد املســتفيدين بواســطة معطيــات يوفرهــا 

السجل الوطني للسكان. 
وبالتالــي، يرجــح أال تفضــي هــذه اآلليــة إلــى الزيــادة فـــي مردوديــة البرامــج املزمــع تنفيذهــا فـــي 
إطــار احلمايــة االجتماعيــة فحســب، بــل ســتمكن أيضــا مــن تخفيــف الضغــوط علــى القــدرة 

الشرائية لألسر عبر التوزيع العادل للمساعدات املباشرة للدولة. 
من جانب آخر، وفيما يتصل باالســتثمار، أبانت معطيات املندوبية الســامية للتخطيط عن تطور غير 
مســتقر خــالل ســنة 2021. فعلــى الرغــم مــن حتســنه عنــد متــم الســنة واملقــدر بنســبة 6,7 فـــي املائــة 
ــذب، مســجال انخفاضــا بنســبة  ــت بالتذب ــن رأس املــال الثاب ــر الســنوي، اتســم تكوي حســب التغي
ناقــص 4,2 فـــي املائــة خــالل الفصــل األول مــن الســنة، قبــل أن ينتعــش بنســبة 24,5 فـــي املائــة 
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ــع  ــث والراب ــني الثال ــة خــالل الفصل ــي املائ ــي، ويتباطــؤ بنســبة 3,3 و2 فـ خــالل الفصــل الثان
علــى التوالي. 

وتعــزى هــذه الوضعيــة الرتفــاع واردات مــواد التجهيــز بـــ 12,7 فـــي املائــة حســب التغيــر الســنوي،     
وبـــ 23,9 فـــي املائــة فيمــا يخــص واردات املنتجــات نصــف املصنعــة، وفقــا ملعطيــات مكتــب الصرف. 
كمــا ميكــن تفســيرها بالزيــادة فـــي صافـــي تدفقــات االســتثمارات األجنبيــة بـــ 20,5 فـــي املائــة علــى 
أســاس ســنوي، أي 3.432 مليــون درهــم إضافيــة مقارنــة بـــ 2020 وفقــا للمصدر ذاتــه. غير أن هذا 
االرتفــاع  لــم يكــن مؤثــرا بالشــكل الكافـــي بســبب انخفــاض قــروض التجهيــز، بلغــت نســبته إلى غاية 

متم 2021 ناقص 6,9 فـي املائة حسب التغيير السنوي وفقا ملعطيات بنك املغرب. 

ومــن مت، يتبــني أن قــدرة االســتثمار علــى الصمــود فـــي ظــل امتــداد اجلائحــة تظــل متقلبــة وأن 
اســتعادة عافيتــه الكاملــة تظــل مرهونــة بطــول أمــد األزمــة الصحيــة وحالــة عــدم اليقــني التــي 
ترافــق توقعــات املقــاوالت، وذلــك بالرغــم مــن اســتئناف برامــج االســتثمار املخطــط لهــا، خاصــة 

من لدن املقاوالت الكبرى. 

بشــكل عــام، تظهــر الصدمــة اجلديــدة للطلــب الداخلــي، والتــي أتــت بعــد تلك التي مت تســجيلها إبان 
فترة احلجر الصحي، أقل حدة غير أن تداعياتها يرجح أن تستمر إلى ما بعد سنة 2021. 

ــى  ــي تؤشــر عل ــب الداخل ــات الطل ــل مكون ــاه، أن  مجم ــوارد أدن ــي، ال ــن الرســم البيان ويتضــح م
ــم ســنة 2019، باســتثناء  ــد مت ــة باملســتويات املســجلة عن ــي ســنة 2021، مقارن ــوارق ســلبية فـ ف
بدايــة وأواخــر ســنة 2021 اللتــان متكــن خاللهمــا االســتهالك النهائــي مــن جتــاوز مســتواه املســجل 

فـي الفترة التي سبقت اندالع األزمة. 

الرسم البياني 15: التطور الفصلي ملكونات الطلب )الفوارق مقارنة بالفصل الرابع من 2019(

املصدر: أعد استنادا إلى معطيات املندوبية السامية للتخطيط 
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وبالرغــم مــن أن الفجــوات الســالفة الذكــر تتجــه إلــى اخلفــوت تدريجيــا، إال أن التعافـــي الظرفـــي 
للطلــب لــم يســتوف بعــد الشــروط التــي متكنــه مــن التوطــد بســبب حــاالت الغمــوض التــي تلــف  

مستويات األسعار واملداخيل فحسب، بل أيضا سلوكات وتوجهات العرض. 
ت. تضخم األسعار 

علــى الرغــم مــن االنخفــاض واضــح األثــر ألســعار املــواد الغذائيــة خــالل الفصــل األول مــن 2021 
وشــهر غشــت من نفس الســنة، إال أن إيقاع منو أســعار االســتهالك شــهد وتيرة متســارعة وملحوظة 

ابتداء من شتنبر ليبلغ عند متم دجنبر نسبة زائد 3,2 فـي املائة حسب التغير السنوي. 

ويشــكل التضخــم املهــم املســجل فـــي األشــهر األخيــرة لســنة 2021 نتيجــة الرتفــاع مــزدوج للرقــم 
االســتداللي ألســعار املــواد الغذائيــة، الــذي اســتقر فـــي نســبة فاقــت 3 فـــي املائــة منــذ أكتوبــر، 
وبدرجــة أقــل للرقــم االســتداللي ألســعار املــواد غيــر الغذائيــة، الــذي اســتقر بشــكل متواصــل فـــي 

نسبة بلغت أزيد 2 فـي املائة عقب انتهاء الفترة الصيفية )أنظر الرسم البياني 16(.  

وتباينت الزيادات فـي األسعار بدرجات متفاوتة حسب طبيعة السلع واخلدمات )أنظر اجلدول 4(. 
الرسم البياني 16: تطور معدل التضخم الشهري خالل 2021 )أساس 100: 2017( 

املصدر: أعد استنادا إلى معطيات املندوبية السامية للتخطيط 

فـــي الواقــع، اتســمت أســعار املــواد الغذائيــة خــالل ســنة 2021 بتقلبــات هامــة، إذ بــدت الزيــادات 
املفاجئــة املرصــودة طيلــة الســنة وكأنهــا ارتــدادات للمنحنــى االنكماشــي الــذي مــس عنــد نهايــة 
ــواع مــن املنتجــات، خاصــة  ــى مــن 2021 عــدة أن ــى مــدار األشــهر األول ســنة 2020 واســتمر عل

الفواكه واخلضر الطازجة وحلوم الدواجن.
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وبالتالــي، همــت أهــم الزيــادات فـــي األســعار، املســجلة إلــى غاية متــم 2021، الزيوت النباتية بنســبة 
زائــد 10 فـــي املائــة، والدواجــن بنســبة زائــد 6,6 فـــي املائــة، والبيــض بنســبة زائــد 4,8 فـــي املائــة، 
ــة  ــي املائ ــد 9,7 فـ ــى نســبة زائ ــة، انضافــت إل ــي املائ ــد 1,2 فـ ــة بنســبة زائ ــر املصنع ــوب غي واحلب

املسجلة فـي أواخر 2020. 

وارتفعــت أيضــا أســعار اللحــوم احلمــراء بعــد خفــض وتيــرة الذبائــح عقــب التراجــع الكبيــر فـــي 
األســعار املســجل فـــي 2020. كما شــهدت أســعار بعض البقوليات، الســيما نبتة العدس، زيادات 

مؤقتة خالل السنة، غير أن سرعان ما تراجعت بعد ذلك. 

وعالقــة باملنتجــات غيــر الغذائيــة، ارتبــط التضخــم بارتفــاع أســعار املــواد الطاقيــة وأيضــا املــواد 
املصنعــة، الســيما منتجــات املالبــس واألحذيــة التــي بلــغ متوســط ارتفــاع أســعارها 4,3 فـــي املائــة 

خالل الشهور السبعة األولى من السنة. 

وتأثــرت عــدة خدمــات كذلــك بالتضخــم، الســيما خدمــات النقــل التــي ازدادت أســعارها بنســبة 
ــي أســعار النقــل الطرقــي  ــادة هامــة فـ ــي املائــة خــالل شــهري مــارس وأبريــل، نتيجــة لزي 9,5 فـ
ــي املائــة عنــد متــم 2021، قبــل أن تتأرجــح هــذه األســعار  للمســافرين قــدرت نســبتها ب 7,2 فـ
الحقــا مــا بــني 5,2 و7,1 فـــي املائــة. ورصــدت التأثيــرات ذاتهــا بالنســبة خلدمــات املطاعــم 
واملقاهــي التــي ارتفعــت أســعارها خــالل الفتــرة الصيفيــة، ممــا أدى إلــى تصاعــد معــدل التضخــم 

املرتبط بها بنسبة زائد 1,2 فـي املائة فـي نهاية السنة. 

ــة مــن وتيــرة تســارع  ــي املائ ــة 84 فـ مــن جهــة أخــرى، يتبــني مــن معطيــات بنــك املغــرب أن قراب
"معــدل التضخــم الكامــن" جتــد مصدرهــا فـــي ارتفــاع أســعار املنتجــات القابلــة للتبــادل التجــاري، 
والتــي تنبثــق زيادتهــا أساســا مــن املــواد الغذائيــة. وبالنســبة للســلع غيــر القابلــة للتبــادل التجــاري، 

يرجع سبب ارتفاعها إلى الزيادات املتتالية فـي أسعار بعض اخلدمات املوجهة لألفراد. 

وتســببت الضغوط التضخمية فـــي إثقال كاهل املســتهلكني بشــكل ملموس، مبن فيهم األشــخاص 
ذوي الدخــل املنخفــض، والذيــن واجهــوا صعوبــات فـــي متويــن حاجياتهــم، وحتــى األفــراد الذيــن 

كونوا ادخارا مع بداية األزمة الصحية لكن سرعان ما انصهر تدريجيا. 

وتضــع هــذه الضغــوط، فـــي الوقــت الراهــن، كافــة قطاعــات االقتصــاد الوطنــي علــى احملــك، طاملــا 
أنها تتسبب فـي امتداد لتدني الطلب.

ــا  ــى اإلقــرار بارتباطه ــي، تفضــي إل ــا الظرفـ ــر اســتمرارها تســاؤالت بشــأن طابعه ــي، يثي وبالتال
الوثيــق بالتداعيــات االقتصاديــة لألزمــة الصحيــة، أو بطابعهــا البنيــوي، ممــا يحيــل إلــى اجلمــود 
الدائــم الــذي قــد يطبــع النشــاط االقتصــادي، والــذي يرتبــط، علــى اخلصــوص، ببنيــة األســواق 

وتدخل الدولة. 
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ويتطلــب فهــم واســتيعاب طبيعــة هــذا التضخــم، الــذي يظهــر جليــا أنــه يشــكل حالــة اســتثنائية 
بالنظــر حلجمــه، العــودة إلــى جــذوره، إذ يعــود تاريخهــا إلــى الفتــرة املتزامنــة مــع الشــروع فـــي 
رفــع القيــود املرتبطــة باألزمــة الصحيــة فـــي يوليــوز 2020. وجتــدر اإلشــارة، فـــي هــذا الصــدد، 
إلــى أن احلكومــة حرصــت، خــالل فتــرة احلجــر الصحــي، علــى إيــالء عنايــة خاصــة ملراقبــة 
ــي األســعار، الســيما أســعار املنتجــات  ــا فـ ــم فيه ــر متحك ــادة غي ــة زي ــادي أي األســواق قصــد تف
األساســية، مــن خــالل الســهر علــى ضمــان وفرتهــا اســتنادا إلــى املخــزون املتوفــر علــى الصعيديــن 

الوطني والدولي.  

وبالتالي، أثار اســتئناف النشــاط االقتصادي فـــي ســنة 2020 عدة آليات أججت بشــكل تدريجي 
الضغوط التضخمية امللحوظة، وضاعفت من مخاطر اشتداد الفوران االقتصادي. 

وتتخلص هذه اآلليات على الشكل التالي: 

1. عرض غير كافـــي مقيد بطلب انتعش بوتيرة ثابتة نســبيا، الســيما بالنســبة للســلع واخلدمات 
غير األساسية

لــم يتمكــن العــرض، بعــد نهايــة فتــرة احلجــر الصحــي، مــن اســتعادة الوضــع الــذي ميكنــه مــن بلــوغ 
ــي حينهــا حلاجيــات  ــب، لكــون ذلــك تطلــب جتديــد مخــزون الســلع واالســتجابة فـ مســتوى الطل

املستهلكني من اخلدمات. 

وأفضــى هــذا الوضــع املرتبــط باالســتدراك وإعــادة تأهيــل القــدارات اإلنتاجيــة إلــى تراجــع 
ــر أن العــرض ظــل دون  ــل 2021. غي ــة أوائ ــى غاي ــي مــن 2020 وإل ــة الفصــل الثان األســعار طيل
مســتواه املمكــن، ممــا ترتــب عنــه زيــادات بطيئــة ومنتظمــة فـــي أســعار عــدة ســلع وخدمــات طيلــة 

الفصل الثاني من 2021، متسببة بالتالي فـي تسجيل مستويات متدنية لالستهالك النهائي. 

وشــكل انتعــاش العــرض خــالل الفتــرة الصيفيــة عامــال ســاعد علــى تخفيــف الضغــط التضخمــي 
ــادات واســعة  ــى تســجيل زي ــي إل ــر، وأفضــت بالتال ــت أكب ــاج كان ــات اإلنت ــر أن صعوب نســبيا. غي

النطاق فـي األسعار، ارتفعت حدتها خالل الفصل الرابع من 2021. 

فضــال عــن ذلــك، لــم يشــكل الرفــع الكامــل للقيــود بالنســبة لقطــاع الفنــادق واملطاعــم، خــالل صيف 
2021، قوة دافعة للقطاعات االقتصادية األخرى، بسبب غياب الرؤية بشأن ظروف اإلنتاج. 

ــوران  ــر هــذا الوضــع مخــاوف بشــأن اشــتداد الف ــة، يثي ــوظ التضخمي وبغــض النظــر عــن الضغ
االقتصــادي، حيــث، ووفقــا لتقديــرات بنــك املغــرب، تراجعــت فجــوة اإلنتــاج13 مــن ناقــص 5 فـــي 
املائــة فـــي الفصــل الثانــي مــن 2020 إلــى ناقــص 0,4 فـــي املائــة فـــي الفصــل الرابــع مــن 2021، 
ــاج املمكــن، وأن قــدرة  ــي ملســتوى اإلنت ــة األداء االقتصــادي الفعل ــة معادل ــى إمكاني ممــا يشــير إل

االقتصاد على استيعاب الزيادة فـي الطلب ماضية فـي التراجع تدريجيا. 

13 يتعلق األمر بالفرق بني الناجت الداخلي اإلجمالي الفعلي والناجت الداخلي اإلجمالي املمكن.
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2. دينامية عرض تعترضها صعوبات فـي اإلنتاج 

عــالوة علــى الصعوبــات البنيويــة التــي واجهتهــا بعــض املقــاوالت والقطاعــات قبــل انــدالع األزمــة 
ــط  ــة، وترتب ــة ظرفي ــة ذات طبيع ــر عــرض الســلع واخلدمــات بضغوطــات تضخمي ــة، تأث الصحي

جميع مصادرها بعوامل خارجية: 

ارتفــاع األســعار العامليــة للمــواد اخلــام ومــواد التجهيــز: ارتفعــت أســعار جميــع املــواد 	 
األوليــة الضروريــة لالقتصــاد املغربــي بصــورة ملموســة فـــي مختلــف األســواق الدوليــة، 
واحملروقــات(،  والفحــم  والغــاز  ومنتجاتــه  )كالنفــط  الطاقــة  منتجــات  ضمنهــا  مــن 
واملنتجــات الفالحيــة )كاحلبــوب وبــذور الكولــزا ونبتــة الــذرة والزيــت النباتــي اخلــام 
وزيــت النخيــل وغيرهــا(، واملعــادن )كاحلديــد والصلــب والنحــاس وغيرهــا(. إضافــة 
ــدرة الناجمــة عــن  ــى ذلــك، ازدادت أســعار أنصــاف املنتجــات بشــكل حــاد بســبب الن إل
التوقــف املؤقــت ألنشــطة املنتجــني عامليــا. كمــا ارتفعــت أســعار مــواد التجهيــز بشــدة 

فـــي عز األزمــة الصحية. 

التدفقــات 	  فـــي  احلــادة  الزيــادة  تســببت  باحلاويــات:  البحــري  النقــل  تكاليــف  ارتفــاع 
التجاريــة فـــي ضغــط غيــر مســبوق علــى سالســل اإلمــدادت، وأفضــت إلــى تســجيل 
ــا.  ــة تقريب ــات فـــي جميــع الطــرق التجاري مســتويات قياســية فـــي أســعار شــحن احلاوي
وتفاقمــت هــذه الزيــادة بســبب اإلكراهــات الظرفيــة، علــى غــرار نــدرة احلاويــات الفارغــة، 
والقيــود املفروضــة علــى دخــول املوانــئ أو مغادرتهــا، عــالوة علــى اكتظاظهــا ونــدرة اليــد 
التــي  العاملــة فـــي احملطــات البحريــة. كمــا ازدادت حدتهــا بســبب إكراهــات بنيويــة 
ــى الصعيــد العاملــي،  ــة للموانــئ عل ــة التحتي ــي جــودة البني ــى اخلصــوص، فـ جتســدت، عل

ومنــاخ تيســير التجــارة وربط النقل البحري. 

ونســبت أســباب االرتفــاع فـــي أســعار الشــحن البحــري باحلاويــات إلــى تكلفــة شــراء 
املــواد، ممــا انعكــس علــى أســعار الســلع واخلدمــات التــي يجــري تســويقها فـــي األســواق 
الوطنيــة. كمــا تســبب ارتفــاع هــذه املصاريــف فـــي نــدرة بعــض املنتجــات، مبــا فـــي ذلــك 
الســلع الوســيطة املتدخلــة فـــي التصنيــع، الشــيء الــذي أثــر علــى حجــم اإلنتــاج. فـــي 

الوقت ذاته، ســاهمت هذه الزيادة فـــي تقلص املزايا النســبية للمواد املصدرة. 

صعوبــات فـــي اإلمــدادات واجهتهــا املقــاوالت بســبب اضطرابــات هامــة شــهدتها سالســل 	 
اإلمــدادات العامليــة: فســرت أســباب هــذه العوائــق بالصعوبــات التــي واجههــا أصحــاب 
الشــحنات لتأمــني النقــل الســريع للحاويــات، وكــذا التوتــرات اجليوسياســية الســائدة. 
وبتســببها فـــي ظهــور تكاليــف إضافيــة، أفضــت جميــع هــذه اإلكراهــات إلــى تصاعــد 

أسعار سلع االستهالك فـي األسواق الوطنية بطريقة منتظمة. 
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3. مخطــط إقــالع اقتصــادي ممــول مــن خــالل تخفيــض ســعر الفائــدة الرئيســي وســعر الفائــدة 
ــي املائــة، باإلضافــة إلــى ضــخ ســيولة كبيــرة تفــوق احتياجــات الســيولة  بــن البنــوك بنســبة 1,5 فـ

املعبر عنها من قبل البنوك

وفقــا ملعطيــات بنــك املغــرب، بلغــت حاجــة البنــوك مــن الســيولة 69,9 مليــار درهــم فـــي املتوســط 
األســبوعي، فيمــا رفــع البنــك املركــزي حجــم تدخلــه إلــى 83,4 مليار درهم فـــي املتوســط، خصص 
24,7 مليــار درهــم منهــا لتمويــل عمليــات القــروض املضمونــة، املمنوحــة فـــي إطــار برامــج دعــم 
ــغ متوســط التدخــل األســبوعي  ــل املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة والصغيــرة جــدا. وقــد بل متوي
لبنــك املغــرب أقصــاه خــالل الفصــل الثالــث مــن الســنة بوصولــه إلــى 97 مليــار درهــم ،خصصــت 

لتلبية احتياجات السيولة التي قدر متوسطها 83,2 مليار درهم أسبوعيا. 

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا االرتفــاع فـــي الكتلــة النقديــة كان أقــل ممــا حتقــق فـــي 2020، إال أنــه 
يكفـــي لتفســير الضغــوط التضخميــة القائمــة ولــو بصفــة جزئيــة، إذ متثــل الغــرض منــه فـــي حتفيز 

الطلب فـي وقت لم يعرف فيه مستوى اإلنتاج الفعلي زيادة ملموسة داخل االقتصاد الوطني.  

ــال  ــرأس امل ــات ال ــد رصــدت أساســا ملتطلب ــة ق ــالت املضمون ــني أن التموي ــك، تب ــى ذل عــالوة عل
املتداول، بدال من توجيهها لالستثمار. مما يغدي خطر الزيادة فـي منو األموال املتداولة. 

ومــع ذلــك، يبــدو التوجــه التوســعي للسياســة النقديــة أقــل تأثيــرا علــى التضخــم، لكــون مكونــات 
االستهالك الداخلي لم تستعد عافيتها بالكامل من تبعات األزمة الصحية. 

وعلــى العمــوم، ثمــة مجموعــة مــن املؤشــرات املرتبطــة بارتفــاع األســعار فـــي األشــهر األخيــرة مــن 
ســنة 2021 تصــب فـــي احتماليــة اســتمرارها خــالل ســنة 2022، مــن ضمنهــا، علــى اخلصــوص، 

االنتعاش غير املستقر للطلب وعدم قدرة العرض على االستجابة بطريقة فعالة. 

ومــع فتــور النمــو االقتصــادي، يظــل ســيناريو الركــود التضخمــي » stagflation « غيــر مســتبعد، 
السيما إذا استمر التضخم بوتيرة متسارعة وازداد معدل البطالة.  

ومــن مت، ستســتلزم عمليــة إعــادة ضبــط تــوازن األســعار، علــى املــدى املتوســط، حــدوث صدمــة 
إيجابيــة فـــي العــرض يكــون مصدرهــا ديناميــة ســليمة لألســواق الدوليــة. وســيتطلب ذلــك زيــادة 
حتميــة فـــي مســتوى اإلنتــاج العاملــي والقضــاء علــى عوامــل االضطــراب التــي تؤثــر علــى سالســل 

اإلمدادات. 

وحتــى تتعــزز ديناميــة األســواق علــى الصعيــد الوطنــي، وجــب توطيــد شــروط ممارســة منافســة 
حرة باعتبارها قوة دافعة المتصاص التضخم.
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فـــي الواقــع، يشــكل ارتفــاع األســعار فـــي األســواق مؤشــرا رئيســيا علــى وقــوع مشــاكل تنافســية 
املســتهلكني.  برفاهيــة  واإلضــرار  الطلــب  مســتوى  تراجــع  خطــر  عنهــا  يترتــب  قــد  كامنــة، 
ــي األســواق، خاصــة مــن  ــى العــرض املقــدم فـ ــي الضغــط عل ــات فـ وستســاهم هــذه االضطراب
قبــل املقــاوالت التــي أضعفتهــا تداعيــات األزمــة الصحيــة أو املقــاوالت التــي تعرضــت لصعوبــات 

بنيوبيــة قبل اندالع األزمة. 

مــن جانــب آخــر، تنطــوي الضغــوط التضخميــة املســتمرة علــى خطــر حتويل األســواق إلــى مجاالت 
خصبــة لوقــوع أخطــار تنافســية مختلفــة، تتجلــى، علــى ســبيل املثــال، فـــي إبــرام اتفاقــات حــول 
األســعار أو فــرض حواجــز دخــول تعرقــل اســتجابة العــرض، أو التمتــع بقــوة ســوقية غيــر متوقعــة 
غذتهــا األزمــة الصحيــة، أو اســتغالل األوضــاع املهيمنــة اســتغالال تعســفيا بهــدف إقصــاء أو 

إزاحة متنافسني عبر استغالل وضعيتهم الهشة قصد إرساء استراجتيات تسعير عدواني. 

علــى ضــوء العناصــر املشــار إليهــا أعــاله، ال يوجــد ســبب يبــرر ربــط الزيــادات العامة فـــي األســعار 
فـــي مختلــف أســواق الســلع واخلدمــات مبمارســات التســعير املفــرط، حتــى فـــي احلــاالت التــي 

تأكد فيها، بدرجة كبيرة، فرض أسعار مرتفعة بصورة تعسفية. 

وتعكــس التغيــرات امللحوظــة، علــى األرجــح، زيــادات ناجمــة بشــكل طبيعــي عــن عوامــل ظرفيــة 
ــاج قــد تأثــرت  ــى اخلصــوص بتداعيــات اجلائحــة. ومبــا أن تكاليــف اإلنت خارجيــة ومرتبطــة عل
بشــكل عــام، فإنــه يصعــب اإلقــرار مســبقا بنمــو غيــر طبيعــي للهوامــش املترتبــة عــن الفــرق بــني 

التكلفة والسعر على مستوى املقاوالت. 

ــب  ــة اســتراجتيات تكيــف املقــاوالت مــع صدمــات العــرض والطل ــل، تكتســي مراقب ــي املقاب وفـ
أهميــة متواصلــة قصــد احليلولــة دون حتويــل ســلوكها إلــى ممارســات اســتغاللية تســتهدف 
املســتهلكني، تشــمل مثــال املغــاالة فـــي رفــع األســعار عــن طريــق املضاربــة أو التحكــم فـــي سلســلة 
إخضــاع  محاولــة  أو  إخضــاع  تــروم  متوازنــة  غيــر  تفاوضيــة  أونهــج ممارســات  اإلمــدادات 

املســتهلكني لهذه السلوكيات. 

زيــادة علــى ذلــك، يشــكل إرســاء آليــات ملراقبــة أســعار الســلع واخلدمــات األساســية فـــي فتــرات 
األزمــة، علــى شــكل "درع تعريفــي" يهــدف إلــى احلــد مــن ارتفــاع أســعار بعــض الســلع واخلدمــات 
ــات  ــح إعان ــي األســعار أو من ــادة فـ ــد ســقف للزي ــر خفــض الضرائــب أو حتدي ــة عب ــرة معين لفت
مباشــرة لألســر، حــال احترازيــا فـــي حالــة عــدم رجــوع األســواق إلــى ســابق عهدهــا الطبيعــي 

علــى املدى القصير.  

غيــر أن وضــع اســتراتيجية مــن هــذا النــوع قــد يفضــي، علــى املــدى الطويــل، إلــى منــع األســواق 
ــى  مــن اســتعادة توازنهــا املعهــود قبــل انــدالع األزمــة، عــن طريــق تقليــص احلوافــز املشــجعة عل

الزيادة فـي اإلنتاج أو تأخير دخول مقاوالت جديدة لألسواق أو إعادة توجيه اإلنتاج.  



-82-

مجلس املنافسة

ث. اإلقالع االقتصادي وضبط املنافسة 

فـــي الوقــت الــذي وضعــت فيــه األزمــة الصحيــة مرونــة االقتصــاد املغربــي وقدرتــه علــى امتصــاص 
تدعيــات صدمــة الركــود علــى احملــك، كان يتعــني كســب حتديــات ضبــط املنافســة بهــدف مواكبــة 

اخلروج من األزمة، خاصة خالل مرحلة االنتعاش االقتصادي. 

ــى غــرار وفــرة  ــق هــذا الضبــط، عل ــع ظــروف حتقي ــة، تســائل عــدة مواضي وحتقيقــا لهــذه الغاي
السلع واخلدمات فـي األسواق ودينامية التركيزات. 

1. اخملزون االســتراتيجي للمواد األساســية واملنتجات الصحية 

ومتاشــيا مــع التعليمــات امللكيــة الســامية، اعتمــدت احلكومــة فـــي نونبــر 2021، جملــة مــن 
األساســية  للمــواد  االســتراتيجي  باملخــزون  الصلــة  ذات  منظومــة  إحــداث  توخــت  التدابيــر 

واملنتجات الصحية. 

واســتهدفت هــذه املقاربــة، التــي تنــدرج فـــي ســياق تقويــة املنظومــة القائمــة املتعلــق مبراقبــة 
ــي الفتــرات التــي تليهــا، االســتمرار فـــي متويــن األســواق  ــي فتــرات األزمــة وحتــى فـ األســواق فـ

بشكل منتظم، مع التحلي بنوع من اليقظة إزاء التطورات املتقلبة لألسواق الدولية. 

وشــكل اســتمرار املخاطــر الناجمــة عــن تفشــي اجلائحــة وتوالــي فتــرات اجلفــاف وتذبذب الســياق 
اجليوسياســي الدولــي عوامــل اضطــرت مــن خاللهــا الســلطات العموميــة إلــى التفكيــر فـــي 
الوســائل الكفيلــة بضمــان مخــزون كاف مــن املــواد لســد حاجيــات االســتهالك علــى املســتوى 

الوطني، وتوفيرها بأسعار منطقية. 

وقد حملت املقاصد اجلوهرية لهذا الورش اجلديد ثالثة أهداف استرتيجية، تتمثل فـي: 

للعــرض وهــو مــا يســتلزم متوينــا جيــدا لألســواق، . 1 احملافظــة علــى املســتوى األمثــل 
خاصــة بالنســبة للمنتجــات األساســية، وضمــان تنــوع كاف للمنتجــات املعروضــة، وتلبيــة 

واســعة لالحتياجات؛ 

احلــد مــن تفــاوت أســعار املنتجــات اخلاضعــة لقانــون العــرض والطلــب بالرغــم مــن تذبذبات . 2
األسعار العاملية واستمرار عوامل االختناق املؤثرة على سالسل اإلمدادات؛ 

احلفــاظ علــى املســتويات املعتــادة ألســعار املنتجــات املقننــة واملدعمــة، الســيما أســعار بعــض . 3
السلع كغاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللني.  

وإذا كان إحــداث وتدبيــر مخــزون عمومــي واســتراتيجي للمــواد األساســية، الــذي تختلــف آلياتــه 
عــن مثيالتهــا املتعلقــة باملخــزون االحتياطــي، يشــكل وســيلة لضمــان ســالمة اإلمــدادات لســكان 

املغرب، فإنها تعد فـي نفس الوقت أداة فعالة لضبط أسواق املخزونات املادية. 
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فـــي الواقــع، يشــكل إعطــاء رؤيــة واضحــة ملســتوى عــرض الســلع واخلدمــات علــى املديني املتوســط 
والطويــل خطــورة مــن شــأنها جعــل املواءمــة التلقائيــة للعــرض والطلــب تتــم علــى النحــو األمثــل، 

مما سيمنع أية زيادة فاحشة فـي األسعار قد تكرسها بشكل ممنهج ندرة املواد.  

ــي املخــرون املتوفــر عــن  ــي التحكــم فـ وتعمــل الدولــة علــى احلــد مــن قــوة الفاعلــني اخلــواص فـ
طريــق مســاهمتها فـــي الرفــع مــن قــدرات التخزيــن، وذلــك بتفــادي أي نــدرة طويلــة األمــد للســلع 
فـــي مختلــف األســواق الوطنيــة، وبالتالــي وضــع حــد للممارســات املقيــدة حلرية املنافســة، الســيما 

املرتبطة باالدخار السري ألغراض املضاربة. 

ويتعــني تطويــر ورش التمويــن االســتراتيجي لألســواق، الــذي يقتضــي إجــراء حتليــل معمــق 
لسالســل القيمــة العامليــة بهــدف التمييــز بــني مــا هــو حيوي وما ينــدرج ضمن الســيادة االقتصادية 
للمغــرب، بشــكل ميكــن الفاعلــني اخلــواص مــن التصــدي للمخاطــر عبــر إمدادهــم بــأدوات 
لتغطيتهــا، مثــل توفيــر التأمــني العمومــي الــذي يغطــي أنــواع مختلفــة مــن األحــداث املهــددة 
ــة أو مرتبطــة بأســعار  ــن األســواق، ســواء كانــت ذات صبغــة سياســية أو اقتصادي ــات متوي لعملي

الصرف أو حتى ظروف قاهرة. 

2. توجهــات التركيزات االقتصادية 

بــدا أن األزمــة الصحيــة لــم تبطــئ ديناميــة التركيــزات االقتصاديــة فـــي املغــرب، والتــي واصلــت 
ارتفاعهــا بفضــل احلركيــة  النشــيطة لعوامــل اإلنتــاج علــى الصعيــد العاملــي وإعادة تنظيم سالســل 

اإلنتاج فـي إطار العوملة. 

فـــي الواقــع، انتقــل عــدد قــرارات الترخيــص ملشــاريع التركيــز االقتصــادي، التــي أصدرهــا مجلــس 
املنافسة، من 43 قرارا فـي 2019 إلى 120 قرارا فـي 2021، بزيادة قدرت بـ 179 فـي املائة. 

وتعــد املزايــا التــي توفرهــا وفــورات احلجــم والتكتــل عوامل حتفــز، بصورة متزايدة، اســتراتيجيات 
منــو املقــاوالت التــي تــزاول أو ترغــب فـــي تطويــر مســتواها فـــي مختلــف األســواق الوطنيــة، علــى 

الرغم من اإلكراهات التي فرضتها األزمة الصحية على دينامية العرض والطلب. 

ــس املنافســة،  ــة ملجل ــز االقتصــادي املبلغ ــل ســمات مشــاريع التركي ــان حتلي ــك، أب فضــال عــن ذل
والتــي انتقــل عددهــا مــن 53 عمليــة فـــي 2019 إلــى 121 عمليــة فـــي 2021، عــن بعــض التغيــرات 

فـي توجاهاتها مقارنة بالفترة التي سبقت اندالع األزمة. 

