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�صاحب اجلاللة،
شــهدت ســنة  2020انــدالع أزمــة صحيــة غيــر مســبوقة يف تاريــخ البشــرية ،متثلــت يف تفشــي
جائحــة "كوفيــد "19-ومــا خلفتــه مــن تداعيــات انعكســت ،بشــكل ال لبــس فيــه ،علــى املســتويني
االقتصادي واالجتماعي.
وستســتمر هــذه التداعيــات يف التأثيــر ســلبا علــى القواعــد املنظمــة للســير العــادي لألنظمــة
االقتصاديــة يف كل بلــدان املعمــور لفتــرة طويلــة ،وعلــى أشــكال تدبيــر السياســات العموميــة يف
جميع مجاالت األنشطة البشرية تقريبا.
يف هــذا اإلطــار ،اختلفــت خيــارات البلــدان يف التعاطــي مــع هــذه األزمــة الصحيــة وتدبيرهــا ،وإن
كانــت قــد حــددت أولوياتهــا ،بشــكل عــام ،حســب املتطلبــات التــي اقتضتهــا الســامة الصحيــة
ملواطنيها ،أكثر مما له صلة باإلكراهات االقتصادية.
هكــذا ،متثلــت التدابيــر التــي أقرتهــا دول العالــم وفرضتهــا علــى نطــاق واســع ،قصــد التصــدي
لهــذه األزمــة ،يف احلــد مــن تنقــات األشــخاص ،وإغــاق احلــدود ،وتطبيــق قواعــد التباعــد
اجلسدي ،فضال عن حظر التجمعات العمومية.
باملــوازاة ،وعلــى الرغــم مــن التدابيــر التــي اتخــذت لدعــم األشــخاص واملقــاوالت علــى الصعيــد
العاملــي ،إال أن أداء االقتصــاد تضــرر بشــكل حــاد ،إذ أفضــت األزمــة االقتصاديــة غيــر املســبوقة
التــي خلفتهــا اجلائحــة ،إلــى وقــوع صدمــة علــى مســتوى العــرض والطلــب ،انعكســت ســلبا علــى
شــروط متويــل املقــاوالت باإلضافــة إلــى زعزعــة ثقــة املســتهلكني ،ممــا أدى إلــى اضطــراب يف
عوامــل اإلنتــاج وتراجــع املداخيــل وفقــدان الوظائــف بشــكل اســتثنائي ،كمــا عــرف االقتصــاد
العاملي وضعية كساد عميق ،مع ما رافق ذلك من ارتفاع مضطرد يف معدالت البطالة.
أمــا فيمــا يخــص متويــل التدابيــر التــي اتخذتهــا الســلطات العموميــة لدعــم االقتصــاد وعممتهــا
علــى نطــاق واســع ســنة  ،2020فقــد مت مــن خــال اللجــوء إلــى الديــن الــذي جتــاوز حجمــه %10
من الناجت الداخلي اخلام بالنسبة لكبريات االقتصاديات العاملية.
وقــد مكنــت هــذه التدابيــر مــن التعويــض جزئيــا عــن تراجــع مســتوى الطلــب الداخلــي يف القطــاع
اخلــاص ،غيــر أن آفــاق االنتعــاش االقتصــادي ظلــت غيــر واضحــة علــى الرغــم مــن التوقعــات
اإليجابية الصادرة عن الهيئات الدولية.
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إضافــة إلــى ذلــك ،شــكلت اخليــارات االقتصاديــة املتبادلــة علــى نطــاق واســع والتــي حصــل عليهــا
إجمــاع باعتبارهــا ركيــزة مــن ركائــز العوملــة ،أرضيــة للتفاعــل والنقــاش .وهــو مــا جتلــى مــن خــال
التخلــي علــى الصرامــة يف اعتمــاد امليزانيــة ،واحلــد مــن املديونيــة العموميــة ،ومتويــل النفقــات
العمومية من طرف البنوك املركزية ،السيما عبر اإلصدارات النقدية.
ويشــكل الترابــط البينــي للــدول ومواجهــة الصعوبــات يف متويــن األســواق ببعــض املنتوجــات يف
زمــن اجلائحــة إحــدى اإلشــكاليات التــي ســتحدد ،ال محالــة ،مســتقبل سالســل اإلنتــاج الصناعيــة
الكبرى على الصعيد العاملي.
هــذا وتأثــرت قواعــد تقنــن املنافســة مــن جهتهــا بقــوة مــن تداعيــات هــذه األزمــة ،حيــث حرصــت
ســلطات املنافســة يف جميــع أنحــاء العالــم علــى التدخــل ملواكبــة هــذه املرحلــة .وقــد عمــدت الــدول
يف هــذا الســياق ،ويف إطــار سياســات دعــم االقتصــاد ،إلــى اعتمــاد خطط ملنح إعانــات للمقاوالت،
وتســهيل تبادل الوســائل بني املتنافســن داخل األســواق من أجل شــراء أو إنتاج الســلع واخلدمات،
باإلضافة إلى اللجوء لتنظيم األسعار واحلرص على توفير املواد األولية أو املنتوجات النهائية.
ومــن مت ،اضطــرت ســلطات املنافســة خــال  ،2020إلــى تكييــف إطارهــا التحليلــي مــن أجــل
التصــدي لالضطرابــات التــي خلفتهــا اجلائحــة ،حيــث أخــذت يف االعتبــار اجلوانــب ذات الصلــة
باحلفــاظ علــى جناعــة االقتصــاد وديناميتــه مــن جهــة ،وحرصــت مــن جهــة أخــرى علــى ضمــان
مستوى مقبول من شروط ممارسة املنافسة يف األسواق.
فمنــذ بدايــة األزمــة نهايــة شــهر مــارس  ،2020بــدا احلفــاظ علــى سالســل حيويــة لتمويــن الســوق
ضــرورة حتميــة ،حيــث انكبــت ســلطات املنافســة يف هــذا الصــدد ،علــى إصــدار ونشــر توجيهــات
عامــة وإرشــادات اعتبــرت مبثابــة إطــار لضمــان مســتوى مقبــول مــن التعــاون يف زمــن اجلائحــة.
ومتثــل الغــرض مــن ذلــك يف التمييــز جليــا بــن هــذا الســلوك وبــن التكتــل االحتــكاري الــذي يظــل
ممارســة محظــورة ،كمــا قامــت ســلطات أخــرى مبنــح تراخيــص صريحــة لألطــراف املتنافســة
قصــد التعــاون فيمــا بينهــا ،اتخــذت إمــا شــكل خطــاب نوايــا موجــه للمقــاوالت الفرديــة أو إقــرار
إعفاءات قطاعية تسري على جميع الشركات الصناعية.
باملــوازاة مــع ذلــك ،بــرز حتــدي رئيســي يف مجــال مراقبــة األســعار وحظر فرضها بصورة تعســفية،
متثــل يف التمييــز بــن التغيــرات يف األســعار الناجمــة عــن اختــاالت العــرض والطلــب املختلفــة
وتلــك الناجتــة عــن ممارســات تعســفية ،حيــث كان مــن الضــروري يف هــذه احلالــة ،تســقيف
األسعار واتخاذ تدابير زجرية يف حق الفاعلني املرتكبني لهذه املمارسات.
يف ظــل هــذا الســياق العــام املرتبــط باألزمــة ،تراجعــت عمليــات التركيــز االقتصــادي بشــكل كبيــر
علــى الصعيــد الدولــي خــال ســنة  ،2020متأثــرة علــى اخلصــوص بقيــود العمــل التــي فرضتهــا
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احلكومــات يف عــز اجلائحــة ،كإجــراءات احلجــر الصحــي ،وحــاالت الشــك والغمــوض التــي تلــف
التطورات االقتصادية ،وما خلفته من ترقب وانتظارية يف صفوف الفاعلني اخلواص.
واعتمــدت هيئــات املنافســة والســلطات العموميــة يف نفــس الوقــت ،مقاربــة احترازيــة يف مواجهــة
تركيــزات اإلنقــاذ احملتملــة ،التــي يبررهــا أصحابهــا بوقــوع املقاولــة املســتهدفة علــى حافــة
اإلفــاس ،يف حــن أنهــا قــد تســبب أضــرارا علــى مســتوى بنيــة األســواق ،وكــذا التركيــزات
االقتصاديــة التــي يلجــأ إليهــا أحيانــا بعــض الفاعلــن مــن أجــل اســتغالل ظــروف األزمــة جلنــي
منافع غير مستحقة.
كمــا تفاعلــت عــدة ســلطات املنافســة بســرعة مــن أجــل متابعــة مراقبــة التركيــزات االقتصاديــة،
حيــث ســارت يف اجتــاه رقمنــة املســاطر ذات الصلــة .إال أن هــذه التعديــات والتســهيالت لــم متنــع
مــن تســجيل تأخــر حتمــي يف البــت يف مشــاريع التركيــز ،بــل اضطــرت بعــض ســلطات املنافســة
إلى تعديل تواريخ معاجلة هذه امللفات أو تعليق إيداع طلبات جديدة كإجراء احترازي.
أمــا يف الشــق املتعلــق بتركيــزات اإلنقــاذ ،فقــد أبــدت جميــع ســلطات املنافســة تقريبــا عــدم
موافقتهــا علــى تســهيل مســاطر البــت يف عمليــات التركيــز الراميــة إلــى إنقــاذ املقــاوالت املتعثــرة
ماليــا علــى غــرار املقاربــة التــي اعتمــدت وقــت األزمــة املاليــة لســنة  .2008غيــر أن االنكمــاش
االقتصــادي واجتاهــات النمــو اخلارجــي ألقــوى الفاعلــن االقتصاديــن ســيفضي ال محالــة إلــى
ارتفاع احلاالت التي تستدعي التدخل للدفاع عن "املقاوالت املهددة باإلفالس".
ويتوقــع أن تشــهد ســنة  ،2021وطيلــة مرحلــة مــا بعــد أزمــة "كوفيــد ،"19-ديناميــة متســارعة يف
تركيــزات اإلنقــاذ كمــا كان عليــه احلــال عقــب انــدالع األزمــة املاليــة ،والتــي يبررهــا أصحابهــا،
بشكل خاص ،بظاهرة االنتقاء الطبيعي التي ستفضي إلى اختفاء املقاوالت األكثر هشاشة.
هــذا وجتــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الديناميــة املســتمرة يف التركيــزات االقتصاديــة جــاءت نتيجــة
إعــادة هيكلــة األســواق والقطاعــات االقتصاديــة ،وبالتالــي فهــي تقتضــي وضــع مســاطر مالئمــة
وصارمة ملراقبتها وتفادي تأثيرها على بنية األسواق.

�صاحب اجلاللة،

شــكل املغــرب ،بفضــل توجيهــات جاللتكــم الســديدة ،منوذجــا يف تدبيــر األزمــة الصحيــة علــى
عدة مستويات.

ففــي هــذا الســياق ،كانــت التدابيــر االجتماعيــة وحمايــة األشــخاص ،إضافــة إلى مواكبــة املقاوالت
التــي واجهــت صعوبــات بســبب تداعيــات اإلغــاق واحلــد مــن تنقــات األشــخاص ،يف قلــب
السياســة املتبعــة يف هــذا اإلطــار .وجــرت تعبئــة مــوارد هائلــة لتمويــل الصنــدوق اخلــاص بتدبيــر
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جائحــة فيــروس "كوفيــد "19-علــى الصعيــد الوطنــي ،الــذي أطلــق مببــادرة مــن جاللتكــم ،إذ بلغــت
حوالي  %3من الناجت الداخلي اخلام الوطني.
وقــد متكــن هــذا الصنــدوق مــن تغطيــة شــريحة واســعة مــن املواطنــن ،بحيــث ســاهم يف تأمــن
مصدر دخل بديل ملن فقدوا نشاطهم الرئيسي بسبب اجلائحة.
كمــا شــكل تدبيــر املغــرب لألزمــة الصحيــة منوذجــا ،مكــن بشــكل كبيــر مــن احلــد مــن انعكاســات
األزمــة علــى الســكان ،ومنــح األولويــة للحفــاظ علــى صحــة وســامة املغاربــة وجعلهــا فــوق كل
اعتبار.
عــاوة علــى ذلــك ،أبانــت جميــع القطاعــات االقتصاديــة الوطنيــة عــن مرونــة وقــدرة هائلــة يف
مجــال االبتــكار والتكيــف مــع الوضــع اجلديــد ،إذ متكنــت عــدة مقــاوالت صغــرى ومتوســطة مــن
تكييــف وســائل إنتاجهــا مــن أجــل االســتجابة للحاجيــات اجلديــدة ،فيمــا أبانــت مقــاوالت أخــرى
عــن أشــكال إبداعيــة مــن أجــل ســد اخلصــاص يف مجــال توفيــر اختبــارات الكشــف عــن فيــروس
"كوفيد "19-وأجهزة التنفس ومعدات أخرى.
بيــد أن العواقــب االقتصاديــة للجائحــة انعكســت بشــدة علــى ديناميــة عــدة قطاعــات تضــررت
وســائل إنتاجهــا بشــكل مســتمر ودائــم ،الســيما قطاعــات الســياحة والنقــل واملطاعــم ووســائل
الترفيه والرياضة والثقافة.
هــذا ،وتدخلــت الســلطات العموميــة املغربيــة بشــكل فــوري وصــارم علــى عــدة مســتويات ،بغيــة
التصــدي لالضطرابــات االقتصاديــة الناجمــة عــن تفشــي جائحــة "كوفيــد ،"19-مســتهدفة جــل
أســواق الســلع واخلدمــات .وتوخــت التدابيــر التــي نفذتهــا الســلطات ،التخفيــف مــن اآلثــار
االقتصاديــة للجائحــة علــى النســيج اإلنتاجــي وإرســاء قواعــد ســليمة لضمــان اإلقــاع االقتصــادي
علــى املديــن القصيــر واملتوســط ،وبالتالــي احلفــاظ علــى شــروط مالئمــة ملمارســة املنافســة يف
األسواق.
كمــا حرصــت الســلطات العموميــة ،قصــد تخفيــف الضغــط علــى طلــب املنتوجــات األساســية
وعلــى إمداداتهــا ،علــى التدخــل بشــكل اســتباقي لتفــادي نقــص محتمــل أو صعوبــات يف متويــن
األســواق .كمــا اتخــذت عــدة قــرارات لتدبيــر حــاالت تذبــذب األســعار اســتهدفت إمــا ضمــان
اســتقرارها ،الســيما مــن خــال كبــح تقلباتهــا ،أو احلــد مــن انعكاســات هــذه األخيــرة عبــر مراقبــة
صارمة لألسعار املطبقة يف األسواق والتدخل بشكل استباقي ملنع املضاربات.
باملــوازاة مــع هــذا ،أقــرت آليــات وتدابيــر حتفيزيــة لدعــم القطاعــات التــي تضــررت بفعــل توقــف
ديناميــة الطلــب الداخلــي واخلارجــي ووقــف توريــد املــواد األوليــة بســبب القيــود املفروضــة علــى
تدفــق الســلع واخلدمــات القادمــة مــن التجــارة الدوليــة .ويتعلــق األمــر أساســا باملســاعدات
املباشــرة وغيــر املباشــرة املمنوحــة للمقــاوالت مــن أجــل التخفيــف مــن تداعيات اإلغــاق واحلفاظ
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علــى مناصــب الشــغل ،كمــا متثلــت يف مواكبــة االســتئناف التدريجــي للنشــاط االقتصــادي،
واملســاعدات املمنوحــة مــن صنــدوق تدبيــر جائحــة "كوفيــد "19-احملــدث بفضــل توجيهــات
جاللتكم السامية.
واصطدمــت هــذه املســاعدات املمنوحــة مبتطلبــات توحيــد قواعــد األســواق مــن خــال احلــرص
علــى التقيــد مببــادئ املنافســة .وتبــن ،يف هــذا الصــدد ،أن التدابيــر التحفيزيــة اســتندت ،بشــكل
عــام ،علــى قواعــد واضحــة وشــفافة تتطابــق مــع مبــدأ "احليــاد التنافســي" .غيــر أن شــروط
األهليــة الصارمــة ارتكــزت علــى معيــار انتقائــي أفضــى إلــى إقصــاء جــزء مــن النســيج اإلنتاجــي
الــذي تضــرر قليــا مــن تداعيــات األزمــة .بالتالــي ،تطلــب منــح هــذه التحفيــزات "إثبــات" نــوع
املقاوالت التي تستحقها قصد منع املمارسات والتصرفات االنتهازية.
مــن جهتــه ،اتخــذ مجلــس املنافســة ،يف إطــار اجلهــود الراميــة إلــى ضمــان اســتمرارية أنشــطة
املرافــق العموميــة ،عــدة تدابيــر مؤقتــة لضمــان الســير العــادي والســلس لالقتصــاد املغربــي يف
فتــرة األزمــة الصحيــة ،إذ عمــد إلــى تكييــف املســاطر ذات الصلــة بدراســة مشــاريع التركيــز
االقتصــادي علــى غــرار مســطرة التبليــغ بهــا ،كمــا قــام بتســهيل إيــداع عــدد هــام مــن املشــاريع عبــر
البريــد اإللكترونــي ،ورخــص لتنظيــم جلســات االســتماع بواســطة تقنيــة املناظــرة املرئيــة ،وتبــادل
املراسالت عبر الشبكة الرقمية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التواصل عن بعد.
وتوخــت هــذه التدابيــر متكــن مصالــح التحقيــق التابعــة للمجلــس مــن االضطــاع مبهامهــا بفعالية
يف معاجلــة امللفــات احملالــة عليهــا ،مــع احلــرص علــى احتــرام التدابيــر االحترازيــة الصحيــة التــي
أقرتها السلطات العمومية.
عــاوة علــى ذلــك ،وخــال ممارســته ملهامــه ،انتبــه املجلــس إلــى مســألة أخــرى متثلــت يف غيــاب
نصــوص تشــريعية لتقنــن ممارســات حتــول دون الســير العــادي للمنافســة ،تغاضــت عنهــا
الســلطات وبــررت بالتالــي ،منــح املســاعدات العموميــة للمقــاوالت املتضــررة ،وبشــكل حــال دون
متكــن املجلــس مــن حتديــد إطــار واضــح ومؤقــت حــول التوجيهــات املتعلقــة باملمارســات املنافيــة
لقواعــد املنافســة ،التــي ميكــن إصدارهــا للمقــاوالت التــي تتعــاون فيمــا بينهــا مــن أجــل التصــدي
للحاالت املستعجلة املرتبطة بجائحة "كوفيد ،"19-وتتوصل مبساعدات عمومية لهذا الغرض.
يف هــذا الســياق ،وجــه مجلــس املنافســة رســالة إلــى رئيــس احلكومــة يذكــره فيهــا بضــرورة طلــب
رأي املجلــس املســبق وامللــزم قانونــا بخصــوص التدابيــر احلكوميــة ذات الصلــة باملســاعدات التــي
أقرتها الدولة.
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�صاحب اجلاللة،

ســيخرج املغــرب مرفــوع الــرأس مــن هــذه األزمــة ،بفضــل الرؤيــة التضامنيــة والعنايــة األخويــة
جلاللتكــم ،ملــا أبــان عنــه مــن قــدرة يف الوقــوف إلــى جانــب أشــقائه وأصدقائــه األفارقــة مــن
خــال املســاعدات املمنوحــة لعــدة بلــدان يف القــارة ،يف جتســيد ملمــوس ملبــادئ وأواصــر التضامــن
والتعاون جنوب-جنوب.
وســيخرج مرفــوع الــرأس أيضــا بفضــل املقاربــة النموذجيــة التــي اعتمدتهــا الســلطات العموميــة،
حتــت القيــادة املتبصــرة جلاللتكــم ،لتدبيــر األزمــة ،جعلــت بالدنــا منوذجــا يحتــذى بــه وكثيــرا مــا
يستشهد به .وال زالت وسائل اإلعالم الدولية تستشهد مبقاربته النموذجية إلى يومنا هذا.
وقــد أعلنــت جاللتكــم ،يف خطــاب العــرش الســامي املوجــه لألمــة يــوم  29يوليــوز  ،2020عــن
تعبئــة  120مليــار درهــم ،أي مــا يعــادل  %11مــن النــاجت الداخلــي اخلــام ،لدعــم خطــط إقــاع
االقتصــاد الوطنــي .ويصنــف املغــرب حاليــا ،وبفضــل هــذه التدابيــر ،ضمــن "الــدول األكثــر إقدامــا
يف سياسة إنعاش االقتصاد بعد هذه األزمة" ،كما ورد يف خطاب جاللتكم.
ممــا ال شــك فيــه ،سيســاهم صنــدوق محمــد الســادس لالســتثمار ،احملــدث لهــذا الغــرض طبقــا
لتوجيهــات جاللتكــم الســامية ،يف دعــم سياســة إنعــاش االقتصــادي الوطنــي ،ومتكــن النســيج
االقتصادي من التوصل بالدعم الضروري والالزم لضمان استئناف سريع ألنشطته.
هــذا وســتتضاعف إمكانيــة تفعيــل هــذه التدابيــر بفضــل آليــات الدعــم املباشــر املقــررة ملســاعدة
املقــاوالت ،ومتويــل املشــاريع االســتثمارية الكبــرى ،وتســهيل الولــوج إلــى التمويــل البنكــي املعــزز
بآليات الضمان املتخذة .وهي كلها تدابير سيتم حتملها من قبل الصندوق.
كمــا أعلنــت جاللتكــم ،يف نفــس اخلطــاب ،عــن قراركــم بتعميــم التغطيــة االجتماعيــة يف مجمــوع
التــراب الوطنــي ،حيــث تســببت األزمــة احلاليــة يف تعميــق حــاالت الهشاشــة والفــوارق والفقــر
التــي مــا فتئتــم تذكــرون بهــا وتدعــون إلــى محاربتهــا يف خطابــات جاللتكــم ،وأفضــت إلــى تفاقــم
احلاجــة إلــى الدعــم والتضامــن .إن هــذه املكتســبات االجتماعيــة الكبيــرة ســتضع املغــرب ،مبــا ال
يدع مجاال للشك ،يف مصاف الدول التي تتوفر على منظومة شاملة للتغطية االجتماعية.

�صاحب اجلاللة،

عقــد مجلــس املنافســة ،برســم ســنة  ،2020أربــع دورات عاديــة جللســته العامــة ،ودورة واحــدة
نظمت بصفة استثنائية.
وتــدارس أعضــاء اجللســة العامــة ،خــال هــذه الــدورات ،مشــروع التقريــر الســنوي برســم ســنة
 .2019كمــا متــت مناقشــة مشــروعي الرأيــن املتعلقــن بوضعيــة املنافســة يف كل مــن ســوق األداء
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عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة وســوق األدويــة ،واملصادقــة عليهمــا بعــد التــداول بشــأن
مضامينهما.
عــاوة علــى ذلــك ،متــت الدراســة واملصادقــة علــى حصيلــة األنشــطة املنجــزة برســم ،2020
ومخطط العمل الذي يعتزم املجلس تنفيذه يف .2021
وبخصــوص اجتماعــات اللجنــة الدائمــة ،التــي بلــغ عددهــا  33اجتماعــا برســم  ،2020فقــد جــرى
خاللهــا التــداول يف  59قــرارا يف مجــال التركيــزات االقتصاديــة ،وإصــدار الــرأي املتعلــق باإلحالــة
الــواردة علــى املجلــس مــن لــدن وزيــر االقتصــاد واملاليــة وإصــاح اإلدارة بشــأن تنظيــم أســعار
املطهرات الكحولية والكمامات الواقية ،كما تداولة يف  19قرار يف املجال التنازعي.
كمــا عقــدت الفــروع ،التــي تتولــى البــت يف امللفــات احملالــة عليهــا مــن طــرف رئيــس املجلــس
واجللســة العامــة واللجنــة الدائمــة ،اجتماعاتهــا بشــكل منتظــم ،وســاهمت يف إغناء وإثــراء النقاش
بشــأن مقترحــات تعديــل النظــام الداخلــي للمجلــس ،ودراســة قــرارات التركيــز االقتصــادي يف
نفــس الوقــت ،وإجنــاز األعمــال التحضيريــة للدارســات القطاعيــة التــي أطلقهــا املجلــس ،فضــا
عن حتليل أسواق جديدة.
وأقــر املجلــس ،قصــد االضطــاع بشــكل فعــال بــاألدوار واملهــام املنوطــة بــه ،سياســة للترافــع مــن
أجــل نشــر وإشــاعة ثقافــة املنافســة .واتخــذ يف هــذا الصــدد ،تدابيــر لضمــان اليقظــة القانونيــة
واالقتصاديــة والتنافســية ،وحتليــل تداعيــات املمارســات املنافيــة لقواعــد املنافســة علــى ســير
األســواق ،وتتبــع وضعيــة املنافســة يف األســواق علــى املســتويني القطاعــي والوطنــي ،عــاوة علــى
تقييم السياسات العمومية ذات وقع مباشر أو غير مباشر على املنافسة.
هــذا ،وواصــل املجلــس نشــاطه يف إجنــاز دراســات قطاعيــة حــول املنافســة ،وحتليــل وضعيتهــا
علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي .وجتســدت املنجــزات احملققــة يف مجــال اليقظــة القانونيــة
واالقتصاديــة والتنافســية يف إطــاق اســتطالع للــرأي حــول متثــات املنافســة ،وإجنــاز األعمــال
التحضيريــة إلرســاء دعائــم املقيــاس الوطنــي للمنافســة ،وإطــاق األرضيــة ملشــروع مرصــد
اليقظة القانونية واالقتصادية والتنافسية.
زيــادة علــى ذلــك ،اســتمر املجلــس يف تعزيــز وتقويــة حكامتــه اإلداريــة واملاليــة يف  ،2020إذ
تعــززت مــوارده البشــرية يف هــذا الصــدد ،بتوظيــف مقرريــن ومكلفــن بالدراســات وأطــر إداريــة
جديــدة لدعــم وتطويــر كفاءاتــه وتأهيــل العنصــر البشــري .كمــا نظــم سلســلة مــن الــدورات
التكوينية لفائدة موظفيه وأطره.
وحــرص املجلــس ،يف الشــق املتعلــق بتعزيــز احلكامــة يف زمــن اجلائحــة ،علــى تفعيــل مخطــط
لضمــان اســتمرارية مصاحلــه يف أداء مهامهــا وضمــان صحــة وســامة موظفيــه ومســتخدميه يف
نفــس الوقــت .واتســم هــذا املخطــط ،الــذي نفــذ علــى مرحلتــن متثلتــا يف الرفــع مــن مســتوى
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اليقظــة وإقــرار حالــة التأهــب القصــوى ،باعتمــاد صيغــة العمــل عــن بعــد ألغلبيــة املوظفــن،
وتنظيــم العمــل احلضــوري باعتمــاد نظــام للمناوبــة بنســبة ال تتجــاور  %30مــن العــدد اإلجمالــي
للموظفني.
أمــا فيمــا يتعلــق بتدبيــر الشــؤون املاليــة للمجلــس ،فقــد بلــغ حجــم امليزانيــة املرصــودة لــه برســم
 ،2020حوالــي  74.350.000درهــم .ووصــل مجمــوع النفقــات التــي نفــذت خــال نفــس الســنة
إلى ما يناهز  39.093.769,09درهم.
وعالقــة بــورش التحــول الرقمــي وتقويــة نظامــه املعلوماتــي ،متكــن املجلــس خــال  ،2020مــن
اســتكمال مشــروع إحــداث بوابتــه الرقميــة الداخليــة كأداة للتواصــل الداخلــي ،ووضــع نظــام
برمجي لتتبع وتدبير امللفات الرائجة لدى مديرية التحقيقات.
أمــا يف مجــال الشــراكة الوطنيــة والدوليــة ،أبــرم املجلــس خــال  ،2020عــدة اتفاقيــات للتعــاون
مــع مؤسســات مشــهود لهــا باخلبــرة والكفــاءة علــى الصعيــد الدولــي .كمــا وقــع علــى اتفاقيــة
للتعــاون مــع بنــك املغــرب حــول تبــادل الوثائــق الضروريــة لتمكــن املؤسســتني من القيــام مبهامهما،
وتنظيم أنشطة للتحسيس والتوعية ،وتقاسم اخلبرات والتجارب.
باملــوازاة ،أبــرم املجلــس اتفاقيــة للتعــاون مــع وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم
العالــي والبحــث العلمــي متحــورت حــول ســبل التحســيس والتوعيــة بأهميــة املنافســة ،ونشــر
ثقافتها ،وإجناز أعمال بحث يف مجال قانون واقتصاد املنافسة.
زيــادة علــى ذلــك ،وقــع املجلــس ،يف إطــار الشــراكة الدوليــة ،علــى اتفاقيــة للتعــاون مــع مجموعــة
البنــك الدولــي اســتهدفت بنــاء وتعزيــز قدراتــه املؤسســية ،وتبــادل اخلبــرات والتجــارب مــن أجــل
تطوير سياساته يف مجال محاربة املمارسات املنافية لقواعد املنافسة.
وشــهد الفصــل األول مــن  2020علــى اخلصــوص ،تنظيــم نــدوة وطنيــة مشــتركة مــع اللجنــة
الوطنيــة ملراقبــة حمايــة املعطيــات ذات الطابــع الشــخصي حــول موضــوع "قانــون واقتصــاد
املنافسة وحماية املعطيات ذات الطابع الشخصي".
هــذا ،وشــارك املجلــس يف أشــغال منتــدى املنافســة األول يف املنطقــة العربيــة ،الــذي نظمتــه جلنــة
األمم املتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا ،بشــراكة مــع منظمــة التعــاون والتنميــة
االقتصاديــة ومؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ،يومــي  23و 24ينايــر  2020ببيــروت،
واللقــاء الســنوي لشــبكة املنافســة الدوليــة يف شــتنبر  2020بواســطة تقنيــة املناظــرة املرئيــة،
مبشــاركة ســلطات املنافســة الوطنيــة علــى الصعيــد العاملــي وخبــراء يف االقتصــاد وقانون املنافســة
ومحامني مشهود لهم باخلبرة الدولية يف هذا املجال.
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كمــا شــارك املجلــس يف أشــغال مؤمتــر األمم املتحــدة الثامــن املعنــي باســتعراض جميــع جوانــب
مجموعــة املبــادئ والقواعــد املنصفــة املتفــق عليهــا اتفاقــا متعــدد األطــراف مــن أجــل مكافحــة
املمارســات التجاريــة التقييديــة ،املنظــم مــن طــرف مؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة بتاريــخ
 23أكتوبــر  2020بواســطة تقنيــة املناظــرة املرئيــة ،فضــا عــن املؤمتــر الدولــي للمنافســة الــذي
تنظمــه ســنويا هيئــة املنافســة باجلمهوريــة التركيــة ،يــوم  15دجنبــر  ،2020بإســطنبول عبــر تقنيــة
املناظرة املرئية.
وســاهم املجلــس يف إجنــاز دراســة ،حتــت إشــراف شــبكة املنافســة الدوليــة ،يف أبريــل ،2020
تطرقــت إلــى التدابيــر املتخــذة مــن لــدن ســلطات املنافســة الوطنيــة يف ســياق تداعيــات جائحــة
"كوفيــد ،"19-وإعــداد مصفوفــة تتضمــن قواعــد ومســاطر جديــدة مــن أجــل التصــدي لهــذه األزمة
غير املسبوقة.
يف الســياق ذاتــه ،شــارك املجلــس يف أشــغال املؤمتــر اإلفريقــي حــول املنافســة الــذي خصــص
للتــدارس والتباحــث حــول األولويــات اجلديــدة لهيئــات املنافســة اإلفريقيــة يف ظــل الوضعيــة
الوبائيــة التــي يشــهدها العالــم ،وكــذا الورشــة املنظمــة مــن طــرف هيئــة املنافســة املصريــة يــوم
 9أكتوبــر  2020حــول كيفيــات معاجلــة التركيــزات االقتصادية يف بلدان منطقة الشــرق واألوســط
وشمال إفريقيا.
مــن جهــة أخــرى ،شــكل تعزيــز التواصــل والتفاعــل بشــأن مبــادئ املنافســة احلــرة والنزيهــة،
بالنســبة ملجلــس املنافســة ،ضــرورة ملحــة لترســيخ ثقافــة املنافســة .وتوخــت اإلجــراءات والتدابيــر
التواصليــة ،التــي نظمهــا املجلــس يف هــذا الســياق ،تثمــن املنجــزات احملققــة يف  2020عبــر
االســتعانة بعــدة قنــوات كالســيكية للتواصــل ،وكــذا اللقــاءات العلميــة والعالقــات العامــة لتمكــن
األطراف املعنية من التوفر على صورة واضحة أكثر بشأن أنشطة املجلس التواصلية.

