
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دريس الكراوي الس يد لكمة رئيس جملس املنافسة   ا 

 حفل توقيع مذكرة التفامه خالل

 بني جملس املنافسة للمملكة املغربية

 وسلطة املنافسة برتكيا

 2021يناير  12الرابط / 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 مي، ـــــــان الرحــــــم هللا الرمحــــــبس
 

 احملرتم،الس يد رئيس هيأ ة املنافسة برتكيا  -

 الس يد سفري جالةل املكل بأ نقرة احملرتم، -

 الس يد سفري مجهورية تركيا ابلرابط احملرتم، -

 الس يدة انئبة رئيس جملس املنافسة احملرتمة، -

 الس يد انئب رئيس جملس املنافسة احملرتم، -

 الس يد ال مني العام جمللس املنافسة احملرتم، -

 يك احملرتمني،الس يدة والسادة املرافقني ملعايل السفري الرت -

 

سعادة رئيس هيأ ة املنافسة مبعية  ،ال وىلابل حرف اليوم يل عظمي الرشف ال مضاء 

رادتنا امجلاعية يف ينا الوطنيتني، لتفامه بني هيئت عىل مذكرة ا، برتكيا وذكل تعبريا عن ا 

تدشني رشاكة قوية ومس تدامة بني مؤسس تينا املوقرتني، هذه الرشاكة اليت أ عددان 

 .2019دها منذ شهر نونرب من س نة ا قواعووضعن معالها 

 

قناعيت الراخسة بأ ن هذا التعاون  وهبذه املناس بة، يطيب يل أ ن أ ؤكد لس يادتمك

مزيد من النجاعة دون أ دىن شك فرصة ساحنة ملؤسس تينا لالجتاه حنو  سيشلك

، خاصة يف جمال ضبط املامرسات املنافية للمنافسة احلرة وتعزيز قدرات مؤسس تني

 والزنهية.
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 ل،ــــرات الس يدات والسادة ال فاضــــحض
 

، انسجاما مع دس تور اململكة املغربية، ومع النصوص القانونية املنظمة جمللس املنافسة

 مؤسس تينا يف جمال ترس يخ املامرسات اجليدة واعتبارا للتحدايت املطروحة عىل

عادة تفعيهل من دلن  ن جملس نا املوقر بذل قصارى هجوده، منذ ا  صاحب للمنافسة، فا 

، من أ جل 2018نونرب  17بتارخي اجلالةل املكل محمد السادس دام هل النرص والمتكني 

، مع العمل عىل فتح بتجرد واس تقاللية اتمتني املامرسة الاكمةل لاكفة املهام املنوطة به

للمنافسة داخل ال سواق أ وراش ذات أ ولوية اسرتاتيجة يف اجتاه احلاكمة الناجعة 

 . املكونة لقتصادان الوطين

 

ويه: تعميق معرفة أ وضاع وتتعلق هذه ال وراش املهيلكة برفع أ ربع حتدايت كربى 

يخ مسو تعزيز القدرات املؤسساتية للمجلس، وترس  و املنافسة داخل ال سواق، 

شاعة مبدأ  املسؤولية  الاقتصادية للمقاولت، وادلوةل، وامجلاعات الرتابية، القانون، وا 

  واملواطنني.

 

ودلي اليقني يف أ ن الرشاكة اليت رمسناها لتعاوننا ستسامه يف تبادل اخلربات 

 ؤسس تينا من أ جل رفع هذه التحدايت عىل هذا النحو.والتجارب اليت صقلهتا م

 

منفتحني عىل لك ما من شأ نه أ ن يقوي العالقات  ،جملس املنافسةوس نظل، يف 

تريك قوي داخل اقتصاد عاملي  -بني مؤسس تينا خدمة لبناء تعاون مغريب الثنائية 

مطبوع بزبوغ جيل جديد من املامرسات املنافية للمنافسة احلرة والزنهية، وليدة 



4 
 

ت  جتارية أ فرزهتا التحداي ل نوعية من الرتكزيات الاقتصادية، وسلواكتشاكلتطور أ  

ة بتنايم دور الش باكت املقاولتية العاملية الكربى يف جمال الاقتصاد الرمقي، اللصيق

 جممتعاتنا. تفضال عن تأ ثريات جاحئة كوروان عىل القدرة الرشائية للعديد من مكوان

 

ممتنيا للبدلين، املتبادةل أ متىن لرشاكتنا اكمل التوفيق والنجاح ملا فيه خدمة املصاحل 

أ ن تكون هذه الس نة اجلديدة فاحتة خري لشعبينا، مبزيد من الرفاهية والاس تقرار 

 والسمل. 

 

ىل معايل الس يد الآن ويسعدين   Ahmet Aydin Doganأ ن أ عطي اللكمة ا 

 سفري مجهورية تركيا ابلرابط. 

  