أوال، سجل تراجع طفيف فـــي حصة التركيزات املتعلقة بتولي املراقبة، إذ انتقلت من 83 فـــي املائة 
ســنة 2019 إلــى 78 فـــي املائــة ســنة 2021، وذلــك بفضــل زيــادة أكبــر فـــي العمليــات املبلغــة 
والراميــة إلــى اقتنــاء األصــول، حيــث ازدادات حصتهــا مــن 2 فـــي املائــة فـــي 2019 إلــى 10 فـــي املائة 

سنة 2021. 
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انتقــل              املشــتركة  املراقبــة  بتولــي  املتعلقــة  املشــاريع  عــدد  أن  إلــى  اإلشــارة  باملــوازاة، جتــدر 
من 9 عمليات فـــي 2020 إلى 29 عملية فـــي 2021، بشــكل ســاهم فـــي الرفع من حصتها ضمن 
ــي املائــة    ــي املائــة ســنة 2020 إلــى 24 فـ العــدد اإلجمالــي ملشــاريع التركيــز، منتقلــة مــن 15,3 فـ
ســنة 2021، ومؤشــرة علــى توجــه تدريحــي إلبــرام أشــكال أكثــر تعقيــدا مــن الشــراكة، كرســتها 

األزمة الصحية. 
اجلــدول 5: توزيــع تقاطعــي للتركيــزات االقتصاديــة  اســتنادا لرقــم املعامــالت باملغــرب والعاملــي بــن 

)2019 و2021( 

201920202021

السقفالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبة

250 مــن  أقــل  باملغــرب  معامــالت   رقــم 
 مليــون درهــم ورقــم معامــالت عاملــي أقــل

 من 750 مليون درهم
00

 23,4 فـي املائة
 00 فـي املائة

 فـي املائة

250 مــن  أقــل  باملغــرب  معامــالت   رقــم 
 مليــون درهــم ورقــم معامــالت عاملــي أكثــر

 من 750 مليون درهم
2649,1

 2745,8فـي املائة
  4436,4فـي املائة

فـي املائة

250 مــن  أكثــر   باملغــرب  معامــالت   رقــم 
 مليــون درهــم ورقــم معامــالت عاملــي أقــل

 من 750 مليون درهم
713,2

 46,8فـي املائة
 1310,7فـي املائة

فـي املائة

250 مــن  أكثــر   باملغــرب  معامــالت   رقــم 
  مليــون درهــم ورقــم معامــالت عاملــي أكثــر

 من 750 مليون درهم
2037,7

  2644,1فـي املائة
 6452,9فـي املائة

فـي املائة

 53100اجملموع
 5910,7فـي املائة

121100فـي املائة
فـي املائة

املصدر: مجلس املنافسة 

ويستشــف مــن حتليــل أســقف رقــم املعامــالت املتعلــق بالعمليــات املبلغــة ســيادة مشــاريع 
التركيــز التــي يتجــاوز رقــم معامالتهــا العاملــي 750 مليــون درهــم، إذ انتقــل عددهــا مــن 
46 مشــروعا فـــي 2019 إلــى 108 مشــروعا فـــي 2021 )أنظــر اجلــدول 5(. مــن بــني هــذه 
العمليــات، ســجلت زيــادة هامــة فـــي عــدد املشــاريع التــي يتجــاوز ســقف رقــم معامالتهــا 
ملشــاريع  اإلجمالــي  العــدد  ضمــن  حصتهــا  ارتفعــت  حيــث  درهــم،  مليــون   250 الوطنــي 

التركيــز مــن 38 فـــي املائــة ســنة 2019 إلــى 53 فـــي املائــة ســنة 2021.
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عــالوة علــى ذلــك، يالحــظ هيمنــة العمليــات العابــرة للحــدود علــى العمليــات ذات الطابــع 
الوطنــي كمــا هــو مبــني فـــي اجلــدول 6 أعــاله. وبالتالــي، لــم يتغيــر هــذا التوجــه بفعــل تأثيــر 
األزمــة الصحيــة. غيــر أنــه أفضــى إلــى تقليــص حصــة العمليــات التــي ضمــت طرفــا مغربيــا 

وأطرافــا أجنبية.

ــر  ــدو أكث ــى إطــالق هــذه املشــاريع تب ــادرة إل ــع هــذه الســمات أن املقــاوالت الب ويتضــح مــن جمي
اهتمامــا بالســوق الداخليــة الوطنيــة واإلمكانيــات التــي تتوفــر عليهــا من حيث مســتوى االســتهالك 
وعاداتــه. عــالوة علــى ذلــك، يظهــر أن تعزيــز متوقــع هــذه املقــاوالت قــد يحفزهــا علــى استكشــاف 

الفرص التي يوفرها املغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا. 
اجلدول 6: توزيع التركيزات االقتصادية حسب مصدر رأسمال بن 2019 و2021

201920202021

السقفالعددالنسبةالعددالنسبةالعددمصدر رأسمال

1120,8عمليات جميع أطرافها مغربية
 813,6 فـي املائة

 2218,2 فـي املائة
 فـي املائة

1324,5عمليات ضمت طرفا مغربيا واحدا
 1423,7فـي املائة

  2520,7فـي املائة
فـي املائة

فقــط أجنبيــة  أطرافــا  ضمــت   عمليــات 
2954,7)دون مشاركة مغربية(و

 3762,7فـي املائة
 7461,2فـي املائة

فـي املائة

53100اجملموع
 59100فـي املائة

 121100فـي املائة
فـي املائة

املصدر: مجلس املنافسة 

ومــن مت، قــد يتســبب تغييــر اجتاهــات التركزيــات االقتصاديــة وتطورهــا فـــي تأثيــرات مســتقبلية 
على بنيات األسواق، وقد متارس أيضا تأثيرا محتمال على ظروفها.  

* * *

فـــي ســياق دولــي مطبــوع بانتعــاش اقتصــادي عاملــي حتقــق بوتيــرة أقــل ممــا كان متوقعــا، تعرضــت 
ــة،  ــة هام ــوط تضخمي ــات نتيجــة لضغ ــات الضطراب ــة ألســواق الســلع واخلدم ــة الدوري الدينامي
ــي  ــن الغمــوض بشــأن مســتقبل اجلائحــة وتصاعــد املخاطــر اجليوسياســية، الت ــة م ــا حال غذته

أفضت إلى الزيادة فـــي أسعار املواد األولية وانقطاع كبير فـــي سالسل التموين. 

وارتكــزت تدخــالت الســلطات العموميــة فـــي جميــع أنحــاء العالــم علــى تفعيــل تدابيــر ذات صبغــة 
نقدية وميزانيتية لتحفيز االقتصاد وإنعاشه.  
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وأفضــى النــوع األول مــن التدابيــر املذكــورة إلــى تخفيــض أســعار الفائــدة، ممــا أفضــى لتقييمــات 
ســوقية هامــة، بشــكل أتــاح توفيــر ســيولة اســتخدمت علــى نطــاق واســع لتمويــل عمليــات التركيــز، 
بينمــا ســاهم النــوع الثانــي فـــي توفيــر متويــالت كبيــرة خصصــت إلنعــاش الطلــب وحتصــني 
ــى تكريــس الســياق املتســم  ــه أفضــى إل ــر أن ــات. غي ــي واجهــت صعوب املقــاوالت والقطاعــات الت

بالتضخم وتسبب فـــي ارتفاع قياسي للدين العمومي. 

ــي تكييــف إطــار اشــتغالها، وبذلــت جهــودا للحفــاظ  مــن جهتهــا، اســتمرت ســلطات املنافســة فـ
على مستوى مقبول ملمارسة املنافسة فـــي السوق، فـــي سياق اتسم بتوجه نحو التركيز. 

وتأثــر االقتصــاد الوطنــي بالتطــورات املرصــودة عامليــا، حيــث تباطــأت مســتويات النمــو فـــي 
الفصلــني األخيريــن مــن الســنة بالرغــم مــن البدايــات الواعــدة التــي تعــززت بفتــح احلــدود، 

والرفع شبه الكلي للقيود، وتوسيع نطاق حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد- 19. 

وفيمــا يتعلــق بالفــوراق القطاعيــة، انتعشــت ديناميــة األنشــطة الثانويــة بوتيــرة أكبــر، الســيما 
وباملــوازاة،  والكهربائيــة.  واملعدنيــة  امليكانيكيــة  والصناعــات  والتبــغ  األغذيــة  صناعــات 
اســتمرت أنشــطة القطــاع الثالثــي فـــي التضــرر مــن تداعيــات األزمــة الصحيــة، الســيما 

قطــاع الفنــادق واملطاعم. 

ــا بســبب  ــي أطــول ممــا كان متوقع ــي االقتصــادي بالنســبة لالقتصــاد املغرب ــاق التعافـ ــدت آف وب
الشــكوك احمليطــة مبحــددات العــرض مــن جهــة، التــي شــملت، علــى اخلصــوص، االســتئناف 
اجلزئــي  لألنشــطة اإلنتاجيــة وارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج، ومبحــددات الطلــب مــن جهــة ثانيــة، 

واملتمثلة، على وجه التحديد، فـــي تذبذب االستهالك النهائي لألسر واالستثمار. 

زيــادة علــى ذلــك، يرجــح أن يفضــي اســتمرار الكســاد فـــي مضاعفــة احتمــاالت حــدوث مخاطــر 
تنافســية فـــي األســواق، عــن طريــق تكريــس األوضــاع املهيمنــة، والزيــادة فـــي تركيــزات اإلنقــاذ، 
ــي  ــد مــن اليقظــة فـ ــة، ممــا يفــرض ضمــان مزي ــى ممارســات املضارب ــر إل وتشــجيع اللجــوء أكث

مجال مراقبة املمارسات املنافية لقواعد املنافسة.      

فـــي هــذا الســياق، ســاهم دعــم العــرض والطلــب فـــي التخفيــف مــن التداعيــات املمتــدة لألزمــة 
الصحيــة علــى االقتصــاد الوطنــي، والتحكــم فـــي املســتوى العــام لألســعار. وســيظل يشــكل خطــوة 

حاسمة لتحديد كيفيات اخلروج من األزمة. 

فيمــا يخــص العــرض، تراوحــت آليــات الدعــم بــني املســاعدات املمنوحــة مــن طــرف الدولــة لفائــدة 
املقــاوالت، فـــي إطــار تفعيــل "امليثــاق مــن أجــل اإلقــالع االقتصــادي والتشــغيل"، واآلليــات املبرمجة 
فـــي مخطــط التســريع الصناعــي، الســيما التدابيــر الراميــة إلــى احلــد مــن تبعيــة املغــرب للخــارج 
فـــي إطــار اســتراتيجية اســتبدال الــواردات، فضــال عــن اآلليــات املزمــع تنفيذهــا مــن أجــل 

استقطاب االستثمار، إذ يتوقع إعطاؤه دفعة جديدة بفضل ميثاق االستثمار اجلديد.
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أمــا بالنســبة للطلــب، وعــالوة علــى اجلهــود املبذولــة لضمــان اســتقرار املداخيــل، يشــكل تعزيــز 
ــاب. ومــن مت، يشــكل إرســاء  ــي هــذا الب ــي يتعــني كســبه فـ ــات الت القــدرة الشــرائية أحــد الرهان
دعائــم الســجل االجتماعــي املوحــد مســقبال أداة مالئمــة لصــرف املســاعدات املباشــرة لفائــدة 

الفئات االجتماعية األكثر هشاسة، وآلية أكثر فعالية من دعم األسعار. 

وعلــى الرغــم مــن تدابيــر دعــم العــرض والطلــب، تســارعت وتيــرة منــو أســعار االســتهالك بصــورة 
ملحوظة اعتبارا من شتنبر. 

وعليــه، شــكل اســتئناف النشــاط االقتصــادي عامــال محفــزا إلرســاء آليــات كرســت، بصــورة 
تدريجيــة، الضغــوط التضخميــة املرصــدودة، وضاعفــت مــن مخاطــر الفــوران االقتصــادي. ويتعلق 

األمر بالعناصر التالية: 

الســلع 	  إزاء  الســيما  نســبيا،  ثابتــة  بوتيــرة  انتعــش  بطلــب  مقيــد  كافـــي  غيــر  عــرض 
واخلدمات غير األساســية؛ 

ديناميــة عــرض تعترضهــا صعوبــات فـــي اإلنتــاج بســبب الزيــادة فـــي األســعار العامليــة 	 
للمــواد اخلــام ومــواد التجهيــز، وارتفــاع تكاليــف الشــحن البحــري، وصعوبــات فـــي التمويــن 

واجهتها مقاوالت؛ 

مخطــط إقــالع اقتصــادي ممــول مــن خــالل تخفيــض ســعر الفائــدة الرئيســي وســعر 	 
الفائــدة بــني البنــوك بنســبة 1,5 فـــي املائــة، باإلضافــة إلــى ضــخ ســيولة كبيــرة تفــوق 

احتياجــات الســيولة املعبــر عنهــا من قبل البنوك.
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أوال: تقنني األسواق 

أ. نبذة عامة 

شــهدت ســنة 2021 صــدور بــالغ للديــوان امللكــي بتاريــخ 22 مــارس 2021، أشــار إلــى أن صاحــب 
ــخ، بالقصــر امللكــي بفــاس،  ــي هــذا التاري اجلاللــة امللــك محمــد الســادس نصــره اهلل اســتقبل، فـ

السيد أحمد رحو، وعينه رئيسا ملجلس املنافسة.  

ويأتــي هــذا التعيــني بعــد توصــل جاللــة امللــك بتقريــر اللجنــة اخلاصــة املكلفــة بالبت فـــي مجريات 
قرار مجلس املنافسة بشأن احتمال وجود توافقات بني شركات احملروقات. 

بالغ الديوان امللكي

"اســتقبل صاحــب اجلاللــة امللــك محمــد الســادس، نصــره اهلل، يومــه اإلثنــني 22 مــارس 2021، 
بالقصر امللكي بفاس، السيد أحمد رحو، وعينه رئيسا ملجلس املنافسة.

ــك بإجــراء  ــة املل ــل جالل ــة مــن قب ــة اخلاصــة املكلف ــر اللجن ــع تقري ــد رف ــني بع ــي هــذا التعي ويأت
املتضاربــة ملجلــس  القــرارات  الناجمــة عــن  االرتبــاك  لتوضيــح وضعيــة  الالزمــة،  التحريــات 
املنافســة، بشــأن مســألة وجــود توافقــات محتملــة فـــي قطــاع احملروقــات، الــواردة فـــي املذكــرات 

املتباينة، التي مت رفعها إلى العلم السامي جلاللته فـي 23 و28 يوليوز 2020.

وطبقــا للمهمــة املوكولــة إليهــا مــن قبــل جاللــة امللــك، حرصــت اللجنــة علــى التأكــد مــن احتــرام 
ــة. وقــد خلصــت  ــة التنازعي القوانــني واملســاطر املتعلقــة بعمــل مجلــس املنافســة، وبســير اإلحال
ــى  ــت عل ــات املســطرية، ووقف ــن املخالف ــد م ــة شــابته العدي ــى أن مســار معاجلــة هــذه القضي إل

تدهور ملحوظ فـي مناخ املداوالت باملجلس.

وأخــذا بعــني االعتبــار للمعطيــات املرفوعــة للعلــم الســامي جلاللــة امللــك، نصــره اهلل، أمــر 
جاللتــه بإحالــة توصيــات اللجنــة إلــى رئيــس احلكومــة، وذلــك بهــدف إضفــاء الدقــة الالزمــة 
ــدرات هــذه املؤسســة الدســتورية، وترســيخ  ــاد وق ــز حي ــي، وتعزي ــي احلال ــى اإلطــار القانون عل
ــي املجــال  ــون فـ ــة القان ــدة، ودول ــي تكريــس احلكامــة اجلي ــة مســتقلة، تســاهم فـ ــا كهيئ مكانته

االقتصادي، وحماية املســتهلك.

ــا دراســة جوهــر هــذه  ــم يكــن مــن اختصاصه ــة اخلاصــة ل ــى أن هــذه اللجن وجتــدر اإلشــارة إل
القضية اخلالفية املعروضة على مجلس املنافسة، وال أن حتل مكان املجلس فـي معاجلتها.

ــى اســتقاللية مؤسســات  ــوي عل ــي إطــار احلــرص امللكــي الق ــة املعتمــدة فـ ــدرج هــذه املقارب وتن
الرقابة واحلكامة اجليدة، وعلى حسن سيرها".

التقرير السنوي 2021 
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بلــغ مجمــوع القــرارات واآلراء، التــي أصدرهــا مجلــس املنافســة برســم 2021، مــا مجموعــه 143 
قرارا ورأيا. 

ــي  ــا فـ ــا هــو منصــوص عليه ــس، كم ــف مجــاالت اختصــاص املجل ــة مختل وتغطــي هــذه احلصيل
الفصــل 166 مــن الدســتور، ووفقــا ملقتضيــات القانــون رقــم 104.12 املتعلــق بحريــة األســعار 

واملنافسة والقانون رقم 20.13 املتعلق مبجلس املنافسة، ونصوصهما التطبيقية.

وتشــمل هــذه االختصاصــات مراقبــة التركيــزات االقتصاديــة، والفصــل فـــي اإلحــاالت التنازعيــة، 
وكذا دراسة طلبات الرأي التي تندرج فـي صميم املهام االستشارية للمجلس. 

واستنادا إلى ذلك، تتوزع القرارات واآلراء السالفة الذكر والبالغ عددها 143 على الشكل التالي: 

اجلدول 7: القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة برسم 2021 

عدد القرارات الصادرة نوع امللفات 

 121القرارات ذات الصلة بالتركيزات االقتصادية 

 16القرارات ذات الصلة باإلحاالت التنازعية 

 6طلبات الرأي 

 143اجملموع 

وتصــدرت مراقبــة التركيــزات االقتصاديــة قــرارات مجلــس املنافســة، إذ بلــغ عددهــا 121 قــرارا 
برســم 2021 بنســبة تعــادل 84,6 باملائــة مــن مجمــوع القــرارات واآلراء الصــادرة، مقابــل 15,4 فـــي 

املائة إزاء األنشطة التنازعية واالستشارية، والبالغ عددها 16 قرارا و6 آراء.

الرسم البياني 17: توزيع القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة برسم 2021 )بالنسبة املئوية( 
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يتبــني مــن التحليــل أن 20,9 فـــي املئــة مــن القــرارات تهــم امللفــات املســجلة مبصالــح املجلــس فـــي 
2020، والبالــغ عددهــا 30 قــرارا، مــن ضمنهــا 20 ملفــا يتعلــق بطلبــات الترخيــص لعمليــات 

التركيز االقتصادي، و7 إحاالت و3 طلبات رأي. 

ــم  ــى مت ــة إل ــات الوضعي ــة، تكشــف معطي ــة عام ــات بصف ــة امللف ــرة تصفي ــل وتي ــة بتحلي وعالق
31 دجنبــر 2021، أن 32 ملفــا ال يــزال قيــد التحقيــق وهــو مــا يوافــق نســبة تصفيــة تبلــغ 

82,02 فـــي املائة.

اجلدول 8: حملة موجزة حول تدفق امللفات التي عاجلها مجلس املنافسة برسم 2021 

حجم الرصيد السنة 
األولي 

عدد القضايا 
اجلديدة 

عدد القضايا التي 
مت البت فيها 

حجم الرصيد 
نسبة تصفية امللفات النهائي 

82,02 فـي المائة134114632 202144 

وقــد احتلــت أنشــطة التركيــز االقتصــادي أعلــى نســب امللفــات التــي متــت تصفيتهــا، كمــا هــو مبــني 
فـــي اجلدول أدناه، إذ بلغت نســبة تصفيتها 92,48 فـــي املائة، مســجلة بذلك تطورا يفوق ما حتقق 
فـــي 2020 بفــارق 18 نقطــة. ويعــزى ذلــك، علــى اخلصــوص، إلــى تفعيــل مســطرة تســريع معاجلــة 

مشاريع التركيز التي ال تطرح إشكاليات تنافسية إزاء األسواق املعنية )املسطرة املبسطة(.  

ــد  ــزال قي ــي ال ت ــز االقتصــادي، الت ــات التركي ــص بإجنــاز عملي ــات الترخي ــد طلب ــن رصي ويتضم
الدراســة والبالــغ عددهــا 10، أساســا عمليــة تقــرر إجــراء دراســة معمقــة بشــأنها، وكــذا الطلبــات 
املتوصــل بهــا فـــي شــهري نونبــر ودجنبــر 2021. وســيصدر املجلــس قراراتــه بشــأنها خــالل ســنة 

2022، نظرا آلجال مسطرة التحقيق والتي ال ميكن تقليصها. 

اجلدول 8 مكرر: تدفــق طلبات الترخيص بإجناز عمليات التركيز االقتصادي التي قام اجمللس 
مبعاجلتها برسم 2021 

 2021
حجم 

الرصيد 
األولي 

عدد القضايا 
اجلديدة 

عدد القضايا 
التي مت البت فيها  

حجم الرصيد 
النهائي 

عدد القرارات 
الصادرة  

نسبة تصفية امللفات 

طلبات الترخيص 
لعمليات التركيز 

92,48 في المائة 121 10 1122123 21 االقتصادي 

1  يفســر الفــرق بــني عــدد امللفــات التــي متــت معاجلتهــا والقــرارات الصــادرة، بقــرارات املقــرر العــام القاضيــة بضــم عــــدد مــن امللفــات اخلاضعــة للتحقيــق. ويتعلــق 

األمــر بطلبــني إلبــداء الــرأي جــرى تســجيلهما فـــي 2020 وصــدر قــرار بشــأنهما فـــي 2021، وِبــــ 4 طلبــات الترخيــص لتركيــزات اقتصاديــة، صــدر بشــأنها قراريــن 
خــالل نفــس الســنة.

2  تفسير الفرق مكرر.
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وحــري بالذكــر أنــه مــن بــني امللفــات التــي ال تــزال قيــد التحقيــق، توجــد مبادرتــني لــإلدالء بــرأي 
باشــرهما مجلــس املنافســة باقتــراح مــن املقــرر العــام، وعمــال بأحــكام املــادة 4 مــن القانــون      

رقم 20.13 املتعلق مبجلس املنافسة:  

تتعلــق األولــى بوضعيــة املنافســة فـــي ســوق التدبيــر املفــوض للنقــل العمومــي احلضــري 	 
باحلافــالت، املعتمــدة مــن طــرف املجلس خالل انعقاد جلســته العامة بتاريخ 29 يوليــوز 2021، 

والتي أصدر بشأنها القرار رقم 89/ق/2021 فـي التاريخ ذاته؛ 

ترتبــط الثانيــة مبــدى احتــرام مقتضيــات املــادة 14 مــن القانــون رقــم 104.12 املتعلقــة 	 
بإلزاميــة تبليــغ عمليــات التركيــز االقتصــادي، واملشــكلة ملوضــوع القــرار رقــم 134/ق/2021 

الصادر فـي 06 دجنبر 2021. 

وإعمــاال للمقتضيــات املنصــوص عليهــا فـــي املــادة 16 مــن القانــون رقــم 20.13 املتعلــق مبجلــس 
املنافســة واملــواد مــن 18 إلــى 20 مــن املرســوم التطبيقــي للقانــون رقــم 104.12، باشــرت مصالــح 
التحقيــق عــدة مســاطر للتحقيــق شــملت، علــى اخلصــوص، عقــد جلســات اســتماع وطلــب اإلمــداد 

مبعلومات ِعالوة على اختبار السوق. 

ــي طلبــات الترخيــص بإجنــاز  ــي ســياق التحقيــق بوجــه خــاص فـ كمــا عقــدت املصالــح ذاتهــا، فـ
عمليات التركيز االقتصادي، أزيد من 200 جلسة استماع. 

 وفـــي هــذا الســياق، وعــالوة علــى ممثلــي األطــراف املبلغــة واملعنيــة بهــذه الطلبــات املســتمع إليهم، 
جــرى االســتماع إلــى ممثلــي الــوزارات الوصيــة علــى القطاعــات التــي تنتمــي إليهــا األســواق 
املعنيــة والهيئــات املكلفــة بتقنينهــا، وإلــى مختلــف املتدخلــني اخلــواص املنتســبني للقطاعــات 
واملجــاالت املعنيــة، بهــدف إغنــاء وتعزيــز افتحــاص العمليــات املبلغــة وتقييــم آثارهــا احملتملــة علــى 

التموقع التنافسي لألطراف وعلى البنية التنافسية لألسواق املعنية احملددة. 

وجتــدر اإلشــارة أيضــا إلــى أنــه، ومنــذ اإلعــالن عــن حالــة الطــوارئ الصحيــة، عقــدت مديريــة 
التحقيقات جل جلسات االستماع بواسطة تقنية املناظرة املرئية.

ب. الترخيص ملشاريع التركيز االقتصادي 

مقارنــة مبــا حتقــق خــالل ســنة 2020، ســجلت ســنة 2021 قفــزة نوعيــة وكميــة هامــة فـــي مجــال 
مراقبــة التركيــزات االقتصاديــة، بلــغ حجمهــا أكثــر مــن ضعــف القــرارات التــي أصدرهــا املجلــس 

فـي 2020 )121 قرارا فـي 2021 مقارنة ب 59 قرارا صدر فـي 2020(.
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وبلــغ حجــم االلتزامــات املاليــة ملشــاريع التركيــز االقتصــادي املرخــص لهــا برســم 2021، والبالــغ 
عددهــا 121 مشــروعا، 1.213,371 مليــار درهــم3، متثــل أكثــر مــن ضعــف االلتزامــات ذات الصلــة 

باملشاريع املرخص لها فـي 2020.  

كمــا بلــغ مجمــوع التزامــات التركيــزات االقتصاديــة التــي ضمــت رؤوس أمــوال مغربيــة، 13,198 
مليار درهم يعادل نسبة تفوق 1 فـي املائة من إجمالي حجم االلتزامات املالية.  

وفيمــا يخــص أهــداف مشــاريع التركيــز االقتصــادي املرخــص لهــا برســم الســنة املنصرمــة، فقــد 
توخــت، علــى اخلصــوص، تنويــع األســواق وتقويــة متوضــع الشــركات املعنيــة، لــدى نصــف املشــاريع 
املرخــص لهــا، زيــادة علــى توطيــد القــدرات التنافســية املســتهدف مــن قبــل نســبة تبلــغ أقــل مــن 

30 فـي املائة من التراخيص. 

واعتبــرت 9 فـــي املائــة مــن املشــاريع املرخصــة مبثابــة فرصــة خللــق التناغــم واالنســجام والتكامل. 
فيمــا صنــف الرصيــد املتبقــي مــن العمليــات فـــي إطــار اســتراتيجية املقــاوالت الراميــة إلــى تنويــع 
االســتثمار أو إعــادة تركيــز نشــاطها علــى املجــاالت االســتراتيجية، بنســب بلغــت، علــى التوالــي، 

أكثر من 6 و4 فـي املائة. 

1. طبيعة القرارات املتخذة فـي مجال التركيزات االقتصادية 

يستشــف مــن طبيعــة القــرارات التــي أصدرهــا مجلــس املنافســة برســم 2021 أن مجمــوع مشــاريع 
التركيز االقتصادي املرخص لها، والبالغ عددها 121 مشروعا، تتوزع على الشكل التالي: 

119 مشروعا رخص له فـي املرحلة األولى من املراقبة داخل أجل ال يتعدى 60 يوما؛ 	 

مشروع واحد رخص له مع تقدمي تعهدات؛ 	 

مشــروع واحــد اعتبــر املجلــس أنــه ال يخضــع إللزاميــة التبليــغ لكونــه ال يشــكل تركيــزا وفقــا 	 
ملنطــوق املــادة 11 مــن القانــون رقــم 104.12، وعــدم اســتيفاء املنشــأة املشــتركة، التــي كانــت 
شــركتا "Volkswagen AG" و"Tracetronic" تعتزمــان إحداثهــا، جلميــع املعاييــر املتمثلــة فـــي 

مزاولة كافة مهام كيان اقتصادي مستقل.  

وجتــدر اإلشــارة، مــن جهــة أخــرى، إلــى أن املجلــس قضــى بإجــراء دراســة معمقــة بشــأن عمليــة 
تركيــز أثــارت إشــكاليات تنافســية، عمــال بأحــكام املــادة 17 مــن القانــون رقــم 104.12. ويتعلــق 
 Sodexo" املراقبــة احلصريــة علــى شــركة "Newrest Maroc Services S.A" األمــر بتولــي شــركة

 ."Maroc S.A

3 يشمل هذا الرقــم املبالغ الواردة فـي العقود فقط، دون مراعاة أية تعويضات مالية أخرى متفق عليها بني األطراف.
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اجلدول 9: توزيع التركيزات االقتصادية برسم 2021 حسب طبيعة القرارات املتخذة بشأنها )بالعدد( 

عددها طبيعة القرارات املتخذة 

 119قرارات الترخيص بإجناز العمليات 

1قرارات الترخيص بإجناز العمليات مع تقدمي تعهدات 

1قرارات عدم إخضاع العمليات إللزامية التبليغ 

 121اجملموع 

الرسم البياني 18: توزيع التركيزات االقتصادية برسم 2021 حسب طبيعة القرارات املتخذة بشأنها 
)بالنسبة املئوية(

2. تصنيف التركيزات االقتصادية املدروسة 

أبــان توزيــع القــرارات التــي أصدرهــا مجلــس املنافســة فـــي مجــال التركيــزات االقتصاديــة، حســب 
أصنافهــا، عــن ســيادة املشــاريع الراميــة إلــى تولــي املراقبــة احلصريــة واملشــتركة، إذ بلغــت نســبة 
امللفــات املدروســة فـــي هــذا اإلطــار أزيــد مــن 77 فـــي املائــة بعــدد إجمالــي وصل إلى 94 مشــروعا 
مبلغــا عنــه، مــن ضمنهــا أزيــد مــن ثلثي املشــاريع اســتهدفت تولــي املراقبة احلصرية )65 مشــروعا 

مبلغا عنه(. 

ووصــل عــدد املشــاريع املبلــغ عنهــا، والراميــة إلــى إحــداث منشــأة مشــتركة، 15 مشــروعا بنســبة 
ناهزت أكثر من 12,4 فـي املائة من مجموع التركيزات االقتصادية املرخص لها.
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اجلدول 10: توزيع التركيزات االقتصادية برسم 2021 حسب أصنافها )بالعدد( 

عدد القرارات الصادرة تصنيف التركيزات االقتصادية  

  65تولي املراقبة احلصرية  

 29تولي املراقبة املشتركة  

 15إحداث منشاة مشتركة  

 12اقتناء األصول 

 121اجملموع 

الرسم البياني 19: توزيع التركيزات االقتصادية برسم 2021 حسب أصنافها )بالنسبة املئوية(

3. التوزيع القطاعي للتركيزات االقتصادية 

تصــدرت الصناعــات التحويليــة جــل مشــاريع التركيــز االقتصــادي التــي رخــص لهــا مجلــس 
املنافســة برســم 2021، إذ اســتحوذت لوحدهــا علــى أكثــر مــن ربــع التراخيــص املمنوحــة. وبلغــت 
نســبة املشــاريع التــي همــت قطاعــي الصحــة البشــرية والعمــل االجتماعــي مــن جهــة، والفالحــة 

واحلراجة والصيد البحري من جهة ثانية، 9,9 و6,1 فـي املائة على التوالي. 
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اجلدول 11: التوزيع القطاعي للتركيزات االقتصادية برسم 2021 )بالعدد(

عدد القرارات الصادرة التوزيع القطاعي 
35الصناعات التحويلية 

28أنشطة خدماتية أخرى 

13الصحة البشرية والعمل االجتماعي 

8الفالحة واحلراجة والصيد البحري 

7األنشطة املالية والتأمينية 

7األنشطة املتخصصة والعلمية والتقنية 

6اإلعالم والتواصل 

6اإليواء واملطعمة 

5التجارة وإصالح السيارات والدراجات النارية 

4البناء 

4النقل والتخزين 

2إنتاج وتوزيع املاء والكهرباء والتطهير وتدبير النفايات ومحاربة التلوث 

2التعليم 

2الصناعات االستخراجية 

2إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء املكيف

 2قطاعات أخرى 

الرسم البياني 20: التوزيع القطاعي للتركيزات االقتصادية برسم 2021 )بالنسبة املئوية(
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تبــرز هــذه املعطيــات التوزيــع اإلجمالــي لطلبــات الترخيــص لعمليــات التركيــز االقتصــادي التــي 
جرى التحقيق فيها، حســب ارتباطها باألســواق املعنية واملتصلة بقطاعات األنشــطة االقتصادية، 
كمــا حددهــا التصنيــف املغربــي لألنشــطة االقتصاديــة "NMA 2010". ويعــزى التفــاوت بــني 
العــدد اإلجمالــي إلســناد القضايــا إلــى القطاعــات اآلنفــة الذكــر )133( ومجمــوع القــرارات 
الصــادرة، البالــغ عددهــا 121 قــرارا، إلــى ارتبــاط بعــض العمليــات بأكثــر مــن ســوق واحــد مــن 

املنتوجات أو اخلدمات بفعل انتمائها املزدوج أو املتعدد لقطاعات مختلفة.

4. توزيع التركيزات االقتصادية حسب حجم أنشطة األطراف املعنية  

تفعيــال ملقتضيــات القانــون رقــم 104.12 املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة ومرســومه التطبيقــي 
رقــم 2.14.652، يتخــذ تبليــغ مجلــس املنافســة مبشــاريع التركيــز االقتصــادي طابعــا إلزاميــا فـــي 

حالة استيفاء أحد الشروط الثالثة التالية: 

إذا كان رقــم املعامــالت اإلجمالــي العاملــي، دون احتســاب الرســوم، ملجمــوع املنشــآت املعنيــة 	 
يفوق أو يعادل مبلغ 750 مليون درهم؛ 

إذا كان رقــم املعامــالت اإلجمالــي العاملــي، دون احتســاب الرســوم، املنجــز باملغــرب مــن 	 
طرف اثنني على األقل من املنشآت املعنية، يفوق أو يعادل مبلغ 250 مليون درهم؛ 

إذا كانــت احلصــص الســوقية تفــوق نســبة 40 فـــي املائــة مــن البيــوع أو الشــراءات أو 	 
املعامــالت األخــرى فـــي ســوق وطنيــة للســلع أو املنتوجــات أو اخلدمــات مــن نفــس النــوع، أو 

القابلة لالستبدال أو فـي جزء مهم من السوق املذكورة طيلة السنة الفارطة. 

يتضــح، علــى ضــوء هــذه املقتضيــات، أن قرابــة 64 فـــي املائــة مــن مشــاريع التركيــز االقتصــادي، 
املرخــص لهــا برســم 2021، اســتوفت شــرط جتــاوز ســقف رقــم املعامــالت املنجــز علــى الصعيــد 
الوطنــي، بينمــا بلغــت نســبة املشــاريع التــي جتــاوزت ســقف رقــم املعامــالت املنجــز علــى الصعيــد 

العاملي أزيد من 89 فـي املائة.  

اجلدول 12: توزيع التركيزات االقتصادية برسم 2021 حسب أسقف رقم معامالتها 

عدد العمليات 
بالنسبة املئوية 

عدد 
العمليات 

سقف رقم املعامالت 
العاملي  

عدد العمليات 
بالنسبة املئوية 

عدد 
العمليات 

سقف رقم املعامالت 
الوطني 

10,7 فـي املائة  13  رقم املعامالت أقل من
36,4 فـي املائة  750 مليون درهم 44  رقم املعامالت أقل من

 250 مليون درهم

89,3 فـي املائة  108  رقم املعامالت أكثر
63,6 فـي املائة  من 750 مليون درهم 77  رقم املعامالت أكثر

 من 250 مليون درهم

100 فـي املائة  121 100 فـي املائة  اجملموع 121  اجملموع
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يتبــني مــن تقاطــع أســقف أرقــام املعامــالت للتبليــغ مبشــاريع التركيــز، املطبقــة فـــي الســوق املغربية 
والعامليــة علــى حــد ســواء، أن 64 مــن أصــل 77 عمليــة جــرى التبليــغ عنهــا ويتجاوز رقــم معامالتها 
املنجــز فـــي الســوق املغربيــة ســقف 250 مليــون درهــم، تدخلــت فيهــا أطــراف يتجــاوز رقــم 

معامالتها املنجز على الصعيد العاملي مبلغ 750 مليون درهم.

وبلغــت حصــة العمليــات، التــي أشــعرت بهــا أطــراف يقــل رقــم معامالتهــا املنجــز علــى الصعيــد 
الوطنــي عــن مبلــغ 250 مليــون درهــم، 44 مــن أصــل 108 عمليــة يتجــاوز رقــم معامــالت أطرافهــا، 

املنجز عامليا، مبلغ 750 مليون درهم. 