�صاحب اجلاللة،

إن تداعيــات األزمــة الصحيــة احلاليــة لــن متــس فقــط اجلانــب املالــي أو امليزانياتــي ،بــل ســتطال
أيضــا الركائــز األساســية املشــكلة ملنظومــة االقتصــاد احلــر كمــا هــي متعــارف عليهــا حاليــا.
وتتضافــر عــدة عوامــل التــي ســتفضي حتمــا إلــى تغييــر دعائــم املنظومــة االقتصاديــة كمــا هــي
متعــارف عليهــا يف الوقــت الراهــن ،وتشــمل ديــون الــدول وتضخــم امليزانيــات العموميــة للبنــوك
املركزيــة مــن خــال إعــادة الشــراء الضخمــة للديــون العموميــة واخلاصــة ،ودعــم القــوة الشــرائية
يف االقتصــادات التــي تعانــي مــن كســاد يفاقــم عجــز امليزانيــة ،باإلضافــة إلــى خطــط إنعــاش
امليزانيــة املمولــة مــن الديــن العمومــي .كمــا ســيؤدي اســتمرار انخفــاض معــدل الفائــدة ،الــذي
أصبــح ســلبيا يف بعــض األحيــان ويف بيئــة اقتصاديــة تتســم بانخفــاض التضخــم ،إلــى خلــق وضعية
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اقتصاديــة فريــدة مــن نوعهــا يف تاريــخ االقتصــاد العاملــي .وقــد ســاعدت الســيولة منخفضــة
التكلفــة يف تضخيــم قيمــة األصــول املاليــة خــال فتــرة الكســاد العاملــي بصــورة ال تعكــس حقيقــة
الواقع.
وبــات مــن املؤكــد أن تتــم إعــادة صياغــة سالســل القيمــة العامليــة والتفكيــر فيهــا مجــددا بعــد
انتهــاء هــذه األزمــة التــي لــم يســبق لهــا مثيــل يف التاريــخ ،باســتثناء احلقبــات التــي اتســمت بانــدالع
احلروب .وكما ينتظر أن يشهد العالم تغييرا شامال يف بنية الوظائف.
ستشــكل االعتبــارات الســائدة حاليــا ،واملرتبطــة بحمايــة البيئــة ومكافحــة التغيــر املناخــي ،عامــا
آخرا للتسريع من وتيرة هذا التحول.
وإذ يظــل املغــرب جــزءا ال يتجــزأ مــن منظومــة االقتصــاد العاملــي ،وأحــد عناصــر بعــض سالســل
القيمــة الكبــرى ،فــإن هــذه التحــوالت ســتنعكس ممــا ال شــك فيــه بشــكل كبيــر علــى أداء االقتصــاد
الوطني.
بــكل تأكيــد ،تنطــوي جميــع هــذه العناصــر علــى مخاطــر بشــأن منظومتنــا االقتصاديــة ،لكنهــا توفر
يف نفــس الوقــت ،فرصــا كثيــرة بفضــل خيــارات املغــرب القائمــة علــى االنفتــاح والتحديــث والدفــاع
عــن البيئــة ،ومتوقعــه كأرضيــة فعالــة لتوفيــر اخلدمــات وممارســة األنشــطة الصناعيــة .وتتوفــر
بالدنــا علــى اإلمكانيــات التــي ســتجعل منهــا أكثــر البلــدان جذبــا للمســتثمرين التواقــن إلــى مواقــع
إنتاجية تتسم بالفعالية وحتترم البيئة وتدعم االستقرار.
وميكــن للمغــرب أن يســتغل بســهولة متوقعــه وتثبيــت نفســه كأرضيــة خضــراء لإلنتــاج اإلقليمــي،
توفر تكاليف إنتاج أكثر تنافسية.
ممــا ال شــك فيــه ،ســيظل مجلــس املنافســة يف حالــة يقظــة وواعيــا بأهميــة إرســاء دعائــم اقتصــاد
يتســم باملرونــة واالنفتــاح والتنافســية ،ويكــون مبثابــة بوابــة للمســتثمرين داخــل وخــارج املغــرب،
ويوفر حماية جلميع األشخاص الذين يحترمون قواعد السوق.
ويشــكل توفيــر منــاخ تنافســي يتســم بالوضــوح والشــفافية ضــرورة حتميــة لبنــاء الثقــة ،وإحــدى
الضمانات املمنوحة للفاعلني يف السوق وكذا املستثمرين.
كما سيواصل مجلس املنافسة عمله وفقا ملقاربة موجهة ترتكز على محورين ،يتمثالن يف:
1 .الســهر علــى احتــرام النصــوص والقوانــن املؤطرة للممارســات املتعلقة باألســعار واملنافســة،
ووفقــا ملقاربــة تســتند علــى الوســائل البيداغوجيــة واملواكبــة .وســيحرص املجلــس علــى
التواصــل الدائــم مــع النســيج اإلنتاجــي ،ويف نفــس الوقــت ،رصــد املمارســات احملظــورة
بحكــم القانــون وزجرهــا ،قصــد تشــجيع اعتمــاد املمارســات الســليمة ومواكبــة التدابيــر
الرامية إلى ضمان قواعد املنافسة احلرة؛
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2 .حتديــد وحتليــل النصــوص القانونيــة والتنظيميــة اجلــاري بهــا العمــل يف مجموعــة مــن
القطاعــات االقتصاديــة واحلــرص علــى مالءمتهــا مــع قواعــد الســوق ضمــن منظومــة
اقتصاديــة عصريــة ،أو يفضــي وجودهــا إلــى خلــق أو إطالــة أمــد وضعيــات تتميــز بالريــع أو
حالــة تركيــز مفرطــة متــس بــأداء االقتصــاد .ويعــد زحــف االقتصــاد الرقمــي وظهــور
املتطلبــات البيئيــة اجلديــدة الناجمــة عــن سياســة حمايــة البيئــة ومكافحــة التغيــر املناخــي،
وتطويــر طاقــات متجــددة ،ونشــأة سالســل طاقيــة جديــدة تعتمــد أساســا علــى الهيدروجــن
األخضــر ،باإلضافــة إلــى ظهــور فاعلــن جــدد يشــتغلون وفقــا خللفيــة تغييــر قواعــد اللعبــة
يف عديــد مــن القطاعــات ،كلهــا عوامــل تتســبب يف تداعيــات عميقــة علــى أداء االقتصــادات
الوطنيــة يف جميــع دول العالــم ،وتفــرغ عــددا مــن النصــوص مــن معناهــا والتــي يتوجــب
علينــا إعــادة النظــر فيهــا قصــد توفيــر شــروط ممارســة املنافســة احلــرة والنزيهــة ،وضمــان
تكيــف متحكــم فيــه ملنظومتنــا االقتصاديــة .وســيبذل مجلــس املنافســة قصــارى جهــده
للمساهمة ،بشكل فعال ،يف حتقيق هذا التحول الذي أضحى ضرورة حتمية.

�صاحب اجلاللة،

ســيظل مجلــس املنافســة مسترشــدا بتوجيهاتكــم الســامية يف تنظيــم عملــه والرفــع مــن مســتوى
أدائــه ،وذلــك مــن خــال احلــرص علــى ضمــان النزاهــة واإلنصــاف يف اتخــاذ قراراتــه ،وصيانــة
اســتقالليته بغيــة املســاهمة يف تكريــس احلكامــة اجليــدة ،ودولــة القانــون يف املجــال االقتصــادي،
وحماية املستهلك.

أحمد رحو
الرباط ،يونيو 2021
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اﶈﺘﻮﻳﺎت
دﻳﺒﺎﺟﺔ

اﳉﺰء اﻷول :وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ
 -Iوﺿﻌﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺮﺳﻢ 2020
 -IIوﺿﻌﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺮﺳﻢ 2020

اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺣﺼﻴﻠﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
 -Iﺗﻘﻨﲔ اﻷﺳﻮاق
 -IIأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
 -IIIاﻟﺪارﺳﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 -IVاﳊﻜﺎﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ
 -Vاﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
 -IVاﻟﺘﻮاﺻﻞ ﲟﺠﻠﺲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ

اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺮﺳﻢ 2021
 -Iاﳌﻬﺎم اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
 -IIﺗﻘﻨﲔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق
 -IIIاﻟﺘﺤﻠﻴﻼت واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 -VIاﳊﻜﺎﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ
 -Vاﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﳌﻼﺣﻖ
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ديباجة
تطبيقــا ملقتضيــات املــادة  23مــن القانــون رقــم  20.13املتعلــق مبجلــس املنافســة ،يعــرض التقريــر
السنوي احلالي حصيلة أنشطة مجلس املنافسة برسم .2020
ويكتسي التقرير السنوي برسم  2020صبغة خاصة ،حيث يستعرض:
●مجمــل األنشــطة التــي أجنزهــا مجلــس املنافســة خــال ســنة عملــه الثانيــة ،منــذ إعــادة تفعيلــه
مــن لــدن صاحــب اجلاللــة امللــك محمــد الســادس نصــره اهلل يــوم  17نونبــر  ،2018وهــي
الســنة التــي عبــرت فيهــا كافــة الهيئــات واألجهــزة التابعــة للمجلــس عــن عزمهــا وتصميمهــا
علــى توطيــد املكتســبات احملققــة خــال ســنة عملــه األولى ،ومواصلــة تفعيــل األوراش الهيكلية
الكبــرى املبرمجــة وفقــا ملخطــط عمــل املجلــس االســتراتيجي للفتــرة املمتــدة مــن ســنة 2019
إلى سنة 2023؛
●عمــا خاصــا ومتفــردا قــام بــه املجلــس وينــدرج ضمــن ســياق وطنــي ودولــي اتســم بتفشــي
جائحــة "كوفيــد ،"-19ومــا خلفتــه مــن أزمــة صحيــة عامليــة تركــت تداعيــات مباشــرة وغيــر
مباشرة على بالدنا وعلى املشهد االقتصادي واالجتماعي والتنافسي.
ومتيــزت ســنة  2020أيضــا بالبــاغ الصــادر عــن الديــوان امللكــي بتاريــخ  28يوليــوز  2020الــذي
تقــرر فيــه تشــكيل جلنــة متخصصــة تتكلــف بإجــراء التحقيقــات الضروريــة لتوضيــح الوضعيــة
املتعلقــة مبلــف احملروقــات ،وذلــك تبعــا للمذكرتــن اللتــن توصــل بهمــا صاحــب اجلاللــة امللــك
محمــد الســادس نصــره اهلل مــن رئيــس مجلــس املنافســة ،وكــذا ورقــة صــادرة عــن عــدد مــن
أعضاء املجلس.
وعهــد لهــذه اللجنــة رفــع تقريــر مفصــل يف املوضــوع للنظــر الســامي جلاللتــه (انظــر اإلطــار يف
الصفحة .)72
انطالقــا مــن املعطيــات الســالفة الذكــر ،وأخــذا بعــن االعتبــار املكتســبات احملققــة يف التقريــر
السنوي برسم  ،2019يرتكز التقرير احلالي على ثالثة ( )3محاور رئيسية ،تتمثل يف:
1 .حتليل وضعية املنافسة على الصعيدين الدولي والوطني برسم 2020؛
2 .حصيلة أنشطة مجلس املنافسة برسم 2020؛
3 .مخطط عمل املجلس برسم .2021
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أوال  -وضعية املنافسة على الصعيد الدولي برسم سنة 2020
شــهدت ســنة  2020انــدالع أزمــة صحيــة عامليــة غيــر مســبوقة ســرعان مــا تفشــت علــى نطــاق
واســع وخلفــت تداعيــات أفضــت إلــى إعــادة هيكلــة املشــهد التنافســي علــى الصعيــد العاملــي،
واضطــرت خاللهــا ســلطات املنافســة ،علــى وجــه اخلصــوص ،إلــى اتخــاذ تدابيــر اســتثنائية بشــأن
قانون املنافسة واعتماد مقاربة وقائية واحترازية إزاء تركيزات اإلنقاذ.
1.السياق املاكرو-اقتصادي
تســبب تفشــي جائحــة "كوفيــد "19-يف جميــع أنحــاء العالــم يف إحــداث اضطرابــات اقتصاديــة
واجتماعيــة كبيــرة تطــورت بوتيــرة متســارعة ،وأفضــت إلــى تعطيــل عوامــل اإلنتــاج وفقــدان
مصادر الدخل والوظائف.
وخلفت األزمة الصحية الناجمة عن اجلائحة أربعة ( )4أنواع من الصدمات ،همت:
●صدمــات بشــأن الطلــب واملتمثلــة يف االنعكاســات الســلبية للجائحــة علــى االســتهالك النهائي،
وعلــى الطلــب علــى الصــادرات ،وكــذا سالســل القيمــة املتعلقــة باملقــاوالت ،الســيما وأن
مجموعــة واســعة مــن املقــاوالت تضــررت نتيجــة تخلــف عمالئهــا عــن ســداد املســتحقات ،مــا
دفع بها إلى توقيف نشاطها جزئيا أو كليا؛
●صدمــات بشــأن العــرض ،والتــي تعكســها النــدرة علــى مســتوى بعــض املدخــات (املنتوجــات
املســتوردة بشــكل رئيســي) ،والتغييــر يف تكاليفهــا ،ونقــص يف اليــد العاملــة ،وتراجــع إنتاجيــة
املقــاوالت بســبب القيــود املفروضــة مــن طــرف احلكومــات (حجــر صحــي وتباعــد جســدي
وغيرهــا) ،فضــا عــن اســتخدام مجموعــة مــن املدخــات البديلــة التــي تطلبــت تغييــر منــاذج
التنظيم واإلنتاج؛
●صدمــات ماليــة وتنامــي الصعوبــات يف مجــال متويــل شــركات القطــاع اخلــاص ،الســيما
املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة والصغيــرة جــدا ،رغــم اعتمــاد سياســات مالئمة ملنــح القروض
وتوفير الدعم املالي؛
●صدمــات مرتبطــة بالثقــة وحالــة الغمــوض حيــال آفــاق احلــد مــن تداعيــات األزمــة واحتوائهــا،
أســفرت عــن انخفــاض كبيــر يف حجــم االســتثمارات بســبب غيــاب روح املجازفــة وتراجــع
االهتمام باالبتكار والتجديد.
وبالتالــي ،انغمــس االقتصــاد العاملــي يف كســاد عميــق بفعــل الصدمــات الســالفة الذكــر ،إذ يرجــح
أن يكــون النــاجت الداخلــي اخلــام العاملــي قــد تقلــص بنســبة  %3.5برســم  2020حســب آخــر
تقديرات صندوق النقد الدولي (الرسم البياني رقم .)1
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الرسم البياني رقم  :1منو الناجت الداخلي اخلام يف الفترة ما بني  1980و( 2025بالنسبة
املئوية)
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ويظهــر ،بصفــة عامــة ،أن األنظمــة االقتصاديــة الناشــئة والســائرة يف طريــق النمــو تضــررت
بكيفيــة أقــل مــن تداعيــات هــذه األزمــة ،حيــث انخفــض حجــم إنتاجهــا بنســبة  %2.4مقابــل
 %4.9بالنســبة لألنظمــة االقتصاديــة املتطــورة ،غيــر أن الوضــع االقتصــادي يف البلــدان الناشــئة
يخفي وراءه حقائق متباينة حسب الوضعية الوبائية لكل بلد وخصوصيات نسيجه االقتصادي.
ويف الواقــع ،شــهدت االقتصــادات الصناعيــة الناشــئة ،التــي ترتكــز علــى التكنولوجيــات اجلديــدة،
خاصــة يف شــرق آســيا ،انخفاضــا طفيفــا يف النــاجت الداخلــي اخلــام ،بــل جنحــت يف حتقيــق
انتعــاش علــى مســتوى اإلنتــاج خــال النصــف الثانــي مــن ســنة  2020بفضــل الطلــب العاملــي
القوي على املنتوجات التكنولوجية.
مــن جهتهــا ،تضــررت القــارة اإلفريقيــة ،بشــكل خــاص ،بالتداعيــات االقتصاديــة للجائحة (الســيما
يف بلــدان جنــوب الصحــراء الكبــرى التــي تعتمــد علــى تصديــر املــواد األوليــة) ،وتواجــه حاليــا أول
كســاد لهــا منــذ ربــع قــرن مــع تصاعــد حــدة الفقــر ،ويتوقــع البنــك الدولــي أن يــرزح  40مليــون
شخص بإفريقيا حتت وطأة الفقر املدقع بسبب تداعيات اجلائحة.
ولوحظــت زيــادة كبيــرة يف معــدالت البطالــة يف جميــع أنحــاء العالــم كنتيجــة تلقائيــة لتراجــع
النــاجت الداخلــي اخلــام ،ومتثلــت مظاهرهــا ،يف ظــل الوضعيــة الوبائيــة العامليــة والتدابيــر املتخــذة
الحتوائهــا التــي أفضــت إلــى توقــف مؤقــت للنشــاط االقتصــادي ،يف انخفــاض ســاعات العمــل،
وضعــف املردوديــة ،وفقــدان الوظائــف وعليــه ،ســجلت منظمــة العمــل الدوليــة انخفاضــا يف
ســاعات العمــل بنســبة  ،%8.8أي مــا يــوازي  255مليــون وظيفــة بالــدوام الكامــل فقــدت خــال
سنة  ،2020وعطالة  81مليون شخص.
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مؤكــدة رغــم التوقعــات اإليجابيــة الصــادرة عــن الهيئــات
وال تــزال احتمــاالت االنتعــاش غيــر ِ
الدوليــة ،إذ يرتبــط التعــايف ،بشــكل عــام ،بالزيــادة يف االســتهالك الــذي تكافــح البلــدان مــن أجــل
اســتئنافه ،والــذي تضــرر كثيــرا بفعــل تراجــع الدخــل ،الســيما بالنســبة للشــرائح املجتمعيــة األكثــر
هشاشــة ،واعتمــاد احلكومــات تدابيــر التباعــد اجلســدي واحلجــر الصحــي ،وتدهــور ثقــة
املســتهلكني ،غيــر أن التدابيــر التــي اتخذتهــا الســلطات العموميــة وعممتهــا علــى نطــاق واســع،
خالل السنة املاضية ،مكنت من التعويض ،جزئيا ،عن االنخفاض يف الطلب الداخلي اخلاص.
وتتفــاوت قــوة التعــايف بشــكل كبيــر مــن بلــد آلخــر وتقتــرن بعــدة عوامــل ،مــن ضمنهــا قابليــة الولــوج
إلــى اللقاحــات ،وفعاليــة التدابيــر املتخــذة مــن لــدن الســلطات العموميــة لدعــم االقتصــاد ،ومــدى
تكامل التجارة الدولية ،والسمات الهيكلية للفترة التي سبقت اندالع األزمة.
وحســب صنــدوق النقــد الدولــي ،اســتقر مســتوى التضخــم يف الفتــرة مــا قبــل األزمــة بعــد تســجيل
تراجــع ملحــوظ خــال الســنة ،وذلــك مبعــدل ســنوي يبلــغ  %0.7بالنســبة لالقتصــادات املتطــورة،
و %5لالقتصادات الناشئة ،و %3على الصعيد العاملي.
وتعــزى أســباب هــذه الوضعيــة ،أساســا ،إلــى الضغــوط االنكماشــية الناجمــة عــن تراجــع الطلــب،
وانخفــاض أســعار النفــط التــي عوضــت عــن الزيــادة احلــادة يف تكاليــف بعــض املدخــات
واملنتوجات النهائية ،بحيث أفضى اختالل سالسل التموين إلى حدوث تقلبات يف أسعارها.
وتكشــف املعطيــات الــواردة يف الرســم البيانــي رقــم  2عــن اســتقرار يف توقعــات التضخــم علــى
مــدى الســنوات اخلمــس املقبلــة ،وإن كانــت عمليــات ضــخ الســيولة الهائلــة مــن قبــل البنــوك
املركزيــة ،إضافــة إلــى سياســات اإلقــاع املعتمــدة مــن لــدن غالبيــة البلــدان للتصــدي ألزمــة
"كوفيــد ،"19-تنطــوي علــى مجموعــة مــن املخاطــر ناهيــك عــن مخاطــر تراجــع املنافســة وتصاعــد
حدة األسعار بسبب إفالس الشركات.
الرسم البياني رقم  :2تطور معدل التضخم ما بني  1980و( 2025تغيير أسعار االستهالك
بالنسبة املئوية)
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وشــهدت عــدة مؤشــرات ،مبــوازاة مــع مــا ســبق ،تطــورات هامــة خــال  2020ميكــن تلخيصهــا يف
املعطيات التالية:
●مشــكل تفاقــم عجــز امليزانيــة وارتفــاع الديــن العمومــي بشــكل كبيــر وحــاد علــى املدى املتوســط
واملــدى البعيــد ،إذ بلــغ الديــن العمومــي العاملــي ،حســب املنتــدى االقتصــادي العاملي ،مســتويات
غيــر مســبوقة خــال الســنة املاضيــة ناهــزت  277تريليــون دوالر أمريكــي ،أي مــا يعــادل
 %365مــن النــاجت الداخلــي اخلــام العاملــي .وقــد تثيــر هــذه الزيــادة مخــاوف مــن العــودة إلــى
سياسات التقشف على املدى املتوسط؛
●تضــرر التجــارة الدوليــة بشــدة بتداعيــات االنكمــاش االقتصــادي ،واســتفحال هــذه الظاهــرة
بســبب تزامــن الصدمــات التــي عرفهــا العالــم يف وقــت واحــد ،وشــهدت جتــارة الســلع
واخلدمــات ،حســب مؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ،تراجعــا بنســبة  %10خــال
ســنة  ،2020انعكــس بشــكل خــاص علــى جــودة اخلدمــات ،الســيما خدمــات األســفار التــي
سجلت أقوى انكماش خالل العام املاضي؛
●انهيــار االســتثمارات املباشــرة األجنبيــة بشــكل حــاد (بحوالــي النصــف خــال الســتة األشــهر
األولــى مــن  ،2020علــى أســاس ســنوي) ،ومــا رافقهــا مــن غمــوض حيــال مــآل اجلائحــة
وفقدان أرباح الشركات متعددة اجلنسيات؛
●تراجــع إنتاجيــة قطاعــات الصناعــة واخلدمــات ،باســتثناء قطــاع الصناعــة الدوائيــة الــذي
انفــرد بتســجيل منــو خــال النصــف الثانــي مــن ســنة  2020يف االقتصــادات املتطــورة
والناشئة؛
●تضرر باقي القطاعات اخلدماتية مع تسجيل وضع شبه استثنائي إزاء التجارة عن بعد.
بيــد أنــه ،وبفضــل تدابيــر الدعــم واإلعانــة التــي اتخذتهــا الســلطات العموميــة يف بعــض البلــدان،
التــي حالــت دون وقــوع حــاالت اإلفــاس والعجــز عــن تســديد الديــون ،انخفــض عــدد املقــاوالت
املتعثــرة ماليــا بشــكل كبيــر خــال النصــف األول مــن الســنة املاضيــة ،قبــل أن يســجل قفــزة نوعيــة
(بلغت  )%26عند نهاية السنة.
ويرجــح أن تفضــي حــاالت عجــز املقــاوالت وإفالســها ،عــاوة علــى اســتمرار اختــاالت االقتصــاد
الكلــي ،إلــى اإلخــال بوضعيــة املنافســة علــى الصعيــد العاملــي ،الســيما فيمــا يتعلــق بديناميــة
التركيزات االقتصادية ،وانسحاب عدة أطراف فاعلة يف السوق.
2.دينامية التركيزات االقتصادية
لوحــظ ،بصفــة عامــة وعلــى مــدى العقديــن املاضيــن ،توجــه نحــو تركيــز الســوق يف جميــع أنحــاء
العالــم ،وســاد هــذا التوجــه يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة والبلــدان ذات أنظمــة اقتصاديــة
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متطــورة ،كمــا يظهــر ذلــك بجــاء مــن خــال حجــم منــو عمليــات التركيز املنجــزة وعددهــا وقيمتها
على اخلصوص.
ويرتبــط هــذا التوجــه يف شــق كبيــر منــه ،والــذي ال يعكــس مطلقــا تغييــرا يف املشــهد التنافســي،
بظهــور مقــاوالت ضخمــة تتمتــع بوضــع مهيمــن يف األســواق ،الســيما املعروفــة باســم (GAFA
 Googleو Appleو Facebookو ،)Amazonوشــبكات رقميــة أخــرى عمالقــة ،والتكنولوجيات
اجلديدة .وكل هذا يحدث يف ظل ما يشهده العالم من ثورة صناعية رابعة.
كمــا تفســر أســباب هــذا التطــور ،بدرجــة كبيــرة ،بظاهــرة االنتقــاء الطبيعــي التــي عرفهــا القطــاع
املالــي يف أعقــاب األزمــة املاليــة التــي وقعــت ســنة  ،2008غيــر أن عمليــات التركيــز علــى الصعيــد
العاملــي ،يف ظــل األزمــة الصحيــة الناجمــة عــن جائحــة "كوفيــد ،"19-تراجعــت بشــكل حــاد خــال
 ،2020وبلــغ عــدد املعامــات املنجــزة  39.648معاملــة ،وهــو أدنــى مســتوى يســجله حجــم
املعامــات منــذ ســنة  ،2006وبلغــت قيمتهــا  2.391مليــار دوالر أمريكــي ،أي مــا يعــادل احلــد
األدنى املسجل خالل العقد (الرسم البياني رقم .)3
الرسم البياني رقم  :3تطور عمليات التركيز خالل الفترة ما بني  1985و( 2020إجمالي
املعطيات العاملية)

