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جال بية في موتمثل الهدف من هذا اللقاء في عرض قاعدة معطيات تعنى باالجتهادات القضائية األورو

 المجلس األعلى للسلطة القضائيةمرحلة هامة ضمن مخطط التعاون بين هذا اإلنجاز  قانون المنافسة. ويشكل

تبادل الخبرات والتجارب. بهدف والذي يجسد روح التكامل الذي انخرطت فيه المؤسستان  المنافسة،مجلس و

 ليات ناجعةفي هذا الميدان، وإرساء آ اإلرادة المشتركة للمساهمة في تعزيز الترسانة القانونيةعكس كما ي

من ذلك،  في المجال االقتصادي. الهدفدولة الحق والقانون احترام إطار ط األسواق بشكل فعال، في لضب

 حماية المستهلك. كذا الثقة مع المستثمرين وكافة الفاعلين االقتصاديين، و تمتين أسس

 

القرارات  ، في كونها تتشملقضائيةوقانونية معطيات بالغنية المهيكلة والقاعدة هذه تتجلى أهمية و

االتحاد األوروبي، والتي  المختصة فيعن المحاكم  ةفضال عن القرارات الصادر ،سلطات المنافسةالنهائية ل

باالجتهادات القضائية المغربية. وسيتم وضع هذه المنصة الرقمية رهن إشارة قضاة  ،تدريجيا سيتم اثراؤها

في ضمان  دون أدنى شكالتحقيق بمجلس المنافسة. كما ستساهم  المختصة والمقررين بمصالحلمحاكم ا

 المنافسة على جميع مستويات اتخاذ عادل لقانونالتشريعية ذات الصلة، وتطبيق قراءة جيدة للنصوص 

 القرار. 

 

ة بالممارسات المتعلق تجدر اإلشارة إلى أنه يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

النقض بالنسبة  ، وأمام الغرفة اإلدارية لمحكمةف بالرباطأمام محكمة االستئنا المنافية لقواعد المنافسة

 .ةاالقتصادي اتلمشاريع التركيز

   

، التي تمت بمبادرة من رئيس مجلس المنافسة، من طرف هيئة المنافسة هذه المنصة جرى إعدادأخيرا، 

التوأمة المؤسساتية التي تجمع المجلس بائتالف مكون من لجنة المنافسة باليونان،  باليونان في إطار اتفاق

وهيئة حماية المنافسة والمستهلكين ببولندا، وهيئة المنافسة بإيطاليا. كما تأتي في سياق تفعيل برنامج "إنجاح 

إلى توطيد الشراكة بين  الوضع المتقدم في مرحلة الثانية"، تحت إشراف وزارة االقتصاد والمالية، والرامي

  المغرب واالتحاد األوروبي. 
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