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مجــــــلس المنافســــــة



وبنفس العزم، فإن التعاقد االقتصادي الجديد، يقتضي االهتمام بمنظومة   
اإلنتاج االقتصادي، وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خالل تشجيع المقاوالت 
دولة  يكرس  الذي  الجديد،  الدستور  روح  مع  ينسجم  بما  والمتوسطة،  الصغرى 
القانون في مجال األعمال، ومجموعة من الحقوق والهيئات االقتصادية، الضامنة 
لحرية المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، 
والفساد  الريع،  واقتصاد  المشروعة،  غير  واالمتيازات  االحتكار  زجر  ولضوابط 

والرشوة.

مقتطف من اخلطاب امللكي السامي مبناسبة الذكرى الثانية عشرة 
لعيد العرش، بتاريخ 28 شعبان 1432 املوافق لــ 30 يوليو 2011



طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، توصــل المجلــس 
بطلــب رأي وارد مــن لــدن وزيــر االقتصــاد والماليــة وإصــالح اإلدارة بشــأن تنظيــم أســعار 

ــة. ــات الواقي ــة والكمام ــرات الكحولي المطه

وفــي هــذا الســياق، وعمــال بأحــكام القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، 
إلــى  االســتماع  وبعــد  والمنافســة،  األســعار  بحريــة  المتعلــق   104.12 رقــم  والقانــون 
المقــرر العــام والمقــرر العــام المســاعد - مقــرر الموضــوع، صــادق مجلــس المنافســة 
ــق لـــ  ــخ 21 رجــب 1441 المواف ــس بتاري ــة للمجل ــة الدائم ــاع اللجن ــاع، خــالل اجتم باإلجم
ــرر                           ــدة الرســمية عــدد 6865 مك ــم نشــره بالجري ــرأي، وت ــى هــذا ال ــارس 2020، عل 16 م

بتاريــخ 22 رجــب 1441 الموافــق لـــ 17 مــارس 2020.
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رأي مجلس المنافسة عدد ر/20/2
الصادر بتاريخ 21 رجب 1441 الموافق لـ 16 مارس 2020

حول اإلحالة الواردة من لدن وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة بشأن 
تنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية 

إن مجلس المنافسة؛

بنــاء علــى القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.117 الصــادر 
فــي 2 رمضــان 1435 الموافــق لـــ 30 يونيــو 2014؛

وعلــى القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.116 
الصــادر فــي 2 رمضــان 1435 الموافــق لـــ 30 يونيــو 2014؛

وعلــى المرســوم رقــم 2.14.652 الصــادر فــي 8 صفــر 1436 الموافــق لـــفاتح ديســمبر 2014 بتطبيــق القانــون                  
والمنافســة؛ األســعار  المتعلــق بحريــة  رقــم 104.12 

القانــون                 بتطبيــق  يونيــو 2015   4 لـــ  الموافــق  فــي 16 شــعبان 1436  الصــادر  رقــم 2.15.109  المرســوم  وعلــى 
المنافســة؛ بمجلــس  المتعلــق   20.13 رقــم 

بتاريــخ 18 رجــب  اإلدارة  والماليــة وإصــالح  االقتصــاد  وزيــر  لــدن  مــن  الــوارد  الــرأي  االطــالع علــى طلــب  وبعــد 
1441 الموافــق لـــ 13 مــارس 2020 والمســجل لــدى األمانــة العامــة لمجلــس المنافســة تحــت عــدد 30/إ/ 2020                                                
بتاريــخ 18 رجــب 1441 الموافــق لـــ 13 مــارس 2020، والمتعلــق بتنظيــم أســعار المطهــرات الكحوليــة والكمامــات الواقيــة؛

وبناء على القرار رقم 2020/37 القاضي بتعيين مقرر في الموضوع؛

للمجلــس                                     الدائمــة  اللجنــة  اجتمــاع  خــالل  الــرأي  لمشــروع  الموضــوع  ومقــرر  العــام  المقــرر  تقديــم  وبعــد 
2020؛ مــارس   16 لـــ  الموافــق   1441 رجــب   21 بتاريــخ 