2020
اﳌﺼﺪر :ﻣﻌﻬﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

يكشــف حتليــل املعطيــات يف الرســم البيانــي أعــاه ،حســب كل بلــد ورقعــة جغرافيــة ،نفــس
املالحظــة املشــار إليهــا ســابقا ،واملتمثلــة يف تراجــع حــاد يف عمليــات التركيــز خــال ســنة ،2020
وتتضافــر عــدة عوامــل التــي تفســر أســباب هــذا التراجع ،حيــث أفضت إكراهــات العمل املفروضة
بســبب تدابيــر احلجــر الصحــي مــن جهــة ،وكــذا حــاالت الغمــوض والضبابيــة حيــال التطــورات
االقتصاديــة (تعميــم إعانــات الدولــة وتعــايف محتمــل لالقتصــاد وغيرهــا) مــن جهــة ثانيــة ،إلــى
خلق حالة من االنتظارية والترقب لدى الفاعلني يف القطاع اخلاص.
ومــن جهــة أخــرى ،فضلــت هيئــات املنافســة والســلطات العموميــة اعتمــاد مقاربــة احترازيــة يف
مواجهــة صنــف محتمــل مــن عمليــات التركيــز التــي أجنــزت بحجــة إنقــاذ املقــاوالت املهــددة
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باإلفــاس ،ومــا تســببه مــن تداعيــات قــد تلحــق أضــرارا ببنيــات األســواق أو قــد يلجــأ إليهــا
فاعلون يرغبون يف استغالل األزمة الصحية جلني منافع غير مستحقة.
وكمثــال علــى ذلــك ،اقتــرح احلــزب الدميقراطــي بالواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى الكونغريــس
مشــروع قانــون بتاريــخ  22مــاي ( 2020املرجــع :قانــون مكافحــة االحتــكار يف زمــن اجلائحــة
 ،2020مجلــس النــواب ،عــدد  ،)6989يهــدف إلــى منــع اللجــوء التعســفي لهــذا النــوع مــن العمليات
يف عــز اجلائحــة ،غيــر أنــه يحتمــل أن تشــهد ســنة  2021والســنوات املقبلــة ارتفاعــا يف التركيــزات
االقتصادية.
يف هــذا الصــدد ،تعــزى أســباب هــذه الظاهــرة بالدرجــة األولــى ،حســب الهيئــات الدوليــة ،الســيما
صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي ،إلــى عمليــة االنتقــاء الطبيعــي ،بحيــث ميكــن أن يفضــي
إفالس املقاوالت األكثر هشاشة إلى إعادة هيكلة بنيات األسواق.
إضافــة إلــى ذلــك ،قــد تشــكل اإلعانــات التــي متنحهــا الدولــة ســببا يف اللجــوء إلــى هــذه العمليــة
عبــر متكــن بعــض املقــاوالت مــن االســتمرار يف نشــاطها ،وال ينطبــق نفــس األمــر علــى الفاعلــن
غير املستفيدين من آليات الدعم.
وأخيــرا ،يتــم اللجــوء إلــى نــوع آخــر مــن االنتقــاء يقــوم علــى رأس املــال ،بحيــث قــد تتدخــل أطــراف
متنافســة أكثــر قــوة ونفــوذا ،يف إطــار ديناميــة النمــو اخلارجــي ،إلعــادة اقتنــاء الشــركات التــي
تبدي مرونة أقل يف إنتاجيتها ،معللة ذلك ببلوغ هذه األخيرة حافة اإلفالس.
ويف هــذا الســياق ،يشــكل التحكيــم التحــدي الرئيســي الــذي ســيتعني علــى املشــرعني وســلطات
املنافســة كســب رهانــه ،إذ ســيضطرون ،مــن جهــة ،إلــى الفصــل بــن اخلســائر الكبيــرة يف البنيــات
التحتيــة الهامــة ،ومــا صاحبهــا مــن عوامــل خارجية انعكســت ســلبا علــى املشــهد املاكرو-اقتصادي
(تراجــع القيمــة املضافــة وارتفــاع محتمــل ملعــدل البطالــة وغيرهــا) ،ومــن جهــة أخــرى ،ينتظــر
منهم العمل على صيانة بنية األسوق واحملافظة عليها.
3.تفاعالت السلطات العمومية وسياسات املنافسة يف عز جائحة "كوفيد"19-
فرضــت احلكومــات يف جميــع أنحــاء العالــم ،يف وقــت مبكــر مــن مــارس  2020ويف أعقــاب إعــان
فيــروس "كوفيــد "-19جائحــة عامليــة مــن قبــل منظمــة الصحــة العامليــة ،تدابيــر اإلغــاق الشــامل
وإجراءات تقييدية أخرى قصد احتواء اجلائحة واحلد من تفشيها.
ووجــدت الســلطات العموميــة وهيئــات املنافســة نفســها يف وضعيــة حتتــم عليهــا إيجــاد الســبل
الكفيلــة لتحقيــق التــوازن بــن احلفــاظ علــى سالســل التمويــن بشــكل فعــال ،يف ســياق االنكمــاش
االقتصــادي ،وضمــان الســير العــادي لألســواق والعمليــة التنافســية ،وهــو مــا جتلــى يف ردود الفعــل
واملبادرات السريعة املتخذة على نحو غير مسبوق من أجل التصدي لألزمة الصحية.
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أ .تعميم إعانات الدولة
شــكل تدخــل الســلطات العموميــة ،علــى نطــاق واســع ،ضــرورة حتميــة قصد احلد من االنعكاســات
االقتصاديــة واالجتماعيــة للجائحــة علــى نحــو شــامل ،ودعــم القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية
املتضررة من األزمة ،على غرار السياحة والنقل اجلوي.
وجتلــى هــذا التدخــل يف اإلعانــات العموميــة التــي جــرى توزيعهــا علــى نطــاق أوســع بفضــل
خطــوط التمويــل احملدثــة مــن لــدن املؤسســات املاليــة الدوليــة خاصــة صنــدوق النقــد الدولــي ،إذ
خصص هذا األخير حزمة مساعدات استهدفت  80بلدا من أجل التصدي للجائحة.
ورغــم مشــروعية آليــات املســاعدة التــي اعتمدتهــا دول العالــم مــن أجــل التخفيــف مــن تداعيــات
األزمــة ،إال أنــه ثمــة بعــض القواعــد التــي حتكمهــا وتؤطرهــا للحيلولــة دون ظهــور حــاالت مــن
الريع االقتصادي ،ووقوع ممارسات من شأنها حتريف سير املنافسة وتغيير بنية األسواق.
ومتثــل الغــرض مــن منــح هــذه اإلعانــات يف التحقــق مــن إمكانيــة توفــر املقــاوالت علــى ســيولة
كافيــة ومنــع ،بالتالــي ،احتمــال وقــوع اضطرابــات يف العــرض والطلــب يف مواجهــة إفــاس محتمــل
للمقاوالت املشهود لها بالفعالية واإلنتاجية.
وحتقيقــا لهــذه الغايــة ،تتوفــر الســلطات العموميــة علــى سلســلة واســعة مــن أشــكال الدعــم ،تشــمل
مخصصــات امليزانيــة والضمانــات البنكيــة واإلعانــات واملشــاركة يف أســهم رأس املــال وغيرهــا
وبالتالــي ،يرتبــط تدبيــر آفــاق اخلــروج مــن األزمــة وقــوة االنتعــاش االقتصــادي املرتقــب بشــكل
كبير مبدى تدخل السلطات العمومية إلعادة األمور إلى نصابها.
1.حملة عامة حول آليات الدعم العمومي املنتشرة
تقــدم اللمحــة العامــة التاليــة منــاذج اإلعانــات واملســاعدات التــي منحتهــا الســلطات العموميــة يف
جميــع أنحــاء العالــم خــال الســنة املاضيــة يف إطــار التصــدي جلائحــة "كوفيــد "19-واحلــد مــن
تداعياتها االقتصادية على املقاوالت.
واســتهدفت التدابير املتخذة يف هذا الشــأن مجموعة متنوعة من القطاعات ،الســيما القطاعات
التــي تضــررت بتداعيــات اجلائحــة كالســياحة أو الفندقــة أو النقــل أو الثقافــة ،كمــا اســتهدفت
جميع املقاوالت الكبرى واملتوسطة والصغرى املستفيدة من الدعم (الرسم البياني رقم .)4
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الرسم البياني رقم  :4توزيع مساعدات الدولة يف جميع أنحاء العالم برسم  2020حسب
املقاربة املعتمدة أو القطاع املستهدف (بالنسبة املئوية املأخوذة عن عدد التدابير املبلغ عنها)
4,78

2,31
2,8

3,29

6,26

6,75

48,11

12,69
13,01

اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي
اﻟﺼﺤﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى

ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻓﻘﻴﺔ
اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ

وشــملت هــذه التدابيــر مختلــف آليــات وأشــكال الدعــم التــي أقرتهــا دول العالــم ،مــن بينهــا
ضمانــات قــروض متنحهــا الدولــة وقــروض تفضيليــة وإعانــات مباشــرة وأســهم رأس املــال
وإعفــاءات ضريبيــة ،وتخفيــض وتســديد تكاليــف بعــض املدخــات كالكهربــاء أو الكــراء أو املــاء
(الرسم البياني رقم .)5
الرسم البياني رقم  :5توزيع مساعدات الدولة يف جميع أنحاء العالم برسم  2020حسب
نوعيتها (بالنسبة املئوية املأخوذة عن عدد التدابير املبلغ عنها)
1,64
2,30
2,79
4,26

23,28

9,84
21,15

ﻗﺮوض ﻣﺪﻋﻤﺔ
إﻋﺎﻧﺎت أﺟﺮﻳﺔ
ﻗﺮوض ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ

14,75

ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﲢﻔﻴﺰات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ
رﺳــﻤﻠﺔ وإﻋﺎدة رﺳﻤﻠﺔ

اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ

13,77

اﻹﻋﺎﻧﺎت
ﺿﻤﺎﻧــﺎت اﻟﺪوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ
ﺗﺨﻔﻴــﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺪﺧﻼت
ﻣﺴﺎﻋﺪات أﺧﺮى

ويستشف من املؤشرات الواردة يف الرسوم البيانية أعاله ،ما يلي:
●ســيادة مقاربــة أفقيــة يف توزيــع مســاعدات الدولــة بــدال مــن اعتمــاد مقاربــة قطاعيــة أو
عموديــة (بنســبة بلغــت نســبة  %48.1مــن إجمالــي التدابيــر املتخــذة) ،وتخصيــص مســاعدات
هامة للقطاعات األكثر تضررا كالسياحة والنقل اجلوي؛
●إقرار إعانات وآليات ملنح القروض بدال من إعادة الرسملة املباشرة للمقاوالت؛
●منــح املســاعدات بصــرف النظــر عــن حجــم املقــاوالت املســتفيدة ،وبــذل جهــد إضــايف لدعــم
املقاوالت الصغرى واملتوسطة أو الصغيرة جدا (الرسم البياني رقم .)6
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الرسم البياني رقم  :6توزيع مساعدات الدولة يف جميع أنحاء العالم برسم  2020حسب نوع
املستفيد (بالنسبة املئوية املأخوذة عن عدد التدابير املبلغ عنها
0,98

1,97
4,59

4,92
10,49

43,28
33,77

ﻣﺴــﺎﻋﺪات أﻓﻘﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻘﺎوﻻت
اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻜﺒﺮى
اﳌﻘــﺎوﻻت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻐﺮى و اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ
ﻋــﺪة أﻧﻮاع ﻣﻨﺎﳌﻘﺎوﻻت
اﻷﺷــﺨﺎص اﳌﺰاوﻟﲔ ﳌﻬﻦ ﺣﺮة

ﻣﺴﺘﻔﻴﺪون أﺧﺮون

اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ

وعليــه ،يتضــح مــن خــال توزيــع أشــكال املســاعدات واملقاربــة املعتمــدة يف ذلــك وطبيعــة املقــاوالت
املســتفيدة منهــا ،بشــكل عــام ،أن اآلليــات التنافســية قــد ال تتغيــر بدرجــة كبيــرة مــن خــال تدابيــر
الدعم املتخذة ،شريطة توافر استراتيجيات قائمة ومعدلة للخروج من األزمة.
2.آليات الدعم العمومي وعالقتها بالقضايا التنافسية
يكتســي تدخــل الســلطات العموميــة لدعــم األســواق املتضــررة مــن األزمــة أهميــة كبيــرة ،غيــر أن
ضمــان إقــاع قــوي لالقتصــاد يســتلزم توفيــر الشــروط ملمارســة منافســة فعالــة يف األســواق علــى
املــدى الطويــل وبالتالــي ،يتعــن اتخــاذ تدابيــر علــى املــدى القصيــر لدعــم االقتصــاد ومتكينــه مــن
اســترجاع عافيتــه وضمــان اســتدامتها ،غيــر أن حتديــد اخليــارات املمكنــة للتخفيــف مــن حــدة
القيود املفروضة وحظر املمارســات التي حتول دون ضمان الســير العادي للمنافســة يف األســواق
يقتضي حتليل جدوى التكاليف ذات الصلة.
ويتعلــق األمــر أساســا بتوصيــات منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة بضــرورة احلــرص علــى
احتــرام احليــاد التنافســي ،وتقييــد اللجــوء إلــى تدابيــر حمائيــة ،وإرســاء اســتراتيجية للخــروج مــن
األزمة.
 .1.2احلرص على احترام مبدأ احلياد التنافسي
يتعــن علــى الســلطات العموميــة ضبــط تدخالتهــا بشــكل يفضــي إلــى تقليــص آثارهــا الســلبية
علــى املنافســة ،مــن خــال منــح أولويــة أكبــر للتدابيــر املتخــذة علــى الصعيــد األفقــي بــدال مــن
اللجــوء إلــى إجــراءات عموديــة أو قطاعيــة ،وتفــادي ،قــدر اإلمــكان ،منــح مســاعدات انتقائيــة
تســتهدف فقــط املقــاوالت التــي وصلــت إلــى حافــة اإلفــاس أو واجهــت مشــاكل هيكليــة هامــة
خالل الفترة التي سبقت اندالع األزمة.
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كمــا مــن شــأن التدابيــر التــي تســتهدف مقــاوالت خاصــة يف فتــرات األزمــة ،أن تتخــذ طابعــا
مؤقتــا ،وينبغــي أن تتناســب مــع املشــكالت احملــددة واملــراد حلهــا ،وتكــون موضــوع متابعــة دقيقــة
والحقة لتفادي وقوع جتاوزات أخالقية.
وتختلــف املســاعدات املــراد توزيعهــا وتعميمهــا حســب طبيعتهــا ،غيــر أن املســاعدات التــي تتطلــب
اســتثمارات رأســمالية (مبــا يف ذلــك تأميــم املقــاوالت) تشــكل املــاذ األخيــر الــذي ميكــن اللجــوء
إليه يف هذه الظروف ،ويجب تنظيم وسائل توفيرها كلما سمحت ظروف السوق بذلك.
وأخيــرا ،يتعــن علــى الســلطات العموميــة التحقــق مــن عــدم تضافــر حلــول بديلــة مــن شــأنها
التأثير سلبيا ،وبدرجة أقل ،على وضعية املنافسة وحتريف سيرها يف األسواق.
 .2.2تقييد اللجوء إلى تدابير حمائية
يتعــن علــى الســلطات العموميــة ،حــن تعتــزم إرســاء آليــات ملنــح املســاعدات ،العمــل علــى توفيــر
شــروط منصفــة ملمارســة املنافســة بــن البلــدان واحلفــاظ عليهــا ،وبــذل جهــود للتشــاور والتعــاون
الدوليني إزاء املقاربات املعتمدة والتي تسمح بها قوانينها.
 .3.2إرساء استراتيجية للخروج من األزمة على املديني املتوسط والبعيد
يبقــى الغــرض مــن اســتراتيجيات اخلــروج مــن األزمــة إرجــاع األســواق إلــى وضعهــا الطبيعــي
وترســيخ روح املنافســة فيهــا .ويف هــذا الصــدد ينبغــي علــى تدابيــر الدعــم املعتمــدة أن تتخــذ يف
فتــرة زمنيــة محــدودة وأن تتميــز بالشــفافية وإمكانيــة التنبــؤ ،كمــا ينبغــي علــى الســلطات العمومية
رفع يدها تدريجيا عن آليات الدعم مبجرد ما تسمح ظروف السوق بذلك.
ب .ردود فعل احلكومات يف مجال سياسة املنافسة يف عز األزمة
اضطــرت ســلطات املنافســة ،طيلــة ســنة  ،2020إلــى تكييــف إطارهــا التحليلــي مــن أجــل معاجلــة
االختــاالت واالضطرابــات التــي ســببتها اجلائحــة ،إذ عملــت ،مــن جهــة ،علــى عــزل اجلوانــب
ذات الصلــة بديناميــة املنافســة وضمــان فعاليتــه ،ومــن جهــة أخــرى ،حرصــت علــى توفيــر شــروط
مقبولــة ملمارســة املنافســة يف األســواق واحلفــاظ عليهــا .ومت ذلــك ضمــن ســياق كان مــن املرجــح
أن تفضي فيه التدابير التي أوصت بها السلطات العمومية إلى تغيير هذه الشروط وتعديلها.
واســتند تدخــل ســلطات املنافســة إلــى ثالثــة عناصــر رئيســية ،متثلــت يف إبــرام اتفاقيــات للتعــاون
بــن األطــراف املتنافســة ،ومراقبــة األســعار وحظــر فرضهــا بصــورة تعســفية ،ومراقبــة التركيــزات
االقتصادية.
وينضــاف إلــى هــذه العناصــر الترافــع لــدى الســلطات العموميــة يف ســياق التدابيــر املتخــذة لدعــم
االقتصــاد وبشــكل يضمــن اإلبقــاء علــى شــروط صحيــة ملمارســة املنافســة علــى املــدى البعيــد،
وتفعيل آليات الدعم املقررة على نحو مالئم (امللحق رقم .)1
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 .1التعاون بني األطراف املتنافسة
شــكل اإلبقــاء علــى مســتوى معــن مــن التعــاون بــن األطــراف املتنافســة ،بغيــة احلفــاظ علــى
ســامة سالســل التمويــن احليويــة (خاصــة بالنســبة للمنتجــات الغذائيــة واملعــدات الطبيــة)،
ضرورة حتمية منذ بداية اندالع األزمة.
ويف هــذا الســياق ،اقترحــت ســلطات املنافســة ،ابتــداء مــن أواخــر مــارس  ،2020توجيهــات عامــة،
بــل أصــدرت إرشــادات بشــأن إمكانيــة إتاحــة مســتوى مقبــول مــن التعــاون بــن األطراف املتنافســة
يف عــز اجلائحــة ،وعلــى نحــو يســمح بالتمييــز بشــكل واضــح بــن التعــاون بــن األطــراف مــن جهــة
والتكتل االحتكاري الذي يظل ممارسة محظورة من جهة أخرى.
وعــاوة علــى هــذه التوجيهــات واإلرشــادات ،أصــدرت ســلطات أخــرى للمنافســة توجيهــات
صريحــة لألطــراف املتنافســة للتعــاون فيمــا بينهــا ،اتخــذت إمــا شــكل خطــاب نوايــا موجــه
للمقــاوالت الفرديــة أو إقــرار إعفــاءات قطاعيــة تســري علــى جميــع الشــركات الصناعيــة (احمللــق
رقم .)2
 .2مراقبة األسعار وحظر فرضها بصورة تعسفية
أســفرت الظــروف االقتصاديــة املرتبطــة بجائحــة "كوفيــد "19-عــن اضطرابات تســببت يف اختالل
تــوزان العــرض والطلــب اخلاصــن ببعــض املنتوجــات واخلدمــات ،وأفضــت إلــى ندرتهــا بشــكل
مؤقت ،بعض منها كاد أن ينتج تقلبا شديدا يف األسعار ويضاعف من مخاطر التضخم.
ووجــدت الهيئــات العموميــة ،التــي متتلــك صالحيــة حمايــة املســتهلكني ومراقبــة األســعار ،نفســها
يف مواجهــة حتــدي التمييــز بــن التغيــرات يف األســعار الناجمــة عــن اختــاالت العــرض والطلــب
املختلفــة ،والتــي جــاءت كنتيجــة ملمارســات تعســفية ارتكبهــا بعــض الفاعلــن االقتصاديــن ،وكان
مــن الضــروري ،يف احلالــة األخيــرة ،تســقيف األســعار واتخــاذ تدابيــر زجريــة يف حــق هــؤالء
الفاعلني.
وعمــدت الســلطات املكلفــة باملنافســة وحمايــة املســتهلكني إلــى نهــج مقاربــات مختلفــة لكبــح هــذه
املمارســات ومنــع تراكــم األربــاح واســتغاللها ،فيمــا جلــأت ســلطات أخــرى إلــى تفعيــل القوانــن
اجلــاري بهــا العمــل يف مجــال حمايــة املســتهلكني لضبــط األســعار املطبقــة بصــورة تعســفية
وحظــر اإلعالنــات التضليليــة ،واســتندت هيئــات أخــرى ،يف تدخلهــا ،إلــى التشــريع املتعلــق
باملنافســة الــذي يحظــر فــرض أســعار بصــورة تعســفية مــن قبــل مقــاوالت تتمتــع بوضــع مهيمــن،
وثمــة مــن جلــأ إلــى تفعيــل القوانــن ذات الصلــة بهــذه األســعار يف فتــرات األزمــة (امللحــق
رقم .)3
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زيــادة علــى ذلــك ،اضطــرت ســلطات املنافســة ،يف جميــع األحــوال ،وبســبب حــاالت االرتبــاك
الشــديدة التــي شــهدتها بعــض األســواق بســبب اجلائحــة ،إلــى تكييــف إطارهــا التحليلــي ليشــمل
مفاهيم جديدة كالوضع املهيمن املؤقت.
 .3مراقبة التركيزات االقتصادية
ازدادت إشــكالية التركيــزات االقتصاديــة وتضاعفــت حدتهــا خــال ســنة  2020بســبب قيــود
العمــل التــي فرضتهــا احلكومــات يف عــز اجلائحــة ،كإجــراءات احلجــر الصحــي ،التــي انعكســت
بشــكل كبيــر علــى مراقبتهــا ،وضاعفــت مــن احتمــال ظهــور حتديــات جديــدة أكثــر حــدة خــال
سنة  2021تتصل بالزيادة املتوقعة يف تركيزات اإلنقاذ.
مــن الناحيــة العمليــة ،جــاء رد فعــل العديــد مــن ســلطات املنافســة ســريعا عقــب انــدالع األزمــة مــن
خــال الترخيــص بتســجيل التركيــزات عــن بعــد وتنظيــم االجتماعــات عبــر تقنيــة املناظــرة املرئيــة،
وظهــر ذلــك جليــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة والنمســا والهنــد والبرتغــال ،غيــر أن ذلــك لــم
مينــع مــن تســجيل تأخــر يف البــت يف هــذه امللفــات يف موعدهــا ،بــل اضطــرت بعــض ســلطات
املنافســة إلــى تعديــل تواريــخ معاجلــة هــذه امللفــات أو تعليــق إيــداع طلبــات جديــدة كإجــراء
احترازي.
ويف الشــق املتعلــق بتركيــزات اإلنقــاذ ،أبــدت جميــع ســلطات املنافســة تقريبــا عــدم موافقتهــا علــى
تســهيل مســاطر البــت يف عمليــات التركيــز الراميــة إلــى إنقــاذ املقــاوالت املتعثــرة ماليــا 1علــى
غرار املقاربة التي اعتمدت حني اندلعت األزمة املالية لسنة .2008
غيــر أن االنكمــاش االقتصــادي واجتاهــات النمــو اخلارجــي ألقــوى الفاعلــن االقتصاديــن
ســتفضي ال محالــة إلــى ارتفــاع احلــاالت التــي تســتدعي التدخــل للدفــاع عــن "املقــاوالت املهــددة
باإلفالس".
ويتوقــع أن تشــهد مرحلــة مــا بعــد أزمــة "كوفيــد "19-ديناميــة متســارعة يف تركيــزات اإلنقــاذ كمــا
كان عليــه احلــال عقــب انــدالع األزمــة املاليــة املذكــورة أعــاه ،وتقتضــي هــذه العمليــات ،التــي
جــاءت كنتيجــة إلعــادة هيكلــة األســواق والقطاعــات االقتصاديــة علــى الصعيديــن الوطنــي
 1تشــير املقارنــة املرجعيــة التــي أجنزهــا مجلــس املنافســة إلــى أن نســبة قليلــة فقــط مــن ســلطات املنافســة قبلــت ،إلــى حــدود الســاعة ،طلبــات تســهيل مســطرة البــت يف
تركيزات اإلنقاذ .ويتعلق األمر ﺑ:
ڰاإلكــوادور :اعتمــدت الهيئــة املكلفــة باملنافســة مســطرة للتبليــغ الســريع عــن عمليــات التركيــز كــرد فعــل للتصــدي للجائحــة .وتبنــت هيئــة مراقبــة وتتبــع قــوة الســوق
قــرارا يســمح بالبــت ،بصفــة اســتعجالية ،يف بعــض املعامــات التــي تتطلــب إخطــارا مســبقا بعمليــة التركيــز .ويتــم العمــل بنظــام االســتعجال يف احلــاالت التاليــة :حــن
تكــون شــركات يف بدايــة مشــوارها وال متــارس نشــاطا جتاريــا باإلكــوادور أو عنــد دمــج الشــركات التــي تقــل حصتهــا التراكميــة عــن  %30يف جميــع األســواق ذات
الصلــة أو حــن يعتــد ﺑ "حجــة املقاولــة املتعثــرة ماليــا" .وتعمــل هيئــة مراقبــة وتتبــع قــوة الســوق علــى منــح األولويــة لعمليــات التركيــز االقتصــادي التــي تنجــز بــن
الفاعلــن االقتصاديــن يف قطاعــات اعتبــرت ذات أولويــة يف عــز حالــة الطــوارئ الصحيــة ،مــن بينهــا سلســلة إنتــاج األغذيــة والعمليــات املرتبطــة بهــا ،وسلســلة إنتــاج
وتوزيع األدوية واملعدات الطبية ،وسلسلة إنتاج وتوزيع مواد التطهير والنظافة ،وقطاع السياحة والعمليات املرتبطة به.
ڰالصني :تبنت الهيئة املكلفة باملنافسة مسطرة سهلة للبت يف ملفات التركيز ،مقترحة املوافقة عليها بصفة استعجالية لتشجيع اإلقالع االقتصادي.
ڰاململكــة املتحــدة :رخصــت هيئــة املنافســة واألســواق ،بتاريــخ  17أبريــل  2020وبصفــة مؤقتــة ،ملنصــة التجــارة اإللكترونيــة " "Amazonاالســتثمار يف موقــع
" "Deliverooالبريطاني لتوصيل الطعام ،مخلصة إلى خطر خروج املوقع من السوق يف حالة عدم إجناز هذه العملية.
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والدولــي ،وضــع مســاطر جديــدة ومالئمــة وصارمــة ملراقبتهــا وتفــادي حتويلهــا إلــى وضعيــة
الحتــكار بعــض األســواق ،مــع احلــرص علــى عــدم تســببها يف عرقلــة مســاطر تأســيس تكتــات
مقاوالتية وطنية قوية ورائدة.
ثانيا  -وضعية املنافسة على الصعيد الوطني برسم 2020
إذا كان التحــدي الرئيســي الــذي واجهتــه الســلطات العموميــة خــال الســنة املنصرمــة متثــل يف
رد فعلهــا الســريع يف التصــدي لالنعكاســات املباشــرة جلائحــة "كوفيــد ،"-19فــإن احلفــاظ علــى
الشــروط املفضيــة إلــى "منافســة فعالــة" شــكل أيضــا أولويــة جوهريــة قصــد إرســاء الدعائــم
األساسية لتحقيق إقالع اقتصادي عادل ومنصف وشامل.
غيــر أن اجلهــود املبذولــة للتصــدي للجائحــة اصطدمــت بعقبتــن رئيســيتني ،متثلتــا يف ضمــان
مرونــة االقتصــاد وقدرتــه علــى التجــاوز الســريع لالختــاالت واالضطرابــات الناجمــة عــن
اجلائحــة مــن جهــة ،وقــدرة الســلطات العموميــة على تنظيم حكامة األســواق واقتــراح اإلصالحات
لضمان سيرها العادي من جهة أخرى.
بيــد أن تفعيــل هــذه املقاربــة يقتضــي توحيــد قواعــد املنافســة املطبقــة علــى كافــة الفاعلــن
االقتصاديــن الســيما املقــاوالت ،ويف آن واحــد ،مراعــاة التغييــرات التــي فرضتهــا اجلائحــة علــى
اإلنتــاج العاملــي وعلــى االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة ،وكــذا التغييــرات التــي ســتعرفها املنتوجات
وعمليات اإلنتاج بالنظر إلى التطور التكنولوجي احلالي.
يف هــذا اإلطــار ،ووفقــا ملؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ،يرتقــب أن حتدد الثــورة الصناعية
الرابعــة ،إلــى جانــب زحــف القوميــة االقتصاديــة ،منطــا جديــدا يف توزيــع أنشــطة اإلنتــاج علــى
الصعيــد العاملــي خــال فتــرة مــا بعــد اجلائحــة وتتمثــل ركائــزه الرئيســية يف إعــادة توطني سالســل
القيمــة وتنويعهــا وضمــان تكاثرهــا وإضفــاء الطابــع اإلقليمــي عليهــا ،مــا يوحــي بحتميــة ظهــور
إشكالية جديدة ذات الصلة بالتركيزات االقتصادية.
1.دينامية األسواق يف سياق اجلائحة
يعــد تقييــم أداء األســواق أداة متكــن مــن استشــراف العوامــل التــي تفســر تقلبات العــرض والطلب،
ورصــد تداعياتهــا علــى تقلبــات األســعار وعلــى الســلوك الفــردي للفاعلــن االقتصاديــن وطبيعــة
تفاعالتهم يف األسواق.
أ .حتليل دينامية األسواق يف إطارها الشمولي
ســجلت جــل قطاعــات األنشــطة ،خــال الفصــل األول مــن ســنة  ،2020مســتوى أعلــى مــن القيمــة
املضافــة مــن حيــث احلجــم مقارنــة مــع املســتويات احملققــة يف الفصــل الــذي ســبقه ،غيــر أن ذلــك
لــم مينــع مــن تســجيل مســتويات منخفضــة ومتفاوتــة يف بعــض القطاعــات اإلنتاجيــة كالفالحــة
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والصناعــة امليكانيكيــة واملعدنيــة والكهربائيــة والصناعــات األخــرى ،خاصــة صناعــة مــواد البنــاء،
عــاوة علــى قطاعــات التجــارة والفندقــة واملطعمــة والنقــل ،واألنشــطة املاليــة والتأمينيــة ،والعقــار
واخلدمات املقدمة للمقاوالت.
وميثــل هــذا االنخفــاض حتــوال ملحوظــا بالنظــر إلــى النســق التصاعــدي الــذي مت رصــده خــال
الســنوات األخيــرة .فــإذا كان هــذا التباطــؤ نتيجــة تطــور متذبــذب وغيــر متســق يف القطــاع
الفالحــي ،بحيــث يكشــف عــن ارتبــاط هــذا القطــاع اإلنتاجــي بالتقلبــات املناخيــة ،فــإن أســبابه،
بالنســبة للقطاعــات األخــرى املعنيــة تعــزى إلــى ســياق دولــي متيــز بأزمــة صحيــة بــدأت تداعياتهــا
تظهر مع نهاية سنة .2019
فعلــى مســتوى قطــاع الصناعــة امليكانيكيــة واملعدنيــة واإللكترونيــة ،الــذي تســتحوذ فيــه صناعــة
الســيارات علــى القســط األكبــر مــن القيمــة املضافــة ،يعــزى التباطــؤ باألســاس إلــى انخفــاض
اإلنتــاج الناجــم عــن تراجــع الطلــب اخلارجــي املوجــه للمغرب واملتعلــق باملركبات املعدة لالســتعمال
الشخصي والنفعي.
أمــا بالنســبة لقطاعــي الفندقــة واملطعمــة ،فيرجــع ســبب تراجــع منوهمــا أساســا إلــى االنخفــاض
الكبيــر الــذي ســجله فــرع اإليــواء علــى مســتوى طلبــات حجــز الغــرف ،خاصــة بعــد ارتفــاع طلبــات
إلغاء احلجوزات من قبل األجانب.
مــن جانــب آخــر ،ســجل قطــاع النقــل انكماشــا بســبب القيــود واإلجــراءات االحترازيــة التــي
فرضتهــا الســلطات العموميــة علــى التنقــل داخــل وخــارج البــاد بدايــة مــن شــهر مــارس ،2020
والتــي انعكســت ســلبا علــى مختلــف فــروع نقــل املســافرين .باملقابــل ،حافــظ قطــاع نقــل البضائــع
والسلع على ديناميته بشكل نسبي يف شقيه املتعلقني باالستيراد والتصدير.
وســاهم التطبيــق الصــارم لتدابيــر اإلغــاق واحلجــر الصحــي ،طيلــة الربــع الثانــي مــن ســنة
 ،2020يف إحداث اضطرابات عميقة أثرت على دينامية األسواق من حيث العرض والطلب.
يف هــذا الصــدد ،يتضــح مــن خــال املعطيــات الــواردة يف اجلــدول رقــم  1أدنــاه ،أن عــدة قطاعــات
إنتاجيــة ســجلت أدنــى مســتوى لهــا علــى مــدى الســنوات اخلمــس املاضيــة ،حيــث متثــل هــذه
القطاعــات نســبة  %31مــن إجمالــي القيمــة املضافــة مــن حيــث احلجــم ،وترتبــط جميعهــا
باألنشــطة الثانويــة وأنشــطة القطــاع الثالــث ،ويتعلــق األمــر بصناعــة النســيج واجللــود والصناعــة
امليكانيكيــة واملعدنيــة والكهربائيــة والصناعــات التحويليــة األخــرى (صناعــة اخلشــب والــورق
والكرتــون وفــروع الطباعــة وصنــع فحــم الكــوك والتكريــر) ،فضــا عــن قطاعــات البنــاء واألشــغال
العموميــة والتجــارة والفنــادق واملطاعــم والنقــل والعقــار والكــراء واخلدمــات املقدمــة للمقــاوالت.
باملقابــل ،متكنــت األنشــطة املاليــة والتأمينيــة وقطاعــات الصحــة والتعليــم والعمــل االجتماعــي
دون غيرها من احلفاظ على ديناميتها التي سجلت يف فترة ما قبل اجلائحة.
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وال يعــزى هــذا االنخفــاض العــام يف منــو قطاعــات األنشــطة إلــى مســتويات فائــض اإلنتــاج التــي
لــم تتــم تلبيتهــا بالطلــب غيــر الكافـــي ،ســواء الطلــب الوســيط أو النهائــي ،إذ اســتمرت املقــاوالت
يف مزاولــة أنشــطتها يف مجــال إنتــاج الســلع وتوفيــر اخلدمــات بنفــس الوتيــرة التــي اعتــادت عليهــا
إلــى غايــة اإلعــان عــن فــرض احلجــر الصحــي ،باســتثناء القطاعــات التــي عانــت مــن تراجــع
اإلنتــاج أو الطلــب علــى الصعيــد الدولــي أو همــا معــا .كمــا حافــظ املســتهلكون بدورهــم علــى
سلوك منتظم فيما يخص اقتناء السلع واخلدمات.
ويف الواقــع ،ظهــر هــذا التباطــؤ الهــام يف القيمــة املضافــة خــال الربــع الثانــي مــن ســنة ،2020
كــرد فعــل تلقائــي علــى اإلجــراءات والقيــود الصارمــة التــي فرضتهــا احلكومــة ،والتــي جتلــى
تنفيذهــا عبــر إخضــاع العمــال للحجــر الصحــي ،وإغــاق مؤقــت للحــدود ،ومنــع التجمعــات
العمومية واخلاصة ،ونتج عنها تأثير مزدوج على العرض والطلب ،تلخص يف:
●االســتخدام غيــر الــكايف لقــدرات اإلنتــاج جــراء اإلغــاق الكلــي أو اجلزئــي لوحــدات اإلنتــاج
بســبب عــدم توفــر اليــد العاملــة الكافيــة ،وعــدم كفايــة املدخــات القادمــة مــن اخلــارج،
وتعليــق الطلبيــات املقدمــة مــن قبــل املقــاوالت األجنبيــة ،وإلغــاء حجــوزات الفنــادق مــن
طرف األفراد املقيمني وغير املقيمني بالبالد؛
●تراجــع الطلــب الداخلــي والــذي أدى إلــى اضطــراب أنشــطة القطاعــات املعتمــدة عليــه،
حيــث يعــزى هــذا التراجــع مــن جهــة إلــى انخفــاض معــدل اســتهالك األســر (بنســبة %6,7-
مــن التغييــر الســنوي حســب املندوبيــة الســامية للتخطيــط) واملرتبــط أساســا بانخفــاض
الدخــل ،إضافــة إلــى التوقــف الكلــي لألنشــطة التجاريــة غيــر املرتبطــة باملنتجــات والســلع
األساســية ،وكــذا تعليــق خدمــات النقــل العمومــي ،وإغــاق املنشــآت الفندقيــة واملطاعــم
ومراكز الترفيه ،ومن جهة ثانية إلى انخفاض االستثمار اإلجمالي يف مختلف مكوناته.
اعتبــر املخطــط التــي اعتمدتــه احلكومــة ابتــداء مــن  11يونيــو  ،2020للرفــع التدريجــي مــن
إجــراءات احلجــر الصحــي ،بدايــة الســتئناف أنشــطة عــدد كبيــر مــن القطاعــات اإلنتاجيــة،
والــذي تعــزز باعتمــاد قانــون املاليــة املعــدل للســنة املاليــة  ،2020حيــث تضمــن هــذا األخيــر
مجموعــة مــن التدابيــر واإلجــراءات حــول التصــور الشــامل الــذي تراهــن عليــه احلكومــة لتحقيــق
اإلقالع االقتصادي.
غيــر أن هــذه التدابيــر لــم تشــفع يف االســتخدام الكامــل لقــدرات اإلنتــاج بســبب متديــد حالــة
الطــوارئ الصحيــة وبالتالــي ،لــم تتضافــر الشــروط الكاملــة لضمــان عــودة طبيعيــة لألنشــطة
االقتصادية ،مما خلف انعكاسات متفاوتة على دينامية األسواق.
وشــكلت األســواق التــي اســتمر الطلــب عليهــا يف االنخفــاض ،رغــم جمــود أو انخفــاض األســعار
(الســيما قطاعــات التجــارة والفندقــة واملطعمــة والنقــل والبريــد واملواصــات) ،النمــاذج التــي
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تضــررت كثيــرا إبــان فتــرة اســتئناف األنشــطة ،فضــا عــن األســواق األخــرى التــي شــهدت
اضطرابــات علــى مســتوى العــرض بســبب صعوبــات يف اإلنتــاج (الصناعــات التحويليــة وقطــاع
البنــاء واألشــغال العموميــة) ،كمــا تضــررت أيضــا القطاعــات التــي عانــت املقــاوالت الناشــطة فيهــا
من صعوبات بنيوية قبل اجلائحة.
ب .حتليل مستوى األسعار
شــكل تدبيــر اضطــراب األســعار يف ســياق األزمــة الصحيــة أحــد التحديــات الرئيســية التــي
اســتوجب رفعهــا مــن طــرف احلكومــة ،وذلــك بهــدف احلفــاظ علــى وســائل اإلنتــاج وقــدرات
االســتهالك .ويف هــذا الصــدد ،أبــرزت معطيــات املندوبيــة الســامية للتخطيــط املتعلقــة بتطــور
التغييــرات الشــهرية للرقــم االســتداللي لألثمــان عنــد االســتهالك مــا بــن بدايــة  2019ودجنبــر
 2020أن التغيــرات يف أســعار مختلــف أصنــاف املنتجــات ظلــت طفيفــة منــذ بدايــة ســنة 2020
(اجلدول رقم .)2
ويف الواقــع ،ســاهمت مجموعــة مــن العوامــل يف التخفيــف مــن حــدة الضغــوط املفروضــة علــى
حــاالت التضخــم أو االنكمــاش ،مــن ضمنهــا إعــادة التــوازن التلقائــي لألســعار أو اتخــاذ تدابيــر
من لدن السلطات العمومية قصد وضع حد لتقلبات األسعار أو التخفيف منها.
وبــدت أســعار املــواد الغذائيــة أكثــر تقلبــا ضمــن هــذه الديناميــة .وجتلــى ذلــك ليــس فقــط يف
التذبذبــات التــي كانــت أكثــر وضوحــا للعيــان ،بــل أيضــا يف الصدمــات االرتداديــة العرضيــة التــي
كانت أكثر حدة ،مؤشرة بذلك على قوة أكبر إلعادة التوازن.
الرسم البياني رقم  :11تطور التغيرات الشهرية للرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك
خالل  2020بالنسبة املئوية (أساس )2017 :100
3,5
2,5
1,5
0,5