اجلدول 13: توزيع التركيزات االقتصادية برسم 2021 حسب أسقف رقم املعامالت الوطني والعاملي 
اجملموع التراكمي فـي 2021 سقف رقم املعامالت العاملي

 سقف أقل من 750 مليون
 درهم

 سقف أكثر من 750 مليون
 اجملموع العام درهم

 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد

ني
وط

ت ال
مال

ملعا
م ا

رق
ف 

 سقف أقل من 250سق
  36,4 44--مليون درهم

 4436,4 فـي املائة
 فـي املائة

 سقف أكثر من 250
 1310,7مليون درهم

 6452,9 فـي املائة
 7763,6 فـي املائة

 فـي املائة

13 اجملموع
10,7

 108فـي املائة
89,3

 121 فـي املائة
100 

 فـي املائة

5. توزيع التركيزات االقتصادية حسب مصدر رؤوس أموال األطراف املعنية 

يكشــف توزيــع مشــاريع التركيــز االقتصــادي، املرخــص لهــا برســم ســنة 2021 واملقســمة حســب 
البلــدان األصليــة لــرؤوس أمــوال األطــراف املعنيــة، هيمنــة العمليــات التــي تضــم أطرفــا أجنبيــة 
دون مشــاركة أيــة شــركة مغربيــة )74 مشــروعا مرخصــا لــه بنســبة تبلــغ أزيــد مــن 60 فـــي املائــة 
مــن إجمالــي املشــاريع(. وجــرت تعبئــة غــالف مالــي يقــدر بأزيــد مــن 1.200,172 مليــار درهــم 
ــي املائــة مــن احلجــم اإلجمالــي لاللتزامــات  لتمويــل هــذه املشــاريع، بنســبة بلغــت حوالــي 99 فـ

املرتبطة بكافة العمليات املرخص لها. 

ــة  ــا شــركات خاضع ــي خصــت مع ــز الت ــرارات الصــادرة بشــأن مشــاريع التركي ــغ مجمــوع الق وبل
ــي املائــة مــن العــدد  للقانــون املغربــي وشــركات أجنبيــة 25 قــرارا، بنســبة ناهــزت حوالــي 21 فـ

اإلجمالي للمشاريع املرخص لها. 



-101-

التقرير السنوي 2021 

اجلدول 14: توزيع التركيزات االقتصادية برسم 2021 حسب مصدر رؤوس أموال األطراف املعنية )بالعدد( 

عدد القرارات الصادرة توزيع العمليات   

   22عمليات ضمت أطرافا مغربية   

 25عمليات ضمت طرفا مغربيا وأطرافا أجنبية   

  74عمليات ضمت أطرافا أجنبية )بدون مشاركة مغربية( 

 121اجملموع 

الرسم البياني 21: توزيع التركيزات االقتصادية برسم 2021 حسب مصدر رؤوس أموال األطراف املعنية 
)بالنسبة املئوية(

ت. اإلحاالت 

التــي أصدرهــا مجلــس املنافســة، فـــي إطــار ممارســته لصالحياتــه  القــرارات  بلــغ مجمــوع 
التقريرية، 16 قرارا مرتبطا بامللفات ذات الصلة باإلحاالت التنازعية. 

1. طبيعة القرارات املتخذة 

باســتثناء حالتــني شــهدت تنــازل اجلهــات احمليلــة، قضــى املجلــس، بشــأن طبيعــة القــرارات التــي 
أصدرهــا برســم 2021، بعــدم قبــول جميــع اإلحــاالت الــواردة عليــه إمــا بســبب انتفــاء األهليــة أو 
مصلحــة التصــرف لــدى اجلهــة احمليلــة أو لعــدم انــدراج موضــوع اإلحالــة ضمــن مجــاالت 

اختصاص املجلس. 
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2. تصنيف اإلحاالت املتوصل بها 

ارتبطــت معظــم اإلحــاالت، التــي قــام املجلــس مبعاجلتهــا برســم 2021، بالنزاعــات التــي تشــتكي 
أطرافهــا مــن تصرفــات اإلدارة، بنســبة بلغــت حوالــي 70 فـــي املائــة مــن مجمــوع القــرارات ذات 

الصلة باإلحاالت املذكورة. 

اجلدول 15: توزيع اإلحاالت حسب أصنافها )بالعدد( 

عدد القرارات الصادرة صنف اإلحاالت    

    11إحاالت تنازعية للمنافسة جتاه اإلدارة    

 2منافسة غير مشروعة 

   3إحاالت أخرى 

 16اجملموع 

الرسم البياني 22: توزيع اإلحاالت حسب أصنافها )بالنسبة املئوية( 

وقــد بلــغ عــدد اإلحــاالت التــي أثــارت إشــكاليات ذات الصلــة بالطلبيــات العموميــة 9 مــن أصــل 11 
إحالة تنازعية جتاه اإلدارة، التي توصل بها املجلس.
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3. وصف اجلهات احمليلة 

تصــدرت املقــاوالت واملنظمــات املهنيــة اجلهــات التــي تقدمــت باإلحــاالت التــي قــام املجلــس 
مبعاجلتها برسم 2021، بنسب بلغت على التوالي 62,5 و31,2 فـي املائة. 

اجلدول 16: توزيع اإلحاالت املتوصل بها برسم 2021 حسب اجلهة احمليلة )بالعدد( 

عدد امللفات املدروسة  اجلهة احمليلة     

    10مقاوالت/مجموعة مقاوالت     

 5منظمات مهنية  

   1منظمات نقابية 

 16اجملموع 

الرسم البياني 23: توزيع اإلحاالت املتوصل بها برسم 2021 حسب اجلهة احمليلة )بالنسبة املئوية(

4. التوزيع القطاعي لإلحاالت 

قطاعــات  أساســا   ،2021 برســم  املنافســة  مجلــس  فيهــا  حســم  التــي  اإلحــاالت،  خصــت 
ــي املائــة مــن مجمــوع  األنشــطة اخلدماتيــة األخــرى4 والنقــل والتخزيــن، بنســبة بلغــت 40 فـ

القــرارات املتخذة. 

4 على غرار تدبير التراث الثقافـي ومعاجلة النفايات.
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اجلدول 17: التوزيع القطاعي للقرارات الصادرة فـي مجال اإلحاالت برسم 2021 )بالعدد(

عدد امللفات املدروسة  قطاعات األنشطة  
7أنشطة خدماتية أخرى  

 3النقل والتخزين  

3اإلدارة العمومية 

 1الصناعات التحويلية 

1الصحة البشرية والعمل االجتماعي 

1الفالحة واحلراجة والصيد البحري 

1األنشطة املالية والتأمينية 

1اإلعالم والتواصل 

1البناء 

1اإليواء واملطعمة 

الرسم البياني 24: التوزيع القطاعي للقرارات الصادرة فـي مجال اإلحاالت برسم 2021 )بالنسبة املئوية(

تبــرز هــذه املعطيــات التوزيــع اإلجمالــي للقضايــا التــي جــرى التحقيق فيها حســب ارتباطها باألســواق 
املعنيــة واملتصلــة بقطاعــات األنشــطة االقتصاديــة، كمــا حددهــا التصنيــف املغربــي لألنشــطة 
االقتصاديــة "NMA 2010". ويعــزى التفــاوت بــني العــدد اإلجمالــي إلســناد القضايــا إلــى القطاعــات 
اآلنفة الذكــر )20( ومجموع القرارات الصادرة، البالغ عددها 16 قرارا، إلى ارتباط بعض اإلحاالت 

بأكثر من سوق واحد للمنتوجات أو للخدمات بفعل انتمائها املزدوج أو املتعدد لقطاعات مختلفة.
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ث. طلبات الرأي 

أصدر مجلس املنافسة، خالل سنة 2021، أربعة آراء متحورت حول املواضيع التالية: 

وضعية املنافسة فـي قطاع التعليم املدرسي اخلصوصي باملغرب؛ . 1

تنظيم أسعار فحوصات فيروس كوفيد- 19؛ . 2

دراســة مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت املائــدة باملغــرب لقواعــد املنافســة احلــرة . 3
واملشروعة؛  

مشــروع القانــون رقــم 94.17 املتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه، وبتغييــر القانــون . 4
رقم 48.15 املتعلق بضبط قطاع الكهرباء. 

عــالوة علــى ذلــك، قضــى املجلــس بعــدم قبــول طلبــني توصــل بهمــا إلبــداء الــرأي النتفــاء مصلحــة 
وأهلية التصرف لدى أصحابهما. ويتعلق األمر بـ: 

ــي . 1 ــة وســطاء ومســتثمري التأمــني فـ ــس مــن طــرف جمعي ــى املجل ــرأي احملــال عل ــب ال طل
املغــرب بشــأن طلــب اتخــاذ تدابيــر حتفظيــة فـــي قطــاع الوســاطة فـــي التأمــني، ومبســألة 

بيع وتوزيع منتجات التأمني على احلياة من طرف البنوك؛ 

طلــب الــرأي املتعلــق بوجــود ممارســات محتملــة ومنافيــة لقواعــد املنافســة فـــي مهنــة . 2
العدول. 

1. صنف اآلراء الصادرة 

انصــب رأيــان مــن اآلراء األربعــة الصــادرة علــى دراســة املســائل املبدئيــة ذات الصلــة باملنافســة5، 
وارتبــط الــرأي الثالــث بطلــب استشــارة بشــأن نــص تشــريعي6، بينمــا ارتكــز الــرأي األخيــر علــى 

طلب استشارة بشأن حتديد األسعار7. 

2. وصف اجلهات احمليلة لطلبات الرأي  

تصدرت احلكومة والبرملان، بنسب متكافئة، طلبات إبداء الرأي التي توصل بها مجلس املنافسة. 

5 هــم الــرأي األول »قواعــد املنافســة فـــي مؤسســات التعليــم املدرســي اخلصوصــي«، فيمــا اســتهدف الثانــي »دراســة مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت املائــدة 

باملغــرب لقواعــد املنافســة احلــرة واملشــروعة«. 
6 يتعلق األمر مبشروع القانون رقم 94.17 املتعلق بقطاع الغاز الطبيعي.

7 الرأي املتعلق بفحوصات الكشف عن فيروس كوفيد- 19.
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اجلدول 18: توزيع اآلراء الصادرة برسم 2021 حسب اجلهة احمليلة )بالعدد(

عدد امللفات املدروسة توزيع طلبات الرأي    

    2البرملان      

2احلكومة   

 4املجموع 

3. التوزيع القطاعي لآلراء الصادرة  

همــت اآلراء، التــي أصدرهــا مجلــس املنافســة برســم 2021، قطاعــات التعليــم، والصحــة البشــرية 
والعمــل االجتماعــي، والفالحــة واحلراجــة والصيــد البحــري، وكــذا إنتــاج وتوزيــع الكهربــاء والغــاز 

والبخار ومكيفات الهواء. 

الرسم البياني 25: التوزيع القطاعي لآلراء الصادرة برسم 2021 )بالنسبة املئوية( 

4. عرض موجز لآلراء الصادرة 

1.4 الرأي عدد ر/21/1 املتعلق بقواعد املنافسة فـي قطاع التعليم املدرسي اخلصوصي باملغرب 

أ. اإلطار العام لطلب الرأي  

توصــل مجلــس املنافســة، بتاريــخ 10 يوليــوز 2020، بطلــب مــن لــدن رئيــس مجلــس النــواب قصــد 
إبداء رأيه بشـأن قواعد املنافسة فـي مؤسسات التعليم املدرسي اخلصوصي باملغرب. 
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ب. قبول طلب الرأي 

1. من حيث الشكل  

اعتبــر طلــب الــرأي مقبــوال مــن حيــث الشــكل لكونــه ينــدرج ضمــن االختصاصــات االستشــارية 
ملجلس املنافسة، وأحيل عليه من لدن رئيس مجلس النواب. 

2. من حيث املضمون 

اعتبــر طلــب الــرأي مقبــوال مــن حيــث املضمــون إلثارتــه مســألة مرتبطــة بدارســة وضعيــة املنافســة 
فـي سوق التعليم املدرسي اخلصوصي، ويقع، بالتالي، ضمن مجاالت تدخل املجلس. 

ت. حتليل واقع سوق التعليم املدرسي اخلصوصي 

1. تعريف السوق املعنية 

أخــذا بعــني االعتبــار موضــوع طلــب الــرأي، املتعلــق بقواعــد املنافســة فـــي مؤسســات التعليــم 
املدرســي اخلصوصي باملغرب والنشــطة فـــي األســالك التعليمية االبتدائية واإلعدادية والثانوية، 
ــي التعليــم املدرســي  فــإن الســوق املعنيــة بالتحليــل التنافســي، مبوجــب الــرأي املذكــور، تتمثــل فـ

اخلصوصي التابع للنظام الوطني. 

2. مكونات السوق املعنية 

بلــغ العــدد اإلجمالــي للمؤسســات التعليميــة فـــي ســوق التعليم املدرســي اخلصوصــي التابع للنظام 
ــي، برســم املوســم الدراســي 2020-2019، مــا مجموعــه 6.229 مؤسســة تعتمــد منــوذج  الوطن
ــا  ــم مســجل لديه ــون متعل ــد مــن ملي ــي، وتســتقطب أزي ــد الوطن ــى الصعي ــه عل ــم املعمــول ب التعلي

)1.068.423 تلميذ(.  

وكشــف حتليــل خصوصيــات املؤسســات النشــطة فـــي هــذه الســوق عــن تغييــر هيكلــي شــهدته مــن 
حيــث الطبيعــة القانونيــة ذات الصلــة بوضعيــة مؤسســيها خــالل العقديــن املنصرمــني. كمــا توضــح 
اإلحصائيــات ســيادة املؤسســات صغيــرة ومتوســطة احلجــم، وتلــك التــي تنحصــر خدماتهــا 
التعليميــة علــى برامــج ســلك التعليــم االبتدائــي، عــالوة علــى التمركــز العالي لهذا التعليــم جغرافيا 

فـي جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سال-القنيطرة، وفاس-مكناس.  

ــي هــذه املؤسســات، برســم املوســم الدراســي  ــة فـ ــوارد البشــرية العامل ــغ حجــم امل ــد بل هــذا وق
السالف الذكر، أزيد من 104.533 مستخدما، من بينهم 54.557 ينتمون إلى هيئة التدريس.  

3. تطور التعليم املدرسي اخلصوصي مقارنة بنظيره العمومي 

ســجل عــدد مؤسســات التعليــم املدرســي اخلصوصــي، مقارنــة بنظيراتهــا العموميــة، وتيــرة تطــور 
تصاعــدي خــالل الســنوات العشــر األخيــرة، إذ انتقــل مــن 3.168 مؤسســة برســم املوســم الدراســي 
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بلغــت  بزيــادة   ،2019-2020 الدراســية  الســنة  خــالل  6.229 مؤسســة  إلــى   2010-2011
96,62 فـــي املائــة جتــاوزت نســبة تطــور عــدد مؤسســات القطــاع العــام البالــغ عددهــا 11.213 

مؤسســة )15,54 فـــي املائة(. 

وباملــوازاة مــع هــذا التطــور، ارتفعــت حصــة التعليــم املدرســي اخلصوصــي ضمــن العــدد اإلجمالــي 
للمؤسســات ب 11 نقطــة خــالل نفــس الفتــرة، لتمثــــل نســبة املؤسســات القائمــة وفــق هــذا التعليــم  

35,71 فـي املائة من مجموع املؤسسات برسم 2019-2020. 

ــوي اإلعــدادي  ــة، الســيما ســلك التعليــم الثان ــف األســالك التعليمي وشــمل هــذا التطــور مختل
ــت مــن 747 مؤسســة )بنســبة بلغــت  ــث عــدد املؤسســات، إذ انتقل ــذي شــهد تطــورا مــن حي ال
31,6 فـــي املائــة مــن مجمــوع مؤسســات القطاعــني العــام واخلــاص( خــالل موســم 2010-2011 
إلــى 1.718 مؤسســة )بنســبة قــدرت ب 45,7 فـــي املائــة مــن مجمــوع املؤسســات العموميــة 

واخلصوصية( برســم 2019-2020. 

ــادة  ــئ، بزي ــي منــوا شــبه متكاف ــوي التأهيل ــي والثان ــم االبتدائ ــا، ســجل ســلكي التعلي مــن جهتهم
تراوحــت مــا بــني 9,5 و9 نقــاط علــى التوالــي، خــالل نفــس الفتــرة، إذ انتقــل عــدد املــدارس 
االبتدائيــة مــن 1.954 إلــى 3.518 مؤسســة، بينمــا ارتفــع عــدد الثانويــات التأهيليــة مــن 467 إلــى 

993 مؤسسة. 

مــن حيــث عــدد التالميــذ املتمدرســني فـــي مختلــف األســالك، شــهدت مؤسســات التعليــم 
اخلصوصــي وتيــرة تطــور مشــابهة لتزايــد عددهــا، بزيــادة بلغــت 74,50 فـــي املائــة، إذ متكنــت 
مــن اســتقطاب أزيــد مــن مليــون تلميــذ، بعــد أن كان عددهــم ال يتجــاوز 620.000 متعلــم خــالل 
ــة بالقطــاع  ــي املؤسســات التعليمي ــع عــدد املتمدرســني فـ املوســم الدراســي 2011-2010 )ارتف

العام بنســبة 9,09 فـــي املائة خالل الفترة ذاتها(. 

وجتــدر اإلشــارة، باملقابــل، إلــى أن عــدد التالميــذ املتمدرســني فـــي القطــاع اخلــاص لــم يتجــاوز 
نســبة 15 فـــي املائــة مــن مجمــوع املتعلمــني فـــي املؤسســات التابعــة للنظــام الوطنــي، ممــا يعكــس 
ــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، والرامــي إلــى  ــي امليث ــوغ الهــدف املســطر فـ عجــز القطــاع عــن بل

حتقيق نسبة متدرس تبلغ 20 فـي املائة من مجموع تالميذ القطاع فـي أفق سنة 2015. 

ث. مالحظات مجلس املنافسة 

أكــد التحليــل االقتصــادي والتنافســي لســوق التعليــم املدرســي اخلصوصــي التابــع للنظــام الوطني، 
ودراســة اإلطــار املنظــم لــه، إلــى أن هــذه الســوق مفتوحــة فـــي وجــه كل مســتثمر خــاص، مغربــي 
ــادرة الســوق  ــه حــق مغ ــا، ومخــول ل ــوج إليه ــى رخصــة للول ــي احلصــول عل ــي، يرغــب فـ أو أجنب
ــز  ــذ. وتتمي ــة بهــدف اســتمرارية املســار الدراســي للتالمي ــات توفرهــا الدول ــى ضمان اســتنادا إل
هــذه الســوق أيضــا بتعــدد الفاعلــني وبتنــوع اخلدمــات املقدمــة. عــالوة علــى ذلــك، حتــدد واجبــات 
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ــه مــن جهــة، وحســب العــرض املتوفــر  ــب ومالءت ــة الطل ــني وفقــا لبني ــدن الفاعل التمــدرس مــن ل
وجــودة اخلدمــات املقدمــة مــن جهــة أخــرى. غيــر أن الســير العــادي لهــذه الســوق يصطــدم 
ــا أو ذات  ــاألداء التنافســي فيه ــي حتــول دون النهــوض ب ــل الت مبجموعــة مــن النقائــص والعراقي

الصلة بضبطها. 

1. أوجه القصور والعراقيل التي تنعكس على وضعية املنافسة فـي السوق 

ســوق يطبعهــا تبايــن علــى مســتوى األســعار واخلدمــات. ال تتعــارض املنافســة احلــرة مــع تطبيــق 
األســعار املرتفعــة التــي قــد تنجــم عــن تفاعــل املؤسســات مــع الســياق التنافســي للســوق، والوضــع 
التســويقي للمؤسســة. غيــر أن صحــة هــذه القاعــدة ال ميكــن إثباتهــا دائمــا بصفــة مطلقــة، 
الســيما حــني يصعــب تقييــم جــودة ومميــزات اخلدمــات التي يجري تســويقها، مع غياب الشــفافية 

لدى األسر لتسهيل اختيارها للمؤسسة التعليمية التي ترغب فـي تسجيل أبنائها فيها.  

ســوق قائمــة علــى منــوذج فريــد مــن املؤسســات وعلــى مســاهمات األســر. ترتكــز ســوق التعليــم 
ــى اســتثمارات ذات أهــداف  ــت اســتنادا إل ــى منــوذج مؤسســات أحدث املدرســي اخلصوصــي عل
ــدرة الشــرائية لألســر،  ــا بالق ــم رهين ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــط به ــب املرتب ــل الطل ــا يجع ــة، م ربحي
والولــوج إلــى خدماتــه شــبه محصــور علــى األطفــال املنتمــني إلــى الطبقــة املتوســطة. ويترتــب عــن 
ذلــك ضعــف تغطيــة املناطــق التــي تســجل أعلــى مســتويات مــن الفقــر النقــدي. كمــا يتعــارض هــذا 
الواقــع مــع مبــدأ تكافــؤ الفــرص واإلنصــاف لتمتيــع جميــع األطفــال بحقهــم الدســتوري فـــي الولوج 
إلــى التعليــم، مــا يســتدعي ضــرورة العمــل لتجــاوز هــذه االزدواجيــة بــني "تعليــم عمومــي مجانــي 
مكلــف مليزانيــة الدولــة" و"تعليــم خصوصــي يســعى إلــى الربــح وتأمــني عائــدات رؤوس األمــوال، 

وضمان توازن بني املداخيل والنفقات".  

وضعيــة هيئــة التدريــس حتــول دون النهــوض بالتعليــم املدرســي اخلصوصــي. تعــد هــذه الوضعيــة 
ــم  ــة إزاء مؤسســات التعلي ــي متارســها املدرســة العمومي ــن أشــكال املنافســة الت نتيجــة لشــكل م
املدرســي اخلصوصــي، مــا ينعكــس ســلبا علــى جــودة العــرض التربــوي بصفــة عامــة، وعلــى فعاليــة 
املؤسســات التعليميــة صغيــرة ومتوســطة احلجــم بصفــة خاصــة، والتــي تفتقــر إلــى املــوارد 
الضروريــة لتغطيــة نفقــات توظيــف أطــر تدريســية مشــهود لهــا بالكفــاءة العاليــة. ويــرى مجلــس 
املنافســة أن الوضعيــة الراهنــة تســتلزم اعتمــاد آليــة مــن شــأنها احلــد مــن نــزوح أســاتذة التعليــم 

اخلصوصي إلى املدرسة العمومية. 

زيــادة علــى ذلــك، يتعــني وضــع مخطــط عمــل مندمــج للتكويــن األساســي والتكويــن املســتمر قصــد 
الرفع من مستوى أداء أطر التدريس، باعتبارها ركيزة فـي حتسني جودة العملية التعليمية. 
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2. أوجه القصور فـي مجال التقنن 

يرجــع  التربــوي.  العــرض  الســوق وحتســن جــودة  نافــذة حتــول دون دعــم تنافســية  مقتضيــات 
إصــدار الظهيــر مبثابــة النظــام األساســي للتعليــم املدرســي اخلصوصــي، ومراســيمه التطبيقيــة، 
إلــى بدايــة األلفيــة احلاليــة، فيمــا شــهدت املؤسســات التعليميــة واخلدمــات املقدمــة مــن طرفهــا 

حتوالت عميقة فـي العقد األخير.  

ورش املراجعــة التشــريعية الراميــة إلــى تنزيــل أهــداف تنويــع وحتســن جــودة العــرض التربــوي 
واملثيــرة خملــاوف املهنيــن. أطلــق املغــرب، ســنة 2015، ورشــا وطنيــا إلصــالح التعليــم، حــدد إطــاره 
مبوجــب الرؤيــة االســتراتيجية 2030-2015 والقانــون اإلطــار رقــم 51.17. وإذا كان املهنيــون 
العاملــون فـــي القطــاع استحســنوا هــذه املراجعــة التشــريعية املنتظــرة، إال أنهــم أبــدوا مخاوفهــم، 
ــا  ــي القطــاع، مــن بينه ــات املرتبطــة باالســتثمارات اخلاصــة فـ ــى اخلصــوص، بشــأن االلتزام عل

حتديد رسوم وواجبات التمدرس. 

تشــتغل  مهامهــا.  وتداخــل  التعليميــة اخلصوصيــة  املؤسســات  املكلفــة مبراقبــة  الهيئــات  تعــدد 
املؤسســات التعليميــة اخلصوصيــة حتــت إشــراف الــوزارة املكلفــة بالتربيــة الوطنيــة، التــي أســندت 
إليهــا وإلــى األجهــزة التابعــة لهــا عــدة مهــام. غيــر أنــه هــذه الوصايــة تطبعهــا جملــة مــن أوجــه 

القصور التي تنعكس على أداء هذا النمط من التعليم وجودته. 

آليــات دعــم ال تخــدم األهــداف املســطرة واملــراد حتقيقهــا. ويتعلــق األمـــر، علــى وجــه خــاص، 
مبســاهمة هــذا النمــط مــن التعليــم فـــي دعــم اجلهــود الوطنيــة لتشــجيع متــدرس األطفــال وضمان 

توزيع جغرافـي منصف، وحتقيق توازن فـي العرض التربوي وفقا للحاجيات والندرة.

ضعــف الرقابــة املمارســة مــن طــرف جمعيــة أبــاء وأوليــاء التالميــذ، مــا ينعكــس علــى ديناميــة ســوق 
التعليم املدرسي اخلصوصي.  

ج. توصيات مجلس املنافسة 

انطالقــا مــن التحليــل الــذي قــام بــه مجلــس املنافســة واخلالصــات املتوصــل إليهــا، أصــدر هــذا 
األخيــر مجموعــة مــن التوصيــات لتحســني ظــروف ممارســة املنافســة فـــي ســوق التعليــم املدرســي 

اخلصوصي، وتضم: 

صياغــة إطــار تعاقــدي جديــد يحــدد األهــداف ومســؤوليات مؤسســات التعليــم اخلصوصــي 	 
والدولــة واألجهــزة التابعــة لهــا، بهــدف إمــداد الفاعلــني برؤيــة واضحــة حــول االختيــارات 

االستراتيجية والوسائل املراد تعبئتها وفقا خلارطة طريق وثيقة الصلة؛ 

إعــادة النظــر فـــي اإلطــار القانونــي قصــد مواكبــة التحــوالت التــي تعرفهــا ســوق التعليــم 	 
املدرســي اخلصوصــي، واالســتجابة للتحديــات التــي تواجههــا املنظومــة التربويــة الوطنيــة، 
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الســيما مراجعــة نظــام الترخيــص لولــوج الســوق، وتشــجيع نظــام حريــة األســعار، وإعــادة 
النظــر فـــي تصنيــف خدمــات النقــل املدرســي املقدمــة مــن قبــل املؤسســات التعليميــة 

اخلصوصية، وتفعيل املقتضيات القانونية املؤطرة للتأمني املدرسي؛ 
إرســاء آليــات تــروم والرفــع مــن ديناميــة املنافســة بــن مختلــف الفاعلــن فـــي ســوق التعليــم 	 

املدرســي اخلصوصــي، بهــدف إضفــاء نــوع مــن الشــفافية فـــي العالقة التي جتمع املســتهلك-
املتعلــم باملؤسســة التعليميــة مــن جهــة، ودعــم وحتفيــز االســتثمار فـــي ســوق التعليم املدرســي 

اخلصوصي من جهة ثانية؛  
إعــادة النظــر فـــي دور الدولــة بهــدف ضمــان تــوازن بــن اخلدمــات املقدمــة مــن قبــل مؤسســات 	 

التعليــم املدرســي العمومــي واخلصوصــي، الســيما عبــر تكريــس مرجعية املدرســة العمومية، 
وحتســني شــروط توظيــف هيئــة التدريــس فـــي التعليــم املدرســي اخلصوصــي ومتتيعهــا 

باالمتيازات؛ 
وضــع الدولــة لتدابيــر تــروم وتســهيل ولــوج األســر خلدمــات التعليــم املدرســي اخلصوصــي، 	 

الســيما عــن طريــق توســيع قاعــدة الولــوج إلــى املؤسســات التابعــة لهــذا التعليــم، وفتحهــا 
ــوزة وذات دخــل محــدود، تكريســا  ــن مــن أســر مع ــذ املتفوقــني املنحدري ــي وجــه التالمي فـ

ملبدأي العدالة والتضامن االجتماعيني؛ 
إرســاء سياســة ترابيــة مرتبطــة بالنمــاذج التنمويــة املعــدة مــن قبــل اجلهــات االثنتــي عشــر 	 

ــي إبــرام شــراكات تعاقديــة بــني الدولــة واجلهــات والقطــاع اخلــاص  للمملكــة، تتجســد فـ
بغيــة تعزيــز ديناميــة ســوق التعليــم املدرســي اخلصوصــي، الســيما فـــي اجلهــات التــي تعانــي 

من ندرة فـي مؤسساته. 
2.4 الــرأي عــدد ر/21/2 بشــأن الطلــب املتوصــل بــه مــن لــدن وزيــر االقتصــاد واملاليــة وإصــالح 

اإلدارة واملتعلق بتحديد أسعار فحوصات كوفيد- 19 

عمــال بأحــكام املــادة 4 مــن القانــون رقــم 104.12 املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة، التــي تشــترط 
استشــارة مجلــس املنافســة مســبقا قبــل اتخــاذ قــرار تقنــني أســعار املنتوجــات واخلدمــات، توصــل 
مجلــس املنافســة، بتاريــخ 31 غشــت 2021، بطلــب أحيــل عليــه مــن لــدن وزيــر االقتصــاد واملاليــة 
وإصــالح اإلدارة إلبــداء رأيــه بشــأن حتديــد أســعار فحوصــات كوفيــد- 19، فـــي إطــار االســتثناء مــن 

مبدأ حرية األسعار واملنافسة املنصوص عليها فـي املادة 2 من القانون السالف الذكر. 
وأصــدر املجلــس، فـــي هــذا الصــدد، رأيــه عــدد ر/21/2 بتاريــخ 06 شــتنبر 2021، مذكــرا، فـــي 
الوقــت ذاتــه، بالشــرطني الواجــب اســتيفاؤهما لتفعيــل املقتضيــات املنصــوص عليهــا فـــي املــادة 4 
أعــاله، واملتمثــالن فـــي حــدوث ظــروف اســتثنائية أو وضعيــة غيــر عاديــة أو كارثــة عامــة بشــكل 
واضــح للســوق املعنيــة تســتلزم اتخــاذ تدابيــر مؤقتــة مــن جهــة، ووجــود ارتفــاع أو انخفــاض فاحــش 

فـي األسعار من جهة ثانية. 
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وبعــد التحقــق مــن اســتيفاء الشــرطني املذكوريــن أعــاله، اعتبــر املجلــس أنــه فيمــا يتعلــق بتطــور 
ــي ســوق فحوصــات كوفيــد-19، وعلــى الرغــم مــن اجلهــود املبذولــة مــن طــرف  بنيــة العــرض فـ
الســلطات العموميــة املختصــة قصــد تأمــني الســوق الوطنيــة باإلمــدادات بشــكل متواصــل، إال أن 
شــروط ممارســة منافســة فعالــة، مــن شــأنها خلــق ديناميــة تنافســية خالقــة بــني املختبــرات 
اخلاصــة للتحاليــل البيولوجيــة الطبيــة وتشــجيعها علــى اســتقطاب الزبنــاء عبر تخفيض األســعار، 
لــم يتــم توفيرهــا بشــكل مســبق. وذكــر املجلــس أن ضمــان الســير العــادي التنافســي فـــي األســواق 

يتطلب أساسا تنويع العرض من خالل تسهيل ولوج أكبر عدد من الفاعلني إليها. 

فـــي هــذا الســياق، كشــف التحقيــق أن تنامــي الطلــب علــى الفحوصــات بالنظــر لالرتفــاع املتواصــل 
حلــاالت اإلصابــة بالفيــروس، لــم يواكبــه توســيع كاف ومســتمر لبنيــة العــرض فـــي الســوق بســبب 

القيود التنظيمية الصارمة املفروضة للولوج إلى شبكة املختبرات املرخص لها إجراء الفحوصات.

وشــكلت هــذه القيــود عائقــا حــال دون تعبئــة كافــة اإلمكانيــات والقــدرات املتاحــة لــدى املختبــرات 
اخلاصــة للتحاليــل البيولوجيــة الطبيــة قصــد توســيع رقعــة الكشــف عــن احلــاالت املصابــة 

بالفيروس وتشخيصها بصفة احترازية، واحلد من تفشي العدوى واستفحال عالجها. 

كمــا أفضــت القيــود والشــروط القانونيــة، املنصــوص عليهــا فـــي دفتــر التحمــالت، الســيما 
الصيغتــني األوليــة والثانيــة منــه، والتــي اســتهدفت، وفقــا للتصريحــات املدلــى بهــا فـــي جلســات 
االســتماع التــي نظمتهــا مصالــح التحقيــق التابعــة للمجلــس، ضبــط شــروط الولــوج إلــى شــبكة 
ــة واللوجســتية والبشــرية الالزمــة  ــق تشــديد الشــروط التقني 19، عــن طري ــد-  فحوصــات كوفي
بشــكل غيــر متناســب، مــا ترتــب عنــه إقصــاء عــدد كبيــر مــن املختبــرات اخلاصــة مــن الولــوج 

إلى السوق.

 فـــي مرحلــة أولــى، جــرى الترخيــص لعــدد محــدود فقــط مــن املختبــرات، لم يتعــدى 10 مختبرات، 
إلجــراء الفحوصــات )فـــي يونيــو 2020(، بنســبة بلغــت 1,6 فـــي املائــة مــن العــدد اإلجمالــي 
للمختبــرات اخلاصــة للتحاليــل البيولوجيــة الطبيــة. وانتقــل هــذا العــدد، فيمــا بعــد، إلــى 17 
مختبــرا مرخصــا لــه فـــي غشــت 2020، ثــم إلــى 53 فـــي شــتنبر 2020 )بنســبة 8,8 فـــي املائــة(، 

و90 فـي يناير 2021 )بنسبة 15 فـي املائة(، و100 فـي أبريل 2021 )بنسبة 16 فـي املائة(. 

ــال نــدرة علــى مســتوى العــرض، بينمــا اســتمر الطلــب فـــي  وتســببت هــذه الوضعيــة فـــي افتع
االرتفــاع بالنظــر إلــى تزايــد حــاالت اإلصابــة بالفيــروس، مــا أســفر عــن اختــالالت شــهدتها ســوق 

فحوصات كوفيد- 19 على مستوى: 

التــي شــهدته وتشــهده 	  الكثيــف  املقدمــة، الســيما االزدحــام  عــرض وجــودة اخلدمــات 
املختبــرات اخلاصــة املرخــص لهــا بســبب تنامــي إقبــال املواطنــني علــى الفحوصات، وبشــكل 

يضاعف من خطر التقاط العدوى وتفشي الفيروس؛ 
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األســعار املطبقــة مــن طــرف املختبــرات والتــي عرفــت ارتفاعــا أو عــدم انخفاضهــا، علــى 	 
األقــل، بالرغــم مــن تهــاوي أســعار املــواد األوليــة املرتبطــة بهــا، الســيما الكواشــف واملــواد 
االســتهالكية الطبيــة )réactifs et consommables(، فضــال عــن انخفــاض التكلفة الناجتة 
 ،)amortissement des coûts liés aux équipements( ــدات ــة املع عــن اســتهالك قيم

والتي لم تعمل بها املختبرات وفقا لتصريحات األطراف املستمع إليها. 