وطبقا للمادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة؛

وحيــث إن طلــب الــرأي المذكــور ينــدرج فــي إطــار أحــكام المــادة 4 مــن القانــون رقــم 104.12 والتــي تنــص علــى أنــه: 
» ال تحــول أحــكام المادتيــن 2 و3 أعــاله دون إمكانيــة قيــام اإلدارة، بعــد استشــارة مجلــس المنافســة، باتخــاذ تدابيــر 
ــر  ــة غي ــة عامــة، أو وضعي ــه ظــروف اســتثنائية، أو كارث ــاع أو انخفــاض فاحــش فــي األســعار تعلل ــة ضــد ارتف مؤقت
عاديــة بشــكل واضــح فــي الســوق بقطــاع معيــن، وال يجــوز أن تزيــد مــدة تطبيــق التدابيــر المذكــورة علــى ســتة )6( 

أشــهر قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة مــن طــرف اإلدارة«؛
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وتطبيقــا لمقتضيــات المــادة 4 مــن المرســوم رقــم 2.14.652 بتاريــخ 8 صفــر 1436 الموافــق لفاتــح ديســمبر 2014 
بتطبيــق القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة والتــي تنــص علــى أنــه:

»تتــم استشــارة مجلــس المنافســة المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 3و4 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاله رقــم 104.12 
مــن طــرف رئيــس الحكومــة أو الســلطة الحكوميــة المفوضــة مــن لدنــه لهــذا الغــرض. 

يجــب أن يدلــي مجلــس المنافســة برأيــه داخــل أجــل أقصــاه شــهران إذا تعلــق األمــر بتحديــد أســعار فــي إطــار أحــكام 
المــادة 3 مــن القانــون رقــم 104.12 الســالف الذكــر.

ويخفــض هــذا األجــل إلــى شــهر واحــد إذا تعلــق األمــر باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة فــي إطــار أحــكام المــادة 4 مــن القانــون 
المذكور.

غيــر انــه إذا تعلــق األمــر بحــاالت اســتثنائية تســتدعي تدخــال اســتعجاليا، يجــوز لرئيــس الحكومــة أو الســلطة 
الحكوميــة المفوضــة مــن لدنــه لهــذا الغــرض أن يطلــب مــن مجلــس المنافســة اإلدالء برأيــه داخــل أجــل أقصــر تحــدد 

مدتــه فــي رســالة اإلحالــة الموجهــة إلــى المجلــس المذكــور«.

ــى، ســعر أقصــى، تســقيف الهوامــش ...( هــو مــن  ــد ســعر أدن ــف أشــكاله )تحدي ــن األســعار بمختل ــث إن تقني وحي
ــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل؛ ــد بالمقتضي اختصــاص الحكومــة بشــرط التقي

وحيــث إن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة قــد نــص علــى مبــدأ حريــة األســعار، مع الســماح 
للحكومــة بعــدم التقيــد بهــذا المبــدأ بصفــة اســتثنائية فــي بعــض الحــاالت المحــددة بموجــب القانون؛

واعتبــارا لكــون هــذه االستشــارة تهــدف إلــى تقييــم مــدى مالءمــة قرار تنظيم أســعار المطهــرات الكحوليــة والكمامات 
الواقيــة المزمــع اتخــاذه مــن طــرف الحكومــة مــع مقتضيــات المــادة 4 مــن القانون؛

وحيث إن مقتضيات المادة 4 السالفة الذكر تنص على شرطين أساسيين وهما:

1 - ارتفاع أو انخفاض فاحش في األسعار؛

2 - تعليــل هــذا االرتفــاع أو االنخفــاض الفاحــش باالعتبــارات المحــددة بصفــة حصريــة فــي المــادة 4 المشــار 
إليهــا أعــاله.