-0,5
-1,5

ﻳﻨﺎﻳﺮ2020

ﻓﺒﺮاﻳﺮ2020

ﻣﺎرس 2020

أﺑﺮﻳﻞ 2020

ﻣﺎي 2020

ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020

ﻳﻮﻟﻴﻮز 2020

ﻏﺸﺖ 2020

ﺷﺘﻨﺒﺮ 2020

أﻛﺘﻮﺑﺮ 2020

ﻧﻮﻧﺒﺮ 2020

-2,5

اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻟﻸﺛﻤﺎن ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك
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اجلدول رقم  :2التغييرات الشهرية للرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك بالنسبة املئوية حسب صنف املنتوجات ما بني يناير
 2019ودجنبر ( 2020أساس )100:2017

املصدر :احلسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط .
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وارتبــط هــذا التباطــؤ امللحــوظ ،الــذي شــهدته هــذه املنتجــات خــال الفتــرة مــا بــن مــارس
ويوليــوز  ،2020أساســا باالنخفــاض الكبيــر يف أســعار اللحــوم ،الســيما اللحــوم احلمــراء التــي
هــوت بســبب الزيــادة يف عمليــات ذبــح املواشــي مــن جهــة ،وانخفــاض الطلــب عليهــا خاصــة مــن
قبــل الفنــادق واملطاعــم مــن جهــة أخــرى ،كمــا ارتبــط هــذا التباطــؤ بانخفــاض أســعار املــواد
الطازجة السيما اخلضر.
مــن جانبهــا ،بــدا أن املوجــة التصاعديــة لألســعار ،التــي اندلعــت يف يوليــوز  2020واســتمرت إلــى
غايــة غشــت مــن نفــس الســنة ،جــاءت كنتيجــة الرتفــاع أســعار املــواد الطازجة ،خاصــة احلمضيات
التي لم يكن العرض اخلاص بها يف مستوى يؤهله لتلبية الطلب املتزايد عليها.
أمــا بالنســبة للمنتجــات غيــر الغذائيــة ،فقــد مت تســجيل انخفاضــات محــدودة النطــاق لألســعار
يف الفتــرة مــا بــن فبرايــر وأبريــل  ،2020عززهــا تهــاوي أســعار املواد املصنعــة كاملالبس واألحذية
علــى اخلصــوص ،عــاوة علــى تهــاوي أســعار الســلع وخدمــات النقــل التــي تضــررت باإلجــراءات
الصارمــة الراميــة إلــى منــع التنقــل بــن املــدن وداخلهــا ،غيــر أن هــذه التراجعــات ســرعان مــا
توقفــت بســبب ارتفــاع أســعار النقــل مــع التخفيــف التدريجــي مــن إجــراءات احلجــر الصحــي،
الذي تزامن مع الفترة الصيفية واألعياد الدينية.
ابتــداء مــن شــتنبر  ،2020بــدأت حــاالت تذبــذب األســعار تتالشــى نتيجــة إلعــادة تــوزان مســتوى
العــرض والطلــب ،غيــر أن شــهري نونبــر ودجنبــر شــهدا انخفاضــا ملموســا يف أســعار عــدة
منتجــات غذائيــة بســبب فائــض يف اإلنتــاج اســتعصى علــى الطلــب اســتيعابه نظرا حلالــة الغموض
حيال دخل األسر.
وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أنــه بقــدر مــا ســاهمت عمليــة إعــادة التــوازن "التلقائيــة" ملســتوى العــرض
والطلــب يف تعزيــز ضبــط مســتويات األســعار ،ســاعدت التدابيــر التــي اتخذتهــا الســلطات
العموميــة يف تدبيــر تقلباتهــا .يف الواقــع ،شــكل ضمــان التدبيــر األمثــل حلــاالت تذبــذب األســعار
أحــد الصالحيــات الرئيســية التــي منحتهــا احلكومــة لنفســها عبــر جلنــة اليقظــة االقتصاديــة
احملدثة يف  11مارس  2020بالتزامن مع بدء سيران حالة الطوارئ الصحية.
وعــاوة علــى تعزيــز دور اللجنــة الوزاراتيــة املكلفــة بتتبــع التمويــن واألســعار وعمليــات مراقبــة
اجلودة واألسعار ،ارتكز تدخل جلنة اليقظة االقتصادية على مجالني رئيسيني ،متثال يف:
ضبــط أســعار بعــض املنتوجــات اخلاضعــة للمضاربــة أو التالعــب املصطنــع بهــا ،يف هــذا
الســياق ،أقدمــت احلكومــة علــى تقنــن مؤقــت ألســعار الكمامــات الواقيــة املصنوعــة مــن
الثــوب غيــر املنســوج ذات االســتعمال غيــر الطبــي واملطهــرات الكحوليــة ،بعد اســتطالع رأي
مجلــس املنافســة ،وانطبــق نفــس األمــر علــى أســعار بيــع بعــض األدويــة للعمــوم التــي قامــت
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احلكومــة مبراجعتهــا ،كاألدويــة األصيلــة واجلنيســة والبدائــل احليويــة املســتعملة يف عــاج
أعراض "كوفيد"19-؛
2 .احلــد مــن آثــار تقلبــات األســعار عبــر مراقبــة املنتجــات املعروضــة يف األســواق بشــكل
منتظــم والتأكــد مــن وفرتهــا بكميــات كافيــة ومراقبــة قنــوات توزيــع املنتجــات التــي يكثــر
اســتهالكها ،الســيما خــال شــهر رمضــان ،فضــا عــن دعــم اســتقرار القــدرة الشــرائية
لألســر مــن خــال صــرف تعويضــات جزافيــة لألجــراء املتوقفــن مؤقتــا عــن العمــل،
وتخصيص مساعدات استثنائية لدعم األسر العاملة يف القطاع غير املهيكل.
وحرصــت اللجنــة ،إضافــة إلــى مــا ســبق ،علىالتأكــد مــن عــدم تســقيف أســعار املنتجــات غيــر
املقننــة وغيــر املصــادق عليهــا أو حتديــد حــد أدنــى لهــا مــن أجــل متكــن األســواق مــن مواصلــة
أدائها بشكل تلقائي عبر مواجهة العرض والطلب.
مــن جهتهــا ،ســارعت اللجنــة الوزاراتيــة املكلفــة بتتبــع التمويــن واألســعار وعمليــات مراقبــة اجلــودة
واألســعار إلــى اتخــاذ عــدة تدابيــر توخــت التخفيــف مــن حــاالت تقلــب األســعار والتدخــل بكيفيــة
استباقية ملنع تضاربها ،السيما من خالل:
●التحقــق مــن وفــرة الكمامــات الواقيــة واملطهــرات الكحوليــة بكميــات كافيــة ،وفقــا لألســعار
املقننة واملعايير الصحية املوصى بها؛
●التحقــق مــن اســتقرار أســعار املنتجــات التــي يكثر اســتهالكها على مســتوى جميــع العماالت،
مــن خــال احلــرص علــى التمويــن العــادي لألســواق .يف هــذا الصــدد ،شــكلت بعــض
املنتجــات ،التــي شــهد الطلــب عليهــا ارتفاعــا قياســيا خــال فتــرة احلجــر الصحــي ،مثــل
غــاز البوتــان ،موضــوع تدابيــر اســتهدفت تخفيــف الضغــط عليهــا عبــر إمــدادات منتظمــة
لنقــاط البيــع .كمــا قامــت احلكومــة بتعليــق رســوم اســتيراد احلبــوب والبقوليــات مؤقتــا،
والتــي ارتفعــت أســعارها بشــكل ملحــوظ خــال شــهر مــارس قصــد تعزيــز العــرض ومتكينــه
مــن تلبيــة احلاجيــات املتوقعــة ،وانطبــق نفــس األمــر علــى الفواكــه واخلضــر مــن خــال
التحقق من وفرة إنتاج محلي كاف رغم تدابير اإلغالق املفروضة؛
●ســن إجــراءات وتدابيــر مالئمــة ملكافحــة الغــش أو االحتــكار أو املضاربــة أو التالعــب
املصطنــع باألســعار عبــر تكثيــف املراقبــة علــى مســتوى أســواق البيــع باجلملــة والتقســيط
ومســتودعات التخزيــن .وتطبيقــا ألحــكام القانــون رقــم  104.12املتعلــق بحريــة األســعار
واملنافســة ،مت رصــد بعــض املمارســات املنتهكــة لقواعــد املنافســة همــت علــى اخلصــوص
عــدم إشــهار الئحــة األســعار ،وعــدم إصــدار الفواتيــر ،والزيــادة غيــر املشــروعة يف أســعار
املنتجات املقننة ،واللجوء للتخزين السري.

-49-

مجلس املنافسة

ت .حتليل سلوك الفاعلني يف األسواق
تأثــرت ديناميــة األســواق أيضــا بالعوامــل التنظيميــة املرتبطــة بالســلوك الفــردي للفاعلــن يف
األســواق وأشــكال تفاعالتهــم فيهــا ،ويف هــذا الســياق ،كشــف تطــور الســلوكات املرتبطــة
باالســتهالك النهائــي واالســتثمار يف رأس املــال الثابــت عبــر االســتحواذ علــى أصــول اإلنتــاج،
الــذي يقــاس بواســطة إجمالــي تكويــن رأس املــال الثابــت( ،كشــف) عــن انخفــاض ملحــوظ يف
االســتهالك مقارنــة مــع االســتثمار خــال فتــرة احلجــر الصحــي والتــي تزامنــت مــع الفصــل
الثاني من سنة ( 2020الرسم البياني رقم .)12
الرسم البياني رقم  :12التطور الفصلي لالستهالك النهائي لألسر والستثمارات املقاوالت يف
الفترة ما بني يناير  2018ويونيو ( 2020مباليني الدراهم)

اﳌﺼﺪر :ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻟﻸﺛﻤﺎن ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك

وبــدأ االســتثمار يف التراجــع خــال الفصــل األول مــن نفــس الســنة بســبب نقــص مكوناتــه املتعلقــة
باملنتوجــات الصناعيــة (املنتوجــات نصــف املصنعــة واملعــدات) والعقاريــة ،والــذي كان من محفزاته
تراجع التجارة الدولية.
خــال الفصــل الثالــث مــن ســنة  2020وخالفــا لالســتثمار الــذي اســتمر انخفاضــه يف االتســاع،
شهد االستهالك النهائي حتقيق انتعاش ملحوظ.
وميكــن تفســير هــذه التطــورات باالنعكاســات املباشــرة أو غيــر املباشــرة للجائحــة علــى قــرارات
تخصيــص املــوارد مــن قبــل الفاعلــن الفرديــن ،إذ لــم يتمكــن املنتجــون والبائعــون مــن اجتيــاز
األزمــة االقتصاديــة بنفــس الطريقــة .فقــد اعتبــر البعــض منهــم أن التوقــف الكلــي أو اجلزئــي
لألنشــطة كان لــه أثــر مباشــر علــى اختياراتهــم بشــأن وضعياتهــم يف الســوق ،إلــى حــد الدفــع بعــدة
مقاوالت إلى تسريح بعض عمالها على أمل االستمرار يف مزاولة أنشطتها.
غيــر أن منتجــن وبائعــن آخريــن متكنــوا مــن احلفــاظ علــى أنشــطتهم بفضــل قــوة وصالبــة البنيــة
التنظيميــة ملقاولتهــم أو قدرتهــم علــى االســتئثار بطلــب موجــه باألســاس للســلع االســتهالكية.
فبالنسبة للعديد منهم شكلت األزمة فرصة فريدة أثارها طلب "غير متوقع".
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وعالقــة باالســتثمار ،دفعــت حالــة الشــك والغمــوض إزاء أســعار املدخــات بعــدد كبيــر مــن
املقــاوالت إلــى إعــادة النظــر يف األفــاق التــي رســمتها للنهــوض بأنشــطتها ،ومنعتهــا مــن التراجــع
عــن تنفيــذ االســتثمارات التــي ال ميكــن التخلــي عنهــا ،مــا جعلهــا تتحمــل تكاليــف هامــة لتكييــف
هــذه االســتثمارات مــع الواقــع اجلديــد ،وعوضــا عــن ذلــك ،أولــت املقــاوالت اهتمامــا بتســوية
نفقاتهــا اجلاريــة ،خاصــة املتطلبــات العاجلــة للســيولة واألمــوال املتداولــة ،كمــا يتبــن ذلــك مــن
خــال اإلقبــال الكبيــر علــى املنتوجــات املضمونــة واملمولــة مــن قبــل الدولــة ،علــى غــرار آليتــي
"ضمان أوكسجني" و"ضمان إقالع".
بيــد أن ذلــك لــم مينــع مــن إطــاق مبــادرات هامــة لالســتثمار يف القــدرات يف عــز األزمــة ،إذ
قامــت عــدة وحــدات صناعيــة متخصصــة يف النســيج بتحويــل نشــاطها لتصنيــع الكمامــات الواقيــة
أو إعادة توجيه جزء من إنتاجها لتصنيع املطهرات الكحولية واملواد التي تدخل يف تركيبتها.
ومــن املهــم أيضــا اإلشــارة إلــى القــدرة التــي أبانــت عنهــا قنــوات توزيــع الســلع واخلدمــات بغيــة
التكيــف مــع الواقــع اجلديــد الــذي فرضتــه األزمــة ،فمــن جهــة ،عملــت الســلطات العموميــة علــى
تســهيل توزيــع وتدفــق املنتوجــات علــى الصعيــد الوطنــي عبــر منــح املقــاوالت تراخيــص اســتثنائية
للتنقــل ومتكينهــم مــن متويــن شــبكات التوزيــع املألوفــة ،الســيما املــواد والســلع املعــدة لالســتهالك،
ومــن جهــة ثانيــة ،قامــت بترشــيد العالقــة بــن املنتــج والبائــع بغيــة توفيــر بعــض املنتوجــات
األساســية مثــل الفواكــه واخلضــر مــن خــال الســماح للمنتجــن ببيــع وتســويق منتجاتهــم دون
إلزامية املرور عبر أسواق اجلملة.
مــن جانــب آخــر ،تأثــر ســلوك املســتهلكني واملشــترين بتبعيــات القيــود التــي فرضتهــا الســلطات
العموميــة يف عــز اجلائحــة ،حيــث انســاقت أمنــاط اســتهالك األســر ملــا هــو أساســي للحيــاة
اليوميــة .كمــا ظهــرت خــال هــذه الفتــرة ،عــادات جديــدة يف مجــال الشــراء علــى غــرار التســوق
عــن بعــد وخدمــة توصيــل الطلبــات إلــى املنــازل .بيــد أنــه ظلــت أســواق البيــع بالتقســيط ،ســواء
محــات جتــارة القــرب أو املراكــز التجاريــة الكبــرى ،األمكنــة املفضلــة للمســتهلكني املغاربــة خــال
فترة احلجر الصحي.
وإذا كانــت الســلطات العموميــة حرصــت علــى احلفــاظ علــى القــدرة الشــرائية لألســر وتخصيــص
تعويضــات ومســاعدات اســتثنائية لصاحلهــا ،فــإن التكاليــف املرتبطــة بالنفقــات التــي حتمــل
طابعــا إلزاميــا أو تلــك التــي ال رجعــة فيهــا ،أرغمتهــا (األســر) علــى ترشــيد عاداتهــا االســتهالكية،
علمــا أنهــا أعفيــت مــن ســداد الرســوم املرتبطــة ببعــض اخلدمــات األساســية خــال شــهور احلجــر
الصحي بقرار من السلطات العمومية ،مثل فواتير املاء والكهرباء.
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 .2مساعدات الدولة املمنوحة للمقاوالت واألسر يف عز اجلائحة
مــن املســلم بــه عمومــا أن تبــادر الســلطات العموميــة أثنــاء االضطرابــات االســتثنائية للعــرض
والطلــب إلــى تخصيــص مســاعدات لفائــدة الفاعلــن يف األســواق (مــن مســتهلكني وعمــال
ومقــاوالت) قصــد متكينهــم مــن جتــاوز هــذا الوضــع وتوفيــر الشــروط األساســية الســتئناف
األنشــطة حــن يعــود الوضــع إلــى مجــراه الطبيعــي .غيــر أن هــذه املســاعدات ال تســتويف دائمــا
معاييــر احليــاد يف توزيعهــا وتنعكــس ســلبا علــى أداء األســواق وعلــى ســلوك الفاعلــن فيهــا ،ممــا
يضاعف من احتمال تغيير بنيتها وأمناط التفاعالت التنافسية فيها.
أ .اإلطار القانوني املنظم للمساعدات املمنوحة للمقاوالت باملغرب
ال يتضمــن القانــون املغربــي تعريفــا محــددا ملفهــوم مســاعدات الدولــة املمنوحــة للمقــاوالت وليــس
هنــاك نــص تنظيمــي أو تشــريعي يحــدد بدقــة احلــاالت التــي تبــرر اللجــوء إلــى منــح هــذه
املســاعدات أو الشــروط الواجــب اســتيفاؤها لضمــان تطابقهــا مــع املقتضيــات املنصــوص عليهــا
يف قانــون املنافســة ،بيــد أن املــادة  7مــن القانــون رقــم  20.13تنــص علــى إلزاميــة استشــارة
مجلــس املنافســة يف مشــاريع النصــوص التشــريعية أو التنظيميــة املتعلقــة بإحــداث نظــام جديــد
أو بتغييــر نظــام قائــم يهــدف مباشــرة إلــى "منــح إعانــات مــن الدولــة أو اجلماعــات الترابيــة وفقــا
للتشريع املتعلق بها".
وبالتالــي ،ال يوجــد نظــام يحــدد بشــكل وحيــد كيفيــات منــح املســاعدات العموميــة للمقــاوالت،
حيــث يشــار إلــى هــذه املســاعدات يف مختلــف قوانــن املاليــة الســنوية ،وحتــدد ســبل تنفيذهــا مــن
الناحيــة التقنيــة عبــر مختلــف اســتراتيجيات دعــم القطاعــات اإلنتاجيــة (علــى ســبل املثــال
مخطــط التســريع الصناعــي  2014-2020واســتراتيجية "اجليــل األخضــر "2020-2030
ومخطــط "أليوتيــس" للصيــد البحــري يف أفــق  2020وغيرهــا) أو مخططــات عمــل املؤسســات
العموميــة املكلفــة بتدبيــر مســاعدات الدولــة (مثــا الوكالــة الوطنيــة للنهــوض باملقاولــة الصغــرى
واملتوسطة ووكالة التنمية الفالحية وصندوق الضمان املركزي وغيرها).
وقــد ينتــج عــن ذلــك صعوبــات منهجيــة مرتبطــة بقيــاس هــذه املســاعدات ،ويعــد أحــد األســباب
التــي قــد جتعــل النفقــات العموميــة وســيلة مالئمــة لتقييــم مختلــف أشــكالها ،وهــو مــا ميكــن
حتقيقــه بالرجــوع إلــى احملاســبة امليزانياتيــة .وتختلــف هــذه النفقــات حســب طريقــة صرفهــا بــن
تلــك التــي توجــه مباشــرة إلــى املقــاوالت ،مــن خــال ســحبها مــن املــوارد اخلاصــة للدولــة (علــى
غــرار القــروض املضمونــة واالســتثمار يف أســهم رأس املــال) أوتلــك التــي متنــح علــى شــكل ضرائب
ويتم التنصيص عليها ضمن مقتضيات جبائية استثنائية.
وبالتالــي ،فــإن فهــم التداعيــات املختلفــة للتدخــل العمومــي علــى وضعيــة املنافســة يف األســواق
وتقييــم عواقبهــا يســتلزم األخــد بعــن االعتبــار هــذه النفقــات .وميكــن االطــاع علــى تفاصيــل
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أكثــر حــول طريقــة عمــل النظــام املغربــي املؤطــر ملســاعدات الدولــة املمنوحــة للمقــاوالت مــن
وجهة نظر احملاسبة امليزانياتية يف املالحق املرفقة.
وتتيــح هــذه التفاصيــل إمكانيــة التعــرف بــن مختلــف اآلليــات املنصــوص عليهــا تلــك التــي قــد
تفضــي أو تهــدد بتحريــف ســير املنافســة يف األســواق مــن خــال تفضيــل بعــض املقــاوالت علــى
أخــرى أو منتوجــات علــى أخــرى .وتشــمل بعــض أشــكال املســاعدات ،التــي تســترعي انتباهــا
خاصــا ،تلــك التــي متنــح للمقــاوالت العموميــة التجاريــة أو املقــاوالت اخلاصــة دون مقابــل،
واإلعانــات املمنوحــة لبعــض املقــاوالت العموميــة لدعــم بعــض األســعار يف الســوق ،وكــذا اإلعانــات
املمنوحــة إلعــادة هيكلــة بعــض املقــاوالت العموميــة التجاريــة ،وبعــض املعامــات املاليــة التــي تقــوم
بهــا الدولــة (االســتثمارات املاليــة والتســبيقات والقــروض املمنوحــة للمقــاوالت العموميــة
والضمانــات املقدمــة للمقرضــن) ،باإلضافــة إلــى التدابيــر اجلبائيــة االســتثنائية املقــررة لصالــح
املقاوالت ،السيما فيما يتعلق بطبيعة العوامل اخلارجية التي تفرزها.
ب .حتليل املنظومة املغربية املتعلقة مبساعدات الدولة املمنوحة للمقاوالت
أقــرت الدولــة ،فضــا عــن مخططــات العمــل املبرمجــة قبــل انــدالع األزمــة الصحيــة ،إجــراءات
وتدابيــر فوريــة وصارمــة للتصــدي للوضــع مبجــرد اإلعــان عــن اكتشــاف حــاالت اإلصابــة األولــى
بفيــروس "كوفيــد ."-19ومتثلــت أهــداف هــذه اإلجــراءات يف ضمــان فعاليــة االقتصــاد يف أوقــات
األزمــة مــن جهــة ،واحلفــاظ علــى مرونتــه لتحقيــق منــو مســتدام علــى املديــن املتوســط والطويــل
من جهة أخرى ،وهو ما مير عبر إعادة إرساء دعائم املنافسة احلرة يف األسواق.
 .1املساعدات املمنوحة من الصناديق خارج امليزانية
تعــد الصناديــق املمولــة مــن خــارج امليزانيــة باملغــرب إحــدى أهــم اآلليــات املاليــة لتنفيــذ التوجهــات
االستراتيجية والتنفيذية للسياسات االقتصادية (اجلدول رقم .)3
وتــدرج التحويــات خــارج امليزانيــة ،املوجهــة إلــى املقــاوالت العموميــة واخلاصــة الوطنيــة أو
األجنبيــة ،يف حســابات مرصــدة ألمــور خصوصيــة ،التــي تعتبــر مبثابــة صناديــق دعــم قطاعيــة،
ويف صناديــق التمويــل التــي متنــح قروضــا وتســبيقات قابلــة للســداد ألســباب تتعلــق باملصلحــة
العامة.
غيــر أن تفعيــل هــذه التحويــات يفضــي إلــى مخاطــر متــس بوضعيــة املنافســة كمــا يظهــر ذلــك
علــى مســتوى الصناعــات التحويليــة ،والتــي عانــت تاريخيــا مــن عيــوب كبيــرة يف الســوق ،الســيما
العوائــد املتزايــدة واجلمــود الــذي قــد يطبــع التقــومي الهيكلــي للســوق بســبب قلــة كفــاءة اليــد
العاملة والتكلفة املرتفعة للمواد األولية.
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اجلدول رقم  :3التحوالت خارج امليزانية املوجهة للمقاوالت (مباليني الدراهم)
املساهمات