وليــس  محليــا  بعــدا   19 كوفيــد-  بفحوصــات  املعنيــة  الســوق  تكتســي  ذلــك،  علــى  عــالوة 
ــة بتنقــالت األشــخاص إلجــراء هــذه الفحوصــات  ــا، نظــرا للتكاليــف املاليــة ذات الصل وطني

فـــي مناطــق أخرى. 

 caractère( وتظهــر جليــا صحــة هــذا البعــد بالنظــر إلــى الطبيعــة املرتبطــة بالطلــب فـــي الســوق
captif de la demande(، إذ يجــد طالبــو هــذه اخلدمــات أنفســهم مرغمــني صحيــا أو ملزمــني 
قانونــا بإجــراء هــذه الفحوصــات )مســافرون وأربــاب عمــل وموظفــو القطــاع العــام ومســتخدمو 
ــق  ــع هــذه العوامــل عــن أعطــاب مســت الشــق املتعل القطــاع اخلــاص وغيرهــم(. وأســفرت جمي

باألسعار، حيث تسببت فـي الضغط على بنية العرض وخلفت املستوى احلالي لألسعار. 

مــن جهــة أخــرى، بذلــت الوكالــة الوطنيــة للتأمــني الصحــي وصناديــق االحتيــاط والضمــان 
االجتماعيــني )الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي والصنــدوق الوطنــي ملنظمــات االحتيــاط 
االجتماعــي( جهــودا هامــة قصــد حتديــد تعريفــة وطنيــة مرجعيــة بتشــاور مــع املهنيــني العاملــني 
ــدة  ــد- 19 لفائ ــة بفحوصــات كوفي ــف املتعلق ــى أساســها اســترجاع املصاري ــم عل ــي القطــاع، يت فـ

املؤمنني اخلاضعني لنظام التأمني اإلجباري األساسي عن املرض.

 وقــد خلــص املجلــس إلــى أن هــذه املفاوضــات التــي توجــت بالتوقيــع، بتاريــخ 28 أكتوبــر 2020، 
ــراز املتسلســل للنســخ العكســي    ــض ســعر تفاعــل البوليمي ــن أجــل تخفي ــني م ــع املهني ــاق م وباتف
)RT-PCR( فـــي القطــاع اخلــاص مــن 750 إلــى 450 درهــم، عرفــت تعثــرا وصعوبــات إداريــة حالت 
دون تنزيــل االتفــاق إلــى حــدود الســاعة، رغــم أن الوضعيــة الوبائيــة اخلاصــة، التــي تعيشــها 
ــي اتخــاذ القــرارات اإلداريــة  بالدنــا، تســتدعي التحلــي بدرجــة كبيــرة مــن املرونــة والسالســة فـ

ومواكبة التطورات السريعة لرقعة تفشي اجلائحة. 

واعتبــر مجلــس املنافســة أن آثــار قــرار الترخيــص للمختبــرات اخلاصــة إلجــراء فحوصــات 
كوفيد- 19، بناء على شروط، على بنية العرض واألسعار، لن تتحقق إال على املدى املتوسط. 

ويــرى، بالتالــي وبالرغــم مــن هــذا الولــوج املشــروط، أن قــرار احلكومــة القاضــي بتنظيــم أســعار 
ــه ظــروف الســياق التنافســي  ــة، تعلل ــة مؤقت ــد- 19، بصف ــروس كوفي فحوصــات الكشــف عــن في

احلالي للسوق، ويجب أن يراعي احلاالت التالية: 
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- فيما يتعلق بأسعار الفحوصات املراد حتديدها: يجب أن يتم ذلك بشكل:  

يؤمــن مســتويات منطقيــة ومحفــزة مــن هامــش الربــح قصــد تشــجيع فاعلــني جــدد علــى 	 
دخــول الســوق وتوفيــر شــروط ممارســة املنافســة مــع املختبــرات اخلاصــة، املرخــص لهــا 

حاليا إجراء الفحوصات، وخلق دينامية تنافسية جديدة وفعالة؛ 

يحــول دون منــح امتيــاز تنافســي للفاعلــني، املرخــص لهــم حاليــا إجــراء الفحوصــات، طاملــا 	 
أن تواجدهــم بشــكل مســبق فـــي الســوق أتــاح لهــم إمكانيــة تخفيــض التكلفــة عــن طريــق 

استهالك قيمة املعدات )amortissement des coûts liés aux équipements(؛ 

يضمــن عــدم اقتصــار ســعر البيــع للعمــوم علــى تســقيف هامــش ربــح املختبــرات اخلاصــة 	 
للتحاليــل البيولوجيــة الطبيــة فقــط، بــل يجــب أن يراعــي أيضــا هوامــش جميــع املتدخلــني 
فـــي سلســلة اإلنتــاج والتوريــد، خاصــة منتجــو ومســتوردو الكواشــف واملــواد االســتهالكية 

الطبية الالزمة إلجراء الفحوصات؛   

- فيمــا يرتبــط بتوســيع قاعــدة العــرض وضمــان مزيــد مــن اإلنصــاف للولــوج إلــى فحوصــات 
19 يتطلــب اعتمــاد مقاربــة اســتباقية  كوفيــد- 19: يــرى املجلــس أن التصــدي جلائحــة كوفيــد- 
واحترازيــة متنــح األفضليــة لفتــح الســوق فـــي وجــه فاعلــني جــدد مــن خــالل تخفيــف شــروط 

الولوج.

ومــن شــأن هــذا اإلجــراء أن يســمح بتســهيل ولــوج املواطنــني إلــى الكشــوفات بشــكل أفضــل 
عبــر توفيرهــا بأثمنــة مناســبة تراعــي قدرتهــم الشــرائية، الســيما الفئــات غيــر املســتفيدة مــن 
التغطيــة الصحيــة، علمــا أنــه، وإلــى حــدود الســاعة، الزالــت مســألة اســترجاع املصاريــف 
ــاري  ــات اخلاضعــة للتأمــني اإلجب املتعلقــة بالفحوصــات الســالفة الذكــر عالقــة بالنســبة للفئ

األساسي عن املرض )10 فـي املائة من العدد اإلجمالي للسكان(؛

- أوصــى املجلــس كذلــك باالنفتــاح علــى تقنيــات وتكنولوجيــا أخــرى للكشــف عــن فيــروس 
 )antigéniques( املســتضدات  وفحوصــات  اجلزيئيــة  الفحوصــات  الســيما  كوفيــد- 19، 
والفحوصــات املصليــة )sérologiques(، وعلــى التجــارب املعمــول بهــا فـــي عــدة بلــدان، ويتــم 

ذلك من خالل: 

متكني جميع مهنيي الصحة من إجراء فحوصات املستضدات؛ 	 

تســهيل ولــوج املواطنــني إلــى فحوصــات الكشــف الذاتــي )autotests( بهــدف الوقايــة 	 
وكبــح تفشــي عــدوى الفيــروس، مــع العمــل علــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لضمــان حســن 

استعمالها. 
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3.4 الــرأي عــدد ر/21/3 بشــأن الدراســة املتعلقــة مبــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت املائــدة 
باملغــرب لقواعــد املنافســة احلــرة واملشــروعة علــى إثــر االرتفــاع الــذي شــهدته أســعار بيــع هــذه املــادة 

فـي السوق الوطنية 

أ. مقدمة عامة وموضوع طلب الرأي 

1. تقدمي مضمون الطلب وسياقه 

توصــل مجلــس املنافســة بطلــب مــن مجلــس النــواب، قــدم مــن طــرف اللجنــة الدائمــة للقطاعــات 
ــرب  ــدة باملغ ــوت املائ ــه بشــأن مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زي ــداء رأي اإلنتاجيــة، قصــد إب
ــي  ــادة فـ ــذي شــهدته أســعار هــذه امل ــاع ال ــر االرتف ــى إث لقواعــد املنافســة احلــرة واملشــروعة عل

السوق الوطنية. 

2. اإلطار القانوني لطلب الرأي 

يأتــي طلــب الــرأي الســالف الذكــر فـــي ســياق مقتضيــات املــادة 5 مــن القانــون رقــم 20.13 املتعلــق 
مبجلــس املنافســة، التــي تنــص فـــي فقرتهــا األولــى علــى أنــه "ميكــن استشــارة املجلــس مــن طــرف 
اللجنــة الدائمــة للبرملــان فـــي مقترحــات القوانــني، وكــذا فـــي كل مســألة متعلقــة باملنافســة، وفقــا 

ألحكام النظامني الداخليني ملجلسي البرملان". 

كمــا ينــدرج فـــي إطــار إعمــال االختصاصــات االستشــارية وغيــر التنازعيــة املنوطــة مبجلــس 
املنافســة، إذ لــم ينكــب هــذا األخيــر علــى البــت فـــي الســلوك التنافســي للفاعلــني فـــي ســوق زيــوت 

املائدة أو تطرق إلى التكييف القانوني ملمارساتهم من منظور القانون املتعلق باملنافسة. 

ب. أبرز اخلالصات املتوصل إليها 

خلصــت الدارســة املنجــزة فـــي ســياق طلــب الــرأي احلالــي إلــى أن الزيــادات املســجلة علــى مســتوى 
أســعار بيــع زيــوت املائــدة فـــي الســوق الوطنيــة تعــزى إلــى تضافــر عاملــني موضوعيــني مرتبطــني 

ببنية السوق ذاتها من جهة، وبتطورات السوق اخلارجية ذات الصلة بها من جهة ثانية.  

1. العوامل املرتبطة ببنية السوق الوطنية

إنتاج فالحي شبه منعدم من احلبوب الزيتية 	 
ــدة،  ــوت املائ ــاج زي ــة املســتعملة إلنت ــواد األولي ــي مجــال امل ــوي فـ ــرب مــن عجــز بني ــي املغ يعان
ــالد، باألســاس،  ــة للب ــن االحتياجــات الداخلي ــة م ــي املائ ــي 98,7 فـ ــم اســتيراد حوال ــث يت حي
املنتجــة محليــا        الزيتيــة  احلبــوب  نســبة مســاهمة  وتصــل  خــام.  نباتيــة  زيــوت  علــى شــكل 

إلــى 1,3 فـــي املائة فقط.  
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صناعة زيتية تتسم بشبه غياب ألنشطة تثمن )trituration( اإلنتاج 	 

ــى  ــة عل ــى حــذف الرســوم اجلمركي ــة، عــالوة عل ــوب الزيتي ــي للحب ــاج احملل ــف اإلنت أفضــى ضع
واردات الزيــوت النباتيــة اخلــام والكعــك )tourteaux(، إلــى تراجــع تنافســية نشــاط اســتخالص 
الزيــوت النباتيــة اخلــام إلــى حــد كبيــر )حيــث تنشــط شــركتا "لوســيور كريســطال" و"معامــل الزيــت 
بســوس بلحســن"(. مــا أدى إلــى توقــف شــبه كلــي لهــذا النشــاط، إذ ميثــل فقــط نســبة 3,5 فـــي 
املائــة مــن احلجــم اإلجمالــي للزيــوت املصفــاة علــى الصعيــد الوطنــي، تصــل منهــا نســبة الزيــوت 
ــوت  ــة ونســبة الزي ــي املائ ــى 2,2 فـ ــة املســتوردة إل ــوب الزيتي اخلــام املســتخلصة باســتعمال احلب

اخلام املستخلصة باستعمال احلبوب الزيتية املنتجة محليا إلى 1,3 فـي املائة. 

ثالثة بلدان تستحوذ على جل واردات املغرب من الزيوت النباتية اخلام 	 
ــغ نســبة  ــدان، إذ تبل ــة بل ــا مــن ثالث ــة اخلــام انطالق ــوت النباتي ــه مــن الزي ــرب إمدادات يؤمــن املغ
وارداتــه القادمــة منهــا 95 فـــي املائــة: يــزود االحتــاد األوروبــي منهــا املغــرب بنســبة تصــل إلــى 54 
فـــي املائــة، متبوعــا باألرجنتــني بنســبة 34 فـــي املائــة، ثــم الواليــات املتحــدة األمريكيــة بنســبة 7 

فـي املائة. 

كمــا يشــكل املغــرب أحــدا البلــدان العشــر األوائــل املســتوردة للزيــوت علــى الصعيــد العاملــي، ويعــزى 
ــوت  ــر اســتهالكا لزي ــدان األكث ــون البل ــى ك ــة إل ــوب. إضاف ــي مــن احلب ــاج احملل ــاب اإلنت ــك لغي ذل

املائدة هي، فـي نفس الوقت، من أكبر املنتجني لها. 

نشاط تصفية الزيوت النباتية يوازيه هوامش ربح منطقية  	 

ــف واردات  ــرة بســبب ضع ــدرات تنافســية كبي ــة اخلــام بق ــوت النباتي ــة الزي يتســم نشــاط تصفي
الزيــوت املصفــاة. غيــر أن هــذه الســوق تظــل محميــة بفضــل احلواجــز غيــر  املغــرب مــن 
اجلمركيــة املطبقــة واملتعلقــة بقواعــد املنشــأ، حيــث ال يشــمل اإلعفــاء مــن الرســوم اجلمركيــة 
ســوى الزيــوت النباتيــة اخلــام املســتخلصة مــن حبــوب الصويــا واملنتجــة علــى صعيــد بلــدان 

االحتــاد األوروبــي. غيــر ذلــك يتم تطبيق تعريفة جمركية بنســبة 40 فـــي املائة.  

عرض متمركز فـي ثالث جهات وطلب محلي تهمن عليه زيوت الصويا 	 

تســتحوذ ثــالث جهــات علــى مجمــوع اإلنتــاج الوطنــي مــن زيــوت املائــدة، والتــي تعــد، فـــي نفــس 
الوقت، من أكبر املناطق املستهلكة لها على الصعيد الوطني. 

ــن  ــة م ــي املائ ــن أصــل 90 فـ ــة م ــي املائ ــوت 73 فـ ــن هــذه الزي ــغ نســبة اســتهالك األســر م وتبل
العــرض اإلجمالــي املوجــه نحــو االســتهالك احمللــي، بينمــا تســتهلك الشــركات النشــطة فـــي قطــاع 

الصناعات الغذائية حوالي 17 فـي املائة.
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وتعــد زيــوت الصويــا األكثــر اســتهالكا فـــي الســوق الوطنيــة )اعتبــارا العتــدال ســعرها(، إذ متثــل 
نسبة 90 فـي املائة من احلجم اإلجمالي لالستهالك احمللي. 

وعالقــة بقنــوات التســويق، تغطــي أشــكال التوزيــع التقليديــة، املتشــكلة مــن جتــار اجلملــة ونصــف 
اجلملــة والتقســيط، نســبة 88 فـــي املائــة مــن الطلــب الوطنــي علــى زيــوت املائــدة، بينمــا ال تتعــدى 

نسبة التوزيع العصري، املتمثل فـي مراكز التسوق الكبيرة واملتوسطة، 12 فـي املائة. 

شروط ولوج تضعف جاذبية سوق املائدة 	 

يرتبــط الولــوج إلــى ســوق زيــوت املائــدة بوجــوب اســتيفاء مجموعــة مــن الشــروط، مــن ضمنهــا 
احلصــول علــى رخصــة صحيــة مــن املكتــب الوطنــي للســالمة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة، 

والتوفر على اإلمكانيات املادية الالزمة لالستثمار فـي أداة اإلنتاج وفـي شبكة التوزيع. 

ينضــاف إلــى ذلــك اخلصائــص البنيويــة األخــرى ذات الصلــة، مــن جهــة، باســتقرار مســتوى 
ــي الســوق وضعــف هوامــش الربــح علــى مســتوى اإلنتــاج، ومــن جهــة ثانيــة،  العــرض والطلــب فـ
ببنيــة الســوق املتســمة باحتــكار األقليــة وبهيمنــة شــركة "لوســيور كريســطال" التــي تعتمــد علــى 

استراتيجية محفظة العالمات التجارية بالنظـر إلى تنوع نشاطها.

وثمــة ثالثــة عوامــل تضاعــف مــن حــدة هــذه الوضعيــة والتــي تعيــق ولــوج املســتثمرين اجلــدد إلــى 
ــدة،  ــوت املائ ــز قطــاع زي ــي متي ــي درجــة نضــج الســوق، ووفــورات احلجــم الت ــل فـ الســوق، وتتمث

وارتباط السوق احمللية بالواردات.  

سوق إنتاج تتسم بنسبة عالية من التركيز واحتكار األقلية من الشركات داخلها 	 

تتســم ســوق زيــوت املائــدة بدرجــة عاليــة مــن التركيــز، إذ يســتحوذ الفاعــل التاريخــي، املتمثــل فـــي 
شــركة "لوســيور كريســطال"، علــى حوالــي 45 إلــى 50 فـــي املائــة مــن حصــص الســوق اإلجماليــة. 
وتبلــغ احلصــة الســوقية التراكميــة لــذات الشــركة وشــركة "معامــل الزيــوت بســوس بلحســن" أزيــد 
مــن 80 فـــي املائــة مــن رقــم معامــالت الســوق اإلجماليــة. كمــا تصــل احلصــة التراكميــة للشــركات 
الثالثــة األولــى، أي "لوســيور كريســطال" و"معامــل الزيــوت بســوس بلحســن" و"صافــوال"، إلــى 95 

فـي املائة.  

مــن جهــة أخــرى، ظلــت بنيــة توزيــع احلصــص الســوقية لســوق زيــوت املائــدة مســتقرة ولــم تشــهد 
ــي فــارق  تغييــرا كبيــرا خــالل اخلمــس ســنوات األخيــرة. غيــر أن التراجــع املســتمر املالحــظ فـ

حصة السوق بني شركة "صافوال" والفاعلني الرائدين فـي السوق، يخفف من حدة الوضع. 
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بنية سوقية مالئمة لتنسيق محتمل بن الفاعلن 	 
يعــد نضــج ســوق زيــوت املائــدة واســتقرار مســتوى العــرض والطلــب داخلهــا، إلــى جانــب وجــود 
ــن  ــوج فاعلــني جــدد قادري ــة واســتراتيجية، عراقيــل حقيقيــة حتــول دون ول حواجــز دخــول بنيوي

على تغيير البنية احلالية للسوق. 

ومــن شــأن املســتوى املرتفــع للتركيــز داخــل هــذه الســوق والتطــور املوازي حلصص ســوق الشــركات 
املتنافســة خــالل اخلمــس ســنوات األخيــرة عــالوة علــى شــفافية الســوق، أن يؤثــر علــى الوضــع 
التنافســي للســوق مــن خــالل إمكانيــة إملــام الفاعلــني بســهولة بســلوك األطــراف املتنافســة، خاصــة 

إزاء مستوى األسعار املطبقة.  
استقرار مستوى العرض والطلب فـي سوق زيوت املائدة باملغرب 	 

يقــدر حجــم رقــم معامــالت ســوق زيــوت املائــدة فـــي املغــرب بحوالــي 6 مليــار درهــم )باحتســاب 
مختلــف العمــالء ســواء املســتهلك النهائــي أو الشــركات العاملــة فـــي قطــاع الصناعــات الغذائيــة 

أو العمالء األجانب(. 

ويظهــر أن ســوق إنتــاج زيــوت املائــدة بلغــت مرحلــة مــن النضــج، إذ لــم تتجــاوز النســبة الســنوية 
للنمــو داخلهــا 1,5 فـــي املائــة خــالل اخلمــس ســنوات األخيــرة، أي مــا يعــادل نصــف معــدل النمــو 

السنوي احملقق خالل الفترة املمتدة من 1991 إلى 2011 والذي بلغ 3,6 فـي املائة. 
هيمنة قنوات التوزيع التقليدية متكن املتدخلن فيها من حتقيق هوامش ربح مرتفعة 	 

يطــرح التوزيــع التقليــدي، املهيمــن علــى قنــوات توزيــع زيــوت املائــدة لفائــدة املســتهلك النهائــي، 
عــدة إشــكاالت متعلقــة بتحديــد األســعار. وعــادة مــا تطبــق محــالت البيــع بالتقســيط أســعار بيــع 
زيــوت املائــدة املعلنــة مــن طــرف الشــركة الرائــدة علــى باقــي منتوجــات زيــوت املائــدة املنتجــة مــن 
قبــل الشــركات املنافســة. فضــال عــن ذلــك، تقــوم هــذه احملــالت بتطبيــق الزيــادات بصفــة تلقائيــة، 
بينمــا تؤخــر تفعيــل التخفيضــات حلــني نفــاذ مخزونهــا مــن زيــوت املائــدة التــي مت توريدهــا قبــل 

تغيير األسعار. 

2. العوامل املرتبطة بالسوق اخلارجية 
ارتفــاع كبيــر فـــي أســعار الزيــوت النباتيــة اخلــام فـــي الســوق الدوليــة مــع الشــروع فـــي 	 

تخفيف القيود الصحية املرتبطة بجائحة كوفيد- 19 
شــهدت أســعار املــواد الوليــة الزيتيــة فـــي الســوق العامليــة ارتفاعــا كبيــرا مــع بدايــة النصــف الثانــي 
ــي صاحبــت تفشــي  ــع تدابيــر اإلغــالق الت ــذي تزامــن مــع الشــروع فـــي رف ــن ســنة 2020، ال م
جائحــة كوفيــد- 19. كمــا عــرف مؤشــر منظمــة األغذيــة والزراعــة املتعلــق بأســعار الغــذاء، الــذي 
قــدرت                    زيــادة  املنتجــات،  لهــذه  الدوليــة  األســعار  فـــي  الشــهري  التبايــن  لقيــاس  يســتعمل 

بنسبة 29 فـي املائة ما بني سنتي 2019 و2020. 
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وتتضافر عدة عوامل تســببت فـــي الزيادات القياســية ألســعار زيوت املائدة فـــي الســوق الدولية، 
مــن بينهــا انخفــاض العــرض فـــي ســوق زيــوت النباتيــة اخلــام مقارنــة بالفتــرة املمتــدة مــن 2018 
إلــى 2019، وانتعــاش الطلــب علــى هــذه املــواد مــن قبــل الــدول املســتوردة خــالل النصــف الثانــي 
مــن ســنة 2020، وجلــوء بعــض البلــدان إلــى تعزيــز احتياطاتهــا االســتراتيجية مــن هــذه الزيــوت، 

وتصاعد مضاربات املستثمرين فـي سوق املواد األولية الغذائية. 

ــر مــن 1.600 دوالر  ــا أكث ــوب الصوي ــوت اخلــام حلب ــن الزي ــغ ســعر الطــن م ــاي 2021، بل ــي م وفـ
أمريكــي، مســجال ارتفاعــا بنســبة ناهــزت 196 فـــي املائــة مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن ســنة 2020 

)557 دوالر أمريكي فـي ماي 2020(. 

تفاقــم تكلفــة املــواد األوليــة الزيتيــة بســبب االرتفــاع املتزامــن ألســعار النقــل والطاقــة فـــي 	 
السوق الدولية 

تفاقمــت الزيــادات األخيــرة فـــي أســعار املــواد األوليــة نتيجــة الرتفــاع أســعار الطاقــة وتكاليــف 
الشــحن ونقــل الســلع علــى الصعيــد الدولــي، وتنامــي الطلــب علــى املــواد األوليــة خــالل الفتــرة 
األخيــرة التــي اتســمت بالتعافـــي الســريع لالقتصــاد العاملــي، عــالوة علــى األزمــة الناجمــة عــن 

قلة احلاويات واالكتظاظ املســجل على مســتوى بعض املوانئ الدولية. 

ترابــط قــوي بــن أســعار زيــوت املائــدة املطبقــة فـــي الســوق الوطنيــة وأســعار املــواد األوليــة 	 
فـي السوق الدولية 

كشــفت املعطيــات ذات الصلــة بتطــور ســعر بيــع زيــوت املائــدة، مقارنــة بتطــور تكلفــة شــراء الزيــوت 
النباتيــة اخلــام )72 فـــي املائــة مــن كلفــة اإلنتــاج(، أن هاذيــن األخيريــن شــهدا تطــورا بنفــس 
الوتيــرة، ومبعــدالت تغيــر جــد متقاربــة، خــالل الفتــرة املمتــدة مــن 2016 إلــى 2020. ويالحــظ أن 
مســتوى ارتفــاع أســعار زيــوت املائــدة كان أقــل حــدة مــن مســتوى ارتفــاع تكاليــف االســتيراد خــالل 
الفتــرة املمتــدة مــا بــني متــم ســنة 2020 ومــارس 2021 واملتزامنــة مــع ارتفــاع أســعار البيــع علــى 

مستوى السوق الوطنية. 

ويتبــني مــن حتليــل املعطيــات املتعلقــة مبعامــل االرتبــاط بــني تطــور تكاليــف املــواد األوليــة الزيتيــة 
وتطــور أســعار بيــع زيــوت املائــدة أن هــذا األخيــر مرتفــع للغايــة، إذ بلــغ 0,86 خــالل الفتــرة املمتــدة 

من 2016 إلى 2020 و0,90 فـي 2020. 

تقارب فـي تطبيق الزيادات فـي أسعار زيوت املائدة لدى الشركات املنتجة 	 

كشــف حتليــل املعطيــات ذات الصلــة بقيمــة الزيــادة فـــي األســعار وتواريــخ تطبيقهــا وجــود تقــارب 
كبيــر بــني الشــركات الثالثــة الكبــرى، واملتمثلــة فـــي "لوســيور كريســطال" و"معامــل الزيــوت بســوس 

بلحسن" و"صافوال". 
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وتعد الشركة الرائدة، فـــي أغلب األحوال، السباقة فـــي حتديد األسعار اجلديدة، وتنهج الشركات 
األخرى الفاعلة فـي السوق نفس األسلوب خالل فترة وجيزة )متتد من 3 إلى 5 أيام(. 

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن الشــركة الرائــدة تعمــل علــى برمجــة التغييــرات فـــي ســعر بيــع الزيوت فـــي 
ظــرف أســبوع قبــل حلــول تاريــخ تطبيقهــا، بينمــا تطبــق الشــركات املنافســة األخــرى التغييــرات 

ذاتها فـي اليوم املوالي من تاريخ إعالنها. 

علــى ضــوء حتليــل العوامــل اآلنفــة الذكـــر، يســتخلص أن الزيــادات األخيــرة التــي عرفتهــا أســعار 
زيــوت املائــدة فـــي الســوق الوطنيــة راجعــة مــن جهــة، ألوجــه القصــور الهيكليــة التــي متيــز سلســلة 
القيمــة املرتبطــة باحلبــوب الزيتيــة وإنتــاج زيــوت املائــدة ومــن جهــة أخــرى، لعناصــر ظرفيــة 
ــل  ــة ونق ــف الطاق ــذا لتكالي ــة وك ــة بالســوق الدولي ــة الزيتي ــواد األولي ــات أســعار امل ــة بتقلب مقترن

السلع على املستوى الدولي. 

ت. التوصيات الرئيسية 

انطالقــا مــن عناصــر التحليــل املذكــورة ســلفا وعلــى ضــوء اخلالصــات املتوصــل بهــا، أصــدر 
مجلــس املنافســة جملــة مــن التوصيــات مــن شــأنها املســاهمة فـــي ضمــان حســن ســير املنافســة 

فـي السوق الوطنية لزيوت املائدة. 

دعم اإلنتاج الفالحي احمللي لسلسلة احلبوب الزيتية فـي مراحلها األولية 	 

أخــذا بعــني االعتبــار اإلمكانيــات الواعــدة التــي يتوفــر عليهــا املغــرب فـــي مجــال إنتــاج احلبــوب 
الزيتيــة الســنوية، التــي تصــل إلــى أكثــر مــن 600.000 هكتــار، يتعــني إيــالء األولويــة واألهميــة 

لإلنتاج احمللي املرتبط بهذه احلبوب الزيتية فـي مراحله األولية. 

ويوصــي مجلــس املنافســة بتمديــد العمــل بالتدابيــر ذات الصلــة بعقــد البرنامــج 2020-2013 عبــر 
إدمــاج االســتراتيجية اجلديــدة املعنيــة ب "اجليــل األخضر 2020-2030". 

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن االعتمــادات املاليــة التــي ســتمنحها الدولــة، فـــي هــذا الســياق، ال ميكــن 
ــك كســبيل نحــو  ــل كذل ــة ب ــة مدرجــة بامليزاني ــات إضافي ــا نفق ــق كونه ــا فقــط مــن منطل مقاربته

خفض التبعية للسوق الدولية. 
تشــجيع اســتهالك زيــت الزيتــون للحــد مــن التبعيــة الناجمــة عــن اســتهالك زيــت املائــدة 	 

بشكل جزئي 
مراعــاة لإلمكانيــات التــي توفرهــا سلســلة الزيتــون علــى مســتوى اإلنتــاج الفالحــي ومــن أجــل ســد 
العجــز فـــي إنتــاج زيــوت املائــدة جزئيــا علــى الصعيــد الوطنــي، يوصــي املجلــس باالســتثمار فـــي 

إجنازات إنتاج زيت الزيتون احلالي.
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ويتــم ذلــك مــن خــالل مضاعفــة العــرض املتوفــر مــن زيــت الزيتــون، والتســريع مــن وتيــرة حتديــث 
املعاصــر التقليديــة املنتجــة ألكبــر حصــة واملخلفــة خلســائر مهمــة8 وتطبيــق املمارســات الدوليــة 
ــى  ــى حــد ســواء، عل ــي مجــال العــرض والطلــب عــن طريــق تشــجيع املهنيــني واملســتهلكني، عل فـ

االنتقال التدريجي إلنتاج واستهالك زيت الزيتون املمزوج بزيت البذور. 

 	 "La Costoma" تعزيــز قــدرات التخزيــن وإعــادة تشــغيل خــط األنبــوب الرابــط بــن شــركة
وميناء الدار البيضاء 

يقتــرح املجلــس إعــادة تشــغيل خــط األنبــوب الرابــط بــني مخــازن شــركة "La Costoma" ومينــاء 
الــدار البيضــاء بهــدف خفــض تكاليــف تفريــغ ونقــل الزيــوت اخلــام ومــدة اســتغالل أرصفــة املينــاء، 
والرفــع مــن قــدرات التخزيــن الوطنيــة لبلــوغ هــدف إنتــاج 120.000 طــن مــن الزيــوت اخلــام، أي 
مــا يعــادل 3 أشــهر مــن اســتهالك هــذه املــادة احليويــة، فضــال عــن اســتغالل رصيــف خــاص مينــح 
األولويــة الســتقبال ســفن شــحن املــواد االســتراتيجية لتفــادي تكاليــف االنتظــار قبــل تفريــغ املــواد 

األولية الزيتية املستوردة.

ومــن مت، قــد يســهم تفعيــل هاتــان اآلليتــان فـــي تقليــص تكلفــة املــادة اخلــام، وبالتالــي، تخفيــض 
سعر البيع النهائي لزيت املائدة. 

حث الفاعلن فـي سوق زيوت املائدة على استخدام اآلليات املتاحة بهدف تغطية اخملاطر 	 

مــن أجــل إزالــة حــاالت الغمــوض املرتبطــة بتقلبــات أســعار املــواد األوليــة علــى الصعيــد الدولــي 
ومتكــني الفاعلــني مــن التوفــر علــى رؤيــة بشــأن وضعيــة الســوق، يوصــي املجلــس بتســهيل ولــوج 
الفاعلــني، الراغبــني فـــي ذلــك، جلميــع اآلليــات املتاحــة التــي ســتمكنهم مــن التخفيف مــن املخاطر 
ذات الصلــة بتقلبــات األســعار وأســعار صــرف العمــالت، مبــا فـــي ذلــك اســتخدام آليــات احلمايــة 

  ."hedging" من املخاطر مثل التحوط

وتوفــر هــذه اآلليــات ثــالث مزايــا، علــى األقــل، تتمثــل فـــي تأمــني تخزين املــواد األوليــة، والتخفيف 
مــن حــدة املخاطــر املتعلقــة بتقلبــات أســعار املــواد األوليــة فـــي الســوق الدوليــة، والتخفيــف مــن 

تداعيات هذه التقلبات على أسعار البيع للمستهلك النهائي. 

تدعيم املنافسة بن الفاعلن على مستوى نقاط البيع 	 

يقتــرح املجلــس تشــجيع املنتجــني علــى تطبيــق األســعار املوصــى بهــا وطبعهــا علــى مســتوى عبــوة 
التعبئــة البالســتيكية. وســيمكن هــذا اإلجــراء املســتهلك النهائــي من التمييــز بني العالمــات التجارية 
املتوفــرة فـــي الســوق وخلــق منافســة عبــر األســعار بــني املنتجــني، لصالــح املســتهلك باســتفادته مــن 

التخفيضات املطبقة من قبل الشركات املنتجة لزيوت املائدة.  

 ›› Picholine ‹‹ 8 يناهــز املــردود اإلنتاجــي للوحــدات التقليديــة 14 فـــي املائــة مقارنــة مــع نســبة اســتخراج الزيــوت التــي تصــل إلــى 22 فـــي املائــة بالنســبة لصنــف

املغربيــة كاملــة النضــج. 
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حتديث قنوات التوزيع التقليدية 	 
ــى نطــاق  ــع املنتوجــات املســتهلكة عل ــي مجــال توزي ــي تكتســيها فـ ــة القصــوى الت ــارا لألهمي اعتب
ــي املائــة( والفــارق الكبيــر بــني ســعر البيــع حلظــة خــروج املنتــوج مــن  ــغ 88 فـ واســع )بنســبة تبل
الوحــدة الصناعيــة وســعر البيــع النهائــي للمســتهلك، يوصــي املجلــس بالتســريع مــن وتيــرة حتديــث 
قنــوات التوزيــع التقليــدي قصــد تقليــص عــدد املتدخلــني، وبشــكل ميكــن مــن تخفيــض هوامــش 
الربــح املقرونــة بنشــاط التوزيــع، إلــى مســتويات منطقيــة، وتخفيــض، بالتالــي، أســعار البيــع 

للمستهلك النهائي.

4.4 الــرأي عــدد ر/21/4 بشــأن مشــروع القانــون رقــم 94.17 املتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد 
إنتاجه باملغرب، وبتغيير القانون رقم 48.15 املتعلق بضبط قطاع الكهرباء 

أ. سياق طلب الرأي 

توصل مجلس املنافسة، بواسطة الرسالة املسجلة بتاريخ 31 دجنبر 2019 حتت عدد 19/ر/113، 
بإحالــة مــن لــدن رئيــس احلكومــة، يطلــب فيهــا رأي املجلــس بشـــأن مضامــني املــواد مــن 7 إلــى 10 

ومن 11 إلى 15 من مشروع القانون رقم 94.17 املتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه. 

ويتمحــور طلــب الــرأي حــول القواعــد املؤطــرة "للحــق املمنــوح بصفــة حصريــة لشــركة التمويــن 
قصــد اســتيراد وشــراء الغــاز الطبيعــي مــن املنتجــني احملليــني" وكــذا "االمتيــاز" الــذي حتظــى بــه 

شركة النقل ملزاولة نشاط النقل فـي مجموع التراب الوطني. 