ــة فــي أســعار  ــة للســوق وجــود مضارب ــات الموضوعي ــذا المعطي ــرأي وك ــب ال ــه يســتفاد مــن مضمــون طل ــث إن وحي
المنتجيــن المذكوريــن نظــرا الزديــاد الطلــب الوطنــي والدولــي عليهمــا جــراء انتشــار جائحــة كوفيــد- 19، وبالتالــي، 

فــإن الشــرط األول المنصــوص عليــه فــي المــادة الرابعــة مــن القانــون قــد تــم اســتيفاؤه؛

وحيــث إن المشــرع قــد حــدد بشــكل حصــري وليــس علــى ســبيل االســتدالل قائمــة األســباب التــي مــن شــأنها إضفــاء 
طابــع الشــرعية للجــوء إلــى التدابيــر المؤقتــة المنصــوص عليهــا فــي نفــس المــادة وهــي: )أ( ظــروف اســتثنائية، )ب( 

كارثــة عامــة، )ت( وضعيــة غيــر عاديــة بشــكل واضــح للســوق المعنــي؛
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وحيــث إنــه يمكــن تعريــف الظــروف االســتثنائية علــى أنهــا أحــداث غيــر عاديــة وغيــر متوقعــة مــن شــأنها المســاس 
بالســوق، ممــا يســتلزم التدخــل الفــوري للســلطات العموميــة قصــد وضــع حــد ألي مسلســل تضخمــي كخصــاص فــي 

المــواد أو ارتفــاع فاحــش فــي أســعارها؛ 

وحيــث إنــه يمكــن تعريــف الكارثــة العامــة كأي حــدث ذي أصــل طبيعــي أو إنســاني يتســم بطابــع الخطــورة القصــوى 
االســتثنائية والحــدة غيــر المتوقعــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى خســائر فادحــة؛

وحيــث إنــه بالنظــر إلــى الســياق الدولــي والوطنــي المرتبــط بانتشــار مــرض كوفيــد- 19، والــذي انتقــل مــن صفــة وبــاء 
إلــى جائحــة حســب وصــف منظمــة الصحــة العالميــة بتاريــخ 11 مــارس 2020، وكــذا الخســائر البشــرية والماديــة 

الوخيمــة الناجمــة عــن هــذه الجائحــة، فــإن الشــرط الثانــي المذكــور أعــاله قــد تــم اســتيفاؤه أيضــا؛ 

وحيــث إن اإلجــراء المزمــع اتخــاذه مــن طــرف الحكومــة المتعلــق بتنظيــم أســعار المطهــرات الكحوليــة والكمامــات 
الواقيــة يهــدف إلــى الحــد مــن المضاربــات الناتجــة عــن الزيــادة فــي الطلــب الوطنــي والدولــي علــى هذيــن المنتجيــن 

فــي ســياق المجهــودات الوقائيــة المبذولــة مــن طــرف الســلطات العموميــة ضــد انتشــار جائحــة كوفيــد- 19؛

أصدر الرأي التالي:

المادة األولى

قــرر مجلــس المنافســة قبــول طلــب الــرأي الــوارد مــن لــدن وزيــر االقتصــاد والماليــة وإصــالح اإلدارة المتعلــق بتنظيــم 
أســعار المطهــرات الكحوليــة والكمامــات الواقيــة، وذلــك الســتيفائه الشــروط القانونيــة الــواردة فــي المــادة 4 مــن 

القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة.

المادة الثانية

يوصــي مجلــس المنافســة باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة متعلقــة بتنظيــم أســعار المطهــرات الكحوليــة والكمامــات الواقيــة، 
مدتهــا ال تزيــد علــى ســتة أشــهر قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة.

 



المالحـــــق
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الملحــق رقــم 1: الرســالة موضــوع طلــب رأي مجلــس المنافســة بشــأن تنظيــم أســعار المطهــرات 
الكحوليــة والكمامــات الواقيــة



حول اإلحالة الواردة من لدن وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة بشأن تنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية 

13

الملحــق رقــم 2: قــرار وزيــر االقتصــاد والماليــة وإصــالح اإلدارة رقــم 986.20 الصــادر فــي 21 رجــب 
1441 الموافــق لـــ 16 مــارس 2020 باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة ضــد ارتفــاع أســعار المطهــرات الكحوليــة
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15