املستفيدون

2017

2018

2019

2016
91,80

283,24

413,80

412,91

برنامج “إدماج”
(إدماج الشباب حاملي الشهادات)

75,61

89,08

102,77

108,80

برنامج “تأهيل”
(التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي أو
التحويلي والتكوين لفائدة القطاعات الواعدة)

14,17

15,43

18,37

27,17

1 550,89

368,64

929,95

1 473,97

3 224,20

3 448,82

3 579,01

4 059,07

2 760,00

2 935,00

3 055,00

3 436,00

263,33

216,02

211,31

470,95

الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

179,00

140,00

90,00

84,00

شركة الدراسات واإلجنازات السمعية
البصرية (صورياد القناة الثانية)

-

-

-

40,00

1,00

15,00

21,00

16,00

51,70

298,56

242,60

184,83

القرض الفالحي للمغرب

54,67

49,30

43,76

38,05

الشركة املغربية لتأمني الصادرات

39,68

37,30

34,82

32,25

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب
(قطاع املاء)

15,89

8,11

0,00

0,00

وكالة توزيع املاء والكهرباء

4,73

2,42

0,00

0,00

166,67

395,69

321,18

255,13

صندوق النهوض بتشغيل الشباب ،مبا يف ذلك:

صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات

احلسابات
املرصدة ألمور
خصوصية
صندوق التنمية الفالحية ،مبا يف ذلك:
(املداخيل املرصدة
مبالغ مدفوعة للقرض الفالحي ملنح اإلعانات
لتمويل صنف معني
واملنح
من النفقات)

صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري
وباإلعالنات وبالنشر العمومي

وكالة املغرب العربي لألنباء
الصندوق املغربي لإليداع
حسابات
التمويل
(املبالغ املدفوعة
على شكل قروض
أو تسبيقات قابلة
للسداد تدفعها
الدولة من موارد
اخلزينة ومتنح من
أجل املصلحة
العامة)

مجموع مبالغ القروض اجلارية

املصــدر :تقاريــر وزارة االقتصــاد واملاليــة وإصــاح اإلدارة حــول احلســابات اخلصوصيــة للخزينــة  -مشــاريع قوانــن املاليــة لســنوات 2018
و 2019و 2020و.2021

وكانــت العيــوب املذكــورة أعــاه ،ســببا يف تنزيــل عــدة اســتراتيجيات صناعيــة ،مــن بينهــا مخطــط
التسريع الصناعي .2014-2020
ومتــول احملفــزات العموميــة التــي يعتمدهــا هــذا املخطــط مــن قبــل صنــدوق التنميــة الصناعيــة
واالســتثمارات الــذي ينــص علــى منــح "لالســتقرار" موجهــة للمقــاوالت ،بغيــة اســتقطاب شــركة
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صناعيــة رائــدة عامليــا قــادرة علــى توحيــد مجموعــة مــن املورديــن علــى الصعيــد الوطنــي ،الســيما
املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة والصغيــرة جــدا ،التــي ســتتمكن مــن ولــوج "املنظومــات الصناعيــة"
مــن خــال توســيع أنشــطتها أو عبــر إنشــاء شــركة ناشــئة أو فرعيــة أو حتــى عنــد دمــج الشــركات
واقتناء أصولها.
انطالقــا مــن مبــدأ "املوازنــة الصناعيــة" ،يســعى مخطــط التســريع الصناعــي إلــى تقــدمي دعــم
عمومــي للتكاليــف الثابتــة األوليــة التــي تبلــغ مســتويات مرتفعــة عنــد إجنــاز اســتثمارات جديــدة،
وهــو مــا ســيفضي إلــى تخفيــض التكاليــف الهامشــية املرتبطــة بإعــادة اإلنتــاج ،وباملقابــل يحــدد
معدل اندماج للموردين احملليني ،مع التزام بتوظيف اليد العاملة احمللية.
بيــد أن هــذه اآلليــة التحفيزيــة تثيــر مجموعــة مــن املالحظــات ذات الصلــة باحليــاد التنافســي،
إضافة إلى ما ميكن أن ينجم عنها من مشاكل متعلقة باخلطر األخالقي ،نذكر من ضمنها:
●ربــط حتمــل الدولــة جلــزء مــن برنامــج االســتثمار ب "قواعــد األفضليــة" مــن أجــل حتديــد
املقــاوالت املســتوفية لشــروط االســتفادة مــن املســاعدات أو حتديــد حجمهــا ،وهــو مــا مــن
شــأنه اإلضــرار مببــدأ "املوضوعيــة" ويلــزم ضــرورة مراعــاة قانــون املنافســة قبــل حتديــد
شروط األهلية؛
●"عقــود املعاوضــة ( ")offsetالتــي تعــد أكثــر أشــكال املوازنــة الصناعيــة الشــائعة ،وحتيــل علــى
مفهوم ذي بعدين:
	-واحــد يتعلــق بربــط احملفــزات املمنوحــة بالتزامــات تعاقديــة بغيــة إعطائهــا ضمانــة قانونيــة،
وجعلهــا مبثابــة "قواعــد املبــرر املعقــول" البســيطة يف تنفيذها والقابلة للتنبؤ نظرا للشــفافية
التــي تتســم بهــا .غيــر أن التمييــز يف اختيــار املقــاوالت املــراد إدراجهــا يف املنظومــات
الصناعيــة يضــع هــذه الشــفافية علــى احملــك ،حيــث يتــم إزاحــة املقــاوالت املتنافســة حتــى
لو كانت تستويف الشروط املطلوبة؛
	-وآخــر يهــم الطلبيــات العموميــة املفوتــة لصالــح أحــد اآلمريــن باألعمــال الدوليــن ،حيــث
يفتــرض تطبيــق قواعــد املنافســة عمــا بالنصــوص التنظيميــة املغربيــة يف مجــال الصفقــات
العموميــة وبالنصــوص التنظيميــة اخلاصــة اخلاضعــة لقواعــد املنافســة الدوليــة .وبالتالــي،
إذا كانــت هــذه العقــود تشــكل رافعــة لتعزيــز حضــور املقــاوالت املغربيــة يف سالســل القيمــة
العامليــة ،فإنــه يتعــن علــى األطــراف املوقعــة لهــا األخــذ بعــن االعتبــار الشــروط الضامنــة
ﻟ "منافسة فعالة" على الصعيدين الوطني والدولي.
●ضــرورة متكــن كافــة املقــاوالت الناشــطة محليــا ،الســيما املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة
والصغيــرة جــدا ،املســتوفية لشــروط الولــوج إلــى احملفــزات ،مــن التمتــع بنفــس الفــرص
لتحديــث وســائل اإلنتــاج اخلاصــة بهــا ،قصــد متكينهــا مــن تعزيــز فرصهــا يف االنضمــام
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للمنظومــات الصناعيــة احملدثــة أو يف طــور اإلحــداث ،وهــو مــا يقتضــي موائمــة احملفــزات
املمنوحة لهذه املقاوالت.
 .2املساعدات املمنوحة للمقاوالت العمومية التجارية
تعــد املقــاوالت واملؤسســات العموميــة لبنــة أساســية لتفعيــل منــوذج التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة باملغــرب ،إذ تتوفــر علــى قــدرات هائلــة يف مجــال جــذب االســتثمارات االســتراتيجية
باململكــة ،واملســاهمة يف تطويــر البنيــة التحتيــة ،وتوفيــر اخلدمــات العموميــة ،عــاوة علــى دورهــا
يف فــك العزلــة عــن املناطــق النائيــة وإدماجهــا يف مشــاريع التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى
الصعيــد الترابــي ،وتتكــون احملفظــة العموميــة مــن عــدة مؤسســات عموميــة ومقــاوالت عموميــة
ذات مساهمة مباشرة للخزينة العامة.
وتكتســي هــذه املقــاوالت واملؤسســات العموميــة إمــا طابعــا جتاريــا ،بحيــث تقــوم ببيــع الســلع
واخلدمــات املعروضــة يف األســواق بســعر يغطــي تكاليــف اإلنتــاج أو تقــوم ببيــع اخلدمــات املاليــة
لصالــح عمالئهــا ،أو طابعــا غيــر جتــاري عندمــا تختــص بتوفيــر الســلع واخلدمــات مجانــا أو
بسعر أقل من تكلفة اإلنتاج.
وبلــغ عــدد املؤسســات واملقــاوالت ذات الطابــع التجــاري ،مــع نهايــة شــتنبر  ،2020مــا مجموعــه
 71مؤسسة ومقاولة ،أي ما يعادل  %26.5من مجموع املؤسسات القائمة (اجلدول رقم .)4
اجلدول رقم  :4احملفظة العمومية اخلاصة باملؤسسات واملقاوالت العمومية حسب املجموعات
املتجانسة
العدد
التصنيف القانوني

املؤسسات
واملقاوالت
العمومية
التجارية

املؤسسات واملقاوالت
العمومية ذات الطابع
التجاري
املؤسسات املالية
العمومية

املؤسسات واملقاوالت العمومية ذات الطابع
غير التجاري

2017

2018

2019

إلى غاية 30
شتنبر 2020

مؤسسة عمومية

19

19

26

26

مقاوالت عمومية ذات
املساهمة املباشرة للخزينة

28

28

27

35

مؤسسة عمومية

3

3

3

2

مقاوالت عمومية ذات
املساهمة املباشرة للخزينة
مؤسسة عمومية
مقاوالت عمومية ذات
املساهمة املباشرة للخزينة

مجموع املؤسسات واملقاوالت العمومية

6

7

7

8

185

184

196

197

9

9

9

-

250

250

268

268
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ويكتســي هــذا الرقــم أهميــة كبيــرة مــن منظــور اقتصــاد الســوق ،حيــث تعــد امللكيــة اخلاصــة
الوســيلة املفضلــة يف قطــاع الســوق ،علمــا أن جــل املؤسســات واملقــاوالت العموميــة تنشــط يف
قطاعات السلع غير القابلة للتبادل التجاري.
وجتــدر اإلشــارة أيضــا إلــى أن جميــع املقــاوالت العموميــةذات املســاهمة املباشــرة للخزينــة حتمــل
طابعــا جتاريــا خالفــا ملــا كان احلــال عليــه قبــل  ،2020ممــا يجســد إرادة الســلطات العموميــة
إلرســاء منــوذج جديــد يقــوم علــى التوفيــق بــن امللكيــة العامــة واخلاصــة مــن خــال عمليــة "حتويــل
أصــول الدولــة إلــى شــركات تتوفــر غالبــا علــى مجلــس إدارة وهيئــة تدبيريــة ومســاهمني"
(.")corporatisation
وشــهد مجــال إصــاح املؤسســات واملقــاوالت العموميــة ديناميــة جديــدة ،تنفيــذا للتوجيهــات
امللكيــة الســامية الــواردة يف خطابــي العــرش بتاريــخ  29يوليــوز  2020وافتتــاح الــدورة األولــى مــن
الســنة التشــريعية اخلامســة مــن الواليــة العاشــرة ،والتــي شــددت علــى ضــرورة إرســاء منــوذج
جديــد للتدبيــر االســتراتيجي لهــذه املؤسســات يقــوم علــى إحــداث حتــوالت هيكليــة وتغييــرات
جذرية إزاء إدارتها وحكامتها.
وتشــمل أبــرز التدابيــر املقترحــة يف هــذا البــاب إحــداث وكالــة وطنيــة مختصــة واســتبعاد عــدة
مقــاوالت أو فروعهــا التــي أضحــى وجودهــا غيــر منســجم مــع أهــداف إنشــاءها ،وكــذا إنشــاء
أقطاب كبرى عبر جتميع املؤسسات التي تنشط يف قطاعات مماثلة.
غيــر أن هــذا اإلصــاح العميــق يثيــر انشــغاالت مرتبطــة مبجــال املنافســة ،إذ يشــكل وجــود
مؤسســات ومقــاوالت عموميــة تنشــط يف قطاعــات جتاريــة مختلفــة ،عقبــة حقيقيــة حتــول دون
تطوير قطاع خاص يتسم بالدينامية والتنوع.
اجلدول رقم  :5حتويالت امليزانية حسب صنف املقاوالت واملؤسسات العمومية
(مباليني الدراهم)
املؤسسات واملقاوالت العمومية
التجارية

مجموع حتويالت امليزانية (مبا فيها
)القطاعات ذات الطابع غير التجاري

2017

2018

2019

2018

2017

2019

التجهيز

762

1 031

2 430

11 486

12 394

12 663

التشغيل

1 048

1 059

940

14 404

17 101

19 620

الزيادة يف رأس املال

2 892

1 215

1 027

2 892

1 215

1 027

4 702

3 305

4 397

28 782

30 710

33 310

املجموع
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ويف الواقــع ،يوجــد عــدد كبيــر مــن املؤسســات واملقــاوالت العموميــة التــي تنشــط يف قطاعــات ال
صلــة لهــا بتطويــر البنيــة التحتيــة يف عمــوم البــاد ،وميكــن إخضاعهــا لتحكــم كلــي مــن طــرف
الشــركات خاصــة .وبالتالــي ،فــإن املؤسســات واملقــاوالت العموميــة تعتبــر مبثابــة أطراف متنافســة
محتملــة تنشــط يف أســواق مفتوحــة أمــام املنافســة ،إذ تكمــن غايتهــا يف حتقيــق فائــض يف األربــاح
الصافيــة ،غيــر أنهــا تتوصــل مبســاعدات مباشــرة وغيــر مباشــرة مــن الدولــة توفــر لهــا "أفضليــة
تنافســية" مــن شــأنها التأثيــر علــى وضعيــة املنافســة يف األســواق وحتريــف ســيرها (اجلــدول
رقم .)5
وتتداخــل هــذه املســاعدات ،املمنوحــة للمؤسســات واملقــاوالت التجاريــة ،مــع قواعــد املنافســة
لغيــاب متييــز قانونــي بــن األنشــطة التجاريــة وغيــر التجاريــة املزاولــة ،مــا يفضــي حتمــا إلــى
خلطها بتكاليف إنتاج السلع واخلدمات املتداولة يف السوق وإن كانت ال حتمل أبعادا جتارية.
إضافــة إلــى ذلــك ،تتمتــع هــذه املؤسســات واملقــاوالت ،بحكــم كونهــا تنشــط يف أســواق احتكاريــة
أو تتســم بنســبة عاليــة مــن التركيــز بســبب تدخــات الســلطات العموميــة الراميــة إلــى فــرض
قيــود علــى الدخــول ،بوضــع مهمــن يتعــزز حتــت تأثيــر التقنــن القطاعــي ،ممــا يتيــح لهــا توســيع
نشــاطها ليشــمل أجــزاء أخــرى مــن سلســلة القيمــة ،ويتــم ذلــك عبــر إحــداث شــركات فرعيــة
متخصصــة يف قطاعــات متنوعــة إمــا مــن جانــب واحــد أو بواســطة "شــركات مشــتركة" مــع شــركاء
من داخل وخارج البالد.
ومتثــل وســائل التقنــن املشــار إليهــا أعــاه قيــودا بــارزة لدخــول الســوق قــادرة علــى احلــد مــن
تنافســيته ،كمــا تشــكل أيضــا أداة إلقصــاء االســتثمارات اخلارجيــة ،ناهيــك عــن إفــراز إكراهــات
بنيوية حتول دون جذب االستثمارات األجنبية املباشرة.
عــاوة علــى ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن كونهــا تشــكل إطــارا مالئمــا لتحســن تنافســية األســواق ،إال
أن اللجــوء إلــى الشــراكات بــن القطاعــن العــام واخلــاص ينــدرج ضمــن ســياق تنظيمــي يتنافــى
مــع مبــادئ املنافســة احلــرة والنزيهــة .فمــن جهــة ،يقــع تداخــل يف اآلليــات القانونيــة املؤطــرة لهــذا
الشــكل مــن التعــاون بــن القانــون رقــم  86.12املتعلــق بعقــود الشــراكة بــن القطاعــن العــام
واخلــاص مــن ناحيــة والتنظيمــات القطاعيــة مــن ناحيــة أخــرى ،وهــو مــا يكــرس مبــدأ عــدم
اســتفاء العقــود مــن حيــث عــدم التنبــؤ بالطــوارئ ،وكــذا عــدم متاثــل املعلومــات بــن املتعاقديــن.
وعلــى صعيــد آخــر ،يعــد اســتثمار املقــاوالت العموميــة يف رأســمال بعــض الفاعلــن اخلــواص
املنافسني مبثابة ممارسات متييزية.
 .3املساعدات املمنوحة يف إطار تدابير االستثناءات الضريبية
تتيــح النفقــات اجلبائيــة باملغــرب إمكانيــة تنفيــذ محتــوى سياســات الدعــم القطاعيــة ،نظــرا
لصعوبــة إجــراء حتويــات ميزانياتيــة كافيــة لصالــح مختلــف األطــراف الفاعلــة يف االقتصــاد أو
حتى تنزيل رؤية الدولة يف مجال التنمية البشرية.
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اجلدول رقم  :6عدد ومبلغ النفقات اجلبائية املرصودة خالل الفترة من  2017إلى 2020
عدد النفقات اجلبائية
مبلغ النفقات اجلبائية (مباليني الدراهم)

2017

2018

2019

2020

291

295

293

302

28 551

28 558

28 423

28 914

املصــدر :تقاريــر وزارة االقتصــاد واملاليــة وإصــاح اإلدارة حــول النفقــات اجلبائيــة  -مشــاريع قانــون املاليــة لســنوات  2018و 2019و2020
و.2021

يف هــذا الصــدد ،تشــير املعطيــات الــواردة يف اجلــدول  3والرســم البيانــي  ،13يف هــذا الصــدد،
إلــى أن عــدد التدابيــر املتخــذة ذات الصلــة بالنفقــات اجلبائيــة جتــاوز  300تدبيــر خــال الســنة
املاضية ،بغالف إجمالي قدره  28.9مليار درهم.
الرسم البياني رقم  :13تطور عدد ومبلغ النفقات اجلبائية املرصودة حسب املعطيات الواردة يف
قوانني املالية للسنوات األربع األخيرة

اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺎرﻳﺮ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ وإﺻﻼح اﻹدارة ﺣﻮل اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ – ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﻮات  2018و 2019و 2020و.2021