غيــر أنــه، وبعــد مباشــرة مســطرة التحقيــق فـــي طلــب الــرأي، حيــث كان أعضــاء مجلــس املنافســة 
علــى وشــك تســلم التقريــر النهائــي، أحــال رئيــس احلكومــة، للمــرة الثانيــة، صيغــة جديــدة مــن 

مشروع القانون على املجلس، بتاريخ 26 أكتوبر 2020، قصد إبداء الرأي بشأنها من جديد. 

وتضمنــت الصيغــة الثانيــة مــن مشــروع القانــون، املؤرخــة فـــي 26 أكتوبــر 2020، واملعروضــة علــى 
أنظــار املجلــس مــن أجــل تقييــم مضامينهــا، تعديــالت عميقــة تختلــف مــن حيث الشــكل واملضمون، 

مقارنة بالصيغة األولية املتوصل بها يوم 31 دجنبر 2019. 

وهمت هذه التعديالت أساسا احملاور التالية: 
االنتقــال مــن وضعيــة االحتــكار القانونــي الــذي حتظــى بــه "شــركة التمويــن" إلــى نظــام حــر 	 

ــي مشــروع  ــا فـ ــع املرشــحني املســتوفني للشــروط املنصــوص عليه ــي وجــه جمي ــوح فـ ومفت
القانون، ويتم ذلك وفقا لنظام منح ترخيص إداري؛ 

إدراج مفهــوم مــورد املــالذ األخيــر بهــدف ضمــان اســتمرارية اخلدمــة العموميــة، تنــاط بــه 	 
مهمــة إمــداد املســتهلك النهائــي بالغــاز الطبيعــي فـــي حالــة عجــز املــورد أو املــوزع، املتعاقــد 

معه، عن القيام بهذا األمر، وملدة ال تتعدى 12 شهرا؛ 
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إحــداث مســير شــبكة النقــل الــذي يعــد مبثابــة شــركة عموميــة مجهولــة اإلســم، تتوفــر علــى 	 
مجلــس إداري وتنــاط بهــا مهمــة تصميــم وإجنــاز واســتغالل وتدبيــر وصيانــة وتطوير أشــغال 

النقل والتخزين االستراتيجي للغاز الطبيعي فـي مجموع التراب الوطني؛ 

تخويــل مســير شــبكة النقــل ســلطة تفويــض مهــام إجنــاز واســتغالل أو همــا معــا، املنشــآت 	 
الغازية للشركات اخلاصة فـي إطار الشراكة بني القطاعني العام واخلاص؛ 

تعزيــز وتقويــة املســاطر املنظمــة لولــوج الغيــر للبنيــات التحتيــة التابعــة ملســير شــبكة النقــل 	 
بشكل يراعي مبادئ الشفافية؛ 

تخصيــص عــدة مقتضيــات تعنــى بشــرح وتفســير نظــام منــح الترخيــص ملمارســة أنشــطة 	 
التوزيــع )املــواد مــن 25 إلــى 35(، مــن لــدن كل شــخص اعتبــاري يتوفــر علــى رخصــة توزيــع 
صاحلــة ملــدة 15 ســنة قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة. وتتولــى اإلدارة املختصــة منــح هــذا 
الترخيــص، بعــد إعــالن طلــب عــروض، لــكل شــخص اعتبــاري يتوفــر علــى املؤهــالت التقنيــة 

واملوارد املالية الالزمة لضمان حسن سير أنشطة توزيع الغاز الطبيعي؛ 

كذلــك متيــزت هــذه الصيغــة املراجعــة بتخويــل املنتــج احمللــي وضعيــة مــوزع علــى الصعيــد 	 
الوطني دون االضطرار إلى احلصول على موافقة مسبقة؛ 

حتويــل الهيئــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الكهربــاء إلــى الهيئــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة 	 
وإســنادها مهــام جديــدة، مــن بينهــا نشــر تقريــر ســنوي حــول حصيلــة مراقبــة طــرق ســير 
ســوق الغــاز الطبيعــي، والســهر علــى احتــرام قواعــد املنافســة احلــرة فيهــا، وإبــداء رأيهــا 
بشــأن طلبــات منــح الترخيــص، وإجنــاز دراســات حــول وضعيــة قطــاع الغــاز الطبيعــي، 
فضــال عــن نشــر وتعميــم جميــع املعلومــات الراميــة إلــى إبقــاء الفاعلــني فـــي القطــاع علــى 
ــع الغــاز الطبيعــي مــن  اطــالع بــكل املســتجدات، مبــا فيهــم املســتهلكون، وحتديــد ســعر بي

لدن املوزع، وكيفيات احتسابه من لدن موزعي وموردي املالذ األخير. 

وتبعــا لدراســة وحتليــل مضامــني الصيغــة اجلديــدة، عرضــت مديريــة التحقيقــات تقريرهــا علــى 
أنظــار أعضــاء مجلــس املنافســة خــالل اجللســة العامــة املنعقــدة بتاريــخ فــاحت أبريــل 2021. غيــر 
ــي مشــروع الــرأي لكــون رئيــس احلكومــة كان بصــدد  أن أعضــاء املجلــس قــرروا إرجــاء البــت فـ
إحالــة نســخة جديــدة مــن نفــس املشــروع علــى املجلــس للمــرة الثالثــة، والتــي مت التوصــل بهــا يــوم 

10 يونيو 2021. 

ــى  ــة، إذ حافظــت عل ــة بالصيغــة الثاني ــة مقارن ــرات جوهري ــدة تغيي ــم تتضمــن النســخة اجلدي ول
نفــس املقتضيــات ذات الصلــة بــكل مــن االحتــكار املمنــوح ملســير شــبكة النقــل، وحــق التوزيــع 

اجلهوي للغاز الطبيعي بصفة حصرية.  
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وشــملت التغييــرات اجلديــدة أساســا حــذف املقتضيــات املتعلقــة مبــورد املــالذ األخيــر )املــواد مــن 
10 إلــى 13(، وكــذا حــذف األحــكام التــي تلــزم اإلدارة بتعليــل قــرار رفــض طلــب منــح الترخيــص 
بالتمويــن بالغــاز الطبيعــي )املــادة 6( وتوزيعــه )املــادة 27(، باإلضافــة إلــى إلغــاء الصالحيــات 
املخولــة للهيئــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة ذات الصلــة بتحديــد كيفيــات احتســاب ســعر بيــع 

الغاز الطبيعي )الفقرة 6 من املادة 50(. 

وشــرع مجلــس املنافســة، علــى ضــوء هــذه الصيغــة اجلديــدة، فـــي عقــد جلســات اســتماع جديــدة 
لألطــراف املعنيــة بقطــاع الغــاز الطبيعــي طيلــة شــهر يوليــوز 2021، ويتعلــق األمــر بالــوزارة املكلفــة 
بالطاقــة، ووزارة الصناعــة، واملكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب، واملكتــب الوطنــي 
للهيدروكاربــورات واملعــادن، والوكالــة املغربيــة للطاقــة املســتدامة، واملكتــب الشــريف للفوســفاط، 

  ."Sound Energy" وفيدرالية الطاقة، وشركة

ب. خالصة 

أخـــذا بعـــن االعتبار عـــدم اســـتكمال إرســـاء قطـاع الغـاز الطبيعـــي، يتعـن استغالل هـذه الوضعيـة 
قصـــد االستفادة مـــن املزايا التـــي توفرهـــا املنافسة فـــي هـــذه الســـوق، وتفـــادي تكريـــس األوضاع 
املهيمنة فـــي هـــذه األخيرة، وإرســـاء االحتكارات ومنـــح حقـــوق التوزيـــع بصفـــة حصريـــة، ما قـــد 

ينعكـس سـلبا علـى تطويـر القطاع.

وحيــــث إن االحتــكار املمنــوح ملســير شــــبكة النقــــل فـــي توفيــــر جميــــع اخلدمــات ووســــائل النقــل 
مــــن شــــأنه عرقلــــة التطــــور الســـريع لسـوق الغـاز الطبيعـي، وتنـــوع وسـائل النقـل وابتـكار وسـائل 

تكنولوجيـة جديـدة للنقـل، وحريـة املقاولة املمنوحة للمورديـن املكلفني بالتمويـن واملوزعني؛ 

وحيـــث إن هـــذا االحتــكار قــد يهـــدد بإغــالق ذات الســـوق، ويشـــكل عقبـــة أمـــام دخـــول فاعلـــني 
جـــدد، ويحـــول دون توســـيع نشـــاط الفاعلــني املتواجديــن فـــي الســـوق، بشـــكل يضــر مبصلحــة 

املستهلكني الوســـطاء؛

وحيــث إنــه ال توجــد ضمانــات لقيــام مســير شــبكة النقــل بإجنــاز االســتثمارات املطلوبــة للنهــوض 
باملنشآت الغازية؛

وحيـث إنـه ال يوجـد مـا يبـرر منـح االحتكار، املذكور أعـاله، نظـرا لتراجـع طلـب مسـتهلكي الغـاز 
باجلملة مثـل املكتب الوطنـي للكهربـاء واملاء الصالـح للشـرب واملكتب الشـريف للفوسـفاط؛ 

وحيـــث إن منـــح حـــق التوزيـــع الترابـــي احلصــري ال يأخـــذ فـــي احلســبان مســـتوى التنميـــة فـــي 
اجلهــة، ومعـــدل االســتهالك احلالــي، والطلـــب احملتمــل علـــى الغـــاز املســال، وكـــذا قـــدرات 

االستهالك، والكثافـة السـكانية؛
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وحيـــث إن منـــح أي حـــق مـــن هـــذا القبيـــل يحـــول دون تطويـر سـوق تنافســـية، ألنه يكـرس الوضـع 
املهيمن الـــذي يتمتـــع بـــه الفاعلـــون التاريخيـــون، السيما موزعـــو احللول البديلـــة مثـــل غـاز النفـط 
املسال، باإلضافة إلـى خطـورة استغالل وضعهـم املهمني بشـكل تعسـفـي إزاء العمـالء الصناعييـن 

املتعاملني معهـم؛

وحيـــث إن الوكالـــة الوطنيـــة لضبـــط قطـــاع الطاقـــة تقـــوم بتحديـــد ســـعر بيـع الغـــاز الطبيعـي مـن 
لـــدن املوزع، بعـــد استطالع رأي اإلدارة، ودون التقيــــد باملقتضيات املنصوص عليهــــا فـــي القانــون 

رقــم 104.12 املتعلق بحريــة األسعار واملنافسة وكيفيـات احتسـاب السـعر؛

وحيث إن ذات الوكالة تقوم بتحديد كيفيات احتساب سعر بيع الغاز الطبيعي؛

وحيـــث إن مشـــروع القانـــون يعـــزز مجاالت تدخـــل الســـلطة احلكومية املكلفة بالطاقـة، ويحـد مـن 
صالحيات الوكالـة املذكورة فـي تقنيـن قطـاع الغـاز الطبيعـي؛ 

وحيـــث إن الوكالـــة تتمتـــع بصالحيــات محـــدودة ال تســـمح لهـــا باالضطــالع األمثــل مبهامهــا فـــي 
مجـال تقنيـن قطـاع الغـاز الطبيعـي؛

وحيـث إن الفقـرة 2 مـن املادة 50 مـن مشـروع القانـون تخـول للوكالـة السـهر علـى ضمـان التقيـد 
بقواعـد املنافسة احلرة فـي سـوق الغـاز الطبيعـي؛

وحيـث إن مقتضيـات مشـروع القانـون تفتقـر إلـى الدقـة والوضـوح، السيما فيمـا يتعلـق مبمارسة 
نشـاطي التوزيـع والتمويــن؛

وحيـــث إن مشـــروع القانـــون يحيـــل علـــى 11 نصـــا مـــن النصـــوص التنظيميـــة مـــن أجـــل حتديــد 
كيفيـــات منـــح رخـــص التمويـــن والتوزيـــع أو حتـــى كيفيـــات الوفـــاء بااللتزامــات املتعلقــة بضمـــان 

اسـتمرارية اخلدمة العموميـة؛

لــكل هـــذه األســباب، يصـــدر مجلـــس املنافســة رأيـــا ســـلبيا بخصــوص مشــروع القانـــون رقـــم 94.17 
املتعلق بقطـاع الغـاز الطبيعـي بعـد إنتاجـه باملغرب، والقاضـي بتغيير القانـون رقـم 48.15 املتعلق 

بضبـط قطـاع الكهربـاء.

ويقتـــرح اجمللــس إعـــادة صياغـــة نـــص مشـــروع القانـــون، علـــى أســـاس التقيـــد بالتوصيـــات التاليـــة 
والتـي يحيـل البعـض منهـا على مشـروع النـص احلالي.  

ت. توصيات مجلس املنافسة 

بعــد دراســة معمقــة ملشــروع القانــون، معــززة بجلســات االســتماع املنظمــة بحضــور األطــراف 
املعنيــة واجلهــات الفاعلــة الرئيســية، يوصــي مجلــس املنافســة بإعــادة صياغــة مشــروع القانــون، 
موضــوع طلــب الــرأي احلالــي، قصــد مالءمتــه مــع قواعــد املنافســة احلــرة، كمــا هــو منصــوص 

عليها فـي القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة. 
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وتهدف هذه التوصيات إلى: 

1.تعزيز رؤية مشروع القانون وقابليته للتنبؤ 

مــن أجــل االســتجابة للتطلعــات املشــروعة للمســتثمرين مــن داخــل وخــارج املغــرب، يتعــني توضيــح 
بعــض مقتضيــات مشــروع القانــون وحتديدهــا بشــكل دقيــق فـــي أفــق احلصــول علــى إطــار قانونــي 
مفهــوم وســهل القــراءة، وتعزيــز قابليتــه للتنبــؤ مــن أجــل بعــث إشــارات مطمئنــة للمســتثمرين 

املغاربة واألجانب فـي قطاع الغاز الطبيعي. 

وحتقيقا لهذه الغاية، يرى املجلس أنه سيكون من املفيد العمل على: 

ــي صياغــة 	  التنصيــص علــى ديباجــة توضــح املبــادئ التــي جــرى اعتمادهــا والتقيــد بهــا فـ
مشروع القانون؛

اســتثناء الهيدروجــني مــن نطــاق تطبيــق مشــروع القانــون نظــرا خلصوصياتــه مقارنــة 	 
بالغاز الطبيعي؛ 

ــة 	  ــى( و"املصلحــة االقتصادي ــادة األول ــاز الطبيعــي" )امل ــم "وقــود الغ ــح املقصــود مبفاهي توضي
املشتركة" )الفقرة األولى من املادة 13( و"املستهلك املبرر اختياره اقتصاديا" )املادة 27(؛  

حتديــد مفهــوم "العميــل النهائــي" مــع التدقيــق فـــي مختلــف الفئــات املتدخلــة، مبــن فيهــم 	 
واملســوقني،  الصناعيــني  العمــالء  الصناعيــني، وصغــار  العمــالء  وكبــار  الطاقــة  منتجــو 

والعميل املقيم؛

حتديد وصف مختلف العمالء الراغبني فـي شراء الغاز الطبيعي حسب مستوى استهالكهم؛ 	 

التنصيــص صراحــة علــى األشــخاص الذيــن يتوصلــون بجميــع الدراســات املنجــزة مــن لــدن 	 
الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة حول قطاع الغاز )املادة 51(؛

تكريس القواعد ذات الصلة بتصدير الغاز الطبيعي؛ 	 

الغازيــة، 	  السلســلة  فـــي  املتنافســة  غيــر  واألطــراف  املتنافســة  األطــراف  بــني  التمييــز 
والتنصيص على ذلك فـي الصياغة اجلديدة ملشروع القانون؛  

توضيح الفرق بني أسعار بيع الغاز باجلملة وأسعار البيع بالتقسيط؛	 

بالتقســيط 	  املشــترى  الغــاز  ببيــع  يقــوم  )الــذي  الطبيعــي  الغــاز  مــورد  مفهــوم  تكريــس 
للمســتهلكني( قصــد تفــادي أي نــوع مــن اخللــط بينــه وبــني أنشــطة املــوزع الــذي يســهر أيضــا 
ــاز  ــذا أنشــطة تســويق الغ ــع، وك ــة منشــآت التوزي ــة وصيان ــى تشــييد واســتغالل ومراقب عل

الطبيعي للمستهلك النهائي؛ 
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ــي حتديــد أســعار بيــع الغــاز الطبيعــي مــن 	  التنصيــص علــى استشــارة مجلــس املنافســة فـ
لــدن املــوزع، تطبيقــا ملقتضيــات املــادة 2 مــن القانــون رقــم 104.12 املتعلــق بحريــة األســعار 

واملنافسة )الفقرة األولى من املادة 28(؛
وضــع حــدود فاصلــة بــني املهــام املوكولــة للوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة ومجلــس 	 

املنافسة )الفقرة 2 من املادة 55(؛ 
ــاز 	  ــة بقطــع سلســلة اإلمــدادات بالغ ــي تســمح للمقاول شــرح حــاالت الظــروف القاهــرة الت

)املادة 47(. 

2. ضمان قواعد املنافسة على مستوى فرعي النقل والتخزين 

اعتبــارا للتطــور الــذي تشــهده تكنولوجيــا معاجلــة ونقــل الغــاز الطبيعــي )تكنولوجيــا الضغــط أو 
ــدة  ــة وحي ــاز الطبيعــي بوســيلة تكنولوجي ــم رهــن تطــور ســوق الغ ــس أال يت ــرى املجل التســييل(، ي
للنقــل عبــر خطــوط األنابيــب. ويوصــي، بالتالــي، بعــدم منــح احتــكار مجمــوع اخلدمــات ووســائل 
ــي طــور النمــو،  ــي ســوق هــي فـ النقــل لكــون ذلــك قــد يفضــي إلــى املســاس بقواعــد املنافســة فـ

ويحول دون ضمان التطور السريع لقطاع الغاز الطبيعي على الصعيد الوطني.  

لذلــك، يحــث املجلــس الســلطات العموميــة علــى منــح األفضليــة لنظــام امتيــاز طويــل األمــد حــني 
يتطلب ذلك إجناز استثمارات ضرورية. 

كمــا يجــب إخضــاع عمليــات إيصــال الغــاز عبــر خطــوط األنابيــب باســتعمال الوســائل املتنقلــة عبــر 
الطرقــات أو الســكك احلديديــة أو الطــرق البحريــة لقواعــد املنافســة احلــرة بهــدف تنويــع مصادر 
اإلمــدادات، بطريقــة ال يتــم مــن خاللهــا االعتمــاد علــى مصــدر واحــد للتمويــن، وضمــان تأمــني 

أسواق البيع باجلملة وبالتقسيط. 

فضــال عــن ذلــك، يجــب منــح الفاعلــني االقتصاديــني )الســيما املنتجــني احملليــني املتمكنــني مــن 
ــاز  ــر محطــات الغ ــل، وتطوي ــع منشــآت النق ــة تشــييد واســتغالل جمي ــارات( حري ــارف وامله املع
الطبيعــي املســال ومنشــآت إعــادة التغويــز، وإخضــاع ذلــك ملراقبــة الوكالــة الوطنيــة لضبــط 

قطاع الطاقة. 

ــل  ــني، قب ــي إســبانيا، بتمكــني الفاعل ــه فـ ــا هــو معمــول ب ــى غــرار م ــس أيضــا، عل ويوصــي املجل
احلصــول علــى التراخيــص املطلوبــة، مــن شــهادة املطابقــة ملتطلبــات فصــل األنشــطة التــي مينحهــا 

مجلس املنافسة. 

3. ضمان قواعد املنافسة احلرة على مستوى فرع التوزيع 
يوصــي املجلــس بعــدم منــح حقــوق توزيــع الغــاز بصفــة حصريــة علــى املســتوى اجلهــوي، وحــث 
الفاعلــني علــى تشــييد منشــآت لتوزيــع الغــاز. فـــي الواقــع، يعتبــر املجلــس أن توفيــر شــروط 
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ــة، بحيــث يتعــني منــح املســتهلكني النهائيــني،  ــع يشــكل ضــرورة حتمي ــي قطــاع التوزي املنافســة فـ
الســيما العمــالء الصناعيــني )غيــر القادريــن علــى الولــوج مباشــرة إلــى شــبكة النقل( حــق االختيار 
بــني عــدة موزعــني )مثــل املنتجــني احملليــني أو املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب أو 
غيــره( قصــد اســتباق أي خطــر مــن شــأنه اإلخــالل بقواعــد املنافســة مــن طــرف املوزعــني 
التاريخيــني املتواجديــن حاليــا، والذيــن قــد يعمــدون إلــى التخلــي عــن اســتعمال مصــادر طاقيــة، 
تســتخدم حاليــا مــن قبــل الشــركات الصناعيــة املتخصصــة فـــي إنتــاج الفيــول وغاز النفط املســال، 

االنتقال إلى الغاز الطبيعي.  
فـــي هــذا الســياق، يــرى املجلــس أن الصياغــة اجلديــدة ملشــروع القانــون تتطلب إضافــة مقتضيات 
تــروم تســهيل ولــوج الشــركات الصناعيــة الوطنيــة إلــى غــاز طبيعــي تنافســي يلبــي جميــع حاجياتها 

الطاقية ويساهم فـي حتسني قدراتها التنافسية. 

4. تعويض نظام الترخيص بنظام للتصريح 
يوصــي املجلــس، مــن أجــل تفــادي احلواجــز التنظيميــة التــي حتــول دون دخــول الســوق، بإعــادة 
ــون قصــد حــذف نظــام الترخيــص املســبق،  ــغ بهــا مشــروع القان ــي الطريقــة التــي صي النظــر فـ
الــذي متنحــه الســلطة احلكوميــة املكلفــة بالطاقــة، بنظــام للتصريــح املســبق لــدى الوكالــة الوطنيــة 

لضبط قطاع الطاقة، دون احلاجة إلى التنصيص على اإلحالة على نص تنظيمي.  

5. إعفاء املنتج احمللي من احلصول على رخصة االستيراد 
وعيــا منــه بــإرادة بعــض املنتجــني احملليــني، الراغبــني فـــي تطويــر فــرص إمــداد الســوق احملليــة 
بالغــاز الطبيعــي عــن طريــق ابتــكار حلــول الســتيراده فـــي مجمــوع التــراب الوطنــي، يؤيــد املجلــس 
إعفــاء املنتــج احمللــي مــن احلصــول علــى رخصــة التمويــن قصــد متكينــه مــن اســتيراد الغــاز 

الطبيعي، اعتبارا اللتزاماته املعبر عنها فـي إطار الشراكة املبرمة مع الدولة. 

6. احلرص على التقيد مببدأ الفصل بن األنشطة 
يوصــي املجلــس، فـــي إطــار احتــرام مبــدأ احليــاد التنافســي، باتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمــة 
لضمــان اســتقاللية مســير أو مســيري شــبكة النقــل والبنيــات التحتيــة الثقيلــة )وحــدات التخزيــن( 
إزاء البنيــات املكلفــة بالتوريــد واإلنتــاج، بهــدف صيانــة شــفافية الســوق وضمــان ولــوج عــادل 

ومنصف جلميع الوافدين اجلدد. 

الهيدروكاربــورات  حقــول  عــن  بالبحــث  املتعلــق   21.90 رقــم  القانــون  مقتضيــات  مالءمــة   .7
واستغاللها مع أحكام مشروع القانون حول الغاز الطبيعي 

يعتبــر مجلــس املنافســة أن مالءمــة مقتضيــات القانــون رقــم 21.90 املتعلــق بالبحــث عــن حقــول 
الهيدروكاربــورات واســتغاللها مــع أحــكام مشــروع القانــون حــول الغــاز الطبيعــي يكتســي أهميــة 
كبيــرة إلعطــاء رؤيــة واضحــة للفاعلــني فـــي القطــاع وتوفيــر الشــروط لضمــان ممارســة تنافســية 

عادلة ومنصفة. 
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بالقانــون              ارتبــاط  ذات  لعــدة مقتضيــات  القانــون  إلــى تضمــني مشــروع  األمــر  هــذا  ويعــزى 
رقــم 21.90، كمــا هــو احلــال بالنســبة ألنشــطة الغــاز الطبيعــي التــي يزاولهــا الفاعلــون املوقعــون 
علــى اتفاقيــات نفطيــة، املشــار إليهــم أعــاله، أو فيمــا يتعلــق بإعفــاء املنتجــني احملليــني مــن 
احلصــول علــى رخصــة التوزيــع، أو فيمــا يرتبــط مبفهــوم صاحــب أو أصحــاب امتيــاز االســتغالل 

الشركاء املنصوص عليهما فـي الفقرة 8 من املادة 2 من قانون الهيدروكاربورات.     

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن املنتجــني احملليــني، املســتفيدين مــن اإلعفــاء املذكــور أعــاله، يتوفرون، فـــي 
ــة بقطــاع الطاقــة  ــوزارة املكلف ــه إياهــم ال ــي، منحت ــاز الطبيع ــاز الســتغالل الغ ــى امتي ــع، عل الواق

مبقتضى قانون الهيدروكاربورات السالف الذكر.

8. وضع مســطرة تقنن اســتباقية لتفادي تداخل االختصاصات بن الوكالة الوطنية لضبط 
قطاع الطاقة ومجلس املنافسة 

ــة عميقــة لطريقــة صياغــة مشــروع  ــس ضــرورة إجــراء مراجع ــرى املجل ــة، ي ــذه الغاي ــا له حتقيق
القانــون، الســيما فـــي الشــق املتعلــق بالصالحيــات املخولــة للوكالــة الوطنيــة لضبط قطــاع الطاقة، 
إذ يجــب التنصيــص صراحــة علــى أنهــا تتمتــع بوضــع قانونــي متميــز ومتــارس وظائفهــا بــكل 
اســتقاللية قصــد متكينهــا مــن اتخــاذ قراراتهــا بــكل اســتقاللية، وبعيــدا عــن أيــة وصايــة مــن لــدن 

اإلدارة أو هيئة سياسية. 

فـــي الواقــع، يتعــني توســيع صالحيــات الوكالــة لتمكينهــا مــن االضطــالع بــاألدوار املنوطــة بهــا على 
النحــو األمثــل، ومنحهــا هامــش تدخــل كاف لضمــان ولــوج جميــع الفاعلــني إلــى شــبكة النقــل 
بشــكل يضمــن اإلنصــاف والشــفافية، وجعلهــا املخاطــب الرئيســي للفاعلــني الناشــطني فـــي ســوق 

الغاز الطبيعي.   

وعليــه، يجــب متتيــع الوكالــة بصالحيــات متكنهــا مــن تشــجيع الفاعلــني االقتصاديــني علــى الوفــاء 
بااللتزامــات امللقــاة علــى عاتقهــم وعــدم اإلخــالل بهــا. وبالتالــي، ال ينبغي حصر هــذه الصالحيات 
ــد  ــة لضمــان التقي ــا القبلي ــي مراحله ــه الســوق فـ ــل يجــب أن تشــمل توجي ــة، ب ــام املراقب ــي مه فـ

بالقوانني التنظيمية القطاعية اجلاري بها العمل. 

عــالوة علــى ذلــك، يوصــي املجلــس بإعــادة النظــر كليــا فـــي طريقــة صياغــة املــادة 50 مــن مشــروع 
القانــون قصــد التدقيــق فـــي املهــام املخولــة مســبقا للوكالــة ذات الصلــة بضمــان التقيــد بقواعــد 

املنافسة احلرة فـي سوق الغاز الطبيعي. 

فـــي هــذا الســياق، يــرى املجلــس أن تنفيــذ هــذه املهــام يجــب أن يتــم بطريقــة ال تفضــي إلــى 
مــن             األولــى  املــادة  مــن   2 الفقــرة  مبقتضــى  لــه  املخولــة  األفقيــة  باالختصاصــات  اإلخــالل 

القانون رقم 104.12. 
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لذلك، وتفاديا ألي لبس أو غموض، يوصي املجلس باتخاذ التدابير التالية: 

 - حصــر قائمــة الصالحيــات املمنوحــة للوكالــة املذكــورة لضمــان الســير التنافســي الســلس 
فـي سوق الغاز؛ 

- التنصيــص صراحــة علــى أن مهــام الوكالــة ليــس مــن شــأنها التطــاول علــى املهــام املوكولــة 
ملجلس املنافسة، كما هي منصوص عليها فـي القانون رقم 20.13 املنظم لعمله. 

ويكتســي تنســيق عمليــات التقنــني بــني الوكالــة واملجلــس ضــرورة أساســية لتتبــع املســتجدات 
الطارئــة علــى ســوقي االســتهالك النهائــي للغــاز الطبيعــي وتوليــد الكهربــاء علــى حــد ســواء، حيــث 
ــى مســتوى ســوق  ــب عل ــي الطل ــا فـ ــح للشــرب كلي ــاء واملــاء الصال ــي للكهرب يتحكــم املكتــب الوطن
العمــالء الصناعيــني، والتــي يتســم العــرض فيهــا بظهــور خطــر هيمنــة الفاعلــني املختصــني فـــي 

توزيع حلول بديلة مثل غاز النفط املسال. 

كمــا أنــه مــن الضــروري إبــرام اتفاقيــة للتعــاون بــني املجلــس والوكالــة تهــدف، من بــني أمور أخــرى، إلى 
تبادل املعلومات بشــأن املمارســات املنافية لقواعد املنافســة أو عمليات التركيز التي تتم فـــي القطاع 

أو إجناز دراسات مشتركة حول مختلف اجلوانب ذات الصلة باملنافسة فـي قطاع الغاز الطبيعي. 

وتقــوم الوكالــة، مبقتضــى هــذه االتفاقيــة، بتبليــغ املجلــس بــكل ســلوك يهــدف إلــى حتريــف ســير 
املنافســة فـــي القطــاع أو أيــة ممارســات تعاقديــة أو مقيــدة حلريــة املنافســة، مبــا فـــي ذلــك البنــود 
احلصريــة التــي قــد حتــول دون متكــني كبــار العمــالء مــن التعاقــد، فـــي الوقــت نفســه، مــع أكثــر 

من مورد أو حتد من اختياراتهم فـي هذا الشأن. 

9. تكريس حماية حقوق املستهلكن 

يــرى املجلــس أن التنصيــص علــى مقتضيــات تهــدف إلــى حمايــة حقــوق املســتهلكني يكتســي 
ضرورة قصوى، السيما من خالل ضمان:  

احلق فـي التزود بالغاز الطبيعي واختيار الفاعل الذي يرغب فـي التعامل معه بكل حرية؛	 
احلق فـي الولوج إلى مسطرة شفافة متكنه من تغيير املورد؛  	 

احلــق فـــي تضمــني بنــود خاصــة ومفصلــة فـــي عقد التســويق، كاخلدمات املطلوبة ومســتوى 	 
جودتهــا، واخلدمــات املتوفــرة فـــي مجــال الصيانــة، ومــدة العقــد وشــروط جتديــده وفســخه، 

والفسخ بدون االضطرار إلى أداء تعويض عن ذلك؛ 
احلق فـي التوصل بإشعار قبل إجراء أي تعديل على شروط العقد؛	 
احلــق فـــي التوصــل مبعلومــات مفيــدة وواضحــة وشــاملة حــول حقوقــه فـــي اختيــار مختلــف 	 

املوردين وإمكانيات التموين املتاحة؛ 



-131-

التقرير السنوي 2021 

احلق فـي التوصل مبعطيات وثيقة الصلة تتعلق بحجم استهالكه للغاز؛	 

احلق فـي التوصل مبعلومات شفافة حول أسعار البيع والشروط التقنية واملالية؛	 

احلق فـي الولوج إلى اآلليات املتاحة لتسوية النزاعات.  	 

10. وضع مساطر وآليات ملراقبة املمارسات التعاقدية املقيدة حلرية املنافسة 

يدعــو املجلــس إلــى حتــري اليقظــة فيمــا يخــص مراقبــة ظهــور ممارســات تعاقديــة مقيــدة حلريــة 
املنافسة فـي سوق الغاز الطبيعي. 

فـــي هــذا الســياق، كشــفت ممارســات صنــع القــرار علــى الصعيــد الدولــي عــن محدوديــة شــروط 
ممارســة املنافســة فـــي ســوق الغــاز الطبيعــي بســبب طبيعتــه )حتقيــق اســتثمارات كبيــرة لدخــول 
الســوق وقــدرات محــدودة فـــي مجــال البنيــات التحتيــة املاديــة( ووجــود مســتوى عــال مــن االندمــاج 
العمــودي وغيــاب الشــفافية وإغــالق الســوق فـــي مراحــل مــا بعــد اإلنتــاج )مــن خــالل إبــرام عقــود 
طويلــة األمــد مــع مســتهلكي الغــاز(، فضــال عــن اللجــوء إلــى ممارســات تعســفية تهــدف إلــى منــع 

املتنافسني من الولوج إلى الشبكات.

وعليــه، يوصــي املجلــس بتضمــني العقــود طويلــة األمــد املبرمة لبنود تضمن االمتثال لقواعد املنافســة 
احلرة، كما هي منصوص عليها فـي القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة. 

وإذا كانــت هــذه العقــود تتطلــب إجنــاز اســتثمارات لتلبيــة حاجيــات الســوق، فــال يجــب أن يتــم 
ــة غيــر منطقيــة ســواء مــع املورديــن أو  ذلــك مــن خــالل عقــود نقــل أو متويــن مبرمــة ملــدة طويل

املستهلكني النهائيني.   

ــي  ــاز الطبيع ــون للغ ــى قان ــر عل ــا مــن التوف ــي متكــني بالدن ــة فـ ــة مــن هــذه التوصي وتكمــن الغاي
يســاهم فـــي تكريــس املســاواة بــني جميــع الفاعلــني إزاء الفعــل االقتصــادي وتوفيــر جميع الشــروط 
القانونيــة واملســطرية لضمــان املنافســة احلــرة والنزيهــة ووضــع إطــار قانونــي شــفاف لدعــم 
االســتقرار وجــذب املســتثمرين مــن داخــل وخــارج البــالد، عــالوة علــى صيانــة القــدرة الشــرائية 

للمستهلكني وضمان حقهم فـي الطاقة.    

11. الســهر علــى التوفيــق بــن املتطلبــات ذات الصلــة بعقــود االمتيــازات طويلــة األمــد، املبرمــة 
واســتغاللها،  الهيدروكاربــورات  حقــول  عــن  بالبحــث  املتعلــق   21.90 رقــم  القانــون  مبقتضــى 

واحترام النظام العام التنافسي

يوصــي املجلــس، حتقيقــا لهــذه الغايــة، بإعــادة النظــر فـــي صياغــة املــادة 53 مــن مشــروع القانــون، 
التــي تنــص علــى اســتمرار مزاولــة األشــخاص االعتباريــني ألنشــطتهم، التــي لهــا عالقــة بقطــاع 
الغــاز الطبيعــي، إلــى حــني انتهــاء صالحيــة االتفاقيــات النفطيــة واالمتيــازات املمنوحــة مبقتضــى 

القانون رقم 21.90 املتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغاللها.
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أخــذا بعــني االعتبــار الشــروط املرتبطــة مبــدة ســريان امتيــاز االســتغالل )احملــددة فـــي 25 إلــى 
35 ســنة(، يوصــي املجلــس بضمــان ممارســة األنشــطة الغازيــة ضمــن شــروط تضمــن املســاواة 

وتفادي معاملة متييزية إزاء الفاعلني اجلدد أو إحلاق أضرار بهم أيا كان نوعها. 