الملحــق رقــم 3: قــرار وزيــر االقتصــاد والماليــة وإصــالح اإلدارة رقــم 1057.20 الصــادر فــي 12 شــعبان 
1441 الموافــق لـــ 6 أبريــل 2020 باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة ضــد ارتفــاع أســعار الكمامــات الواقية

عدد)6871 - 12)شعبان)1441 )6)أبريل)2020(الجريدة الرسمية    1972

6).1657)ص در في) قرار لوزير االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم)

)1)من بعش 2)1221 )))ربري6)6)6)()ب تخ ذ تدابير مؤقتة ضد)

ارتف ع رسع ر الكم م ت الواقية.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على القانون رقم)104.12)املتعلق بحرية األسعار واملنافسة،)

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ)2)رمضان)1435 

)30)يونيو)2014(،)وال سيما املادة)4)منه)؛

 1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم  وعلى 

بحرية) املتعلق  (104.12 رقم) القانون  بتطبيق  )فاتح ديسمبر)2014()

األسعار واملنافسة،)والسيما املادة)3)منه)؛)

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة)؛

وبعد استشارة مجلس املنافسة)؛

وبعد استطالع رأي لجنة األسعار املشتركة بين الوزارات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنظم،)لفترة مؤقتة تحدد في ستة))6()أشهر،)أسعار البيع القصوى)

بالتقسيط للكمامات الواقية الغير منسوجة املوجهة لالستعماالت)

.»NM(ST(21.5.200«(الغير طبية التي تستجيب ملعايير املواصفة املغربية

املادة الثانية

يحدد سعر البيع للعموم للكمامات املذكورة في املادة األولى أعاله)

في)0,80)درهم للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة املضافة.

املادة الثالثة

ينسخ قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم)1020.20 

باتخاذ تدابير مؤقتة) ()2020 1441 )31)مارس) 6)شعبان) الصادر في)

ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1441 )6)أبريل)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

نصوص ع مة
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الملحق رقم 4: الهيئة المشرفة على إعداد رأي مجلس المنافسة بشأن تنظيم أسعار المطهرات 
الكحولية والكمامات الواقية

المقرر العام

خالد البوعياشي

المقرر العام المساعد - مقر ر الموضوع

محمد هشام بوعياد



حول اإلحالة الواردة من لدن وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة بشأن تنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية 
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الملحــق 5: الئحــة أعضــاء اللجنــة الدائمــة الذيــن تداولــوا حــول طلــب رأي مجلــس المنافســة 
بشــأن تنظيــم أســعار المطهــرات الكحوليــة والكمامــات الواقيــة

الرئيس

ادريس الكراوي

نواب الرئيس

جيهان بنيوسف

عبد الغني اسنينة

عبد اللطيف المقدم

حسن أبو عبد المجيد
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مراجع بيبليوغرافية

- الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.91 الصــادر فــي 27 مــن شــعبان 1432 )29 يوليــو 2011( بتنفيــذ نــص الدســتور، 
الجريــدة الرســمية عــدد 5964، الصفحــة 3600، المطبعــة الرســمية، الربــاط، يوليــو 2011؛

- الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.117 الصــادر فــي 2 رمضــان 1435 )30 يونيــو 2014( بتنفيــذ القانــون رقــم 20.13 
ــاط،  ــة الرســمية، الرب ــدة الرســمية عــدد 6276، الصفحــة 6095، المطبع ــس المنافســة، الجري ــق بمجل المتعل

يوليــو 2014؛

- الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.116 الصــادر فــي 2 رمضــان 1435 )30 يونيــو 2014( بتنفيــذ القانــون رقــم 104.12 
المتعلق بحرية األســعار والمنافســة، الجريدة الرســمية عدد 6276، الصفحة 6077، المطبعة الرســمية، الرباط، 

يوليو 2014.



مجلــس املنافســـة
شارع التني، محج الرياض سانتر

عمارة 7 و8، الطابق الرابع، حي الرياض - الرباط
الهاتف: 0537756216 - 0537752810 



مجلس المنافسة
شارع التين، محج الرياض سانتر
 عمارة 7 و 8 ، الطابق الرابع. الرباط

الهاتف : 0537752810 - 0537756216
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