غيــر أنــه يالحــظ أن متوســط تكلفــة كل تدبيــر مــن هــذه التدابيــر (أي املبلــغ اإلجمالــي علــى
مجمــوع التدابيــر املتخــذة) تقلــص مــن  98.1مليــار درهــم برســم  2017إلــى  95.7مليــار درهــم
برسم سنة .2020
ويعــد اإلعفــاء الكلــي مــن الضريبــة أحــد أكثــر أنــواع اإلعفــاءات اســتخداما يف قوانــن املاليــة،
حيــث مثلــت اإلعفــاءات الكليــة  %57.7مــن مجمــوع النفقــات اجلبائيــة يف املتوســط مــا بــن ســنتي
 2017و .2020وباملقابــل ،لــم تبلــغ نســبة التســهيالت املاليــة واخلصــوم التــي تســتخدم غالبــا
كوســائل لتحفيــز وتعزيــز مردوديــة املقاولــة (بالنظــر إلــى اهتــاك جتهيــزات االنتــاج وتكاليــف
املواد األولية املصاريف اجلارية وغيرها) سوى  %1.5و %2.2على التوالي.
عــاوة علــى مــا ســبق ،شــكلت املقــاوالت أكثــر املســتفيدين مــن التدابيــر االســتثنائية ،بنســبة بلغــت
 %51مــن مجمــوع اإلجــراءات املقــررة وحوالــي  %49مــن متوســط اخلســائر احلاصلــة يف املــوارد
اجلبائيــة .وتتفــاوت هــذه النســبة األخيــرة حســب قطاعــات األنشــطة ،مــا يؤشــر علــى تأرجــح
أهداف التدابير التحفيزية العمومية بني ضمان ديناميتي العرض والطلب.
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وجتــدر اإلشــارة إلــى أن تــاؤم النفقــات اجلبائيــة مــع مبــادئ املنافســة يتحقــق عبــر محدديــن
هامــن لتعزيــز "احليــاد اجلبائــي" ،ويتمثــان يف ضمــان تطابــق أهــداف التدابيــر التحفيزيــة علــى
مســتوى األنشــطة االقتصاديــة برمتهــا ثــم مجــاالت تدخــل الفاعلــن االقتصاديــن بشــكل منفصــل
من جهة ،وربط حتديد معايير التدابير االستثنائية بأداء هؤالء من جهة أخرى.
ويظهــر علــى ضــوء هــذه الشــروط ،أن النظــام اجلبائــي املغربــي معــرض صراحــة ملخاطــر اإلخــال
بوضعيــة املنافســة مــن منطلــق حتديــده ملعاييــر فريــدة للتدابيــر االســتثنائية ،وإرســاءه ألنظمــة
جبائية مختلفة بني فئات املقاوالت وداخلها.
وتكشــف الوضعيــات التاليــة أن بعــض التدابيــر اجلبائيــة االســتثنائية توفــر إمكانيــة تعديــل
احلساب االقتصادي للمقاول ،وبالتالي تغيير وضعيته التنافسية يف السوق:
●حصــر نطــاق املســتفيدين مــن اإلعفــاءات الكليــة أو اجلزئيــة مــن الضريبــة علــى القيمــة
املضافــة علــى الــواردات يف املقــاوالت التــي تنجــز مشــروعا اســتثماريا مببلــغ مالــي يفــوق
مائــة  100مليــون درهــم قــد يفضــي إلــى إقصــاء مقــاوالت أخــرى ناشــطة يف ذات الســوق،
لكنهــا تتوفــر علــى قــدرات اســتثمارية ضيقــة نســبيا بســبب الصعوبــات الظرفيــة التــي
تواجهها يف بعض األحيان؛
●رغــم أن النظــام اجلبائــي املغربــي وضــع يف إطــار مقتضيــات قانــون املاليــة  2020مجموعــة
مــن اإلجــراءات التــي تســعى لتوحيــد أســعار الضريبــة املطبقــة علــى الشــركات ،الزالــت
معاييــر حتديــد اجلــداول املتدرجــة اجلديــدة تثيــر إشــكاليات مرتبطــة باإلخــال بوضعيــة
املنافســة ،بحكــم اعتمادهــا أساســا علــى رقــم املعامــات املرتبــط بنشــاط املقاولــة ،وهــو مــا
مــن شــأنه أن يطعــن يف احليــاد التنافســي للتدابيــر االســتثنائية ،الســيما يف األســواق التــي
تنافس فيها املقاوالت ذات «األنشطة املتعددة" مقاوالت ذات "النشاط الواحد" ؛
●تشــكل املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة والصغيــرة جــدا الفئــات األقــل اســتفادة مــن النفقــات
اجلبائيــة ،كمــا تعتبــر أكثــر الوحــدات الهشــة يف النســيج اإلنتاجــي .إال أنــه ال توجــد إشــارات
ضمنيــة لهــذه الفئــة مــن املقــاوالت داخــل مقتضيــات املدونــة العامــة للضرائــب أو مدونــة
اجلمــارك والضرائــب غيــر املباشــرة اللتــان تعــدان مبثابــة دليــل مرجعــي للقواعــد الضريبيــة
التــي حتكــم وضــع التدابيــر االســتثنائية ،وبالتالــي ،فــإن التدابيــر املوجهــة لهــذه الفئــة مــن
املقــاوالت تتــوزع بــن مختلــف املقتضيــات املطبقــة علــى طبيعــة األنشــطة االقتصاديــة
املزاولة أو الوجهة املقصودة للمنتجات؛
●يوفــر نظــام املناطــق احلــرة للتصديــر ،كمــا هــو منصــوص عليــه يف القانــون رقــم ،19.94
عــدة مزايــا حتفيزيــة للمســتفيدين قــد يــؤدي اجلمــع بينهــم ألفضليــة تنافســية ال مشــروعة
يف األســواق الوطنيــة .يف واقــع األمــر ،ال تقتصــر أهليــة االســتفادة مــن هــذا النظــام علــى
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املقــاوالت احملدثــة باخلــارج فقــط ،بــل يســتهدف أيضــا األشــخاص االعتباريــن الذيــن
يتوفــرون علــى مقــر رئيســي باملغــرب أو األفــراد احلاملــن للجنســية املغربيــة واملســتقرين
باملغــرب .عــاوة علــى ذلــك ،يرخــص للمقــاوالت املســتفيدة ببيــع جــزء مــن إنتاجهــا يف
الســوق احملليــة يف حــدود  %30مــن رقــم املعامــات احملقــق مــن تصديــر املنتجــات شــبة
املصنعــة والســلع اإلنتاجيــة ودون تقييــد للســقف إذا تعلــق األمــر بالســلع اإلنتاجيــة واملعــدات
واألدوات وقطع الغيار املستعملة إلجناز مشاريع متفق عليها مع الدولة.
 .4تدابيــر متعلقــة باملســاعدات املمنوحــة للتخفيــف مــن االنعكاســات الســلبية
لألزمة الصحية على النسيج اإلنتاجي
اتخــذت احلكومــة عــدة تدابيــر ،منــذ اكتشــاف حــاالت اإلصابــة األولــى بفيــروس "كوفيــد،"19-
بهــدف دعــم املقــاوالت التــي توقــف نشــاطها كليــا أو جزئيــا .وغطــت التدابيــر األولــى فتــرة احلجــر
الصحــي التــي امتــدت مــن  15مــارس إلــى غايــة  30يونيــو  .2020ويتعلــق األمــر بأشــكال الدعــم
التالية:
●تخصيــص تعويــض جــزايف شــهري لفائــدة األجــراء املنخرطــن يف الصنــدوق الوطنــي
للضمان االجتماعي ،والتكفل بنفقات التغطية الصحية اإلجبارية والتعويضات العائلية؛
●تخفيــض نفقــات املقــاوالت اخلاصــة عبــر تعليــق أداء املســاهمات االجتماعيــة ،وتأجيــل
ســداد القــروض البنكيــة أو تلــك املتعلقــة بقــروض اإليجــار ،وفتــح إمكانيــة االســتفادة مــن
تأجيــل موعــد االســتحقاقات الضريبيــة بالنســبة للمقــاوالت التــي يقــل رقــم معامالتهــا عــن
 20مليون درهم؛
●دعــم خزينــة املقــاوالت عــن طريــق إحــداث آليــة لضمــان النفقــات اجلاريــة التــي ال ميكــن
إرجاءها (تسمى "ضمان أوكسجني")؛
●دعــم الولــوج إلــى القــروض البنكيــة مــن خــال تخفيــض ســعر الفائــدة الرئيســي املطبــق مــن
لــدن البنــك املركــزي ومتديــد فتــرة إعــادة التمويــل بنــاء علــى دمــج اعتمــادات التســيير
واالستثمار؛
●دعم املقاوالت النائلة للصفقات العمومية عبر تعليق أداء غرامات التأخير يف تنفيذها؛
●دعــم املقــاوالت واملؤسســات العموميــة عــن طريــق إضفــاء مرونــة يف تدبيــر شــؤون امليزانيــة،
ومواكبــة املقــاوالت التــي قــد تتأثــر نتائجهــا املاليــة بســبب تراجــع أو توقــف نشــاطها،
ومتكينها من الولوج إلى مصادر مالية مضمونة من الدولة.
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وخصصــت هــذه التدابيــر االســتثنائية لفائــدة جميــع املقــاوالت بصــرف النظــر عــن حجمهــا أو
طبيعــة النشــاط التــي تزاولــه ،باســتثناء اآلليــات التــي وضعــت خصيصــا لفائــدة املقــاوالت
واملؤسسات العمومية أو املقاوالت النائلة للصفقات العمومية.
وجــاء اعتمــاد قانــون املاليــة املعــدل للســنة املاليــة  ،2020بتاريــخ  20يوليــوز املاضــي ،اســتكماال
لترســانة التدابيــر التــي جــرى تنفيذهــا ســابقا مــن خــال تعزيزهــا بإجــراءات جديــدة قصــد إعــادة
تنشــيط الــدورة االقتصاديــة ومســاعدة املقــاوالت يف اســتئناف أنشــطتها تدريجيــا ويف ظــروف
تضمــن حمايــة صحــة األجــراء والعاملــن واحملافظــة على مناصب الشــغل .ويتعلق األمــر بالتدابير
التالية:
●تعزيــز تدابيــر ضمــان متويــل املقــاوالت اخلاصــة مــن خــال إحــداث آليتــن إضافيتــن
موجهتــن للمقــاوالت الكبيــرة واملتوســطة والصغــرى والصغيــرة جــدا ،متكنهــا مــن متويــل
متطلبــات األمــوال املتداولــة ملــدة متتــد لســبع ســنوات مــع فتــرة ســماح مدتهــا ســنتني
(تسميان "ضمان املقاوالت الصغيرة جدا" و"ضمان إقالع")؛
●تخفيــض نفقــات املقــاوالت اخلاصــة عبــر الســماح باحتســاب املســاهمات يف "الصنــدوق
اخلــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كوفيــد "-19كنافقــات قابلــة للخصــم من النتيجــة الضريبية
على امتداد خمس سنوات؛
●تفعيــل آليــات األفضليــة الوطنيــة عــن طريــق املواكبــة اإلداريــة واجلبائيــة للمنتوجــات مــن
أصــل مغربــي ومنحهــا األولويــة يف إطــار الصفقــات العموميــة (عبــر إضافــة نســبة  %15يف
نظــم االستشــارة اخلاصــة بالعــروض املقدمــة مــن طــرف املقــاوالت األجنبيــة) ،واســتبدال
بعــض الــواردات باملنتــوج احمللــي ،عبــر رفــع رســوم االســتيراد اخلاصــة بهــا إلــى نســبة %40
عوض %30؛
●تفعيــل املواكبــة اخلاصــة ملختلــف القطاعــات يف إطــار تعاقــدي شــريطة االحتفــاظ علــى
األقــل بنســبة  %80مــن األجــراء املســجلني يف الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي
كحد أذنى ،وتسوية وضعية املستخدمني غير املصرح بهم.
يثيــر هــذا النظــام املعمــول بــه ملنــح املســاعدات للمقــاوالت مجموعــة مــن املالحظــات ذات الصلــة
مبدى التقيد مببادئ املنافسة ،تتلخص على النحو اآلتي:
●يســعى هــذا النظــام ،الــذي أقرتــه الدولــة لتفــادي وقــوع اضطرابــات يف العــرض والطلــب
الناجمــة عــن إفــاس املقــاوالت التــي كانــت معروفــة بفعاليتهــا قبــل انــدالع األزمــة ،إلــى
إرســاء قواعــد واضحــة وشــفافة لتفــادي اإلضــرار باملقــاوالت بشــكل غيــر مبــرر .بيــد أن
الشــروط الصارمــة التــي وضعــت لالســتفادة مــن هــذا الدعــم اســتندت ،مــن الناحيــة
الفعليــة ،إلــى أثــر انتقائــي أفضــى إلــى إقصــاء جــزء مــن النســيج اإلنتاجــي اعتبــر غيــر
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متأثــر باألزمــة .يف واقــع األمــر ،مت تســجيل اســتفادة عــدة مقــاوالت عانــت مــن مشــاكل
هيكليــة قبــل األزمــة مــن مســاعدات الدولــة ،وقــد يهــدد انعــدام املســاواة يف منــح املســاعدات
بخلــق أوضــاع ريعيــة ضمــن ســياق خــاص قــد حتــرم فيــه أكثــر املقــاوالت إنتاجيــة مــن
االستفادة من الدعم؛
●إذا كان منــوذج احلوافــز املطبــق مينــح األولويــة للمقــاوالت التــي تضــررت بتداعيــات األزمــة
الصحيــة ،فــإن عــبء إثبــات نــوع املقــاوالت املخــول لهــا االســتفادة مــن الدعــم يقــع بالضــرورة
علــى عاتــق الســلطات العموميــة إمــا بشــكل مباشــر أو بواســطة هيئــات املراقبــة التابعــة لهــا
أو عبــر االســتعانة بوســطاء كالبنــوك كمــا هــو احلــال بالنســبة للحصــول علــى التمويــل
املضمــون مــن طــرف الدولــة .ويتعــن عليهــا ،يف هــذه احلالــة ،التعامــل مــع محاربــة اخلطــر
األخالقــي والتصرفــات االنتهازيــة بنفــس القــدر مــن األهمية التي تولى لألهداف املشــروعة
الراميــة للمصلحــة العامــة واملتمثلــة يف توفيــر األمــن الصحــي للمواطنــن واحملافظــة علــى
مناصب الشغل وحتقيق اإلقالع االقتصادي؛
●يقتضــي ربــط آليــات املســاعدات املخصصــة لتســهيل إقــاع االقتصــاد باســتراتيجيات
قطاعيــة تهــدف إلــى اخلــروج مــن تداعيــات األزمــة وضــع قواعــد واضحــة وشــفافة ومؤقتــة
تســري علــى كافــة املقــاوالت التــي تنشــط يف نفــس القطــاع ،إذ وبدونهــا ،ســتبتعد هــذه
االســتراتيجيات عــن أهدافهــا وســينتج عنهــا خــروج غيــر منظــم مــن األزمة وإخــال بوضعية
املنافســة ،وعلــى هــذا األســاس ،اســتند حتقيــق اإلقــاع االقتصــادي إلــى تدابيــر مازالــت
ســارية املفعــول ،وســتظل كذلــك طيلــة ســنة  2021بالنســبة لبعــض املقــاوالت ،مــا قــد
يفضــي إلــى تكريــس رهــن أداء بعــض املقــاوالت باملســاعدات ،ويؤثــر علــى تنافســيتها و
قدرتها على االبتكار.
3.الوضعية اجلديدة للتركيزات االقتصادية
شــكلت إعــادة تفعيــل اآلليــات الضامنــة للســير العــادي للســوق ،عقــب االضطرابــات التــي شــهدها
مســتوى العــرض والطلــب بســبب تداعيــات جائحــة "كوفيــد ،"19-أحــد أبــرز األهــداف التــي
ســطرتها احلكومــات يف جميــع أنحــاء العالــم برســم ســنة  ،2020ويقتضــي ذلــك بالضــرورة تعزيــز
شــروط "املنافســة الفعالــة" ،وحتقيــق انتعاشــة عادلــة وشــاملة ،الشــيء الــذي يســتلزم حتديــد
أمناط التركيزات االقتصادية التي قد حتول دون بلوغ هذا الهدف بصورة ملموسة.
ويف هــذا الصــدد ،حــذرت عــدة دراســات صــادرة عــن منظمــات دوليــة ،علــى غــرار منظمــة التعــاون
والتنميــة االقتصاديــة والبنــك الدولــي ومؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ،مــن ارتفاع محتمل
يف نســبة تركيــز الســوق خــال وبعــد انتهــاء األزمــة الصحيــة ،واملرتبــط أساســا باالســتراتيجيات
التــي تنهجهــا املقــاوالت ،خاصــة الشــركات متعــددة اجلنســيات ،التــي تفضــي إمــا إلــى اعتمــاد
"تركيــزات اإلنقــاذ" عــن طريــق اقتنــاء أســهم املقــاوالت التــي تواجــه صعوبــات ماليــة وتقــف علــى
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حافــة اإلفــاس أو إلــى دمــج واقتنــاء أصــول املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة وكــذا املقــاوالت
الناشئة املتمتعة بإمكانات عالية للنمو.
وقــد متيــل املتجهــات االعتياديــة للتركيــزات االقتصاديــة إلــى االنتشــار الســريع علــى الصعيــد
العاملــي عقــب الرفــع التدريجــي للقيــود املفروضــة ،الســيما حركيــة عوامــل اإلنتــاج وإعــادة تنظيــم
مراحلــه .إذ ســيتمثل ذلــك يف إعــادة توطــن سالســل قيمــة أقصــر وأقــل جتــزؤا ،وكــذا يف تعزيــز
تنــوع األنشــطة االقتصاديــة مــع دخــول متنافســن جــدد إلــى الســوق ،وأخيــرا يف االنتقــال مــن
االســتثمارات العامليــة القائمــة علــى الســعي نحــو الفعاليــة إلــى االســتثمارات اإلقليميــة التــي
تتطلع إلى دخول أسواق جديدة.
وســتتخذ انعكاســات التركيــزات االقتصاديــة علــى وضعيــة املنافســة يف األســواق ،حســب مؤمتــر
األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،أشكاال ثالثية األبعاد ،ميكن جتسيدها يف:
●إضعــاف آليــات وقواعــد املنافســة حيــث تصبــح التركيــزات وســيلة الرتــكاب ممارســات
منافيــة لقواعــد املنافســة ،والســتغالل التعســفي لوضــع مهيمــن ،وأيضــا لنهــج اســتراتيجيات
مــن أهدافهــا اســتغالل املســتهلكني ،خصوصــا عبــر تطبيــق زيــادات كبيــرة وفاحشــة يف
األسعار؛
●تعديــل بنيــة األســواق بشــكل يفضــي إلــى ظهــور فاعلــن جــدد يتمتعــون بوضــع مهيمــن
ويعتبــرون األزمــة الصحيــة مبثابــة فرصــة الســتيعاب املقــاوالت التي أنهكت األزمة أنشــطتها
أو املقــاوالت الســاعية إلــى إعــادة تنظيــم هيكلــة الســوق عــن طريــق إبــرام "اتفاقــات أزمــة"
حتد من اإلنتاج أو القدرات اإلنتاجية؛
●تعميــم مكاســب الفعاليــة علــى املقــاوالت واملزايــا ذات الطابــع االقتصــادي علــى املســتهلكني
مــن خــال إبــرام اتفاقيــات "مشــروعة" للتعــاون توفــر ظروفــا مناســبة لتحقيــق " إجمالــي
الفائض".
ولــم يكــن املغــرب مبنــأى عــن التغييــرات التــي عرفتهــا الســاحة االقتصاديــة العامليــة عقــب انــدالع
األزمــة الصحيــة ،حيــث واجهــت عــدة قطاعــات ،خاصــة الثانويــة والثالثــة ،صعوبــات يف اســتئناف
أنشــطتها بعــد الرفــع التدريجــي لإلجــراءات املقيــدة حلريــة تنقــل األشــخاص وظــروف العمــل .كما
اضطــرت عــدة مقــاوالت ،بســبب صعوبــات ماليــة أو ضعــف دفاتــر الطلــب ،إلــى تقليــص قدراتهــا
اإلنتاجية بغية احلفاظ على وضعها يف السوق.
ويشــكل الوضــع االقتصــادي ،املذكــور أعــاه ،أرضيــة خصبــة لعمليــات التركيــز االقتصــادي ســواء
للمقــاوالت الوطنيــة التــي تريــد تعزيــز قوتهــا الســوقية أو األجنبيــة التــي تســتهويها آفــاق النمــو أو
األرباح املمكن جنيها يف بعض األسواق على املديني املتوسط والبعيد.
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بيــد أن إعــادة تنشــيط احلركــة االقتصاديــة بشــكل منصــف وشــامل يتطلــب مجموعة من الشــروط
القبليــة لضمــان حكامــة األســواق باملــوازاة مــع ظهــور هــذا اجليــل اجلديــد مــن التركيــزات
االقتصادية ،تتمثل يف:
●تعزيز تقنني "اســتباقي" ميكن من إمالء الســلوك الواجب نهجه لبناء األســواق والقطاعات،
وهــو مــا يقتضــي إغنــاء املســاطر احلاليــة يف مجــال التركيــزات االقتصاديــة مبســطرة
مخصصــة لفحــص وضعيــة "املقاولــة املتعثــرة ماليــا" قبــل الترخيــص لتركيــزات اإلنقــاذ،
والتي غالبا ما تتخذ طابعا استعجاليا وقد تخفي النوايا احلقيقية للمقاوالت؛
●التحلــي باليقظــة إزاء أي موقــف متســاهل مــع التركيــزات االقتصاديــة يف فتــرات األزمــة،
والــذي قــد يفضــي إلــى عــدم تطبيــق قانــون املنافســة علــى النحــو األمثــل والزيــادة ،بالتالــي،
يف عمليــات التركيــز التــي ال تعــود بالنفــع علــى االقتصــاد املغربــي .ومــن مت ،وجــب العمــل
علــى ضمــان االســتمرارية بــن التقنــن االســتباقي (مراقبــة التركيــزات االقتصاديــة)
والتقنني البعدي (فرض عقوبات على املمارسات املنافية لقواعد املنافسة)؛
●مراقبــة مســتويات التركيــز يف األســواق وتغيراتهــا بشــكل منتظــم علــى ضــوء التقلبــات
الدورية لالقتصاد الوطني؛
●تدعيــم االتفاقــات الراميــة إلــى ضمــان اســتقرار األســعار ومســتويات اإلنتــاج ،علمــا أن
األزمــة الصحيــة شــهدت تصاعــد وتيــرة إبــرام هــذه االتفاقيــات ،حتــت إشــراف قطاعــات
وزاريــة مختلفــة ،مــن أجــل ضمــان وفــرة الســلع الغذائيــة ومعــدات احلمايــة بكميــات كافيــة
ومن دون تعسف يف األسعار؛
●حتليــل طبيعــة الــرأس املــال املهمــن يف التركيــزات االقتصاديــة املرخــص لهــا (وطنيــة أو
أجنبيــة أو مختلطــة) يف إطــار يقظــة تســاءل إعــادة تنظيــم التوزيــع اجلغــرايف والقطاعــي
ألنشطة اإلنتاج املترتبة عن عمليات جديدة لترحيل املقاوالت؛
●حتليــل "اســتراتيجيات اخلــروج مــن األزمــة" التــي وضعتهــا احلكومــة لدعــم القطاعــات التــي
تواجــه وضعيــة صعبــة ،والتحقــق مــن إمكانيــة مســاهمتها يف توســيع نطــاق التركيــزات
االقتصادية وتغيير أمناطها.
* * *
يف ظــل ســياق عاملــي خــاص ،اتســمت الديناميــة الدوريــة لألســواق بنقــط حتــول بــارزة أفضــت إلــى
اضطراب وضعية املنافسة .وقد جتسدت هذه التغيرات على مستوين اثنني:
●مســتوى يتعلــق بالتغييــرات التــي طــرأت علــى ديناميــة التركيــزات االقتصاديــة ،حيــث كان
االجتــاه نحــو تقلــص عددهــا مــع بدايــة اجلائحــة ،نظــرا للقيــود العمليــة املفروضــة بســبب
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تدابيــر احلجــر الصحــي ،وكــذا حــاالت عــدم اليقــن بشــأن الظرفيــة االقتصاديــة العامليــة.
كمــا يفســر هــذا االنخفــاض باملقاربــة "االحترازيــة" التــي تبنتهــا ســلطات املنافســة إزاء
حركيــة االتفاقــات ومشــاريع التركيــز .وأســفر االنتعــاش االقتصــادي التــي بــدأ يخيــم علــى
عــدة بلــدان ابتــداء مــن نهايــة النصــف الثانــي مــن ســنة  2020عــن تزايــد ســريع ملشــاريع
التركيــز ،الســيما بســبب عمليــة "االنتقــاء الطبيعــي" التــي أفضــت إلــى إفــاس املقــاوالت
األكثــر هشاشــة ،وتفضيــل املقــاوالت التــي أبانــت عــن مزيــد مــن املرونــة اللجــوء "لتركيــزات
اإلنقاذ"؛
●مســتوى يرتبــط بســلوك الســلطات العموميــة والصعوبــات التــي اعترضتهــا يف الفصــل بــن
ضــرورة احلفــاظ علــى فعاليــة سالســل متويــن يف ســياق اقتصــاد متباطــئ واإلبقــاء علــى
الســير الســلس للمنافســة يف األســواق .يف هــذا الصــدد ،بــدى أن تدبيــر آليــات اخلــروج مــن
األزمــة وضمــان صالبــة االنتعــاش االقتصــادي يظــان رهينــن أساســا بالتدخــل املتسلســل
واملوجه السلطات العمومية.
وقــد أفضــى االرتبــاط الوثيــق لالقتصــاد الوطنــي ببقيــة االقتصــادات العامليــة إلــى نقــل هــذه
التحــوالت العامليــة لألســواق املغربيــة ،ممــا انعكــس علــى أداءهــا وديناميتهــا التنافســية ،وعلــى
سلوك الفاعلني االقتصاديني ومستويات األسعار.
وشــكلت قطاعــات الســلع واخلدمــات األساســية أولــى القطاعــات الســوقية التــي تضــررت
باالختــاالت واالضطرابــات يف العــرض والطلــب ،إذ أدت تدابيــر احلجــر الصارمــة إلــى ارتفــاع
ضغــط الطلــب علــى العــرض ،الشــيء الــذي أرغــم احلكومــة علــى التدخــل بشــكل اســتباقي لتفــادي
أي نقص محتمل أو صعوبات يف متوين السوق.
بيــد أن القطاعــات التــي ترتكــز علــى االتصــال املباشــر مــع املســتهلكني تضــررت أكثــر مــن غيرهــا
بتدابيــر اإلغــاق ،حيــث تراجــع العــرض بشــكل كبيــر بســبب ضعــف الطلــب (قطاعــات الفندقــة
املطعمــة والنقــل وجتــارة الســلع واخلدمــات غيــر األساســية وغيرهــا) ،عــاوة علــى القطاعــات
التــي يعتمــد إنتاجهــا علــى اســتهالك وســيط يتــم تزويــده عبــر تدفقــات التجــارة الدوليــة للســلع
واخلدمات (عدة فروع متخصصة للصناعات التحويلية).
وســاهم اســتئناف النشــاط االقتصــادي باملغــرب ،عقــب التخفيــف التدريجــي للقيــود املفروضــة،
فعليــا يف التخفيــف مــن حجــم تراجــع أنشــطة القطاعــات اإلنتاجيــة الرئيســية ،غيــر أن ذلــك لــم
ميكــن القطاعــات املتضــررة مــن اســترجاع ديناميتهــا مثــل مــا كانــت عليــه قبــل األزمــة بســبب عــدم
كفاية الطلب.
وفيمــا يتعلــق بالتوجــه العــام لألســعار ،مكنــت عمليــات إعــادة التــوازن "التلقائيــة" للعــرض والطلــب
مــن توطيــد مســتويات األســعار لعــدة فئــات مــن الســلع واخلدمــات ،إال أن التدابيــر املتخــذة مــن
طــرف الســلطات العموميــة للتحكــم يف تذبــذب األســعار كانــت مصيريــة بالنســبة للمنتجــات
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األساســية .يف واقــع األمــر ،اتخــذت عــدة خطــوات اســتهدفت إمــا ضمــان اســتقرار األســعار،
الســيما مــن خــال التحكــم يف وفــرة املنتجــات ،أو احلــد مــن اضطراباتهــا عبــر مراقبــة صارمــة
لألسعار املطبقة يف األسواق والتدخل بشكل استباقي ملنع املضاربات.
إضافــة إلــى ذلــك ،حتولــت املســاعدات العموميــة املباشــرة وغيــر املباشــرة املمنوحــة للمقــاوالت
مــع بدايــة األزمــة الصحيــة آلليــات اســتهدفت مصاحبــة ومواكبــة هــذه املقــاوالت الســتئناف
أنشــطتها االقتصاديــة تدريجيــا واحلفــاظ علــى مناصــب الشــغل ،غيــر أن منــح هــذه اإلعانــات
ارتبط بحتمية توحيد قواعد السوق وتعميم مبدئي "احلياد التنافسي" و"أفقية التدابير".
يف هــذا اإلطــار ،تبــن أن آليــات املســاعدة التــي عبأتهــا احلكومــة كان الغــرض منهــا إرســاء قواعد
واضحــة وشــفافة ملنــح املســاعدات ،إال أن شــروط األهليــة الصارمــة التــي فرضتهــا أفضــت مــن
الناحيــة العمليــة إلــى أثــر انتقائــي جــرى مــن خاللــه تهميــش جــزء مــن النســيج اإلنتاجــي اعتقــد
أنه لم يتضرر كثيرا بتداعيات األزمة.
زيــادة علــى ذلــك ،ال يحظــى "عــبء إثبــات" نــوع املقــاوالت املخــول لهــا االســتفادة مــن الدعــم،
بهــدف تفــادي حــاالت "اخلطــر املعنــوي" أو التصرفــات انتهازيــة ،بنفــس القــدر مــن األهميــة الــذي
توليــه الســلطات العموميــة ملتطلبــات األمــن الصحــي ،واحلفــاظ علــى مناصــب الشــغل ،وحتقيــق
اإلقــاع االقتصــادي ،وإن كانــت جميــع التدابيــر املتخــذة تصــب يف اجتــاه خدمــة أهــداف املصلحــة
العامة.
وأخيــرا ،فــإذا كان الطابــع املؤقــت لتدابيــر املســاعدات العموميــة قــد احتــرم بالنســبة لتلــك الرامية
إلــى التخفيــف مــن تداعيــات احلجــر الصحــي ،فــإن التدابيــر األخــرى املرتبطــة بتحقيــق اإلقــاع
االقتصادي ال زالت قائمة كما أنه مقرر تنفيذها خالل سنة .2021
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أوال  -تقنني األسواق
1.نبذة عامة
حــرص مجلــس املنافســة علــى االســتمرار يف مزاولــة أنشــطته برســم  2020رغــم تداعيــات األزمــة
الصحيــة املرتبطــة بجائحــة "كوفيــد "19-التــي انعكســت علــى أنشــطة هيئــات املنافســة يف جميــع
أنحــاء العالــم ،الســيما علــى مســتوى مراقبــة التركيــزات االقتصاديــة ،حيــث أصــدر املجلــس ،يف
هذا الصدد 82 ،بني قرار ورأي.
ومتيــزت ســنة  2020أيضــا بالبــاغ الصــادر عــن الديــوان امللكــي بتاريــخ  28يوليــوز  2020الــذي
تقــرر فيــه تشــكيل جلنــة متخصصــة تتكلــف بإجــراء التحقيقــات الضروريــة لتوضيــح الوضعيــة
املتعلقــة مبلــف احملروقــات ،وذلــك تبعــا للمذكرتــن اللتــن توصــل بهمــا صاحــب اجلاللــة امللــك
محمــد الســادس نصــره اهلل مــن رئيــس مجلــس املنافســة ،وكــذا ورقــة صــادرة عــن العديــد مــن
أعضــاء املجلــس .وعهــد بهــذه اللجنــة رفــع إلــى النظــر الســامي جلاللتــه تقريــرا مفصــا عــن
املوضوع.
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بالغ الديوان امللكي الصادر يف  28يوليوز 2020
"توصــل صاحــب اجلاللــة امللــك محمــد الســادس ،نصــره اهلل ،يــوم اخلميــس  23يوليــوز  ،2020مبذكــرة
مــن رئيــس مجلــس املنافســة تتعلــق ب "قــرار املجلــس" حــول "التواطــؤات احملتملــة لشــركات احملروقــات
وجتمــع النفطيــن باملغــرب" .ويف هــذه املذكــرة ،رفــع الرئيــس إلــى النظــر الســامي جلاللــة امللــك ،محتــوى
"القــرار املعتمــد مــن طــرف اجللســة العامــة ليــوم األربعــاء  22يوليــوز مبوافقــة  12صوتــا ومعارضــة
صــوت واحــد" ،القاضــي بفــرض غرامــة ماليــة مببلــغ " 9يف املائــة مــن رقــم املعامــات الســنوي احملقــق
باملغرب" بالنسبة للموزعني الثالثة الرائدين ،ومببلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.
وتوصــل جاللــة امللــك يومــه الثالثــاء  28يوليــوز  ،2020مبذكــرة ثانيــة مــن رئيــس مجلــس املنافســة أيضــا
تهــم املوضــوع ذاتــه ،والتــي يطلــع مــن خاللهــا املعنــي باألمــر جاللــة امللــك ب "قيمــة الغرامــات املفروضــة"
علــى املوزعــن خــال اجللســة العامــة ليــوم  27يوليــوز .ومت هــذه املــرة حتديــد املبلــغ يف حــدود  8يف
املائة من رقم املعامالت السنوي دون متييز بني الشركات ،ودون أي إشارة إلى توزيع األصوات.
ومــن جهــة أخــرى ،توصــل صاحــب اجلاللــة أيضــا يــوم  28يوليــوز  2020بورقــة صــادرة عــن العديــد مــن
أعضــاء املجلــس يبــرزون مــن خاللهــا أن "تدبيــر هــذا امللــف اتســم بتجــاوزات مســطرية وممارســات مــن
طــرف الرئيــس مســت جــودة ونزاهــة القــرار الــذي اتخــذه املجلــس" .ويف هــذا الصــدد ســجل املوقعــون
التظلمات اآلتية:
●التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية املجلس،
●اللجوء اإلجباري إلى التصويت قبل إغالق باب املناقشة،
●التفسير املبتور وانتهاك املادة  39من القانون املتعلقة بحرية األسعار واملنافسة،
●غموض اإلجراء اخلاص بالتحقيق ،والذي متيز بتقاسم انتقائي للوثائق،
●عدم تلبية ملتمسات األعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج املقدمة من طرف الشركات،
●سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية.
وبالنظــر إلــى مــا ســبق ،واعتبــارا لالرتبــاك احمليــط بهــذا امللــف والنســخ املتناقضــة املقدمــة ،قــرر جاللــة
امللــك ،نصــره اهلل ،متمســكا بشــدة باســتقاللية ومصداقيــة املؤسســات وضامنــا حلســن ســير عملهــا،
تشــكيل جلنــة متخصصــة تتكلــف بإجــراء التحقيقــات الضروريــة لتوضيــح الوضعيــة وترفــع للنظــر
السامي تقريرا مفصال عن املوضوع يف أقرب أجل.
وتفضل صاحب اجلاللة بتعيني ،كأعضاء يف هذه اللجنة ،املسؤولني السامني التاليني:
●رئيسا مجلسا البرملان،
●رئيس احملكمة الدستورية،
●رئيس املجلس األعلى للحسابات،
●والي بنك املغرب،
●رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وسيضطلع األمني العام للحكومة مبهمة التنسيق".
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تغطــي حصيلــة األنشــطة ،برســم ســنة  ،2020مختلــف مجــاالت تدخــل املجلــس واختصاصاتــه،
كمــا هــي منصــوص عليهــا يف الفصــل  166مــن الدســتور ،ومقتضيــات القانــون رقــم 104.12
املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة والقانــون رقــم  20.13املتعلــق مبجلــس املنافســة والنصــوص
التطبيقيــة الصــادرة بهــذا الشــأن ،ويتعلــق األمــر مبراقبــة التركيــزات االقتصاديــة ،والبــت يف
اإلحــاالت التنازعيــة ،ودراســة طلبــات الــرأي التــي تنــدرج يف صميــم مهامــه االستشــارية ،وتتــوزع
القرارات واآلراء التي أصدرها ،يف هذا اإلطار ،على النحو التالي:
اجلدول رقم  :7القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة برسم 2020
عدد امللفات

نوع امللفات

الهيئة املكلفة بالتداول

القرارات املتعلقة بالتركيزات االقتصادية

59

اللجنة الدائمة

القرارات املتعلقة باإلحاالت التنازعية

19

اللجنة الدائمة

اآلراء

4

اجللسة العامة

املجموع

82

وتصــدرت مراقبــة عمليــات التركيــز االقتصــادي القــرارات التــي أصدرهــا املجلــس ســنة ،2020
إذ بلــغ عددهــا  59قــرارا بنســبة تعــادل  %72مــن مجمــوع القــرارات مقابــل  %28بالنســبة
لإلحاالت التنازعية واملهام االستشارية ( 19قرارا و 4آراء).
الرسم البياني رقم  :14متثيل القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة برسم  2020بالنسبة
املئوية
5%
23%