12. ضمان اإلنصاف والشفافية فـي ولوج جميع الفاعلن إلى شبكة نقل الغاز

يجــدر التذكيــر أن مجلــس املنافســة يعــارض منــح احتــكار جميــع األنشــطة املرتبطــة بسلســلة 
القيمــة الغازيــة، ويوصــي بإرســاء نظــام امتيــاز طويــل األمــد إذا اقتضــى األمــر إجنــاز اســتثمارات 
ضروريــة. ويعتبــر، فـــي هــذه احلالــة، أن الصياغــة اجلديــدة ملشــروع القانــون يجــب أن تتضمــن 
ــا ألي  ــة األساســية تفادي ــات التحتي ــوج عــادل ومنصــف للبني ــي ول ــي الســوق فـ ــني فـ حــق الفاعل

سلوك تعسفـي من لدن أصحاب االمتياز. 

ثانيا: أنشطة الهيئات التداولية 

ــادئ املنافســة احلــرة  ــاع عــن مب ــي الدف ــة، واملســاهمة فـ ــه بفعالي ــه لالضطــالع مبهام ســعيا من
ــم النصــوص  ــى إعــادة تنظي واملشــروعة والنزيهــة، عمــل مجلــس املنافســة خــالل ســنة 2021 عل
ــن  ــي م ــه الداخل ــة نظام ــس مبراجع ــام املجل ــة، ق ــذه الغاي ــا له ــي. وحتقيق ــه الداخل املؤطــرة لعمل

خالل دمج مقتضيات جديدة تهم خاصة:

تدقيق اختصاصات مختلف الهيئات التداولية للمجلس وطرق اتخاذ القرارات داخلها؛	 

حتسني قواعد االشتغال وعقد االجتماعات؛	 

تقوية مبدأ فصل الهيئات التداولية ومهام التحقيق؛	 

رفــع العــدد األدنــى الجتماعــات اجللســة العامــة إلــى 11 مــرة فـــي الســنة مقابــل 4 مــرات 	 
فـي السابق؛

إدراج مقتضيات جديدة تتعلق بعقد االجتماعات عن بعد؛	 

اعتماد مبدأ التسجيل الصوتي الجتماعات املجلس؛	 

إحداث جلنة خاصة بإعداد التقرير السنوي.	 
وفـــي هــذا الســياق، قــام املجلــس باعتمــاد مســطرة لعقــد االجتماعــات بواســطة تقنيــة املناظــرة 
املرئيــة وأخــرى بشــأن تســجيل اجتماعاتــه، عــالوة علــى أربعــة مواثيــق لضمــان حســن ســير 

الفروع التالية: 

1. الفرع املكلف باالتفاقات والعالقات مع هيئات التقنني الوطنية؛ 
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2. الفرع املكلفة باالستغالل التعسفـي لوضع مهيمن أو حلالة تبعية اقتصادية؛

3. الفرع املكلف بالتركيزات االقتصادية؛ 

4. الفرع املكلف مبساعدات الدولة والطلبيات العمومية واملهام االستشارية. 

أ. اجللسة العامة 
عمــال بأحــكام املادتــني 9 و13 مــن القانــون رقــم 20.13 املتعلــق مبجلــس املنافســة، تتألــف اجللســة 
العامــة مــن الرئيــس وأربعــة نــواب للرئيــس وثمانيــة أعضــاء مستشــارين ومنــدوب احلكومــة، الــذي 

يحضر جلسات املجلس بصفة استشارية. 
وتطبيقــا ملقتضيــات املــادة 19 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس، يجــوز لألمــني العــام أو املقــرر العــام 
أو املقــرر العــام املســاعد أو املقــرر املكلــف بامللــف أو جميعهــم حضــور اجتماعــات اجللســة العامــة. 
وال يجــوز ألي منهــم حضــور مــداوالت املجلــس، باســتثناء املقــرر املكلــف بامللــف وحــده، بطلــب مــن 

املجلس، الذي يحضر املداوالت دون صوت تقريري. 
ــه، "يعقــد املجلــس  ــه، وإعمــاال ألحــكام املــادة 14 من ــى أن وتنــص املــادة 20 مــن نفــس النظــام عل
جلســاته العامــة إحــدى عشــر مــرة فـــي الســنة، وذلــك يــوم اخلميــس األخيــر مــن كل شــهر، مــا لــم 
يصــادف التاريــخ املذكــور يــوم عطلــة. وفـــي هــذه احلالــة، يحــدد الرئيــس تاريخــا آخــر لالجتمــاع 

خالل نفس الشهر". 
وعقــد املجلــس، خــالل ســنة 2021، تســع دورات عاديــة جللســته العامــة، ودورتــني انعقدتــا 

بصفة استعجالية. 

1. الدورة العادية العاشرة 

عقــد مجلــس املنافســة، يــوم اجلمعــة 12 فبرايــر 2021 بواســطة تقنيــة املناظــرة املرئيــة، الــدورة 
العاديــة العاشــرة التــي خصصــت للدراســة واملصادقــة علــى مشــروع رأي املجلــس املتعلــق بالــرد 
ــون رقــم 94.17  ــه مــن لــدن رئيــس احلكومــة، بشــأن مشــروع القان ــرأي احملــال علي ــب ال عــل طل
املتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه باملغــرب، وبتغييــر القانــون رقــم 48.15 املتعلــق بضبــط 

قطاع الكهرباء. 
وجــرى خــالل هــذه الــدورة أيضــا تبليــغ أعضــاء املجلــس باالتفــاق املبــرم مــع هيئــة تقنــني املنافســة 

بجمهورية تركيا )Rekabet( بتاريخ 12 يناير 2021. 

وانعقــد االجتمــاع الثانــي لهــذه الــدورة يــوم 09 مــارس 2021 عبــر تقنيــة املناظــرة املرئيــة، مت مــن 
ــة الدراســة واملصادقــة علــى مشــروع رأي املجلــس املتعلــق مبشــروع القانــون رقــم  خاللــه مواصل
94.17 املتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه باملغــرب، وبتغييــر القانــون رقــم 48.15 املتعلــق 

بضبط قطاع الكهرباء. 



-134-

مجلس املنافسة

ــل 2021 تضمــن نفــس جــدول األعمــال، وخلصــت  ــوم فــاحت أبري ــث ي كمــا انعقــد االجتمــاع الثال
النقاشــات، علــى إثــره، إلــى ضــرورة تعميــق الدراســة بشــأن هــذا القطــاع االســتراتيجي، الســيما 
الشــق املتعلــق بانعكاســاته علــى االقتصــاد والبيئــة. ومت االتفــاق أيضــا علــى اســتطالع رأي الوكالــة 

الوطنية لضبط قطاع الطاقة بخصوص هذا املوضوع، وتنظيم جلسات استماع أخرى. 
وانعقــد االجتمــاع الرابــع لنفــس الــدورة يــوم 08 أبريــل 2021، خصــص لدارســة مقترحــات تعديــل 

النظام الداخلي للمجلس التي متت صياغتها وتبليغها لألعضاء. 
القــرارات،  اتخــاذ  املجلــس، وعمليــات  ينظمهــا  التــي  باالجتماعــات  التعديــالت  وتتعلــق هــذه 
والفــروع، والتواصــل بــني مختلــف الهيئــات وغيرهــا. وتقــرر، علــى إثــر اختتــام النقــاش، تشــكيل 

جلنة متخصصة يعهد إليها اقتراح مشروع معدل للنظام الداخلي. 

عــالوة علــى ذلــك، مت خــالل هــذا االجتمــاع، إخبــار األعضــاء بتعديــل ميثــاق األخالقيــات اخلــاص 
باملجلس، وبإحداث فرع ستناط به مهمة إعداد مشروع التقرير السنوي ملجلس املنافسة.  

وشــكل االجتمــاع ذاتــه مناســبة لتبليــغ األعضــاء مبقترحــات املجلــس بشــأن تعديــل كل مــن القانــون 
رقــم 20.13 والقانــون رقــم 104.12، والتــي ســيتم تبليغهــا لرئيــس احلكومــة. كمــا ســيتم التواصــل 
مــع شــركاء املجلــس مبــن فيهــم هيئــات التقنــني القطاعيــة الوطنيــة، بهــدف حتديــد مســطرة 

معاجلة بعض امللفات واإلملام مبنهجية سيرها. 

2. الدورة العادية احلادية عشرة 

ــل 2021،  ــوم 22 أبري ــة عشــرة جللســته العامــة ي ــة احلادي ــدورة العادي ــس املنافســة ال عقــد مجل
ــه مــن طــرف  ــي احملــال علي ــى مشــروع معــدل للنظــام الداخل خصصــت للدراســة واملصادقــة عل

اللجنة املتخصصة احملدثة لهذا الغرض. 
واملســطرية  النظاميــة  املقتضيــات  بشــأن  دقيقــة  معطيــات  املعدلــة  الصيغــة  هــذه  وتضمنــت 
ــي كل مــن القانــون رقــم 20.13 والقانــون رقــم 104.12 بهــدف متكــني كافــة  املنصــوص عليهــا فـ

هيئات املجلس من االضطالع األمثل مبهامها. 

3. الدورة العادية الثانية عشرة 

متحــورت الــدورة العاديــة الثانيــة عشــرة، املنعقــدة يــوم 06 مــاي 2021، حــول الدراســة واملصادقــة 
على مقترحات تعديل ميثاق األخالقيات اخلاص مبجلس املنافسة. 

وتقــرر، علــى إثــر ذلــك، تشــكيل جلنــة متخصصــة تتولــى إعــادة النظــر فـــي النســخة القدميــة مــن 
امليثاق، واقتراح صيغة جديدة تراعي مبادئ السرية وعدم تنازع املصالح والتجريح. 

ــى  ــى اإلشــارة إل ــة إل ــى مقترحــات األعضــاء الرامي ــدورة، إل ــا جــرى التطــرق، خــالل هــذه ال كم
ــر الســنوية،  ــي التقاري ــا فـ ــة وذكره ــادئ املنافســة احلــرة والنزيه ــا ملب ــر احترام القطاعــات األكث
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واالنفتــاح أكثــر علــى اجلامعــات وحثهــا علــى إرســاء مناهــج أكادمييــة تتضمــن وحــدات ذات الصلــة 
بقانون واقتصاد املنافسة.  

4. الدورة العادية الثالثة عشرة 

خصصــت الــدورة العاديــة الثالثــة عشــرة، املنعقــدة بتاريــخ 27 مــاي 2021، لتقــدمي ومناقشــة 
مشروع التقرير السنوي ملجلس املنافسة برسم 2020، واملصادقة عليه. 

وارتكز هذا التقرير، املصادق عليه باإلجماع، على احملاور التالية: 
حتليل وضعية املنافسة على الصعيدين الدولي والوطني برسم 2020؛ 	 
حصيلة أنشطة مجلس املنافسة برسم 2020؛ 	 

اخلطوط العريضة لبرنامج عمل املجلس برسم 2021. 	 
ومت خــالل هــذا االجتمــاع، إخبــار األعضــاء بأنــه ســتتم مواصلــة معاجلــة اإلحالــة التنازعيــة 
املتعلقــة بإمكانيــة وجــود ممارســات محتملــة منافيــة لقواعــد املنافســة فـــي ســوق احملروقــات بعــد 
مراجعــة كل مــن القانــون رقــم 20.13 والقانــون رقــم 104.12، طبقــا لتوصيــات اللجنــة اخلاصــة 
التــي كلفهــا صاحــب اجلاللــة امللــك محمــد الســادس نصــره اهلل بإجــراء التحقيقــات الضروريــة 

لتوضيح الوضعية املتعلقة مبلف احملروقات. 

5. الدورة العادية الرابعة عشرة 

ــا الدراســة  ــوز 2021، جــرى مــن خالله ــاحت يولي ــوم ف ــة عشــرة ي ــة الرابع ــدورة العادي انعقــدت ال
ــواب بشــأن  ــس الن ــس مجل ــب رئي ــي إطــار طل ــدرج فـ ــس املن ــى مشــروع رأي املجل ــة عل واملصادق

وضعية املنافسة فـي سوق التعليم املدرسي اخلصوصي باملغرب. 
ولدراســة هــذا القطــاع، انصــب التحليــل علــى ســلكي التعليــم االبتدائــي والثانــوي فقــط، ومت 

استبعاد سلك التعليم العالي من نطاق التحليل. 
وبعــد مناقشــة مســتفيضة للموضــوع علــى مســتوى الشــكل واملضمــون، متــت املصادقــة علــى رأي 

املجلس باإلجماع مع األخذ بعني االعتبار التعديالت املتضمنة فـي النسخة اجلديدة. 
كمــا تقــرر خــالل هــذا االجتمــاع تشــكيل جلنــة مكلفــة باإلشــراف علــى ترجمــة التقريــر الســنوي 

إلى اللغة اإلجنليزية. 

6. الدورة العادية اخلامسة عشرة 

انعقــدت الــدورة العاديــة اخلامســة عشــرة يــوم 29 يوليــوز 2021، مت خاللهــا دراســة الصيغــة 
للحكومــة  العامــة  األمانــة  طــرف  مــن  مراجعتــه  بعــد  للمجلــس  الداخلــي  للنظــام  اجلديــدة 

واملصادقة عليها.
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كما متت دراســة مشــروع القرار الرامي إلى إجراء دراســة معمقة بشــأن عملية التركيز االقتصادي 
املتعلقة بشركتي "Newrest Maroc" و"Sodexo Maroc"؛ ومشروع القرار املتعلق باإلحالة الذاتية 

ذات الصلة بالتدبير املفوض لقطاع النقل احلضري عبر احلافالت واملصادقة عليهما.

وفـي نهاية أشغال هذه الدورة، مت تقدمي مشروع بناء مقر املجلس اجلديد.

7. الدورة العادية السادسة عشرة 

انعقدت الدورة العادية السادســة عشــرة، بصفة اســتعجالية، بتاريخ 06 شــتنبر 2021، خصصت 
ــد- 19،  ــم أســعار فحوصــات كوفي ــق بتنظي ــس املتعل ــى مشــروع رأي املجل للدراســة واملصادقــة عل

عقب التوصل بطلب فـي هذا الشأن من لدن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة. 

8. الدورة العادية السابعة عشرة 

انعقــدت الــدورة العاديــة الســابعة عشــرة يــوم 30 شــتنبر 2021، مت مــن خاللهــا الدراســة واملصادقــة 
علــى مشــروع القــرار املتعلــق بعمليــة التركيــز االقتصادي ذات الصلة مبراقبة أســهم وأنشــطة شــركة 
"Suez S.A" مــن طــرف شــركة "Veolia Environnement S.A"، بعــد تقــدمي عــرض عمومــي لشــراء 
األســهم، مــن جهــة، وبالتنــازل عــن أســهم وأنشــطة شــركة "Suez S.A" لصالــح ائتــالف مكــون مــن 
 "Global Infrastructure Partners" وصندوق االســتثمار "Meridiam" مســتثمرين، ويضم شــركة

وشركة "Caisse des Dépôts et Consignations" وفرعها "CNP Assurance"، من جهة ثانية. 

كما خصصت هذه الدورة لعرض نتائج استطالع الرأي املتعلق بتمثالت املنافسة باملغرب.

من جانب آخر، تقرر خالل هذه الدورة القيام مبا يلي: 

1. تخصيص الربع األخير من سنة 2021 لصياغة مخطط عمل املجلس للسنة املقبلة؛ 

2. إعادة النظر فـي النظام املعلوماتي للمجلس؛ 

3. إطالق أشغال بناء املقر اجلديد للمجلس بعد تسلم التراخيص الضرورية؛ 

4. إطــالق ورش إعــداد مشــاريع املواثيــق املتعلقــة بالفــروع ومســاطر عقــد االجتماعــات، 
والتصويت واالستشارة والتسجيل؛ 

5. تشكيل مجموعة عمل مكلفة بإعداد دليل مطابقة. 

التركيــز  مــآل عمليــات  لتتبــع  والقانونيــة  االقتصاديــة  اليقظــة  إرســاء مرصــد  أيضــا  وتقــرر 
االقتصــادي املنجــزة مــن دون إشــعار املجلــس بهــا مــن جهــة، ومتابعــة النصــوص القانونيــة املصــادق 

عليها دون استطالع رأي املجلس ودون التقيد بالنصوص اجلاري بها العمل.
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9. الدورة العادية الثامنة عشرة 

ــر 2021، خصصــت للدراســة واملصادقــة  ــوم 28 أكتوب ــة الثامنــة عشــرة ي انعقــدت الــدورة العادي
علــى رأي املجلــس املتعلــق بوضعيــة املنافســة فـــي ســوق زيــوت املائــدة، وعــرض مشــروع ميزانيــة 

املجلس برسم 2022، والدراسة واملصادقة على مشاريع املواثيق اخلاصة بالفروع. 

10. الدورة العادية التاسعة عشرة 

خصصــت الــدورة العاديــة التاســعة عشــرة، املنعقــدة يــوم 25 نونبــر 2021، للدراســة واملصادقــة 
علــى مشــروع رأي املجلــس املتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي، واملصادقــة علــى ميزانيــة املجلــس 

برسم 2022. 

11. الدورة العادية العشرون

خصصــت الــدورة العاديــة العشــرون، املنعقــدة بتاريــخ 23 دجنبــر 2021، للدراســة واملصادقــة علــى 
املذكرة التأطيرية املعنية بدارسة قطاع التأمينات. 

ــس ومبشــروع  ــد للمجل ــي اجلدي ــكل التنظيم ــا بالهي ــط األعضــاء علم ــدورة، أحي وخــالل هــذه ال
التوأمــة املؤسســاتية بــني املجلــس وائتــالف مكــون مــن ثــالث ســلطات للمنافســة بالــدول األعضــاء 
باالحتــاد األوروبــي، ويضــم هيئــة املنافســة باليونــان )بصفتها املشــرفة الرئيســية(، وهيئة املنافســة 

ببولندا )بصفتها مشرفة ثانوية( وهيئة املنافسة بإيطاليا )بصفتها مشرفة ثانوية(.  

ب. اللجنة الدائمة 

ــات  ــق مقتضي ــس املنافســة، القاضــي بتطبي ــي ملجل ــن النظــام الداخل ــادة 28 م ــا ألحــكام امل طبق
املادة 14 من القانون رقم 20.13، تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس ونوابه األربعة. 

وتنــاط بهــا مهــام إجنــاز األعمــال التحضيريــة الجتماعــات اجللســة العامــة، وتتــداول وتقــرر فـــي 
مشاريع التركيز االقتصادي، فـي احلالــة التــي يتــراوح فيهــا رقــم املعامــالت التراكمــي اإلضافـي 
لألطــــراف املعنيــــة مــــا بيــــن 10 فـــي املائة إلــــى حــــدود 30 فـــي املائة. كما تتداول وتقرر فـــي عدم 
متابعــة اإلجــراءات، وكــذا عــدم قبــول اإلحــاالت التنازعيــة، طبقــا ملقتضيــات املــادة 26 مــن القانــون 

رقم 104.12. وتتولى أيضا دراسة امللفات احملالة عليها من لدن اجللسة العامة. 

وعقــدت، فـــي هــذا الصــدد، 41 اجتماعــا، فـــي 2021، جــرى مــن خاللهــا التــداول فـــي 129 قرارا. 
ــغ  ومتحــورت أشــغالها أساســا حــول الدراســة واملصادقــة علــى قــرارات التركيــز االقتصــادي، بل

مجموعها 113 قرارا.
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ت. الفروع 

تنــص املــادة 34 مــن النظــام الداخلــي ملجلــس املنافســة علــى أنــه، إعمــاال ألحــكام املــادة 14 مــن 
القانــون رقــم 20.13 واملادتــني 4 و5 مــن املرســوم رقــم 2.15.109 الصــادر فـــي 16 شــعبان 1436 

املوافق ل 4 يونيو 2014، حتدث فروع لدى املجلس يترأس كل واحد منها أحد نواب الرئيس. 

ــدن  ــة عليهــا مــن ل ــي امللفــات املندرجــة ضمــن اختصاصاتهــا، واحملال ــداول الفــروع وتقــرر فـ وتت
الرئيس أو اجللسة العامة أو اللجنة الدائمة. 

ونــص النظــام الداخلــي، كمــا وقــع تغييــره وتتميمه مبقتضى قرار مجلس املنافســة عدد 32/ق/21 
الصــادر فـــي 9 رمضــان 1442 املوافــق ل 22 أبريــل 2021، والصــادر فـــي اجلريــدة الرســمية عــدد 
7044 املؤرخــة فـــي 26 ربيــع اآلخــر 1443 املوافــق ل 2 دجنبــر 2021، علــى إحــداث فــرع إضافـــي 

يعنى بإعداد التقرير السنوي. 
1. الفرع املكلف باالتفاقات والعالقات مع هيئات التقنني الوطنية 

بلــغ مجمــوع االجتماعــات التــي عقدهــا الفــرع املكلــف باالتفاقــات والعالقــات مــع هيئــات التقنــني 
الوطنيــة، فـــي 2021، مــا مجموعــه 36 اجتماعــا، انكــب مــن خاللهــا علــى دراســة النصــوص 
التنظيميــة واملســاطر اإلداريــة املؤطــرة لعمــل املجلــس بهــدف اقتــراح العناصــر الكفيلــة بتحســني 

والرفع من مستوى أداء هيئاته.

وجرى، فـي هذا الصدد، مراجعة النظام الداخلي للمجلس وميثاق أخالقياته وهيكله التنظيمي. 

وحتقيقــا لهــذه الغايــة، تــداول الفــرع فـــي املهــام اجلديــدة املنوطــة بــه، التــي جــرى توســيعها 
مبوجــب القــرار عــدد 32/ق/21 املذكــور أعــاله، الســيما الشــق املتعلــق بعالقــات املجلــس مــع 
هيئــات التقنــني القطاعيــة األخــرى، كمــا هــي منصــوص عليهــا فـــي الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 5 

واملادة 8 من القانون رقم 20.13 املتعلق مبجلس املنافسة. 

ومــن مت، قــام الفــرع بتحليــل النصــوص املؤطــرة للمؤسســات التاليــة: بنــك املغرب، والهيئــة الوطنية 
ــاط  ــات واالحتي ــة التأمين ــة مراقب ــة لســوق الرســاميل، وهيئ ــة املغربي ــني املواصــالت، والهيئ لتقن
االجتماعــي، والهيئــة الوطنيــة لضبــط الكهربــاء، والهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي-البصري. 
ويتعلــق األمــر بتحديــد طبيعــة الروابــط التــي جتمــع هــذه املؤسســات مــن جهــة، وعالقتهــا مبجلــس 

املنافسة من جهة ثانية. 

عــالوة علــى ذلــك، عكــف الفــرع، خــالل الســنة املنصرمــة، علــى دراســة عــدة قطاعــات اقتصاديــة 
قصــد التحقــق مــن احتمــال وجــود ممارســات مخلــة بقواعــد املنافســة )أعمــال مدبــرة أو اتفاقيات 
أو اتفاقــات أو حتالفــات صريحــة أو ضمنيــة كيفمــا كان شــكلها وأيــا كان ســببها( حــني يكــون 

الغرض منها أو ميكن أن يترتب عنها عرقلة املنافسة أو احلد منها أو حتريف سيرها. 
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وقــام، فـــي هــذا الصــدد، بتحليل قطاعــات املصحات اخلاصة، والتأمينــات، والصفقات العمومية، 
واألشغال العمومية، واخلبراء احملاسبني، وكذا زيوت املائدة. 

كما قام بدراسة وإبداء رأيه بشأن الترجمة العربية واإلجنليزية للتقرير السنوي برسم 2020. 

وعالقة باألنشطة اخلارجية للمجلس، شارك الفرع فـي التظاهرتني التاليتني: 

املنتــدى الثانــي للمنافســة للمنطقــة العربيــة، املنظــم يومــي 23 و24 مــارس 2021 مــن 	 
طــرف جلنــة األمم املتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا )اإلســكوا(، بشــراكة مــع 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(؛  

املنتــدى العاملــي حــول التجــارة والتنميــة واملنافســة لســنة 2021، املنظــم عبر تقنيــة املناظرة 	 
املرئية بتاريخ 6 دجنبر 2021. 

كمــا شــارك الفــرع فـــي إعــداد امللــف املتعلــق بـ"االزدهــار االقتصــادي املشــترك"، املعــد مــن لــدن 
اإلســكوا، عــن طريــق املســاهمة فـــي التقييــم الــذي يشــرف عليــه مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة 

التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة )OIOS-IE(. بتاريخ 26 غشت 2021.  

2. الفرع املكلف باالستغالل التعسفـي لوضع مهيمن أو حالة تبعية اقتصادية 

ينــاط بهــذا الفــرع مهمــة دراســة املواضيــع املتعلقــة باالســتغالل التعسفـــي لوضــع مهيمــن أو حاالت 
التبعيــة االقتصاديــة عــن طريــق اإلحــاالت التــي يبــت فيهــا املجلــس أو عبــر تتبــع القضايــا املثــارة 

من قبل الرأي العام. 

ومراعــاة للظــروف التــي فرضتهــا احلالــة الوبائيــة، اســتمر الفــرع فـــي عقــد اجتماعاتــه بواســطة 
تقنيــة املناظــرة املرئيــة إلــى غايــة متــم 15 مــارس 2021. وبلــغ عــدد االجتماعــات املنعقــدة ســنة 
2021، مــا مجموعــه 43 اجتماعــا، مــن بينهــا 26 اجتماعــا انعقــد بصفــة حضوريــة مبقــر املجلــس 

و17 اجتماعا نظم عن بعد بواسطة تقنية املناظرة املرئية. 

وانكــب الفــرع، طيلــة الســنة املنصرمــة، علــى مواصلــة تتبــع أشــغال اللجنــة الدائمــة، مبــا فـــي ذلــك 
القــرارات ذات الصلــة بعمليــات التركيــز االقتصــادي وباإلحــاالت التــي قضــى املجلــس بعــدم قبولها. 

كما همت هذه األشغال القرارات التي أصدرها املجلس واملرتبطة بطلبات الرأي احملالة عليه. 

فضــال عــن ذلــك، قــام الفــرع بدارســة بعــض اإلحــاالت، جــرى مــن خاللهــا رصــد ممارســات فـــي 
قطاعات مهنية وصناعية قد ترقى إلى ممارسات منافية لقواعد املنافسة.

ــي إغنــاء وإثــراء النقــاش بشــأن مشــروع إصــالح  وعلــى غــرار الفــروع األخــرى، ســاهم الفــرع فـ
القوانــني املتعلقــة مبجلــس املنافســة وبحريــة األســعار واملنافســة مــن جهــة، ودراســة النظــام 

الداخلي للمجلس، وميثاق أخالقياته وهيكله التنظيمي، من جهة ثانية.  
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وفيمــا يتعلــق بالدراســات القطاعيــة، عهــد إلــى الفــرع مهمــة تتبــع إجنــاز الدراســة القطاعيــة ذات 
الصلــة بوضعيــة املنافســة فـــي املصحــات اخلاصــة واملؤسســات املماثلــة، وتتبــع إجنــاز الدراســة 
املنجــزة فـــي إطــار إعــداد رأي املجلــس املتعلــق بوضعيــة املنافســة فـــي مؤسســات التعليــم املدرســي 

اخلصوصي، وكذا تتبع إجناز استطالع الرأي املتعلق بتمثالت املنافسة باملغرب. 
وعالقة باألنشطة اخلارجية للمجلس، شارك الفرع فـي التظاهرات التالية: 

املنتــدى الثانــي للمنافســة للمنطقــة العربيــة، املنظــم يومــي 23 و24 مــارس 2021 مــن 	 
طــرف جلنــة األمم املتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا، بشــراكة مــع منظمــة 

التعاون والتنمية االقتصادية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية؛  
اللقــاء االفتراضــي للحــوار اإلقليمــي املشــترك املنظــم بــني مؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة 	 

والتنمية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا؛
الــدورة التكوينيــة املنظمــة عــن بعــد خــالل الفتــرة املمتــدة مــا بــني 27 مــاي و24 يونيــو مــن 	 

ســنة 2021 مــن لــدن االحتــاد العــام ملقــاوالت املغــرب، بشــراكة مــع مجموعــة البنــك الدولــي 
ومكتب محاماة مختص فـي األعمال الدولية. 

3. الفرع املكلف بالتركيزات االقتصادية 

عمــال بأحــكام املــادة 35 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس وطبقــا مليثاقــه، ميــارس الفــرع املكلــف 
بالتركيــزات االقتصاديــة ثالثــة أنــواع مــن األنشــطة التــي تنــدرج فـــي صميــم املهــام املوكولــة 

إليه، وتشمل: 
املســاهمة فـــي دراســة وتقييــم القــرارات املزمــع اتخاذهــا مــن طــرف املجلــس فـــي مجــال 	 

التركيزات االقتصادية؛ 
املشاركة فـي إعداد وإجناز طلبات الرأي التي يتوصل بها املجلس أو يباشرها مببادرة منه؛ 	 
ــي اإلعــداد واإلشــراف علــى الدراســات القطاعيــة املندرجــة ضمــن مخطــط 	  املشــاركة فـ

عمل املجلس، واملساهمة فـي التظاهرات العلمية. 
ــي 2021، مــا مجموعــه 43 اجتماعــا، قــام مــن  ــغ عــدد االجتماعــات، التــي عقدهــا الفــرع فـ وبل

خاللها بالبت فـي 120 مشروعا من مشاريع التركيز االقتصادي. 
وتتــوزع جميــع امللفــات املدروســة حــول 111 ملفــا جــرى احلســم فيهــا مــن قبــل اللجنــة الدائمــة،   
ــن فصــل  ــة، وملفــني آخري ــزات االقتصادي ــف بالتركي ــرع املكل ــا الف ــداول فيه ــات أخــرى ت و7 ملف
فيهمــا مــن لــدن اجللســة العامــة. واعتبــارا مــن شــتنبر 2021، ومبقتضــى ميثاقــه، شــرع الفــرع فـــي 
الدراســة والترخيــص لبعــض طلبــات التركيــز االقتصــادي التــي ال يتجــاوز رقــم معامــالت أطرافهــا 

التراكمي اإلضافـي نسبة 10 فـي املائة. 
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ويتبــني مــن التوزيــع القطاعــي للتركيــزات املرخــص لهــا ســيادة ثالثة قطاعات على هــذه العمليات، 
تتمثــل فـــي الصناعــة التحويليــة )بنســبة 26,32 فـــي املائــة(، واخلدمــات )بنســبة 21,05 فـــي 

املائة(، والصحة )بنسبة 9,7 فـي املائة(، واملالية )بنسبة 5,26 فـي املائة(. 

وازداد عــدد امللفــات املرخــص لهــا بأكثــر مــن الضعــف مقارنــة مبــا أجنــز فـــي 2020 )الــذي كان 
قــد بلــغ 59 ملفــا فـــي املجمــوع(. ويعــزى ذلــك إلــى ارتفاع طلبــات الترخيص املتوصل بهــا والناجمة 
عــن إعــادة الهيكلــة االقتصاديــة عقــب األزمــة الصحيــة مــن جهــة، وإلــى إرســاء مســطرة للتســريع 

من وتيرة دراسة امللفات.  

وعالقــة بتوزيــع التركيــزات حســب أنواعهــا، تكشــف األرقــام تصــدر املراقبــة احلصريــة أو املشــتركة 
لعمليات التركيز املنجزة، متبوعة، بدرجة أقل، بالعمليات الرامية إلى دمج أو إحداث منشأة مشتركة. 

أمــا فيمــا يخــص التوزيــع حســب مصــدر رؤوس األمــوال املســتثمرة فـــي هــذه العمليــات، فيتضــح 
أن معظمهــا متثلهــا أطــراف أجنبيــة، بينمــا حققــت رؤوس األمــوال املســتثمرة مــن قبــل أطــراف 
مغربيــة نســبا ضعيفــة. وبالتالــي، يتبــني أن املســتثمرين عملــوا علــى انتهــاز فــرص جديــدة، تزامنــا 
مــع الشــروع فـــي اســتئناف األنشــطة االقتصاديــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، وقامــوا 

بتعزيز مشاريعهم املنجزة باملغرب.

زيــادة علــى ذلــك، شــارك الفــرع بفعاليــة فـــي إغنــاء وإثــراء أنشــطة املجلــس ذات الصلــة بإعــداد 
مشاريع اآلراء، وساهم، فـي هذا الصدد، فـي: 

مراجعة املذكرة التأطيرية املتعلقة بالتدبير املفوض للنقل احلضري عبر احلافالت؛ 	 

إعداد رأي املجلس بشأن تنظيم أسعار فحوصات كوفيد- 19؛ 	 

إعــداد رأي املجلــس بشــأن دراســة مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت املائــدة باملغــرب 	 
لقواعــد املنافســة احلــرة واملشــروعة علــى إثــر االرتفــاع الــذي شــهدته أســعار بيــع هــذه املــادة 

فـي السوق الوطنية؛ 

إعــداد رأي املجلــس بشــأن مشــروع القانــون رقــم 94.17 املتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد 	 
إنتاجه، ويتغيير القانون رقم 48.15 املتعلق بضبط قطاع الكهرباء. 

وباملــوازاة مــع اآلراء الصــادرة، ســاهم الفــرع، مــن جهــة أخــرى، فـــي مراجعــة الترجمتــني العربيــة 
واإلجنليزيــة للتقريــر الســنوي برســم 2020، وتقييــم وتتبــع الدراســة القطاعيــة ذات الصلــة 

بإشكالية املنافسة فـي قطاع أسواق اجلملة للخضر والفواكه واللحوم احلمراء واألسماك. 

إضافــة إلــى ذلــك، وفـــي إطــار إجنــاز األعمــال التحضيريــة الراميــة إلــى إرســاء دعائــم املقيــاس 
ــا  ــس، مدلي ــدن املجل ــة املنظمــة مــن ل ــي التظاهــرات العلمي ــي للمنافســة، شــارك الفــرع فـ الوطن
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برأيــه فـــي ورشــة العمــل الداخليــة املنظمــة مــن قبــل مجموعــة العمــل املعنيــة بهــذا املشــروع                
يــوم 3 مــارس 2021، مــن جهــة، وورشــة العمــل الدوليــة املنظمــة حــول املشــروع ذاتــه بتاريــخ                 

17 مارس 2021 من جهة ثانية. 

ــني  ــه بشــأن مشــاريع إصــالح القوان ــرع مبقترحات ــى الف ــروع األخــرى، أدل ــة الف ــى غــرار كاف وعل
املتعلقــة مبجلــس املنافســة وبحريــة األســعار واملنافســة مــن جهــة، ودراســة النظام الداخلــي وميثاق 

األخالقيات والهيكل التنظيمي للمجلس من جهة ثانية. 