72%

اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺣﺎﻻت اﻟﺘﻨﺎزﻋﻴﺔ
اﻵراء

وجتــدر اإلشــارة ،مــن جهــة أخــرى ،إلــى أن القــرارات واآلراء الصــادرة برســم ســنة  2020تهــم
امللفــات املتوصــل بهــا ســنة  2020وكــذا امللفــات التــي مــا زالــت قيــد التحقيــق والتــي تعــود لســنوات
ســابقة ( 21ملفــا برســم  2019وملفــن يتعلقــان بفتــرة مــا قبــل نونبــر  ،2018تاريــخ إعــادة تفعيــل
مجلس املنافسة).
وقصــد التحقيــق يف امللفــات املذكــورة ،فقــد قامــت املصالــح املختصــة باملجلــس بالقيــام مبختلــف
إجــراءات التحقيــق طبقــا ألحــكام املــادة  16مــن القانــون رقــم  ،20.13واملــواد  18و 19و 20مــن
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املرســوم القاضــي بتطبيــق القانــون رقــم  104.12املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة ،شــملت عقــد
جلســات اســتماع ،وطلــب اإلمــداد مبعلومــات ،وافتحــاص األســواق املعنيــة وغيرهــا مــن إجــراءات
التحقيق.
وفيمــا يتعلــق بجلســات االســتماع ،عقــدت مصالــح التحقيــق التابعــة للمجلــس أكثــر مــن مائــة
جلســة اســتماع مــع األطــراف املعنيــة باملشــاريع املبلغــة إلــى املجلــس بغــرض دراســة ومعاجلــة
مختلــف اجلوانــب املرتبطــة بهــذه التركيــزات ،وآثارهــا علــى املنافســة يف األســواق املعنيــة (آثــار
أفقية وعمودية وتكثلية وغيرها).
وحرصــت مديريــة التحقيقــات علــى تنظيــم جميــع اجللســات باســتعمال تقنيــة املناظــرة املرئيــة
منذ اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية ،يف احترام تام للتدابير االحترازية املقررة.
إضافــة إلــى ذلــك ،دأبــت املصالــح املذكــورة علــى استشــارة هيئــات أخــرى مكلفــة باملنافســة علــى
املســتوى املقــارن أثنــاء البــت يف ملفــات التركيــز االقتصــادي العابــرة للحــدود الوطنيــة التــي جتــاوز
نطاقهــا ليشــمل هيئــات قضائيــة متعــددة ،ويتعلــق األمــر بهيئــة املنافســة الفرنســية (العمليــة
املتعلقــة بشــركة " )"Draka Filicaواملفوضيــة األوروبيــة (العمليــة املتعلقــة بشــركة "Veolia-
 ،)"Suezوهيئة املنافسة املصرية (العملية املتعلقة بشركة ".)"Careem-Uber
2.الترخيص ملشاريع التركيز االقتصادي
حتتــل مراقبــة التركيــزات االقتصاديــة حيــزا هامــا يف أنشــطة مجلــس املنافســة ،إذ متثــل %72
مــن إجمالــي القــرارات الصــادرة عنــه مبختلــف أشــكالها ،ويتبــن مــن حتليــل املعطيــات اإلحصائيــة
أن مشــاريع التركيــز االقتصــادي املرخــص لهــا ،برســم ســنة  ،2020تضمنــت التزامــات ماليــة
(مبالــغ املعامــات) مببلــغ إجمالــي قــدره  431.769,376مليــون درهــم ،خصــص منــه مبلــغ
 3.529,834مليــون درهــم إلجنــاز االســتثمارات التــي ضمــت رؤوس أمــوال مغربيــة (مــا يعــادل
 %0.82من مجموع املعامالت).
يف ســنة  ،2019بلــغ حجــم االلتزامــات املاليــة ملشــاريع التركيــز االقتصــادي ،املرخــص لهــا ،حوالــي
 897.969,9مليــون درهــم ،أي أكثــر مــن ضعــف االلتزامــات املقــررة ســنة  2020التــي تقلصــت
بسبب السياق املرتبط باألزمة الصحية.
وعالقــة باألهــداف املعلنــة مــن وراء مشــاريع التركيــز املرخــص لهــا برســم ســنة  ،2020تبــن أن
أكثــر مــن نصفهــا توخــت تنويــع األســواق وتعزيــز املواقــع التنافســية ،كمــا اســتهدفت مشــاريع
أخــرى تقويــة القــدرات التنافســية ،الســيما مــن خــال تدبيــر وإجنــاز مشــاريع مشــتركة يف مجــال
البحــث والتطويــر أو تعزيــز التخصصــات يف سلســلة القيمــة ( %27مــن املشــاريع) ،واندرجــت
مشــاريع أخــرى بنســبة أقــل ،يف ســياق األهــداف الراميــة إلــى إعــادة تركيــز النشــاط نحــو املجاالت
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االســتراتيجية أو البحــث عــن مزايــا جديــدة عــن طريــق خلــق نــوع مــن االنســجام والتكامــل بــن
األنشطة.
أ .طبيعة القرارات املتخذة يف عمليات التركيزات االقتصادية
يتضــح مــن خــال طبيعــة القــرارات الصــادرة عــن مجلــس املنافســة برســم ســنة  2020أن 59
مشروعا من مشاريع التركيز االقتصادي املرخص لها توزع على النحو اآلتي:
● 55مشــروعا رخــص لــه يف املرحلــة األولــى مــن املراقبــة وضمــن آجــل ال يتعــدى  60يومــا
ابتداء من تاريخ استكمال عناصر امللف؛
●مشروع واحد مت الترخيص له بعد إجناز دراسة معمقة بشأنه؛
●مشــروعان غيــر خاضعــن إللزاميــة التبليــغ وفقــا ملنطــوق املــادة  11مــن القانــون رقــم 104.12
املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة ،ويتعلــق األمــر بعمليــة تشــكل إعــادة هيكلــة داخليــة يف إطــار
املشــروع الــذي تقدمــت بــه شــركة " ،"Cooper Pharmaوباســتثمار داخلــي (عمليــة داخليــة
بحتــة) بالنســبة للعمليــة املتعلقــة بإحــداث منشــأة مشــتركة حتمــل اســم "Parc Eolien de
"Ghrad Jrad؛

●قــرار فريــد قضــى بصــرف النظــر عــن الدراســة املعمقــة املقــررة مــن طــرف املجلــس بعدمــا
أشــعرت أطــراف العمليــة املجلــس بســحبهما للتبليــغ ،لعــدم حتقــق الشــروط املعلقــة
( )conditions suspensivesاملتفق عليها مبقتضى عقد البيع املوقع بني األطراف.
●وجتــدر اإلشــارة إلــى أن املجلــس قــرر ،عــاوة علــى املشــاريع الســالفة الذكــر ،وبعــد دراســته
إلحــدى عمليــات التركيــز االقتصــادي ،منــح اســتثناء مــن األثــر املوقــف لعمليــة تنفيذهــا ،طبقــا
للمقتضيات املنصوص عليها يف املادة  14من القانون رقم .2104.12
اجلدول رقم  :8توزيع التركيزات االقتصادية املرخص لها يف  2020حسب طبيعة القرارات
املتخذة بشأنها
عدد امللفات املدروسة

طبيعة القرارات املتخذة
قرارات الترخيص بإجناز العمليات

56

قرارات عدم إخضاع العمليات إللزامية التبليغ

2

قرار بالتخلي عن دراسة تركيز اقتصادي

1

املجموع

59

 2قــرار مجلــس املنافســة عــدد /56ق 2020/الصــادر بتاريــخ  11محــرم  1442املوافــق لـــ  31غشــت  2020املتعلــق بطلــب احلصــول علــى االســتثناء املنصــوص
عليه يف الفقرة الثانية من املادة  14من القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة.
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الرسم البياني رقم  :15توزيع التركيزات االقتصادية املرخص لها يف  2020حسب طبيعة
القرارات املتخذة بشأنها (بالنسبة املئوية)
1,7%

3,4%

94,9%

ﻗﺮارت اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺈﳒﺎز اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻗﺮارات ﻋﺪم إﺧﻀﺎع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻹﻟﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﻗﺮارات اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ إﳒﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻌﻤﻘﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ب .تصنيف التركيزات االقتصادية املرخص لها
كشــف توزيــع القــرارات الصــادرة عــن املجلــس بشــأن طبيعــة التركيــزات االقتصاديــة املرخــص لهــا
أن تولــي املراقبــة يعــد أهــم األشــكال التــي تختارهــا املنشــآت لعملياتهــا ،إذ بلغــت نســبة امللفــات
املدروســة ،يف هــذا الشــأن %88 ،بعــدد إجمالــي بلــغ  52مشــروعا ،مــن ضمنهــا  %73تقريبــا مــن
املشــاريع التــي اســتهدفت تولــي املراقبــة احلصريــة ( 43مشــروعا مبلغــا) .ووصــل عــدد العمليــات
املرخصــة لهــا إلحــداث مقاولــة مشــتركة إلــى  6مشــاريع بنســبة ناهــزت  %10.20مــن مجمــوع
التركيزات التي جرى تبليغها للمجلس.
اجلدول رقم  :9توزيع التركيزات االقتصادية املرخص لها يف  2020حسب أصنافها
عدد امللفات املدروسة

تصنيف التركيزات االقتصادية
تولي املراقبة احلصرية

43

تولي املراقبة املشتركة

9

إحداث مقاولة مشتركة

6

إدماج الشركات

1

املجموع

59

الرسم البياني رقم  :16توزيع التركيزات االقتصادية املرخص لها يف  2020حسب أصنافها
(بالنسبة املئوية)
1,7%
10,2%
15,3%

72,9%

ﺗﻮﻟﻲ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳊﺼﺮﻳﺔ
ﺗﻮﻟﻲ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ

إﺣﺪاث ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
إدﻣﺎج اﻟﺸﺮﻛﺎت
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ت .التوزيع القطاعي للتركيزات االقتصادية
تصــدرت الصناعــات التحويليــة القطاعــات التــي شــملتها مشــاريع التركيــز االقتصــادي املرخــص
لهــا برســم الســنة املنصرمــة ،حيــث اســتحوذت لوحدهــا علــى نســبة قدرهــا  %38,9مــن مجمــوع
قــرارات الترخيــص الصــادرة عــن املجلــس .ثــم يأتــي يف املرتبــة الثانيــة قطاعــي الصحــة والعمــل
االجتماعــي بنســبة بلغــت  %12مــن مجمــوع مشــاريع التركيــز االقتصــادي التــي وصــل عددهــا إلــى
 7مشاريع.
اجلدول رقم  :10التوزيع القطاعي للتركيزات االقتصادية املرخص لها يف ( 2020بالعدد)
عدد امللفات املدروسة

تصنيف القطاعات
الصناعات التحويلية

23

الصحة والعمل االجتماعي

7

أنشطة خدماتية أخرى

7

النقل والتخزين

4

إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار ومكيفات الهواء

3

اإلعالم والتواصل

2

اإليواء واملطعمة

2

الفالحة واحلراجة والصيد البحري

2

البناء

2

النقل والتخزين وأنشطة خدماتية أخرى

1

اإلعالم والتواصل وأنشطة خدماتية أخرى

1

الصناعات التحويلية والصحة والعمل االجتماعي وأنشطة خدماتية أخرى

1

التعليم والصحة والعمل االجتماعي

1

التجارة وإصالح السيارات والدراجات النارية

1

الفنون والعروض وأنشطة ترفيهية

1

األنشطة املالية والتأمينية

1

املجموع

59

-77-

مجلس املنافسة

الرسم البياني رقم  :17التوزيع القطاعي للتركيزات االقتصادية املرخص لها يف 2020
(بالنسبة املئوية)
1,7%

1,7%

1,7% 1,7%

1,7%
1,7% 1,7%

3,4%
3,4%
3,4%
3,4%

39,0%

5,1%
11,9%

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

11,9%

6,8%

اﻹﻳﻮاء واﳌﻄﻌﻤﺔ
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وأﻧﺸﻄﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ أﺧﺮى

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
إﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﺒﺨﺎر
وﻣﻜﻴﻔﺎت اﻟﻬﻮاء
اﻟﺒﻨﺎء
اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮاﺻﻞ وأﻧﺸﻄﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ أﺧﺮى

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺘﺠﺎرة وإﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ

أﻧﺸﻄﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ أﺧﺮى
اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﻔﻼﺣﺔ واﳊﺮاﺟﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﻤﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأﻧﺸﻄﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ أﺧﺮى
اﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﺮوض وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ

ث .توزيع التركيزات االقتصادية حسب رقم املعامالت الوطني والدولي
تطبيقــا ملقتضيــات القانــون رقــم  104.12املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة ومرســومه التطبيقــي
رقــم  ،2.14.652يتخــذ تبليــغ مجلــس املنافســة مبشــاريع التركيــز االقتصــادي طابعــا إلزاميــا يف
حالة استيفاء أحد الشروط الثالثة التالية:
●إذا كان رقــم املعامــات اإلجمالــي ،دون احتســاب الرســوم ،ملجمــوع املنشــآت املعنيــة يفــوق
أو يعادل مبلغ  750مليون درهم؛
●إذا كان رقــم املعامــات اإلجمالــي العاملــي ،دون احتســاب الرســوم ،املنجــز باملغــرب مــن
طرف اثنني على األقل من املنشآت املعنية ،يفوق أو يعادل مبلغ  250مليون درهم؛
●إذا كانــت احلصــص الســوقية تفــوق نســبة  %40مــن البيــوع أو الشــراءات أو املعامــات
األخــرى يف ســوق وطنيــة للســلع أو املنتوجــات أو اخلدمــات مــن نفــس النــوع ،أو القابلــة
لالستبدال أو يف جزء مهم من السوق املذكورة طيلة السنة الفارطة.
علــى ضــوء هــذه املقتضيــات ،فــإن تقســيم عمليــات التركيــز االقتصــادي املرخــص لهــا برســم
الســنة املنصرمــة حســب رقــم املعامــات احملقــق ،يبــرز أن أكثــر مــن نصــف هذه العمليــات جتاوزت
ســقف رقــم املعامــات الوطنــي ( 250مليــون درهــم) ،فيمــا ناهــزت نســبة التركيــزات املرخــص لهــا
واملســتوفاة لشــرط جتــاوز ســقف رقــم املعامــات اإلجمالــي العاملــي احملــدد يف  750مليــون درهــم
.%90
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اجلدول رقم  :11توزيع التركيزات االقتصادية املرخص لها يف  2020حسب أسقف رقم
معامالتها
سقف رقم
املعامالت الوطني

عدد العمليات
بالنسبة املئوية

عدد العمليات

سقف رقم
املعامالت العاملي

عدد العمليات
بالنسبة املئوية

عدد العمليات

رقــم املعامــات
أقــل مــن 250
مليون درهم

29

49,2%

رقم املعامالت أقل
من  750مليون
درهم

6

10,2%

رقــم املعامــات
أكثــر مــن 250
مليون درهم

30

50,8%

رقم املعامالت
أكثر من 750
مليون درهم

53

89,8%

املجموع

59

100%

املجموع

59

100%

يتضــح مــن تقاطــع أســقف مشــاريع التركيــز االقتصــادي املطبقــة ،ســواء يف الســوق املغربيــة أو
العامليــة ،أن مــن أصــل  30عمليــة مبلغــة ،يتجــاوز رقــم معامالتهــا املنجــز يف الســوق املغربيــة ســقف
 250مليــون درهــم 26 ،منهــا قامــت بهــا أطــراف يتجــاوز رقــم معامالتهــا العاملــي مبلــغ  750مليــون
درهم.
اجلدول رقم  :12توزيع التركيزات االقتصادية املرخص لها يف  2020انطالقا من أسقف رقم
املعامالت الوطني والعاملي

سقف رقم املعامالت الوطني

سقف رقم املعامالت العاملي
سقف أكثر من  750مليون
سقف أقل من  750مليون
درهم
درهم
النسبة املئوية
العدد
النسبة املئوية
العدد
سقف أقل من 250
مليون درهم

سقف أكثر من 250
مليون درهم
املجموع

املجموع التراكمي يف 2020
املجموع العام
العدد

النسبة املئوية

2

3,39%

27

45,76%

29

49,15%

4

6,78%

26

44,07%

30

50,85%

6

10,17%

53

89,83%

59

100%

وتوصــل املجلــس بإشــعار عــن مشــروعني للتركيــز االقتصــادي لــم يتجــاوز رقــم معاملتهمــا ،املنجــز
مــن لــدن األطــراف املعنيــة يف الســوق الوطنيــة والعامليــة ،األســقف املنصــوص عليهــا يف قانــون
حريــة األســعار واملنافســة ،إال أن احلصــة الســوقية ألطــراف العمليــة جتــاوزت ســقف حصــة
الســوق احملــددة وفقــا للمعيــار املنصــوص عليــه يف املــادة  12مــن القانــون رقــم  ،104.12وجــرى
الترخيص لهما بعد افتحاص جلميع اجلوانب املرتبطة بهما.
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ج .توزيع التركيزات االقتصادية حسب مصدر رأسمال األطراف املعنية
تشــمل أغلبيــة التركيــزات االقتصاديــة ،املوزعــة حســب البلــدان األصليــة لرأســمال األطــراف
املعنيــة برســم  ،2020العمليــات املنجــزة خــارج التــراب الوطنــي بــدون مشــاركة أي شــركة مغربيــة
( %63مــن مجمــوع املشــاريع املرخصــة ،أي مــا يناهــز  37مشــروعا) بغــاف مالــي يقــدر بأزيــد
مــن  428.407,402مليــون درهــم لتمويــل هــذه املشــاريع ،الســيما يف الصناعــات التحويليــة (أكثــر
مــن نصــف العمليــات أطرافهــا ميثلــون بلــدان أجنبيــة) .ووصــل مجمــوع القــرارات الصــادرة بشــأن
العمليــات التــي تعــرف مشــاركة منشــآت خاضعــة للقانــون املغربــي وشــركات أجنبيــة إلــى 14
قرارا ،بنسبة بلغت  %24من مجموع التركيزات االقتصادية.
اجلدول رقم  :13توزيع التركيزات االقتصادية املرخص لها سنة  2020حسب مصدر رأسمال
أطرافها (بالعدد)
عدد امللفات املدروسة

توزيع العمليات
عمليات ضمت أطرافا أجنبية فقط (دون مشاركة مغربية)

37

عمليات ضمت طرفا مغربيا واحدا

14

عمليات جميع أطرافها مغربية

8

املجموع

59

الرسم البياني رقم  :18توزيع التركيزات االقتصادية املرخص لها يف  2020حسب مصدر
رأسمال أطرافها (بالنسبة املئوية)
13,6%
23,7%

62,7%

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻴﻊ أﻃﺮاﻓﻬﺎ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﻤﺖ ﻃﺮﻓﺎ ﻣﻐﺮﺑﻴﺎ واﺣﺪا
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﻤﺖ أﻃﺮاﻓﺎ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻘﻂ )دون ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ(

3.اإلحاالت
أصــدر مجلــس املنافســة ،خــال الســنة املنصرمــة 19 ،قــرارا بشــأن امللفــات ذات الصلــة باإلحاالت
التنازعيــة ،وإعمــاال ملقتضيــات املــادة األولــى مــن القانــون رقــم  20.13املنظــم لعمــل املجلــس،
يتمتــع هــذا األخيــر بصالحيــات تقريريــة يف مجــال محاربــة املمارســات املنافيــة لقواعــد املنافســة،
وميكــن أن يتوصــل بإحــاالت يف هــذا اإلطــار مــن لــدن الهيئــات املنصــوص عليهــا يف املــادة  2مــن
نفس القانون.
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أ .طبيعة القرارات املتخذة
قضــى املجلــس ،بخصــوص طبيعــة القــرارات املتخــذة برســم  ،2020بعــدم قبــول جميــع اإلحــاالت
التــي توصــل بهــا بســبب انتفــاء أهليــة التصــرف لــدى اجلهــة احمليلــة أو لعــدم انــدراج موضــوع
اإلحالة ضمن اختصاصاته.
ب .صنف اإلحاالت املتوصل بها
همــت  %74مــن اإلحــاالت التــي توصــل بهــا املجلــس وعاجلهــا اإلحــاالت التنازعيــة التــي ضمــت
أطرافــا اشــتكت مــن تصرفــات اإلدارة ،فيمــا بلغــت نســبة اإلحــاالت التــي ارتكــزت علــى قضايــا
تتعلق باالستغالل التعسفي لوضع مهمني أو منافسة غير مشروعة  %26يف املجموع.
اجلدول رقم  :14توزيع اإلحاالت حسب أصنافها
عدد امللفات املدروسة

صنف اإلحاالت
إحاالت تنازعية للمنافسة يف مواجهة اإلدارة

14

االستغالل التعسفي لوضع مهيمن

2

منافسة غير مشروعة

2

إحاالت أخرى

1

املجموع

19

الرسم البياني رقم  :19توزيع اإلحاالت حسب أصنافها (بالنسبة املئوية)
5,3%

10,5%
10,5%

73,7%

اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻬﻴﻤﻦ
إﺣﻼت أﺧﺮى

إﺣﺎﻻت ﺗﻨﺎزﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹدارة
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ

ووصــل عــدد اإلحــاالت التنازعيــة التــي أثــارت مشــاكل ذات الصلــة بالصفقــات العموميــة إلــى 12
من أصل  14إحالة توصل بها املجلس.
ت .وصف اجلهات احمليلة
تصــدرت املقــاوالت واملنظمــات املهنيــة الهيئــات التــي أحالــت ملفــات تنازعيــة علــى مجلــس
املنافسة ،وذلك بنسبة بلغت  %78,9و %10,5على التوالي.
-81-

مجلس املنافسة

اجلدول رقم  :15توزيع اإلحاالت حسب اجلهة احمليلة
عدد امللفات املدروسة

اجلهة احمليلة
املقاوالت

15

املنظمات املهنية

2

أشخاص طبيعيون

1

منظمات نقابية

1

املجموع

19

الرسم البياني رقم  :20توزيع اإلحاالت حسب اجلهة احمليلة (بالنسبة املئوية)
5,3% 5,3%

10,5%

78,9%

ﻣﻘﺎوﻻت
ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ

أﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﻮن
ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ

ث .التوزيع القطاعي لإلحاالت
همــت اإلحــاالت التــي بــت فيهــا املجلــس ،برســم  ،2020تباعــا قطــاع اخلدمــات ،وقطاعــي الصحة
والعمل االجتماعي اللذان ميثالن ،إجماليا ،أزيد من نصف املتوصل بها.
اجلدول رقم  :16التوزيع القطاعي لإلحاالت التي بت املجلس فيها سنة 2020
عدد امللفات املدروسة

قطاعات األنشطة
الصحة والعمل االجتماعي

4

اإلدارة العمومية

3

الصناعات التحويلية

2

األنشطة املالية والتأمينية

2

الصناعات التحويلية وإنتاج وتوزيع املاء والتطهير وتدبير النفايات ومحاربة التلوث

1

التعليم

1

قطاعات خدماتية أخرى

6

املجموع

19
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الرسم البياني رقم  :21التوزيع القطاعي لإلحاالت التي حسم املجلس يف مصيرها يف 2020
(بالنسبة املئوية)
5,3% 5,3%
10,5%

31,6%

10,5%
21,1%

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وإﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺎء
واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ وﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎث وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻠﻮث
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

15,8%

ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ أﺧﺮى
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

4.طلبات الرأي
أصــدر مجلــس املنافســة ،خــال الســنة املنصرمــة 4 ،قــرارات همــت طلبــات إلبــداء رأيــه بشــأنها،
مــن بينهــا رأيــان يعــود تاريــخ التوصــل بهمــا إلــى الفترة التي ســبقت إعــادة تفعيل هيئاتــه التداولية.
ويتعلق األمر بالرأي املتعلق باألداء اإللكتروني والرأي املتعلق باألدوية.
أ .طبيعة اآلراء الصادرة
بلــغ عــدد طلبــات الــرأي التــي حســم املجلــس يف مآلهــا  3آراء فقــط مــن أصــل  4طلبــات توصــل
بها ،فيما قضى بعدم قبول البت يف طلب واحد منها.
ب .صنف اآلراء الصادرة
متحــورت اآلراء الصــادرة عــن املجلــس ،بشــكل خــاص ،حــول قضايــا ذات الصلــة مببــادئ املنافســة
(ثالثة ملفات) ورأي واحد يتعلق بطلب استشارة بشأن نص تشريعي.
ت .وصف اجلهات احمليلة
توزعــت اجلهــات التــي طلبــت رأي مجلــس املنافســة علــى املنظمــات املهنيــة ،التــي تقدمــت بطلبــن
إلبــداء الــرأي ،واحلكومــة التــي تقدمــت بطلــب واحــد ،فيمــا آل صاحــب الطلــب الرابــع إلــى
منظمة نقابية.
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اجلدول رقم  :17توزيع اآلراء الصادرة يف  2020حسب اجلهة احمليلة
عدد امللفات املدروسة

اجلهة احمليلة
املنظمات املهنية

2

املنظمات النقابية

1

احلكومة

1

املجموع

4

ث .التوزيع القطاعي لآلراء الصادرة
ارتكــز رأيــان ،مــن ضمــن اآلراء الصــادرة عــن املجلــس خــال  ،2020علــى األنشــطة املاليــة
والتأمينية.
اجلدول رقم  :18التوزيع القطاعي لآلراء الصادرة يف 2020
عدد امللفات املدروسة