4. الفرع املكلف مبساعدات الدولة والطلبيات العمومية واملهام االستشارية 

وصــل عــدد االجتماعــات التــي عقدهــا الفــرع املكلــف مبســاعدات الدولــة والطلبيــات العموميــة 
واملهــام االستشــارية، فـــي 2021، إلــى 44 اجتماعــا، موزعــة علــى 32 اجتماعــا نظــم بصفــة 
حضوريــة مبقــر املجلــس، و12 اجتماعــا انعقــد بواســطة تقنيــة املناظــرة املرئيــة بســبب الظــروف 

التي فرضتها األزمة الصحية. 

وســاهم الفــرع فـــي دراســة ومناقشــة مجمــل امللفــات التــي شــكلت موضــوع قــرارات صــادرة عــن 
اللجنة الدائمة )تركيزات اقتصادية أو إحاالت تنازعية أو طلبات رأي(. 

إضافــة إلــى ذلــك، انكــب الفــرع علــى مراجعــة كافــة االتفاقيــات التــي أبرمهــا املجلــس طيلــة الســنة 
املنصرمــة، وشــارك، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للفــروع األخــرى، فـــي دراســة مشــاريع إصــالح 
القوانــني املتعلقــة مبجلــس املنافســة وبحريــة األســعار واملنافســة مــن جهــة، ودراســة النظــام 

الداخلي وميثاق األخالقيات والهيكل التنظيمي للمجلس من جهة ثانية. 

وعالقة بطلبات الرأي، تداول الفرع فـي امللفات التالية: 

رأي مجلــس املنافســة بخصــوص وضعيــة املنافســة فـــي قطــاع التعليــم املدرســي اخلصوصــي 	 
باملغرب، عقب التوصل بطلب فـي هذا الشأن من لدن رئيس مجلس النواب؛ 

رأي مجلس املنافسة بشأن تنظيم أسعار فحوصات كوفيد-19؛ 	 

رأي مجلــس املنافســة بشــأن دراســة مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت املائــدة باملغــرب 	 
ــع هــذه  ــذي شــهدته أســعار بي ــاع ال ــر االرتف ــى إث لقواعــد املنافســة احلــرة واملشــروعة عل

املادة فـي السوق الوطنية؛ 

رأي مجلــس املنافســة بخصــوص مشــروع القانــون رقــم 94.17 املتعلــق بقطــاع الغــاز 	 
الطبيعي بعد إنتاجه، وبتغيير القانون رقم 48.15 املتعلق بضبط قطاع الكهرباء. 
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وفيما يخص دراســة وضعية املنافســة فـــي ســوق التدبير املفوض للنقل احلضري عبر احلافالت، 
املصــادق عليهــا مــن قبــل اجللســة العامــة خــالل اجتماعهــا املنعقــد يــوم 29 يوليــوز 2021 واملشــكلة 
ملوضــوع القــرار عــدد 89/ق/2021 الصــادر فـــي التاريــخ ذاتــه، عقــد الفــرع، املكلــف حصريــا بتتبــع 

هذا امللف، 8 جلسات لالستماع للسلطات واألطراف املعنية. 

فضــال عــن ذلــك، وفـــي ســياق اإلعــداد ملشــروع إحــداث املقيــاس الوطنــي للمنافســة، ســاهم الفــرع 
فـــي تنشــيط أشــغال الورشــة الدوليــة املنظمــة خــالل شــهر مــارس مــن ســنة 2021 عبر اســتعراض 

مقارنة مرجعية دولية بشأن األدوات واملناهج الكفيلة بقياس وتقييم املنافسة. 

ثالثا: احلكامة اإلدارية واملالية 

يقــع العنصــر البشــري فـــي صلــب املنظومــة االســتراتيجية ملجلس املنافســة، إذ عكــف هذا األخير، 
طيلة 2021، على مواصلة تعزيز وحتديث حكامته اإلدارية واملالية. 

كمــا عمــل املجلــس، انطالقــا مــن مجــاالت تدخلــه االســتراتيجية واملهــام املنوطــة بــه، علــى 
االستمرار فـي بناء وتأهيل قدراته املؤسساتية وتوطيد حكامته وحتديثها.  

أ. تنفيذ امليزانية برسم 2021 

بلغ حجم امليزانية املرصودة للمجلس، فـي الشق املتعلق باملوارد املالية، 73 مليون درهم برسم 2021.  

ــر 2021،  ــم 31 دجنب ــة مت ــى غاي ــا إل ــي جــرى تنفيذهــا وصرفه ــات، الت ــوع النفق ووصــل مجم
مــا مجموعــه 40,1 مليــون درهــم، مبعــدل أداء بلــغ 54,90 فـــي املائــة مــن إجمالــي املــوارد 

املاليــة املرصودة. 

وعمــال بأحــكام املــادة 18 مــن النظــام الداخلــي واحملاســبي للمجلــس، توزعــت النفقــات املذكــورة 
على الفئتني التاليتني: 

تضمنت الفئة األولى )ميزانية التسيير( النفقات التالية: 	 

- النفقــات املتعلقــة بالرواتــب واألجــور والتعويضــات القــارة املخولــة للموظفــني املرســمني 
للمجلس ومثالئهم: 21,44 مليون درهم؛ 

- النفقات املتعلقة بالتعويضات املخولة ألعضاء املجلس: 5,03 مليون درهم؛ 

- نفقات االستغالل )السلع واخلدمات(: 10,58 مليون درهم. 

بلغ حجم نفقات الفئة الثانية )ميزانية االستثمار(: 3,05 مليون درهم. 	 
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ب. تأهيل العنصر البشري 

ــى 46  ــي 2020 إل ــس مــن 50 إطــارا فـ ــا املجل ــي يتوفــر عليه ــوارد البشــرية الت انتقــل عــدد امل
إطــارا فـــي 2021، بنســبة تأطيــر بلغــت 93 فـــي املائــة. وبلــغ متوســط عمــر املوظفــني العاملــني 
باملجلــس 41 ســنة مــع توزيــع متــوازن فـــي نســب الذكــور واإلنــاث، تصــل إلــى 52 و48 فـــي املائــة 

على التوالي. 

وفـــي إطــار تدبيــر املســار املهنــي ملوظفـــي املجلــس، جــرى إرســاء مســطرة لتقييــم األداء مــن جهــة، 
وإحداث جلنة متساوية األعضاء من جهة ثانية. 

جديــدا،  مقــررا   13 بتوظيــف  املاضيــة،  الســنة  خــالل  بالتحقيــق،  املكلفــة  املصالــح  وتعــززت 
سيشرعون فـي مزاولة مهامهم باملجلس بداية من سنة 2022.  

وعالقــة بالتكويــن املســتمر، جــرى إعــداد مخطــط للتكويــن األساســي، سيســتفيد منــه املقــررون 
اجلدد الذين مت توظيفهم بداية من سنة 2022.  

املغربيــة  باململكــة  املنافســة  مجلــس  بــني  املبــرم  املؤسســاتية،  التوأمــة  اتفــاق  إطــار  وفـــي 
وائتــالف مكــون مــن جلنــة املنافســة باليونــان وهيئــة حمايــة املنافســة واملســتهلكني ببولنــدا 
وهيئــة املنافســة بإيطاليــا، سيســتفيد جميــع املقريــني العاملــني باملجلــس مــن برنامــج تكوينــي 

غنــي وطمــوح طيلة ســنة 2022.  

ت. التنظيم اإلداري 

ــوازن يــروم متكــني مصالــح  شــهدت الســنة املنصرمــة أيضــا إحــداث هيــكل تنظيمــي جديــد ومت
املجلــس مــن االضطــالع مبهامهــا، عــن طريــق إحــداث بنيــات وظيفيــة ذات مهــام محــددة، وحتديــد 

طبيعة الروابط التراتبية والوظيفية التي جتمع مختلف املصالح. 
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الرسم البياني 26: الهيكل التنظيمي جمللس املنافسة

ث. برنامج مترير الصفقات العمومية 
قــام املجلــس، فـــي 2021، مبواصلــة جتديــد جتهيزاتــه ومعداتــه اللوجســتية والتقنيــة قصــد تلبيــة 

حاجياته من الوسائل الضرورية لتنظيم عمله. 
فيمــا يتعلــق مبشــروع بنــاء مقــره اجلديــد، انكــب املجلــس علــى اختيــار مكتــب الدراســات واملراقبة، 
واملهنــدس املعمــاري واملكلــف بأعمــال إجنــاز أشــغال البنــاء، تبعــا لطلــب العــروض املفتــوح واملعلــن 
عنــه فـــي إطــار اإلشــراف املنتــدب الــذي عهــد إلــى الشــركة العامــة العقاريــة. وجــرى، فـــي هــذا 

الصدد، تبليغ صاحب الصفقة بالشروع فـي إجناز األشغال املرتقبة بداية من يناير 2022. 
عــالوة علــى ذلــك، وفـــي إطــار تقويــة منظومــة املراقبــة الداخليــة، متكــن املجلــس مــن إعــداد دليــل 
املســاطر اإلداريــة واملاليــة اخلــاص بــه، وإرســاء آليــة لتدبيــر أرشــيفه املــادي والرقمــي، وتثمــني 

رصيده الوثائقي. 
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ج. ورش التحول الرقمي وتقوية النظام املعلوماتي  
عكــف املجلــس علــى مواصلــة عمليــة االنتقــال إلــى التكنولوجيــا الرقمية ورقمنة املســاطر اإلدارية، 

مستعينا، فـي هذا الصدد، بوسائل تكنولوجية جديدة وحلول معلوماتية. 

ــي إطــار اســتراتيجية تســتند علــى األداء اجليــد، وتهــدف إلــى إدمــاج  وتنــدرج هــذه العمليــة فـ
املندمــج )ERP( مطــور علــى  للتدبيــر  نظــام معلوماتــي داخلــي يتخــذ شــكل نظــام برمجــي 

املستوى الداخلي. 

ويضــم هــذا النظــام البرمجــي، احملــدث مــن قبــل قســم نظــم املعلومــات، مجموعــة مــن الوحــدات 
البرمجيــة التــي تســاعد علــى رقمنــة العديــد مــن اخلدمــات واملســاطر باملجلــس. ويتعلــق األمــر 

بالعناصر التالية:

ــروم ضمــان 	  ــة خاصــة باملجلــس، ت ــة منصــة رقمي ــي تعتبــر مبثاب ــة، الت ــة داخلي ــة رقمي بواب
انســيابية التواصــل بــني مختلــف املصالــح وتســهيل الولــوج إلــى املعلومة. وتتخــذ هذه املنصة 
شــكل واجهــة مســتخدم رســومية )interface graphique( تضــم التطبيقــات والوحــدات 

البرمجية )applications et modules( التي يجري تطويرها على املستوى الداخلي؛

ــم 	  ــة لوحــة حتك ــون مبثاب ــم ليك ــج ومصم ــق مندم ــز، بواســطة تطبي ــات التركي ــر ملف  تدبي
توضــع رهــن إشــارة مديريــة التحقيقــات، ومتكنهــا مــن تتبــع مــآل جميــع امللفــات احملالــة 
عليهــا، فـــي الوقــت املناســب، الســيما آجــال تنفيذهــا. ويــروم هــذا التطبيــق، الــذي وضــع 
فـــي صلــب النظــام املعلوماتــي للمجلــس، تســهيل ســيرورة العمــل علــى املســتوى الداخلــي 
عــن طريــق ضمــان انســيابية نقــل املعلومــات وتأمينهــا، وتدبيــر امللفــات علــى النحــو األمثــل، 

وحتسني اإلنتاجية، ومضاعفة املردودية؛  

تدبيــر املــوارد البشــرية، مــن خــالل تطبيــق مندمــج جــرى وضعــه فـــي قلــب مصلحــة املــوارد 	 
البشــرية بهــدف متكينهــا مــن تدبيــر شــؤون املوظفــني العاملــني باملجلــس، والرخــص 

اإلدارية، وطلبات الوثائق اإلدارية )مثل شهادة العمل وشهادة األجرة وأمر مبهمة(؛ 

ــر ســندات 	  ــة مندمجــة ومطــورة بهــدف تدبي ــى وحــدة برمجي ــر املخــزون، اســتنادا إل تدبي
الطلــب علــى النحــو األمثــل، وترشــيد املشــتريات مســتقبال، والتحكــم فـــي املخــزون الــذي 
يتوفــر عليــه املجلــس فـــي مجــال اللــوازم املكتبيــة ومعــدات احلاســوب واملــواد املســتخدمة 

فـي الطباعة وأثاث املكتب؛ 

ــس. وجــرى 	  ــر أصــول املجل ــة صممــت لتدبي ــى وحــدة برمجي ــادا عل جــرد األصــول، اعتم
إدماجهــا فـــي النظــام البرمجــي للتدبيــر املندمــج مــن خــالل االســتعانة بقاعــدة املعطيــات 
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ذاتها وموارد الوحدات البرمجية األخرى املشكلة للنظام املعلوماتي؛ 

تدبيــر التســجيالت الصوتيــة، عبــر منصــة رقميــة مطــورة ألرشــفة التســجيالت الصوتيــة 	 
للتظاهــرات الداخليــة التــي ينظمهــا املجلــس، وضمــان حســن تدبيرها. وتهدف إلى تســهيل 
وضمــان انســيابية البحــث فـــي أرشــيف التســجيالت الصوتيــة ومقاطــع الفيديــو والوثائــق 

)باستخدام صيغ ودعامات مختلفة(؛

تدبيــر اجتماعــات املجلــس: جــرى تصميــم هــذه الوحــدة البرمجيــة، التــي تنــدرج فـــي ســياق 	 
رقمنــة مختلــف األنشــطة )دورات اجللســة العامــة، واجتماعــات اللجنــة الدائمــة والفــروع، 
واجتماعــات داخليــة، وجلســات اســتماع، وتظاهــرات، وغيرهــا( املبرمجــة علــى املســتوى 
الداخلــي، علــى شــكل مذكــرة رقميــة متاحــة علــى البوابــة الرقميــة الداخليــة، متكــن مــن 
تدبيــر االجتماعــات وضمــان تواصــل مســتمر مــع جميــع موظفـــي املجلــس، وإطالعهــم على 

كافة التظاهرات املنظمة من لدن املجلس.

ــع  ــس، جــرى اتخــاذ جمي ــة للمجل ــة اإللكتروني ــة للبواب ــق بإحــداث النســخة اإلجنليزي ــا يتعل وفيم
التدابيــر الالزمــة لتجهيــز املنصــة التقنيــة واســتضافة هــذه النســخة. وقــد يتســع نطاقهــا ليشــمل 

لغات أخرى. 



اجلزء
الشراكات وسياسة
التواصل واملرافعة

اجلزءاجلزء3اجلزء33جمللس املنافسة 
الشراكات وسياسةالشراكات وسياسة3الشراكات وسياسة
التواصل واملرافعةالتواصل واملرافعة3التواصل واملرافعة

جمللس املنافسة جمللس املنافسة 3جمللس املنافسة 
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أوال: الشراكة الوطنية والدولية 

عمــل مجلــس املنافســة، فـــي 2021، علــى إبــرام اتفاقيــات للتعــاون مــع عــدة مؤسســات، وتطويــر 
شراكات على الصعيدين الوطني والدولي. 

أ. الشراكة الوطنية 

تؤطــر أحــكام املــادة 8 مــن القانــون رقــم 20.13 املتعلــق مبجلــس املنافســة العالقــات التــي جتمــع 
املجلس بهيئات التقنني القطاعية. 

وفضــال عــن هــذا اإلطــار التشــريعي، وفـــي إطــار ضمــان االلتقائيــة والتكامــل بــني املؤسســات، قرر 
املجلــس بنــاء عالقــات تعــاون مــع هيئــات التقنــني القطاعيــة، وكــذا الهيئــات التــي تــزاول مهامــا 

واختصاصات ذات وقع مباشر أو غير مباشر على األسواق وعلى سير املنافسة بها.  

ــات  ــة التأمين ــة مراقب ــع هيئ ــاون م ــة تع ــى اتفاقي ــع عل ــي هــذا الصــدد، بالتوقي ــس، فـ ــام املجل وق
واالحتيــاط االجتماعــي بتاريــخ 7 أكتوبــر 2021. وتــروم إعطــاء ديناميــة للتعــاون بــني املؤسســتني 
مبنيــة علــى أســس رســمية، مبــا يضمــن فعليــة واســتمرارية التدابيــر املشــتركة املتخــذة مــن لــدن 

املؤسستني وإرساء احلكامة اجليدة، طبقا لإلطار القانوني املنظم لعملهما. 

ومــن مت، تتمحــور أهــداف االتفاقيــة أساســا حــول تبــادل املعلومــات والوثائــق الضروريــة لتمكــني 
املؤسستني من االضطالع مبهامهما، وتنظيم أنشطة للتحسيس والتوعية، وتبادل اخلبرات.

كمــا أبــرم املجلــس، فـــي 9 نونبــر 2021، اتفاقيــة للتعــاون مــع الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل، 
ــي  ــة بتقنــني املنافســة فـ تهــدف إلــى إرســاء إطــار للتشــاور بشــأن مختلــف اجلوانــب ذات الصل

سوق الرساميل. 

ويطمــح الطرفــان، مــن خــالل هــذه االتفاقيــة، إلــى تنظيــم أنشــطة لتحســيس ومواكبــة الفاعلــني 
فـي قطاع سوق الرساميل بهدف ترسيخ احترام الضوابط واملمارسات التنافسية السليمة. 

العامــة                                     النيابــة  رئاســة  مــع  للتعــاون  اتفاقيــة  بإبــرام  املجلــس  قــام  ذلــك،  علــى  عــالوة 
فـــي 27 دجنبــر 2021، والتــي تأتــي فـــي ســياق ترجمــة إرادة الطرفــني فـــي توحيــد اجلهــود عبــر 
مــن  األســواق  وذلــك حلمايــة  للقانــون،  الســليم  التطبيــق  ضمــان  بغيــة  والتشــاور  التنســيق 
املمارســات املنافيــة لقواعــد املنافســة املنصــوص عليهــا فـــي املــواد 6 و7 و8 مــن القانــون رقــم 
104.12 املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة. وتتوخــى االتفاقيــة أساســا التعــاون فـــي املجــال 

القانوني وتقوية القدرات املؤسســاتية عبر تثمني املكتســبات وتأهيل العنصر البشــري. 

التقرير السنوي 2021 
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ب. الشراكة الدولية 

1. التعاون الثنائي  

علــى الصعيــد الدولــي وتبعــا ملبــادرة هيئــة املنافســة بتركيــا )Rekabet(، أجــرى معهــا املجلــس عــدة 
اتصاالت بهدف جتسيد اإلرادة املشتركة فـي التوقيع على مذكرة تفاهم. 

وجــرت مراســيم التوقيــع علــى االتفاقيــة فـــي ينايــر 2021 بواســطة تقنيــة املناظــرة املرئيــة، 
وبحضــور ســفيرا البلديــن. ومتحــورت أهدافها أساســا حــول تبادل اخلبرات واملهــارات واملعلومات 
غيــر الســرية ذات الصلــة باملمارســات املنافيــة لقواعــد املنافســة أو التركيــزات االقتصاديــة العابرة 

للحدود. وتوخت أيضا تنظيم تظاهرات مشتركة بشأن املواضيع ذات االهتمام املشترك.  

فضــال عــن ذلــك، توصــل املجلــس، فـــي نونبــر 2021، بطلــب مــن هيئــة املنافســة املصريــة بهــدف 
بحــث الســبل املمكنــة للتعــاون الثنائــي بــني املؤسســتني. وأعربــت كذلــك عــن رغبتهــا فـــي معرفــة 
ــة إحــداث منتــدى متوســطي للمنافســة يضــم، إلــى جانــب ســلطات  رأي املجلــس بشــأن إمكاني
املنافســة فـــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، الهيئــات املتواجــدة بشــمال البحــر 

األبيض املتوسط. 

ويحتــل املجلــس مكانــة بــارزة فـــي املجموعــة التــي تضــم ســلطات املنافســة فـــي منطقــة الشــرق 
والتنميــة                 للتجــارة  املتحــدة  األمم  مؤمتــر  قبــل  مــن  احملدثــة  إفريقيــا،  وشــمال  األوســط 
فـــي 2015. ويتمتــع بهــذا الوضــع لكونــه هيئــة تقنــني دســتورية تتوفــر علــى الصالحيــات التــي 
تســتجيب للمعاييــر الدوليــة املعمــول بهــا فـــي مجــال تطبيــق قانــون املنافســة، وبحكــم جتربتــه 

وإجنازاته. 

علــى صعيــد آخــر، أعربــت هيئــة املنافســة باليونــان عــن رغبتهــا فـــي توطيــد التعــاون الثنائــي مــع 
املجلــس بواســطة مذكــرة تفاهــم، تتوخــى تعزيــز إطــار التوأمــة املؤسســاتية التــي وقعهــا املجلــس 

مع الهيئات املماثلة فـي بلدان اليونان وبولندا وإيطاليا فـي دجنبر 2021. 

2. التوأمة املؤسساتية 

صادقــت مفوضيــة االحتــاد األوروبــي بالربــاط، فـــي أواخــر دجنبــر 2021، علــى مشــروع التوأمــة 
املؤسســاتية بــني مجلــس املنافســة باململكــة املغربيــة ومؤسســة مماثلــة بدولــة عضــو باالحتــاد 

األوروبي. ومتت إحالته على املفوضية األوروبية ببروكسيل. 

وبعــد مرحلــة دراســة املشــروع، قامــت املفوضيــة باإلعــالن عــن طلــب عــروض فـــي يونيــو 2021 
ترشــح إليــه ائتــالف مكــون مــن ثــالث ســلطات مكلفــة باملنافســة بالــدول األعضــاء باالحتــاد 

األوروبي، ويضم: 
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هيئة املنافسة باليونان )بصفتها املشرفة الرئيسية(؛ 	 

هيئة املنافسة ببولندا )بصفتها مشرفة ثانوية(؛ 	 

هيئة املنافسة بإيطاليا )بصفتها مشرفة ثانوية(. 	 

وجــرى تقــدمي هــذا العــرض علــى أنظــار جلنــة تقنيــة مكونــة مــن ممثلــني عــن مجلــس املنافســة، 
ومفوضيــة االحتــاد األوروبــي بالربــاط، ومديريــة اخلزينــة واملاليــة اخلارجيــة )التابعــة لــوزارة 

االقتصاد واملالية(، بصفتها السلطة املكلفة بتفويت املشروع. 

وبعــد تقييــم العــرض وإبــداء املجلــس لــرأي إيجابــي بخصوصــه، مت التوقيــع علــى اتفــاق التوأمــة 
فـــي دجنبــر 2021 حتــت عنــوان "تعزيــز القــدرات املؤسســاتية ملجلــس املنافســة"، واحلامــل للرقــم 

 ."MA 18 ENI FI 01" املرجعي

ويتوخى هذا االتفاق حتقيق ثالثة أهداف رئيسية: 

1. تقوية القدرات املؤسساتية للمجلس؛ 

2. تبادل املمارسات السليمة فـي مجال محاربة السلوكيات املنافية لقواعد املنافسة؛ 

3. مالءمــة وضمــان التقائيــة التشــريع املعمــول بــه فـــي املغــرب واالحتــاد األوربــي فـــي مجــال 
قانون واقتصاد املنافسة. 

وعليه، ومن أجل تنزيل أهداف املجلس، يقترح االئتالف أربعة محاور للتعاون: 

احملور األول: دعم اليقظة القانونية للمجلس؛ 	 

احملــور الثانــي: حتيــني األدوات املنهجيــة للمجلــس وفقــا للمكتســبات واملمارســات الســليمة 	 
املتبادلة؛ 

احملور الثالث: تقوية قدرات املكونني وأطر املجلس تبعا ملهامه التشريعية اجلديدة؛ 	 

احملور الرابع: دعم ترسيخ ثقافة املنافسة. 	 

ــالف مالــي  ــل لألنشــطة املتضمنــة فـــي االتفــاق، بغ ــل الكام ــي بالتموي وســيقوم االحتــاد األوروب
إجمالــي يبلــغ 900 ألــف أورو مــوزع علــى كل محــور مــن احملــاور الســالفة الذكــر، ويصــرف عبــر 

أقساط. ويعتبر املستشار املقيم للتوأمة اآلمر بالصرف بالنسبة لهذا املشروع. 
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ت. مؤمترات وورشات عمل وأنشطة دولية 

1. املشاركة فـي مؤمترات دولية 

شــارك مجلس املنافســة، فـــي أكتوبر 2021، فـــي أشــغال اللقاء الســنوي لشــبكة املنافســة الدولية 
 .)International Competition Networtk(

وعلــى غــرار الســنوات الفارطــة، حضــر هــذا اللقــاء، الــذي نظمتــه هيئــة املنافســة الهنغاريــة 
ــة باملنافســة،  ــة الســلطات املكلف ــة بســبب ظــروف اجلائحــة، كاف ــة املناظــرة املرئي بواســطة تقني
ومكاتــب محامــاة، وخبــراء متخصصــون فـــي املجــال، فضــال عــن مؤسســات مرموقة مثــل مجموعة 
البنــك الدولــي، ومنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة )OCDE(، ومؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة 

 .)CNUCED( والتنمية

وشــملت مســاهمات املجلــس إغنــاء املشــروع اخلــاص املنجــز مــن لــدن املؤسســة احملتضنــة للقــاء، 
واملتعلــق مبوضــوع "التنميــة املســتدامة وسياســة املنافســة". ويهــدف إلــى إبــراز الروابــط املتبادلــة 
ــادرة يتخذهــا عضــو بشــبكة  ــد املشــروع أول مب ــة املســتدامة وسياســة املنافســة. ويع ــني التنمي ب
املنافســة الدوليــة بهــدف دراســة اجلوانــب واملقاربــة املعتمــدة مــن قبــل مختلــف ســلطات املنافســة 
والتــي لهــا صلــة باملوضــوع، الســيما فيمــا يتعلــق باالتفاقــات املقيــدة حلريــة املنافســة. وســاهمت 

52 سلطة، مبا فيها مجلس املنافسة، بفعالية فـي إغناء وإثراء هذا املشروع.

ومتثلــت إحــدى أهــم خالصــات اللقــاء فـــي كــون ممارســات الســوق املثيــرة إلشــكاليات مرتبطــة 
قلــة  مــن  الرغــم  علــى  املســتقبل،  فـــي  تتعمــم  قــد  باالســتدامة  ومتعلقــة  املنافســة  بقانــون 
ــا إزاء  ــا عاملي ــا يطــرح حتدي ــة(، م ــا أوروبي ــدان )معظمه ــي هــذا املي ــا فـ ــول به التجــارب املعم

ســلطات املنافســة الوطنية.  

وانصــب املشــروع، علــى اخلصــوص، علــى دراســة الســياق القانونــي للموضــوع، واألبحــاث املتنوعــة 
التــي أجنزتهــا ســلطات املنافســة علــى الصعيــد الدولــي، والطريقــة التــي تســتخدمها هــذه األخيــرة 

بغية االستعداد لرفع التحديات ذات الصلة باالستدامة.  

إضافــة إلــى ذلــك، التمســت هيئــة املنافســة الهنغاريــة مــن املجلــس توفيــر الدعــم واخلبــرة للجنــة 
املنظمة، بصفتها املؤسسة التي احتضنت سابقا أشغال هذا اللقاء الهام فـي أبريل 2014.

مــن جهــة أخــرى، حــرص املجلــس علــى تتبــع مجريــات املنتــدى العاملــي للمنافســة الــذي تنظمــه 
ســنويا منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة بباريــس شــهر دجنبــر. ومتحــورت أشــغال هــذا 

اللقاء لسنة 2021 حول ثالثة مواضيع رئيسية تزامنا مع األزمة االقتصادية العاملية. 

فـــي البدايــة، تطــرق املشــاركون لضــرورة مراعــاة الروابــط التفاعليــة بــني السياســة التجاريــة 
وسياسة املنافسة، التي غالبا ما يتجاهلها صناع القرار السياسي. 
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وقــد يتغيــر الوضــع فـــي الســنوات املقبلــة، الســيما وأن صنــاع القــرار السياســي يســعون إلــى 
النهــوض بالتنميــة عــن طريــق املنافســة فـــي عالــم يتســم بتواجــد أنظمــة اقتصاديــة وجتاريــة 

مختلفة، وباالعتراف املتزايد مبيدان متكافئ دوليا. 

فضــال عــن ذلــك، ناقــش اخلبــراء املشــاركون مســألة أساســية مرتبطــة بأعمــال التحقيــق التــي 
تنجزهــا ســلطات املنافســة، وتتجلــى فـــي التحليــل االقتصــادي والعناصــر املثبتــة فـــي حــاالت 

االستغالل التعسفـي لوضع مهمني. 

وخصــص احملــور الثالــث واألخيــر لدارســة ســبل توطيــد احليــاد التنافســي مــن طــرف ســلطات 
املنافســة، باعتبــاره أحــد اجلوانــب التــي تســتأثر باهتمــام املجلــس والــذي مــن أجلــه ســاهم فـــي 

إثراء وإغناء النقاش فـي عدة مناسبات. 

2. أنشطة منظمة فـي سياق الشراكة مع مجموعة البنك الدولي 

تبعــا لالتفــاق املبــرم مــع املؤسســة املاليــة الدوليــة التابعــة ملجموعــة البنــك الدولــي فـــي 
ينايــر 2020، واملمتــد لثــالث ســنوات، يســتفيد مجلــس املنافســة مــن دعمهــا فـــي املجــاالت 

الثالثــة التاليــة: 

1. تقويــة اإلطــار املنظــم ملكافحــة االحتــكار بهــدف محاربــة املمارســات املنافيــة لقواعــد 
املنافسة، واحلد من االنعكاسات السلبية للتركيزات االقتصادية؛ 

2. تعزيــز املنافســة فـــي مجــال السياســات القطاعيــة لتعزيــز ديناميتهــا التنافســية فـــي 
القطاعات االقتصادية الرئيسية؛ 

3. إرساء دعائم نظام مؤسساتي لدعم التنفيذ الفعال لسياسة املنافسة. 

ــام  ــي واالحتــاد الع ــك الدول ــس، بشــراكة مــع مجموعــة البن ــث، نظــم املجل ــة باملجــال الثال وعالق
ملقــاوالت املغــرب ومكتــب محامــاة دولــي متخصــص فـــي قانــون األعمــال، دورات تكوينيــة لفائــدة 

أعضاء االحتاد العام ملقاوالت املغرب خالل شهري ماي ويونيو 2021. 

ومتحورت هذه الدورات، البالغ عددها 5، حول املواضيع التالية: 

1. سلطات مجلس املنافسة؛

2. االتفاقات األفقية؛ 

3. االستغالل التعسفـي لوضع مهيمن؛ 

4. مراقبة التركيزات االقتصادية.  
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وعقــب اختتــام هــذه التظاهــرة، عقــد املجلــس جلســة عمــل مــع االحتــاد العــام ملقــاوالت املغــرب 
فـــي يوليــوز 2021، تــدارس مــن خاللهــا رئيســا املؤسســتني رهانــات اإلطــار القانونــي املنظــم 

للمنافسة، وحرية األسعار، وحماية املستهلك. 

كمــا شــكلت مناســبة لوضــع أســس شــراكة مســتقبلية بــني املجلــس واالحتــاد العــام ملقــاوالت 
املغــرب، متكنهمــا مــن العمــل مــن أجــل النهــوض بتنميــة اقتصاديــة ســليمة ومســتدامة، وتســاهم 

فـي دعم النمو وخلق فرص شغل قارة. 

زيــادة علــى ذلــك، حــرص ممثلــو املجلــس وخبــراء مجموعة البنــك الدولي على مواصلــة اإلجراءات 
املتعلقة بتقوية اإلطار املنظم ملكافحة االحتكار عبر مراجعة املساطر الداخلية وجتويدها.  

3. تقوية القدرات املؤسساتية 

تشكل تقوية القدرات املؤسساتية، خاصة التكوينات، أحد األهداف الرئيسية للتعاون الدولي. 

وفـــي هــذا الســياق، شــارك مقــررو املجلــس فـــي دورتــني تكوينيتــني نظمتــا لهــذا الغــرض. ارتكــزت 
الــدورة األولــى، املنظمــة فـــي شــتنبر 2021 مــن طــرف شــبكة املنافســة الدوليــة لفائــدة املقرريــن 
اجلــدد، علــى مواضيــع أساســية مثــل جمــع األدلــة والقرائــن أثنــاء إجنــاز عمليــات التحقيــق، بينمــا 
ــة ومؤمتــر األمم املتحــدة  ــة املنافســة املصري ــع هيئ ــة بشــراكة م ــة، املنظم ــدورة الثاني ــت ال تطرق
ــة الشــرق األوســط  ــي منطق ــني بســلطات املنافســة فـ ــن العامل ــدة املقرري ــة لفائ للتجــارة والتنمي

وشمال إفريقيا، إلى معاجلة مشاريع التركيز االقتصادي.   

4. ورشة عمل دولية حول املقياس الوطني للمنافسة 

مراعــاة للقيــود الصحيــة املفروضــة، نظــم املجلــس، بواســطة تقنيــة املناظــرة املرئيــة، ورشــة عمــل 
دولية فـي مارس 2021 تناولت مشروع وضع مقياس وطني للمنافسة. 

األنشــطة  فـــي األســواق وقطاعــات  املنافســة  تتبــع وحتليــل وضعيــة  املشــروع  ويــروم هــذا 
االقتصاديــة الوطنية. 

وشــكلت هــذه الورشــة مناســبة لتبــادل األفــكار واآلراء مــع خبــراء يعملون مبنظمــات دولية مختلفة، 
علــى غــرار منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة، ومؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، 

ومجموعة البنك الدولي، إضافة الى شركاء مثل هيئتي املنافسة بإسبانيا وجنوب إفريقيا. 

فـــي مرحلــة أولــى، تنــاول املشــاركون األبحــاث اجلديــدة بشــأن املقاييــس االقتصادية علــى الصعيد 
ــة بتتبــع  ــة ثانيــة، إلــى ســبل وضــع منــاذج مثلــى للمؤشــرات الكفيل ــي مرحل العاملــي. وتطرقــوا، فـ

تطورات املنافسة. 
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ــذكاء اجلماعــي  ــة ال ــق تعبئ ــات املشــتركة، عــن طري ــي إطــار التحدي ــرات فـ ــادل اخلب وســاهم تب
للســلطات واملنظمــات الدوليــة املعنيــة بقضايــا املنافســة، فـــي إغنــاء أدوات التحليــل احملدثــة 
ســابقا مــن طــرف مجلــس املنافســة، اســتنادا إلــى ضوابــط مثبتة علميــا، ومعايير تقنيــة وإحصائية 

تستجيب للمعايير الدولية. 

وحتقيقــا لهــذه الغايــة، انكــب املشــاركون فـــي هــذه الورشــة علــى رصــد وحتليــل التطــورات 
األخيــرة فـــي مجــال إعــداد املقاييــس االقتصاديــة علــى الصعيــد العاملــي، وتســليط الضــوء 
علــى أفضــل األســاليب واألدوات املعتمــدة إلرســاء دليــل مرجعــي يرتكــز علــى مؤشــرات لتقييــم 

وضعية املنافســة. 

ــزم  ــذي يعت ــي، ال ــل املرجع ــز الدلي ــر، يجــب أن يرتك ــد املؤشــرات الســالفة الذك ومــن أجــل حتدي
مجلــس املنافســة إحداثــه، علــى عــدد محــدود ومعقــول مــن املؤشــرات متثــل األبعــاد األساســية 
واحملــددة جلوهــر املقيــاس الوطنــي للمنافســة، واملتمحــورة حــول ســلوك الفاعلــني فـــي األســواق 

وبنياتها على حد سواء. 

زيــادة علــى ذلــك، تســتند عمليــة افتحــاص القطاعــات، فـــي إطــار هــذا املشــروع، إلــى توزيــع 
متــوازن حســب حجــم القطاعــات التــي تعانــي مــن اختــالالت، والقطاعــات األخــرى املعروفــة 

مبمارساتها السليمة فـي مجال احترام قواعد املنافسة. 

ويقترح املجلس، فـي هذا السياق، فئتني من املعايير: 

ــس، مــن 	  ــار األهــداف االســتراتيجية للمجل ــي تأخــذ بعــني االعتب ــر الت ــة تشــمل املعايي فئ
بينهــا القطاعــات املعروفــة بتأثيرهــا القــوي علــى القــدرة الشــرائية للمواطنــني، وتنافســية 
املقــاوالت، وتأمــني إمــدادات الســوق الداخليــة بالســلع اإلنتاجيــة واالســتهالكية واملــواد 

األولية التي تكتسي أهمية استراتيجية إزاء االقتصاد الوطني؛ 

فئة تضم املعايير املندرجة فـي إطار خارطة الطريق االقتصادية الوطنية. 	 

ثانيا: التواصل مبجلس املنافسة 

يشــكل التواصــل بالنســبة ملجلــس املنافســة، أداة عمليــة ورافعــة اســتراتيجية لنشــر وتعميــم 
القواعد السليمة للمنافسة، وحتسيس املنظومة الوطنية لألعمال بتقنني املنافسة. 

 وحتقيقــا لهــذه الغايــة، انخــرط املجلــس فـــي ديناميــة جديــدة للترافــع، تشــمل فـــي نفــس الوقــت 
انفتاحا متواصال على العالم االقتصادي وشراكة استراتيجية ذات أبعاد وطنية ودولية.  

ــى  ــي مجــال التحســيس، عمــل املجلــس عل ــه فـ ــي هــذا اإلطــار وانطالقــا مــن املهــام املنوطــة ب فـ
ــراز فوائــد  ــه مــن شــرح وتفســير مضمــون قانــون املنافســة وإب ــة بيداغوجيــة متكن اعتمــاد مقارب

ومنافع املنافسة احلرة والنزيهة.  



-158-

مجلس املنافسة

وعــالوة علــى هــذه األهــداف بالغــة األهميــة، يكمــن الــدور اجلوهــري ملجلــس املنافســة أيضــا فـــي 
العمــل مــن أجــل ترســيخ ثقافــة املنافســة للفاعلــني االقتصاديــني قصــد النهــوض بقيــم املنافســة 

احلرة والنزيهة وتثمينها داخل املجتمع. 
وتوجت جهود املجلس فـي هذا الشأن باعتماد مقاربة ترتكز على شقني رئيسيني: 

ــه 	  مــا يســمى بالتواصــل مــن حيــث املوضــوع والــذي يترجــم ترســيخ العمــل الــذي يقــوم ب
املجلس فـي مجال اآلراء والقرارات، واآلليات املؤسساتية املوضوعة، وآلية املرافعة؛

مــا يســمى بالتواصــل مــن حيــث البيداغوجيــة والــذي يهــم التحســيس والتعريــف بقانــون 	 
املنافســة بهــدف الوقايــة مــن االختــالالت احملتمــل حدوثهــا فـــي األســواق. ويتعلــق األمــر 
مبقاربــة وقائيــة وزجريــة تتوخــى ثنــي الفاعلــني املعنيــني بقضايــا املنافســة، الذيــن ليســت 

لهم دراية جيدة بقانون املنافسة أو يجهلونه، على عدم خرق قواعد هذا القانون.
ــي مجــال التواصــل والعالقــات العامــة  وتتلخــص اإلجــراءات والتدابيــر التــي اتخذهــا املجلــس فـ

واملرافعة، برسم 2021، على الشكل التالي:  

أ. وسائل اإلعالم ومجلس املنافسة
نظــرا ألهميــة وســائل اإلعــالم فـــي مجــال ترســيخ صــورة املؤسســة املكلفــة بتقنــني املنافســة، 
ــة، عــدة  والتعريــف بأنشــطتها، وترســيخ ثقافــة املنافســة، اعتمــد املجلــس، خــالل الســنة املاضي

آليات لتدبير عالقاته مع الصحافة بفعالية، من ضمنها: 
نشــر اآلراء التــي يصدرهــا املجلــس واإلعــالن عنهــا، أساســا عبــر وســائل اإلعــالم وعبــر 	 

ــة،  ــالت الصحفي ــة والســمعية-البصرية، واملقاب ــة والرقمي ــة املكتوب ــي الصحاف النشــر فـ
وعبــر البوابــة اإللكترونيــة للمجلــس باعتبارهــا منصــة توفــر للفاعلــني املعنيــني واجلمهــور 
الواســع معلومــات مفيــدة بشــأن املؤسســة وأنشــطتها وإصداراتهــا ومســتجداتها. وجتــدر 
اإلشــارة إلــى أن عــدد زوار املوقــع اإللكترونــي، برســم 2021، بلــغ 932 زائــرا قامــوا 

بتصفــح البوابة 6.072 مرة؛  
توفيــر تغطيــة إعالميــة ملختلــف مراســيم التوقيــع علــى اتفاقيــات التعــاون أو الشــراكة مــع 	 

ــام املشــترك،  ــة ذات االهتم ــة واملؤسســات الدســتورية والعمومي ــني القطاعي ــات التقن هيئ
وكــذا اللقــاءات املزمــع تنظيمهــا لتبــادل اخلبــرات وإغنــاء النقــاش بشــأن املواضيــع املتعلقــة 

باألسواق بصفة عامة. 

1. العالقات مع وسائل اإلعالم 

اعتمــد املجلــس مقاربــة بيداغوجيــة اســتهدفت إشــراك وســائل اإلعــالم فـــي مسلســل التحســيس 
والتوعيــة بفوائــد املنافســة ومزاياهــا، وانعكاســاتها القويــة إلرســاء ببيئــة تنافســية وترســيخ ثقافــة 

املنافسة لدى الرأي العام املغربي.  
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وحــرص املجلــس، فـــي هــذا الصــدد، علــى إرســاء عالقــات بنــاءة مــع وســائل اإلعــالم خــالل الســنة 
املاضية قصد حتقيق األهداف التالية: 

املســاهمة فـــي التعريــف مبجلــس املنافســة كمؤسســة مســتقلة مكلفــة بضبــط املنافســة، 	 
وتعزيــز قيــم الشــفافية واإلنصــاف فـــي العالقــات االقتصاديــة، والراميــة إلــى إقنــاع 
وتوجيــه ســلوك الفاعلــني فـــي املجــال التنافســي، والذيــن يلعبــون دورا حاســما فـــي دعــم 

احلكامة االقتصادية؛ 
ــة املســتهلكني 	  ــي خدمــة حماي ــة، فـ ــد املنافســة احلــرة والنزيه ــة بفوائ التحســيس والتوعي

وصيانة القدرة الشرائية للمواطنني؛  
تســليط الضــوء علــى املمارســات املنافيــة لقواعــد املنافســة احملتملــة، املرصــودة مبختلــف 	 

ــة حســن  ــي مــن شــأنها عرقل ــة الت ــر املشــروعة احملتمل ــذا املمارســات غي القطاعــات، وك
سير األسواق؛ 

معاجلة مواضيع تتناول قانون واقتصاد املنافسة؛ 	 
املســاهمة فـــي إغنــاء العمــل الــذي يقــوم بــه املجلــس بهــدف مواكبــة الفاعلــني االقتصاديــني 	 

وحثهــم علــى احتــرام قواعــد قانــون املنافســة، عــن طريق تثمني أنشــطته بحــوارات إعالمية 
وملفات خاصة ومقاالت صحفية، وكذا حتليالت تتناول إشكاليات تنافسية.

2. الندوات صحفية واملقابالت اإلعالمية  

نظــم املجلــس، فـــي 2021، عــدة لقــاءات صحفيــة، وأجــرى مقابــالت إعالميــة )مــع الصحافــة 
ــي يعقدهــا أو مبناســبة  ــى هامــش اللقــاءات الت ــة( عل ــة واإللكتروني الســمعية-البصرية واملكتوب
نشــر رأي أو قــرارات صــادرة عنــه أو أثنــاء التوقيــع علــى اتفاقيــات للتعــاون مــع شــركائه 

الوطنيني والدوليني.

فـــي الواقــع، اتســمت الســنة املاضيــة برصــد 5.227 صــدى إعالمــي حــول أنشــطة مجلــس 
املنافســة فـــي جميــع املنابــر اإلعالميــة، ومتثلــت فـــي إصــدار مقــاالت صحفيــة مبتوســط شــهري 
بلــغ 439 مقــاال. وســجلت ذروتهــا فـــي مــارس الــذي شــهد نشــر 1.357 مقــاال، تزامنــا مــع صــدور 
بــالغ الديــوان امللكــي الــذي أشــار إلــى التوجيهــات التــي أصدرهــا صاحــب اجلاللــة امللــك محمــد 
الســادس نصــره اهلل بشــأن املهــام املنوطــة باملجلــس، وتعيــني رئيــس لــه. وهــي متثــل 25 فـــي املائــة 

مــن مجموع املقاالت.    

3. بالغات صحفية 

وخــالل ســنة 2021، حــرص املجلــس علــى االنخــراط فـــي مقاربــة تروم ضمان الشــفافية واالنفتاح 
فـي مجال التواصل بالعمل على تأمني تغطية إعالمية جلميع أنشطته فـي وقت مالئم. 
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وقــام، فـــي هــذا الصــدد، بنشــر وتعميــم مــا مجموعــة 117 بالغــا صحفيــا بشــأن عمليــات التركيــز 
االقتصــادي التــي توصــل بهــا. ويأتــي ذلــك تطبيقــا ألحــكام املــادة 10 مــن املرســوم رقــم 2.14.652 
الصــادر فـــي 8 صفــر 1436 املوافــق لفــاحت دجنبــر 2014 بتطبيــق القانــون رقــم 104.12 املتعلــق 

بحرية األسعار واملنافسة.

ــغ وســائل اإلعــالم  ــة أخــرى بهــدف تبلي ــس بنشــر بالغــات صحفي ــام املجل ــك، ق ــى ذل عــالوة عل
والرأي العام بإصداراته وأعماله وأنشطته. 

ب. لقاءات توعوية وإعالمية 

اتخــذ املجلــس، خــالل الســنة املاضيــة، عــدة إجــراءات وتدابيــر جلعــل سياســته التواصليــة 
تســتهدف الفاعلــني الرئيســيني فـــي املجــال التنافســي. وتتوخــى اإلنصــات وتبــادل األفــكار واآلراء 
مــع املقــاوالت واجلامعــات بغيــة إشــراكهم فـــي اســتراتيجيته الراميــة إلــى تعزيــز املنافســة وفوائــد 

احترام القواعد املؤطرة لألسواق.  

وجرى، فـي هذا الصدد، تنظيم: 

لقاء بن مجلس املنافسة واالحتاد العام ملقاوالت املغرب	 

عقــد مجلــس املنافســة واالحتــاد العــام ملقــاوالت املغــرب، يــوم 13 يوليــوز 2021 مبقــر االحتــاد، أول 
جلســة عمــل لتبــادل األفــكار واآلراء بشــأن رهانــات اإلطــار القانونــي املنظــم للمنافســة، وحريــة 

األسعار، وحماية املستهلكني. 

ــة باعتبارهــا  ــة املنافســة احلــرة والنزيه ــى أهمي ــس عل ــس املجل ــاء، شــدد رئي وخــالل هــذا اللق
ركيــزة أساســية إلرســاء دعائــم اقتصــاد يتســم بالصالبــة والفعاليــة، وأن املنافســة احلــرة وحريــة 
األســعار يضمنــان للمســتهلك وفــرة أفضــل للمنتجــات واخلدمــات بأســعار معقولــة. كمــا أن 
احتــرام املقــاوالت لإلطــار القانونــي املنظــم حلريــة األســعار واملنافســة يســاهم فـــي حمايــة 
ــرام هــذه  ــى ضمــان احت ــس املنافســة عل ــرزا حــرص مجل اســتثماراتها ويضمــن اســتدامتها، مب
القواعــد فـــي جــو مــن االنفتــاح ونهــج مقاربــة بيداغوجيــة ملســاعدة املقــاوالت العتمــاد أفضــل 

املمارسات فـــي هذا اإلطار.  

مــن جهتــه، جــدد رئيــس االحتــاد العــام ملقــاوالت املغــرب تأكيــده علــى االنخــراط الفعلــي لالحتــاد 
ــذي يشــكله  ــي هــذا الصــدد، بالرهــان الرئيســي ال ــرا، فـ ــادئ املنافســة احلــرة، مذك ــرام مب باحت
ضمــان تطبيــق ســليم وشــفاف وعــادل لقواعــد املنافســة ومراقبــة التركيــزات بالنســبة القتصادنــا 
ــي ديناميــة كبيــرة. كمــا أشــار إلــى التداعيــات الســلبية للقطــاع غيــر  الوطنــي، الــذي هــو اآلن فـ
املهيــكل علــى االقتصــاد الوطنــي، معتبــرا دمجــه مســألة ملحــة يتعــني معاجلتهــا باعتمــاد مقاربــة 

تدريجية ومحفزة ومدمجة. 
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وأعــرب الطرفــان عــن إرادتهمــا فـــي تعزيــز التعــاون بــني املؤسســتني، والعمــل معــا مــن أجــل ضمان 
انخــراط عــدد كبيــر مــن اجلهــات الفاعلــة فـــي املقاربــة الراميــة إلــى إرســاء ســوق حــرة وشــفافة 
ــي ســياق التــزام املؤسســتني بالعمــل مــن أجــل تنميــة  ومتاحــة للجميــع. وينــدرج هــذا التعــاون فـ

اقتصادية سليمة ومستدامة، وتساهم فـي حتقيق النمو وخلق فرص شغل قارة.   

لقــاء مــع طلبــة ســلك املاســتر واألســاتذة الباحثــن املتخصصــن مجــال قانــون باجلامعــة 	 
الدولية بالرباط

بنــاء علــى دعــوة مــن اجلامعــة الدوليــة بالربــاط، أطــر رئيــس مجلــس املنافســة نــدوة نظمــت مبقــر 
اجلامعة حول موضوع "املهمة املنوطة مبجلس املنافسة" يوم 07 دجنبر 2021.

ومتحــورت هــذه النــدوة، التــي شــارك فيهــا األمــني العــام للمجلــس، أساســا حــول املهــام املوكولــة 
ملجلــس املنافســة، ونشــأة قانــون املنافســة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي. كمــا تطرقــت إلــى 

بعض اجلوانب املسطرية ذات الصلة بقانون املنافسة وكيفيات تطبيقه.  

وأشــار رئيــس املجلــس فـــي كلمتــه إلــى انخــراط الهيئــة املكلفــة بالتقنــني فـــي مقاربــة إلعــادة البناء، 
تــروم إعــادة النظــر فـــي دور املنافســة اســتنادا إلــى قواعــد جديــدة، وتســتمد روحهــا مــن خارطــة 
الطريــق التــي رســمتها التوجيهــات الســامية لصاحــب اجلاللــة امللــك محمــد الســادس نصــره اهلل، 

الواردة فـي بالغ الديوان امللكي الصادر فـي 22 مارس 2021.   

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا اللقــاء ينــدرج فـــي إطــار املقاربــة التــي ينهجهــا مجلــس املنافســة فـــي 
مجــال التواصــل، والراميــة إلــى حتســيس وتوعيــة الفاعلــني فـــي املجــال التنافســي بأهميــة احتــرام 
قانــون املنافســة، والدفــع بفوائــد املنافســة إزاء املســتهلك واملقاولــة علــى حــد ســواء، واملتمثلــة فـــي 
تطبيــق أســعار تنافســية، وضمــان اجلــودة واالبتــكار، واالختيــار، وتشــجيع االســتثمار، واملســاهمة 
فـــي خلــق فــرص الشــغل. كمــا تكتســي املقاربــة ذاتهــا بعــدا بيداغوجيــا يتجســد فـــي تكريــس 
وترســيخ ثقافــة املنافســة لــدى اجلهــات الفاعلــة فـــي منظومــة تقنــني املنافســة، ولــدى اجلامعــات 
علــى اخلصــوص، قصــد حــث املتخصصــني فـــي القانــون والباحثــني مســتقبال علــى إيــالء االهتمــام 
بقانــون املنافســة، وإدمــاج رؤيــة مجلــس املنافســة القائمــة علــى مبــدأ احتــرام هــذا القانــون، 
بوصفــه أحــد القيــم املجســدة للســلوك املدنــي واملواطنــة، وأن املنافســة احلــرة والنزيهــة تعــد 

مكونا أساسيا إلرساء دولة احلق والقانون.  
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ثالثا: استطالع الرأي املتعلق بتمثالت املنافسة باملغرب 

ــى 2023، إجــراء  ــن 2019 إل ــدة م ــرة املمت ــه للفت ــل مخطــط عمل ــي إطــار تفعي ــس، فـ ــرر املجل ق
اســتطالع رأي ســنوي قصــد قيــاس متثــالت الفاعلــني، املخــول لهــم إحالــة اإلشــكاليات التنافســية 

على املجلس، بشأن وضعية املنافسة وتقييمها. 

واستهدف هذا االستطالع، املنجز فـي 2021، عينة متثيلية لفئتني من الفاعلني: 

مقاوالت منبثقة عن 16 قطاعا فـي إطار التصنيف املغربي لألنشطة االقتصادية؛ 	 

أطــراف فاعلــة مــن غيــر املقــاوالت، تتكــون مــن مجالــس جهويــة، وهيئــات تقنــني قطاعيــة، 	 
ووزارات، واللجــان الدائمــة للبرملــان، ومحاكــم جتاريــة، ومنظمــات نقابيــة، وجمعيــات 
مهنيــة، وغــرف الصناعــة والتجــارة واخلدمــات، وجمعيــات املســتهلكني املعتــرف لهــا بصفــة 

املنفعة العامة. 

ويكمــن الغــرض مــن هــذا االســتطالع فـــي اســتقاء مؤشــرات واجتاهــات بشــأن املمارســات 
ــي بشــأن  ــم املســتوى املعرفـ ــل، وتقيي ــة للتحلي ــي القطاعــات اخلاضع واإلشــكاليات التنافســية فـ

القوانني املؤطرة ملجال املنافسة وعمل مجلس املنافسة. 

وعــالوة علــى املعطيــات الفئويــة املنبثقــة عــن هــذا االســتطالع، جــرى احتســاب مؤشــر متثــالت 
املنافســة عبــر دمــج أربعــة مؤشــرات تشــمل: مؤشــر املعرفــة، ومؤشــر الرضــى، ومؤشــر اإلدراك، 

ومؤشر التطلعات. 

ــر الواجــب اتخاذهــا  ــس مــن استشــراف نقــط التحســني، والتدابي ــت هــذه املؤشــرات املجل ومكن
إلرساء حكامة وتقنني للمنافسة على نحو أنسب.   

أ. االجتاهات الكبرى لالستطالع 

تعكــس االجتاهــات الرئيســية، املســتخلصة مــن اســتطالع رأي املقــاوالت، وجــود مجموعــة مــن 
الفوارق على مستوى القطاعات واجلهات ذات الصلة باملواضيع اخلاضعة للتقييم، وتشمل: 

ــال لقواعــده، إذ 	  ــة االمتث ــون املنافســة ومحدودي جهــل الفاعلــني، املســتطلعة آراؤهــم، لقان
أعــرب 41 فـــي املائــة مــن املقــاوالت عــن إملامهــا بالقانــون. وتــزداد هــذه النســبة أهميــة لدى 
املقــاوالت الكبــرى، حيــث عبــر 52 فـــي املائــة منهــا عــن اطالعهــا علــى هــذا املجــال. وعلــى 
ــون  ــا بالقان ــر إملام ــاء األكث ــاء وامل ــع الكهرب ــاج وتوزي ــد قطاعــي إنت املســتوى القطاعــي، يع
مقارنــة بقطاعــات أخــرى خضعــت للتحليــل. وعلــى املســتوى اجلهــوي، ســجلت أعلــى 
معــدالت الدرايــة بالقانــون فـــي جهــة درعة-تافياللــت واجلهــة الشــرقية، بنســبة بلغــت 49 

فـي املائة لكل منهما مقارنة باملعدل الوطني احملدد فـي 43,4 فـي املائة. 
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تســجيل عجــز فـــي مســتوى الوعــي بوجــود هيئــة مكلفــة بتقنــني املنافســة لــدى املقــاوالت 	 
فـــي كافــة اجلهــات، إذ بلغــت نســبة املقــاوالت، التــي أكــدت علمهــا بوجــود مجلس املنافســة، 
12 فـــي املائــة فـــي املتوســط. وعلــى الصعيــد القطاعــي، صرحــت املقــاوالت النشــطة فـــي 

قطاع األنشطة املالية والتأمينات بدرايتها التامة بوجود املؤسسة. 

مت تقييــم مــدى إملــام جميــع املقــاوالت تقريبــا بالــدور املنــوط مبجلــس املنافســة، بطــرح 	 
ــي املائــة مــن  ــه املجلــس، حيــث توفــق 8 فـ ــى األقــل، يقــوم ب ســؤال حــول دور واحــد، عل
املقــاوالت فـــي االستشــهاد بقضيــة واحــدة قــام املجلــس مبعاجلتهــا خــالل الســنوات 

الثالثة األخيرة. 

إضافــة إلــى مــا ســبق، صــرح 70 فـــي املائــة مــن املقــاوالت بــأن املهــام التــي يتعــني إســنادها إلــى 
هيئــة مكلفــة باملنافســة باملغــرب يجــب أن تتمثــل فـــي مراقبــة ومحاربــة املمارســات املنافســة 
لقواعــد املنافســة، فـــي حــني بلغــت نســبة املقــاوالت التــي ذكــرت مهمتــي مراقبــة التركيــزات 
واالحتــكار وتقنــني املنافســة 58 و49 فـــي املائــة علــى التوالــي. وســجل تبايــن فـــي اآلراء بــني 
املقــاوالت الكبــرى واملقــاوالت صغيــرة احلجــم بشـــأن هــذه النقطــة، إذ بــدت الفئــة األولــى أكثــر 

إدراكا بالدور الواجب إسناده لهيئة مكلفة باملنافسة. 

ــد اإلشــكاليات التنافســية اخلاصــة بقطاعــات األنشــطة  ــز مــن االســتطالع لتحدي وخصــص حي
الوطنيــة، حيــث أشــارت املقــاوالت املســتجوبة إلــى احلــاالت التاليــة التــي تنطــوي علــى إشــكاليات 

إزاء القطاعات املعنية: 

وجــود وحــدات غيــر نظاميــة تتعلــق أساســا بقطاعــات األنشــطة ذات الصلــة بالصناعــات 	 
االســتخراجية، متبوعــة بأنشــطة العقــار، الســيما الــوكاالت العقاريــة، وقطاعــي املطعمــة 

والفندقة؛ 

آلراء 	  وفقــا  متفاوتــة  بدرجــات  املشــروعة  غيــر  التجاريــة  واملمارســات  االحتــكار  وجــود 
املــاء  إنتــاج  قطاعــات  فـــي  أساســا  بشــأنها،  مؤاخــذات  وجهــوا  الذيــن  املســتجوبني، 
والكهربــاء، واملصحــات واملؤسســات األخــرى النشــطة فـــي قطــاع الصحــة، وكــذا قطاعــي 

التجــارة والصناعة التحويلية؛

رصــد عــروض أســعار منخفضــة بصــورة تعســفية، حســب املســتجوبني، فـــي املقــاوالت 	 
النشــطة فـــي قطاعــات النقــل والتخزيــن والصناعــة التحويليــة والتجــارة، ومؤسســات 

التعليــم اخلصوصي. 
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ووفقــا للمقــاوالت املســتجوبة، تشــكل هــذه اخلالصــات ســببا كافيــا لالمتثال لقانون املنافســة. فـــي 
هــذا الصــدد، صــرح 24 فـــي املائــة منهــا فقــط بتوفرهــا علــى دليــل للمطابقــة لهــذا القانــون، بينمــا 

بلغت نسبة املقاوالت الكبرى املستجوبة، التي صرحت بتوفرها على الدليل، أقل من الثلث. 

واعتبــر 31 فـــي املائــة منهــا أن املقتضيــات القانونيــة القائمــة حاليــا واملؤطــرة للمنافســة فـــي 
السوق تعد غير مرضية.  

بيــد أن املقــاوالت أجمعــت علــى أن اســتياءها مــن منــاخ األعمــال القائــم باملغــرب يرجــع باألســاس 
إلــى عــدم تطبيــق القانــون وغيــاب التواصــل والشــفافية. كمــا أكــد 92 فـــي املائــة منهــا وجــود طــرق 

للطعن من أجل ضمان احلقوق فـي حالة رصد منافسة غير مشروعة. 

ب. االجتاهات املعبر عنها من قبل جهات فاعلة من غير املقاوالت

ــة أفضــل مبحيــط  ــرأي عــن دراي ــي مــن اســتطالع ال كشــفت املؤشــرات املنبثقــة عــن الشــق الثان
املنافسة وإشكالياتها، وتطلعات مشابهة النتظارات املقاوالت فـي مجال تقنني املنافسة. 

فيمــا يتعلــق باإلملــام بقانــون املنافســة، صــرح 65 فـــي املائــة مــن اجلهــات الفاعلــة بدرايتهــا 	 
بــه، وتبــني أن جــل املســتجوبني يدركــون املبــادئ العديــدة التــي تؤطــر هــذا القانــون، حيــث 
ذكــر 94,3 فـــي املائــة منهــم عمليــات التركيــز االقتصــادي واالحتــكار، بينمــا أشــار 92 فـــي 
املائــة منهــم إلــى املمارســات املنافيــة لقواعــد املنافســة احملظــورة، واملمارســات التجاريــة 

غير املشروعة واالستغالل التعسفـي لوضع مهيمن؛ 

فيمــا يخــص وجــود هيئــة مكلفــة بتقنــني املنافســة، أكد 90 فـــي املائة من املســتجوبني علمهم 	 
بوجود مجلس املنافســة كهيئة مكلفة بتقنني املنافســة باملغرب، فيما اســتطاع 86 فـــي املائة 

منهم ذكر قضية، على األقل، قام املجلس مبعاجلتها خالل السنوات الثالثة األخيرة؛ 

بالنســبة للــدور املنــوط مبجلــس املنافســة، رأى 77 فـــي املائــة مــن اجلهــات املســتطلعة 	 
آراؤهــم أن املجلــس يعــد هيئــة تســهر علــى مراقبــة املمارســات املنافيــة لقواعــد املنافســة 
ومحاربتهــا، فيمــا اعتبــر 72 فـــي املائــة منهــم أنــه يضمــن الشــفافية فـــي العالقــات 
االقتصاديــة، فـــي حــني صــرح 66 فـــي املائــة منهــم بأنــه مكلــف بتقنــني املنافســة فـــي 

مختلف األسواق؛ 

عالقــة باإلشــكاليات التنافســية، أشــار 75 فـــي املائــة مــن املســتطلعني إلــى أن اإلشــكاليات 	 
ــي املائــة  األكثــر شــيوعا ترتبــط باملمارســات التجاريــة غيــر املشــروعة، بينمــا ذكــر 67 فـ
ــى  ــم إل ــة منه ــي املائ ــي حــني تطــرق 65 فـ ــة املنافســة، فـ ــدة حلري ــم املمارســات املقي منه
املســائل التنظيميــة املقيــدة حلريــة الدخــول إلــى الســوق. فضــال عــن ذلــك، صــرح اثنــان 
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باالســتغالل  الصلــة  ذات  تنافســية  ثالثــة مشــاركني مبواجهتهــم إلشــكالية  أصــل  مــن 
التعسفـــي لوضــع مهيمــن أو عــروض أســعار منخفضــة بصــورة تعســفية. كمــا ذكــر أقليــة 
منهــم بتوفرهــم علــى دليــل للمطابقــة لقانــون املنافســة دون تنظيــم دورات تكوينيــة تتنــاول 

موضوع املنافسة لفائدة األجراء؛ 

وترتفــع نســبة اإلدراك بخطــورة املمارســات املنافيــة لقواعــد املنافســة بشــكل أكبــر لــدى 
اجلهــات الفاعلــة مــن غيــر املقــاوالت، حيــث مت االستشــهاد بالوحــدات غيــر النظاميــة 
باعتبارهــا أكثــر احلــاالت املؤثــرة واملنطويــة علــى درجــة كبيــرة مــن اخلطــورة )وفقــا ل 92 
فـــي املائــة مــن املســتجوبني(. ويأتــي االســتغالل التعسفـــي لوضــع مهيمــن واملمارســات 
ــة مــن حيــث خطــورة املمارســات  ــة الثاني ــي املرتب ــى الســوق فـ ــة الدخــول إل ــدة حلري املقي

)حسب 90 فـي املائة من املستجوبني(. 

علــى ضــوء هــذه اإلشــكاليات، أكــدت اجلهــات الفاعلــة املســتجوبة توفــر مجلــس املنافســة علــى 
صالحيــات تقريريــة للحســم فـــي اإلشــكاليات املرتبطــة بالتركيــزات االقتصاديــة )73 فـــي املائــة(، 

وضمان منافسة حرة ونزيهة )50 فـي املائة(. 

وفيمــا يتعلــق مبجــاالت تدخــل املجلــس، وعلــى الرغــم مــن كــون 67 فـــي املائــة مــن اجلهــات الفاعلة 
ــي املائــة مــن املســتطلعني اعتبــروا أن  عبــرت عــن ارتياحهــا للعمــل الــذي يقــوم بــه، إال أن 60 فـ
املقتضيــات القانونيــة احلاليــة املؤطــرة للمنافســة فـــي الســوق املغربيــة ال تســتجيب ملتطلبــات 

وتغيرات السياق االقتصادي.

أمــا بخصــوص التطلعــات املعبــر عنهــا، فقــد أجمعــت املقــاوالت، بصــرف النظــر عــن حجمهــا، وعلــى 
غــرار اجلهــات الفاعلــة، علــى ضــرورة متتيــع املؤسســة املكلفــة بتقنــني املنافســة باالســتقاللية، 
وضمــان الســرعة فـــي معاجلــة امللفــات، والعمــل علــى التطبيــق املناســب للعقوبات فـــي حالــة ارتكاب 

ممارسات منافية لقواعد املنافسة، بغية إرساء حكامة وتقنني للمنافسة عادلني ومالئمني. 

ويــرى 64 فـــي املائــة مــن اجلهــات الفاعلــة أن إرســاء آليــات للتقنــني مــن شــأنه ضمــان منافســة 
حرة ونزيهة فـي قطاع معني من النشاط. 

ت. مؤشر متثالت املنافسة 

يعــد مؤشــر متثــالت املنافســة متوســط مرجــح ألربعــة مؤشــرات، تشــمل: مؤشــر املعرفــة، ومؤشــر 
الرضى، مؤشر اإلدراك، ومؤشر التطلعات. 

ويتبايــن هــذا املؤشــر وفقــا لســلم تنقيــط يتــدرج مــن 0 إلــى 10. وعليــه، فــإذا كان الرصيــد 
اإلجمالــي مــن النقــط يقتــرب مــن 10، حينهــا يكــون املؤشــر مرتفعــا. وينخفــض هــذا األخيــر أو 
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يكاد يكون منعدما إذا كان الرصيد يعادل 0 نقطة. وأســفرت عملية احتســاب مختلف املؤشــرات 
املذكورة عن النتائج التالية: 

الرسم البياني 27: مؤشرات املعرفة والرضى واإلدراك والتطلعات

كمــا يختلــف املؤشــر حســب حجــم املقاولــة، إذ حتتــل املقــاوالت الكبــرى أعلــى رتبــة مقارنــة 
مبثيالتها صغيرة احلجم، أي بنسبة تبلغ 6,8 درجة مقابل 5,7 درجة. 

الرسم البياني 28: مؤشر متثالت املنافسة ومؤشرات املعرفة والرضى واإلدراك والتطلعات بالنسبة 
للمقاوالت الكبرى واملقاوالت الصغيرة جدا واملقاوالت الصغرى واملتوسطة

                                بالنسبة للمقاوالت الكبرى                                     بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جد واملقاوالت الصغرى واملتوسط

مجلس املنافسة
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ومتكــن املجلــس، انطالقــا مــن خالصــات االســتطالع، مــن صياغــة قائمــة رافعــات كفيلــة بتحســني 
مجاالت تدخله، وكذا متثالت املنافسة:

 تواصل فعال وشفاف

تجاوب

- التواصل على نطاق واسع بشأن القانون المؤطر للمنافسة؛
- التواصل حول مختلف األعمال المنجزة من قبل مجلس المنافسة والشراكات المختلفة المبرمة؛ 

- نشر وتعميم تقدم معالجة الملفات قيد الدراسة، باستخدام مختلف الوسائط التواصلية، السيما الوسائل الرقمية.

 - إشراك مختلف الجهات الفاعلة في إطار مخطط لقيادة التغيير الرامي أساسا إلى ضمان انخراط المقاوالت
للممارسات السليمة لقانون المنافسة؛       

- اقتراح تكوينات لفائدة المقاوالت والجهات الفاعلة.

-  التسريع من وتيرة معالجة اإلحاالت؛
-   تفعيل خلية تتبع اإلحاالت؛

-   أتمتة التوصل باإلحاالت عن طريق إرسال رسائل إلكترونية مخصصة لهذا الغرض وفقا آلجال محددة.

 قيادة التغيير والتكوين

تتبع دوري للمؤشرات
 - تتبع سنوي أو كل سنتين لمستويات اإلدراك والمعرفة والرضى والتطلعات إزاء القضايا المتعلقة بالمنافسة

على الصعيد الوطني، السيما بالنسبة للمقاوالت.؛    

خالصــة ملــا ســبق، ترتكــز تطلعــات املقــاوالت واجلهــات الفاعلــة املتعلقــة بعمــل مجلــس املنافســة، 
تبعــا لالجتاهــات املنبثقــة عــن اســتطالع الــرأي، علــى شــقني لتحســني مجــاالت تدخلــه: شــق 
يرتبــط بالتحســيس والتوعيــة وترســيخ ثقافــة املنافســة علــى الصعيــد الوطنــي، وشــق يقتــرن 
والتحقيقــات  الدراســات  وكــذا  املجلــس،  التــي يصدرهــا  واآلراء  القــرارات  بشــأن  بالتواصــل 

القطاعية املنجزة.
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