اجلهة احمليلة
األنشطة املالية والتأمينية

2

الصحة والعمل االجتماعي

1

أنشطة خدماتية أخرى

1

املجموع

4

5.اآلراء الصادرة عن مجلس املنافسة برسم 2020
أ .الــرأي رقــم ر 2020/1/بشــأن مشــروع قــرار لوزيــر االقتصــاد واملاليــة وإصــاح اإلدارة
القاضــي بتطبيــق بعــض أحــكام القانــون رقــم  17.99املتعلــق مبدونــة التأمينــات،
املتعلقــة بالضمــان ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  64-1مــن
نفس القانون
 .1تقدمي طلب الرأي
توصــل مجلــس املنافســة ،بتاريــخ  21نونبــر  ،2019بإحالــة مــن لــدن رئيــس احلكومــة قصــد إبــداء
رأيــه بشــأن مشــروع قــرار لوزيــر االقتصــاد واملاليــة وإصــاح اإلدارة القاضــي بتطبيــق بعــض
أحــكام القانــون رقــم  17.99املتعلــق مبدونــة التأمينــات ،املتعلقــة بالضمــان ضــد عواقــب الوقائــع
الكارثيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  1-64مــن نفــس القانــون ،ومــدى مطابقتــه ألحــكام القانــون
رقم  104.12حول حرية األسعار واملنافسة.
ويأتــي إصــدار هــذا القــرار يف إطــار املرحلــة األخيــرة مــن مسلســل تفعيــل نظــام التغطيــة عــن
عواقــب الوقائــع الكارثيــة ،احملــدث مبوجــب القانــون رقــم  ،110.14والرامــي إلــى تعويــض ضحايــا
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ليــس فقــط الكــوارث الطبيعيــة ذات الصلــة بالفيضانــات والهــزات األرضيــة وموجــات املد البحري
(تســونامي) والســيول ،وإمنــا أيضــا ضحايــا األفعــال العنيفــة لإلنســان مثــل األعمــال اإلرهابيــة
والفنت أو االضطرابات الشعبية.
وتنقسم فئات السكان التي ستستفيد من متويل نظام التغطية املشار إليه أعاله إلى فئتني:
●فئــة تأمينيــة :تتضمــن األشــخاص املتوفريــن علــى عقــود التأمــن غيــر التأمــن علــى احليــاة
(تضــم أساســا عقــود تأمــن املســؤولية املدنيــة علــى الســيارات وفقــدان االنتفــاع بالســكن
الرئيسي) مبوجبها سيتم تطبيق األقساط اإلضافية،
●فئــة مســتفيدة مــن التضامــن :تضــم األفــراد املقيمــن بالتــراب الوطنــي وغيــر املتوفريــن
على عقود التأمني.
 .2التحليل القانوني لقبول طلب الرأي
ينــدرج هــذا املشــروع يف إطــار تفعيــل مقتضيــات املرســوم رقــم  2.19.599القاضــي بتغييــر وتتميــم
املرســوم رقــم  2.18.1009بتطبيــق القانــون رقــم  17.99املتعلــق مبدونــة التأمينــات ،الــذي خــول
للســلطة احلكوميــة املكلفــة باملاليــة صالحيــة حتديــد بعــض األحــكام املتعلقــة بالضمــان ضــد
عواقــب الوقائــع الكارثيــة ،والــذي أحــدث مبقتضــى القانــون رقــم  110.14بشــأن إحــداث نظــام
لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وتغيير القانون املتعلق مبدونة التأمينات.
وانكــب املجلــس ،يف إطــار التحقــق مــن مــدى انســجام طلــب الــرأي ،املذكــور أعــاه ،مــع مهامــه
واختصاصاتــه احملــددة مبوجــب القانــون رقــم  20.13ومرســومه التطبيقــي ،علــى دراســة جميــع
جوانبه وحيثياته وحتليلها قانونيا من حيث الشكل واملضمون.
علــى مســتوى الشــكل :قــام املجلــس بدراســة وحتليــل هــذا طلــب الــرأي احملــال عليــه ،واملتعلــق
مبــدى تــاؤم مشــروع القــرار التنظيمــي الســالف الذكــر مــع أحــكام القانــون رقــم  104.12املتعلــق
بحريــة األســعار واملنافســة ،يف إطــار مزاولتــه الختصاصاتــه االستشــارية املنصــوص عليهــا يف
املادة  7من القانون رقم  ،20.13وبالتالي يعد هذا الطلب مقبوال من حيث الشكل.
علــى مســتوى املضمــون :جتــدر اإلشــارة ،يف البدايــة ،إلــى أن قطــاع التأمينــات خضــع للتحريــر
التــام منــذ  6يوليــوز  ،2006حيــث لــم تعــد أقســاط التأمــن مدرجــة ،منــذ هــذا التاريــخ ،ضمــن
قائمــة الســلع واملنتوجــات واخلدمــات املنظمــة أســعارها ،عمــا بأحــكام الفقرتــن 2و 3مــن املــادة
 83من القانون القدمي رقم  06.99املتعلق بحرية األسعار واملنافسة.
وتبعــا لذلــك ،فــإن األقســاط واالشــتراكات ذات الصلــة بإعمــال الضمــان ضــد عواقــب الوقائــع
الكارثيــة ،وكــذا نســب العمولــة برســم عــرض عمليــات التأمــن املتعلقــة بهــذا الضمــان أصبحــت
حرة وخاضعة ملبدأ املنافسة احلرة.
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إال أن هامــش هــذه احلريــة بــدأ يف التقلــص ابتــداء مــن تاريــخ  25غشــت  ،2016ومت ذلــك دون
استشــارة مجلــس املنافســة مســبقا وبشــكل إلزامــي كمــا هــي منصــوص عليهــا يف املــادة مــن
القانون رقم  20.13املشــار إليه أعاله ،وعمل املشــرع على إدراج حتديد األقســاط أو االشــتراكات
املتعلقــة بتغطيــة عواقــب الوقائــع الكارثيــة ،ونســبة العمولــة برســم عــرض عمليات التأمــن املتعلقة
بالضمــان ضــد هــذه العواقــب علــى النحــو املنصــوص عليــه يف املــادة  2 - 248مــن القانــون رقــم
 17.99املتعلق مبدونة التأمينات والتي تنص على ما يلي:
"بالرغــم مــن كل األحــكام التشــريعية والتنظيميــة املخالفــة ،حتــدد بنــص تنظيمــي ،باقتــراح مــن
الهيئــة ،األقســاط أو االشــتراكات املتعلقــة بالضمــان ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة املنصــوص
عليــه يف املــادة  1-64أعــاه وكــذا نســب العمولــة برســم عــرض عمليــات التأمــن املتعلقــة بهــذا
الضمان".
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن مشــروع القــرار احملــال علــى املجلــس ينــدرج يف إطــار تطبيــق مقتضيــات
املــادة الســالفة الذكــر .ويتضــح مــن حتليــل مضامينــه أن الغــرض منــه يتمثــل يف حتديــد قيمــة
األقســاط واالشــتراكات ونســب العمولــة التــي سيشــرع يف تطبيقهــا إزاء التأمــن ضــد عواقــب
الوقائــع الكارثيــة ،علمــا أن مبــدأ حتديــد هــذه األقســاط بنــص تنظيمــي منصــوص عليــه مبقتضــى
القانــون رقــم  .17.99وبالتالــي ،فــإن هــذ القانــون يشــكل اســتثناء ســابقا ملبــدأ حريــة األســعار
فيمــا يخــص حتديــد األقســاط واالشــتراكات ونســب العمولــة املطبقــة يف مجــال التأمــن ضــد
عواقب الوقائع الكارثية.
عــاوة علــى ذلــك ،ورغــم مــن أن القانــون الســالف الذكــر مت اســتصدار دون طلــب رأي مجلــس
املنافســة ،يف ظــل غيــاب تركيبتــه القانونيــة آنــذاك ،إال أن مشــروع القــرار احملــال عليــه ،واملنشــور
باجلريــدة الرســمية بتاريــخ  4جمــادى األولــى  1449املوافــق ﻟ  30دجنبــر  ،2019اكتفــى فقــط
بتحديد قيمة املبالغ املشار إليها أعاله.
وعليــه ،يعتبــر املجلــس أن إدراج الضمــان ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة وعلميــات التأمني املتعلقة
بــه ضمــن قائمــة الســلع واملنتوجــات واخلدمــات املنظمــة أســعارها قــد حســم بشــأنه مبقتضــى
القانــون رقــم  110.14وبالتالــي ،فمشــروع القــرار احملــال عليــه مــن لــدن احلكومــة ال يســتلزم
إصدار رأيه بشأنه.
ب .الــرأي رقــم ر 2020/2/بشــأن اإلحالــة الــواردة مــن لــدن وزيــر االقتصــاد واملاليــة
وإصالح اإلدارة املتعلقة بتنظيم أسعار املطهرات الكحولية والكمامات الواقية
 .1تقدمي طلب الرأي
توصــل مجلــس املنافســة بطلــب رأي مــن لــدن وزيــر االقتصــاد واملاليــة وإصــاح اإلدارة ،املــؤرخ يف
 18رجــب  1441املوافــق ﻟ  13مــارس  ،2020واملتعلــق بتنظيــم أســعار املطهــرات الكحوليــة
والكمامات الواقية.
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وينــدرج هــذا الطلــب يف إطــار تطبيــق أحــكام املــادة  4مــن القانــون رقــم  104.12املتعلــق بحريــة
األسعار واملنافسة التي تنص على ما يلي:
"ال حتــول أحــكام املادتــن 2و 3أعــاه دون إمكانيــة قيــام اإلدارة ،بعــد استشــارة مجلــس املنافســة،
باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة ضــد ارتفــاع أو انخفــاض فاحــش يف األســعار تعللــه ظــروف اســتثنائية أو
كارثــة عامــة أو وضعيــة غيــر عاديــة بشــكل واضــح يف الســوق بقطــاع معــن .وال يجــوز أن تزيــد
مــدة تطبيــق التدابيــر املذكــورة علــى ســتة ( )6أشــهر قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة مــن طــرف
اإلدارة".
 .2حتليل طلب الرأي
تطبيقــا ملقتضيــات املــادة  4مــن املرســوم رقــم  2.14.652الصــادر يف  8صفــر  1436املوافــق لفــاحت
دجنبــر  2014القاضــي بتطبيــق القانــون رقــم  104.12املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة التــي
تنص على ما يلي:
"تتــم استشــارة مجلــس املنافســة املنصــوص عليهــا يف املادتــن  3و 4مــن القانــون املشــار إليــه
أعــاه رقــم  104.12مــن طــرف رئيــس احلكومــة أو الســلطة احلكوميــة املفوضــة مــن لدنــه لهــذا
الغــرض .يجــب أن يدلــي مجلــس املنافســة برأيــه داخــل أجــل أقصــاه شــهران إذا تعلــق األمــر
بتحديــد أســعار يف إطــار أحــكام املــادة  3مــن القانــون رقــم  104.12الســالف الذكــر .ويخفــض هــذا
األجــل إلــى شــهر واحــد إذا تعلــق األمــر باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة يف إطــار أحــكام املــادة  4مــن
القانــون املذكــور .غيــر أنــه إذا تعلــق األمــر بحــاالت اســتثنائية تســتدعي تدخــا اســتعجاليا ،يجــوز
لرئيــس احلكومــة أو الســلطة احلكوميــة املفوضــة مــن لدنــه لهــذا الغــرض أن يطلــب مــن مجلــس
املنافســة اإلدالء برأيــه داخــل أجــل أقصــر حتــدد مدتــه يف رســالة اإلحالــة املوجهــة إلــى املجلــس
املذكور".
ويف الواقــع ،ينــدرج تقنــن األســعار بجميــع أشــكاله (حتديــد احلــد األدنــى واألقصــى للســعر
وتســقيف الهوامــش وغيرهــا) ضمــن اختصاصــات احلكومة شــريطة التقيد باملقتضيــات القانونية
اجلــاري بهــا العمــل ،ونــص القانــون رقــم  104.12املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة علــى مبــدأ
حريــة األســعار مــع الترخيــص للحكومــة بعــدم التقيــد بهــذا الشــرط بصفــة اســتثنائية يف بعــض
احلاالت التي يحددها القانون.
وتهــدف االستشــارة ،التــي التمســها وزيــر االقتصــاد واملاليــة وإصــاح اإلدارة مــن مجلس املنافســة،
إلــى تقييــم مــدى مالءمــة قــرار تنظيــم أســعار املطهــرات الكحوليــة والكمامــات الواقيــة ،الــذي
تعتــزم احلكومــة اتخــاذه ،مــع مقتضيــات املــادة  4مــن القانــون رقــم  ،104.12التــي تنــص علــى
استيفاء شرطني أساسيني لهذا الغرض وهما:
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●وقوع ارتفاع أو انخفاض فاحش يف األسعار؛
●تعليــل هــذا االرتفــاع أو االنخفــاض الفاحــش باالعتبــارات احملــددة بصفــة حصريــة يف املــادة
 4املشار إليها أعاله.
ويستشــف مــن حتليــل مضمــون طلــب الــرأي واملعطيــات املوضوعيــة للســوق وجــود مضاربــة يف
أســعار املنتوجــن املذكوريــن بســبب ارتفــاع الطلــب الوطنــي والدولــي عليهمــا جــراء تفشــي حائجــة
"كوفيد ."19-وبالتالي ،فقد مت استيفاء الشرط األول املنصوص عليه يف املادة  4أعاله.
وقــد حــدد املشــروع ،بصفــة حصريــة وليــس علــى ســبيل االســتدالل ،األســباب التــي تشــرعن
اللجــوء إلــى التدابيــر املؤقتــة املنصــوص عليهــا يف املــادة املذكــورة ،واملتمثلــة يف ( )1ظــروف
استثنائية و( )2كارثة عامة و( )3وضعية غير عادية بشكل واضح للسوق يف قطاع معني.
وميكــن تعريــف الظــروف االســتثنائية علــى أنهــا أحــداث عاديــة وغيــر متوقعــة مــن شــأنها املســاس
بوضعيــة الســوق ،مــا يتطلــب التدخــل الفــوري للســلطات العموميــة بغيــة وضــع حــد ألي مسلســل
تضخمي كخصاص يف املواد أو ارتفاع فاحش يف أسعارها.
كمــا ميكــن تعريــف الكارثــة العامــة علــى أنهــا أي حــدث ذي أصــل طبيعــي أو إنســاني يتســم بطابــع
اخلطورة القصوى االستثنائية واحلدة غير املتوقعة من شأنه أن يفضي إلى خسائر فادحة.
ومراعــاة للســياق الوطنــي والدولــي املرتبــط بتفشــي جائحــة "كوفيــد ،"-19الــذي انتقــل مــن صفــة
وبــاء إلــى جائحــة حســب وصــف منظمــة الصحــة العامليــة بتاريــخ  11مــارس  ،2020واعتبــارا
للخســائر البشــرية واملاديــة الوخيمــة الناجمــة عــن هــذه اجلائحــة ،فقــد مت اســتيفاء أيضــا الشــرط
الثاني املنصوص عليه يف املادة  4أعاله.
ويــروم اإلجــراء ،الــذي اتخذتــه احلكومــة بشــأن تنظيــم أســعار املطهــرات الكحوليــة والكمامــات
الواقيــة ،وضــع حــد للمضاربــات الناجتــة عــن ارتفــاع الطلــب الوطنــي والدولــي علــى هاذيــن
املنتوجــن ،وذلــك يف ســياق التدابيــر االحترازيــة املعتمــدة مــن لــدن الســلطات العموميــة للحــد مــن
تفشي جائحة "كوفيد."19-
وبالتالــي ،قــرر مجلــس املنافســة قبــول طلــب الــرأي احملــال عليــه مــن لــدن وزيــر االقتصــاد واملاليــة
وإصــاح اإلدارة بشــأن تنظيــم أســعار املطهــرات الكحوليــة والكمامــات الواقيــة نظــرا الســتيفائه
الشــروط القانونيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  4مــن القانــون رقــم  104.12املتعلق بحرية األســعار
واملنافســة وأوصــى ،يف هــذا الصــدد ،باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة لتنظيــم أســعار هذيــن املنتوجــن ملــدة
ال تتعدى ستة ( )6أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
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ت .الــرأي رقــم ر 2020/3/املتعلــق بوضعيــة املنافســة يف ســوق األداء عن بعد بواســطة
البطاقة البنكية
توصــل مجلــس املنافســة خــال شــتنبر  ،2013بطلــب مــن لــدن الفيدراليــة الوطنيــة للتجــارة
اإللكترونية تطلب فيه رأيه بشأن وضعية املنافسة يف سوق التجارة اإللكترونية باملغرب.
 .1خالصات مجلس املنافسة
خلــص مجلــس املنافســة ،بعــد دراســته لطلــب الــرأي احملــال عليــه ،إلــى أن ســوق األداء عــن بعــد
يتســم بعــدة عراقيــل حتــول دون ولــوج متنافســن جــدد إليــه ،وتنقســم هــذه املثبطــات إلــى عوائــق
تنظيميــة واحترازيــة (مســطرة اإلشــهاد قصــد مكافحــة أشــكال الغــش واالحتيــال وضمــان حمايــة
املعطيــات ذات الطابــع الشــخصي) وعوائــق بنيويــة وتقنيــة ،ومــن وجهــة نظــر تنافســية ،تعــد
تصرفــات الفاعلــن يف هــذه الســوق ،التــي تعيــق دخــول متنافســن جــدد ،أبــرز املظاهــر التــي تبعث
علــى القلــق ،حيــث يعمــد هــؤالء ،علــى ســبيل املثــال ،إلــى عرقلــة الولــوج إلــى أنظمــة األداء التــي
ميكــن أن ينتــج عنــه اســتغالل تعســفي لوضــع مهيمــن ،الســيما إذا كانــت هــذه التصرفــات صــادرة
عن شبكة تهيمن على قطاع األداء.
وتدفــع العناصــر احمليطــة بطلــب الــرأي املشــار إليــه أعــاه ،التــي قام املجلــس بدارســتها وحتليلها،
إلــى االعتقــاد بــأن املركــز النقــدي البنكــي يتمتــع ،إلــى حــدود اليــوم ،بوضــع مهيمــن للغايــة يف ســوق
األداء عــن بعــد (ســوقي الشــراء وتوفيــر خدمــة األداء) ،وال يشــكل هــذا الوضــع ســلوكا مدانــا بحــد
ذاتــه .وحــده االســتغالل التعســفي لهــذه القــوة الســوقية قــد يشــكل ممارســة منافيــة للمنافســة،
مثــل احتمــال اللجــوء إلــى ممارســات إقصائيــة تعســفية تــروم ثنــي أو تأخيــر دخــول متنافســن
محتملــن للســوق أو إزاحــة أطــراف متنافســة علــى غــرار مؤسســات األداء غيــر البنكيــة ،كفــرض
مســاطر ال تضمــن التنافــس الشــريف واحتمــال اســتغالل الوضــع املهيمــن بشــكل تعســفي ،مــا
يفضي إلى حتمل التجار املعاملني مع شبكة األنترنيت لنسب عموالت باهضة.
وعمــل بنــك املغــرب ،علــى ضــوء هــذه العناصــر ،علــى خلــق الظــروف املواتيــة والضامنــة لشــروط
املنافســة احلــرة والفعالــة يف ســوق األداء عــن بعــد ،غيــر أن هــذه الشــروط ال ميكــن أن تعطــي
أكلهــا دون تغييــر ســلوك واســتراتيجيات املركــز النقــدي البنكــي وتكييفهــا مــع الواقــع القانونــي
واملؤسســاتي يف هــذا املجــال وبالتالــي ،تقــع علــى الفاعــل التاريخــي مســؤولية خاصــة بعــدم نهــج
أي ســلوك يهــدف إلــى اإلخــال مببــادئ املنافســة الفعالــة يف ســوق األداء عــن بعــد بواســطة
البطاقــة البنكيــة علــى حســاب مصلحــة املقــاوالت واملســتهلكني املتعاملــن مــع شــبكة األنترنيــت،
ومتكــن هــؤالء مــن االســتفادة مــن أكبــر قــدر ممكــن مــن املنافســة عــن طريــق تطبيــق أســعار
منخفضة وحتقيق جودة عالية باإلضافة إلى خدمات جديدة وأكثر فعالية لألداء.
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 .2توصيات مجلس املنافسة
عمــل املجلــس ،بعــد دراســة معمقــة جلميــع اإلشــكاليات احمليطــة بامللــف ،واطالعــه علــى املبــادرات
املبدعــة التــي أطلقهــا بنــك املغــرب يف هــذا املجــال وإحاطتــه بالتطويــر املتأخــر لبالدنــا قصــد
النهــوض بقطــاع التجــارة اإللكترونيــة ،وأخــذا بعــن االعتبــار حالــة الطــوارئ الصحيــة ،وبعــد
االســتماع إلــى األطــراف املتدخلــة ،بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،يف ســوق األداء عــن بعــد،
(عمــل) علــى بلــورة رأي يتضمــن مجموعــة مــن التوصيــات الراميــة إلــى النهــوض بوضعية املنافســة
يف ســوق األداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة ،وضمــان تكافؤ الفــرص إزاء الفعل االقتصادي
بــن التجــار املتعاملــن مــع شــبكة األنترنيــت ،وعلــى نحــو يعــود بالنفــع علــى املســتهلكني املتســوقني
عــن بعــد .وســتمكن هــذه التدابيــر جميــع األطــراف مــن االســتفادة مــن هامــش واســع للدخــول إلــى
السوق ،وتوسيع شبكة مؤسسات األداء غير البنكية.
وتــروم هــذه التوصيــات وضــع حــد للعراقــل التــي حتــول دون تطويــر قطــاع التجــارة اإللكترونيــة
باملغرب وجعله أكثر تنافسية وفعالية وتطلعا للمستقبل ،وترتكز على احملاور التالية:
 1.2ضمــان املســاواة يف التعامــل مــع مؤسســات األداء البنكيــة وغيــر البنكيــة ،قصــد متكينهــا
مــن الولــوج املنصــف والعــادل إلــى مدخــات الســوق وبنياتــه التحتيــة الضروريــة ملزاولــة
أنشطة األداء؛
 2.2وضــع حــد حلالــة تنــازع املصالــح التــي يوجــد فيهــا املركــز النقــدي البنكــي فيمــا يتعلــق
مبنــح املوافقــة بغيــة تذليــل العقبــات التــي حتــول دون توســيع نطــاق نشــاط مؤسســات األداء
غير البنكية املعتمدة؛
 3.2تعزيــز قــدرات التاجــر اإللكترونــي التفاوضيــة ،إذ يــرى املجلــس أنــه مــن الضــروري رفــع
القيــود املفروضــة حاليــا علــى التجــار إزاء االختيــار احلــر للفاعــل املــراد التعامــل معــه،
والــذي ســيمكنهم مــن االختيــار بــكل حريــة بــن التعامــل مــع املركــز النقــدي البنكــي ،احملتكــر
لنشــاط الشــراء وتوفيــر خدمــة األداء (عقــد موحــد) أو التوجــه إلــى مؤسســات األداء
اجلديدة غير البنكية املعتمدة من قبل بنك املغرب؛
 4.2الســهر علــى ضمــان شــفافية تســعيرة خدمــات األداء عــن بعــد عبــر إعــام املســتهلكني
بالتكلفــة التــي ســيتحملها التاجــر مقابــل اســتعمال خدمــة األداء أو معاجلتهــا أو همــا معــا،
وعلــى نحــو يســهم يف الكشــف عــن التكلفــة احلقيقيــة خلدمــات األداء عــن بعــد وضمــان
عدم التالعب بها لفائدة التجار واملستهلكني على حد سواء؛
 5.2تكييــف مســتويات نســبة عمولــة التبــادل مــع اخلدمــة املقدمــة مــن قبــل بنــك املغــرب ،إذ
يوصي املجلس يف هذا الصدد باتخاذ التدابير التالية:
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	-ربــط طــرق حتديــد نســب عمولــة التبــادل مبعاييــر موضوعيــة حتتســب علــى أســاس
اخلدمات املقدمة من قبل البنك ،السيما فيما يتعلق بضمان سالمة عمليات األداء،
	-احتســاب العمولــة بطريقــة تعكــس الفوائــد التــي ســيجنيها التجــار مــن خــال اعتمــاد
هذه الطريقة،
	-إضفــاء نــوع مــن الشــفافية علــى قواعــد حتديــد العمولــة وتبريرهــا قصــد متكــن
املســتهلكني املتعاملــن مــع شــبكة األنترنيــت مــن درء أي خطــر متعلــق بتضخيــم الفواتيــر
أثنــاء األداء بواســطة البطاقــة البنكيــة ،علــى اعتبــار أن هــذه العمــوالت ســتتم فوترتهــا
ضمنيا يف األخير على املستهلكني.
 6.2ضمــان تــوازن بــن متطلبــات ســامة األداء واملتطلبــات املتعلقــة باحلفــاظ علــى النظــام
العــام التنافســي ،ورهــن ذلــك بشــرط ضمــان املصلحــة العامــة واحتــرام مبــدأي الضــرورة
والتناسب؛
 7.2إرســاء دعائــم املنافســة احلــرة بــن جميــع الفاعلــن يف قطــاع تســليم وتوصيــل الطلبــات
مــن خــال إعــادة النظــر يف الوضــع االحتــكاري لبريــد املغــرب وإحــداث نظــام شــفاف
وشامل لتمويل اخلدمات البريدية؛
 8.2ضمــان املنافســة الشــريفة والنزيهــة بــن التجــار العاملــن يف القطــاع املهيــكل ونظرائهــم
يف القطــاع غيــر املهيــكل عــن طريــق ( )1تعزيــز التنســيق بــن مختــف الفاعلــن املعنيــن بهــذه
اإلشــكالية قصــد احلــد مــن الزحــف الواســع للقطــاع غيــر املهيــكل واحليلولــة دون اكتســاحه
لســوق التجــارة اإللكترونيــة وعــدم املســاس ،بالتالــي ،مببــادئ املنافســة احلــرة والنزيهــة يف
هــذه الســوق و( )2توســيع نطــاق املراقبــة املنتظمــة التــي ميارســها جتــار القطــاع املهيــكل
على أقرانهم يف القطاع غير املهيكل؛
 9.2إعــادة ضبــط تــوازن الســوق الوطنيــة لإلعالنــات علــى األنترنيــت يف مواجهــة عمالقــة
الشــبكة الرقميــة ( Googleو Appleو Facebookو )Amazonقصــد صيانــة املنظومــة
الوطنيــة املتعلقــة باإلعالنــات عــن بعــد وحمايتهــا ضــد الضغــوط التــي متارســها عليهــا
كبريــات املنصــات الرقميــة ،الســيما محــرك البحــث " "Googleوموقــع التواصــل االجتماعي
" "Facebookاللــذان يحظيــان مبعاملــة تفضيليــة مــن لــدن أصحــاب اإلعالنــات لدرايتهمــا
باهتمامات املستهلكني وقدرتهما على استهداف فئات أكثر؛
 10.2التســريع مــن وتيــرة نشــر قــرارات منــح االعتمــاد ملؤسســات األداء يف اجلريــدة الرســمية،
حيــث يوصــي املجلــس ،اعترافــا منــه باجلهــود احلقيقيــة التــي تبذلهــا مصالــح األمانــة
العامــة للحكومــة ،بالتتبــع الدائــم لعمليــات نشــر قــرارات منــح االعتمــاد ملؤسســات األداء يف
اجلريــدة الرســمية والتســريع مــن نســقها .ونظــرا لطبيعــة نشــاط مؤسســات األداء غيــر
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البنكيــة وأخــذا بعــن االعتبــار التدفــق الســريع للمعامــات يف عصــر الثــورة الرقميــة ،يشــكل
النشــر الســريع لقــرارات منــح االعتمــاد الســالفة الذكــر عامــا يســهم يف تعزيــز مكاســب
الفاعلــن ،وحتســن اخلدمــات عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة ،وتكريــس عدالتهــا
وفعاليتهــا ،والعمــل علــى تعزيــز تصنيــف املغــرب ضمــن البلــدان ذات أنظمــة اقتصاديــة
مماثلة.
ث .الرأي رقم ر 2020/4/حول وضعية املنافسة يف سوق األدوية باملغرب.
 .1تقدمي عام لطلب الرأي
توصــل مجلــس املنافســة ،بتاريــخ  19مــارس  ،2013بطلــــب مــــن املنظمــــة الدميقراطيــــة للصحــــة
إلبــداء رأيــــه بشــــأن وضعيـــة ســـوق األدويــة .ويأتــي هــذا الطلــب ضمــن ســياق عــام أضحــــى فيــــه
قطــــاع الصحــــة ،الســيما ســــوق األدويــة ،رهانــا اقتصاديــا واجتماعيــا يحــــدد معالــــم املســــتقبل
لبالدنــا .وهو ما اتضح جليا من خالل التداعيات التي خلفتها جائحة "كوفيد "-19ومتطلباتها.
 .2التحليل االقتصادي لسوق األدوية
يســـتند التحليــــل االقتصــادي لســــوق األدويــة إلـــى ثالثــة محـــاور أساســـية تتمثــــل فــــي العــــرض
املقــدم ،وطلــب األدوية ،وطرق توزيعهـا.
 .1.2سوق األدوية الوطنية
يتســم قطــاع الصحــة الوطنيــة بضعــف التمويــل العمومــي ومشــاركة األســر يف حتمــل نفقاتــه
بنسب عالية .وســــجل إجمالي النفقــــات املخصصــــة لقطــــاع الصحــــة باملغــــرب تطــورا هامــا ،إذ
انتقلــت مــن  15مليــار درهــم خالل موســم  1997/1998إلــى  60مليــار درهــم سنة .2017
ومتثــــل هــــذه النفقــــات حوالــــي  %5,7مــــن الناتــــج الداخلــــي اخلــام الوطنــــي ،فيمــا تبلــغ نســبة
النفقــــات املخصصــــة لالستهالك الطبــــي مــــا يناهــــز  %88مــن مجمــوع النفقــات الصحيــة ،أي
مــا يعــادل مبلــغ  1.498درهمــا لــكل فــرد.
ورغـــم اجلهـــود املبذولـــة لتحســـن التمويـــل املخصـــص لقطـاع الصحـــة ،إال أن امليزانيـة املرصـودة
لـه تظـل متوسـطة وال تسـتجيب لتوجهـات منظمـة الصحـة العامليـة التـي توصـي بتخصيـص %10
من الناتـــج الداخلـــي اخلـــام لقطـــاع الصحـــة (يبلغ املعـــدل املنخفـــض مـــن الناتـــج الداخلـــي اخلـــام
 %1,0فيمـا ينحصـر أعلـى معـدل فـي .)%20,8
وتتــوزع النفقــات الوطنيــة املخصصــة لقطــاع الصحــة ،حســب مصــدر متويلهــا ،علــى الشــكل
التالي:
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●النفقات التي تتحملها األسر 29 :مليار درهم ؛
●النفقات التي تتحملها الدولة 15,5 :مليار درهم ؛
●النفقات التي يتحملها نظام التأمني اإلجباري األساسي عن املرض 14 :مليار درهم؛
●نفقــات أخــرى (يف إطــار التعــاون الدولــي أو التــي يتحملهــا املشــغلون وغيرهــم) 1,3 :مليــار
درهم.
يتبيـن مـن خـالل حتليـل هذه املعطيـات أن نسـبة النفقـات التـي تتحملهـا األسر تناهـز %48,36
والتي تعكـــس ،إلـــى حـــد بعيـــد ،املتوســـط العاملـي احملـدد فـي نسـبة  %25حسـب منظمـة الصحـة
العامليـــة .وبالتالـــي ،فهـــي تشـــكل عبئـــا ثقيال علـــى السـكان ،السيما الذيـــن يعانـون مـن الهشاشـة،
وتؤثـر بشـكل واسـع علـى مسـتوى استهالك األدوية.
 .2.2حتليل بنية العرض والطلب
كشــف حتليــل بنيــة العــرض يف ســوق األدويــة الوطنيــة ،انطالقــا مــن عناصــر اإلنتــاج واالســتيراد
لتلبيــة احلاجيــات الوطنيــة ،أن هــذا القطــاع يشــــكل نشــــاطا اقتصاديــــا حيويــــا ،إذ ال تتجلــــى
أهميتــه فــي حجــم رقــم املعامالت الــذي يحققـه أو فـي مناصـب الشـغل املباشـرة وغيـر املباشـرة
التـــي يســـاهم فـــي خلقهـــا فحســـب ،وإمنـــا تكمـن أيضـا فـــي دوره االستراتيجي فـي احلفـاظ علـى
صحـة املواطنيـن وضمـان رفاهيتهـم.
وتتســـم الصناعـــة الدوائيـــة املغربيـــة أيضـــا بتواجـــد شـــركات وطنيـة ومتعــــددة اجلنســيات تتخــذ
مــــن املغــــرب مقــــرا لهــــا ويبلــغ عددهــا  51مؤسســة .وتســــاهم هــــذه الصناعــــة فــــي تشــــغيل
 50.000شــــخص وتوفيــــر  12.000منصـــب شـــغل ،وضمـــان نسـبة تأطيـر تصـل إلـى  .%30كمـا
حقـــق القطـــاع رقـــم معامــات بلــغ  16مليــار درهــم يف  ،2019مســاهما بذلــك بنســبة  %1,5يف
النــاجت الداخلــي اخلــام الوطنــي ،ونســبة  %5,2يف النــاجت الداخلــي اخلــام الصناعــي ،وخلــق قيمــة
مضافة سنوية تناهز  4,6مليار درهم.
زيـــادة علـــى ذلـــك ،يســـاهم القطـــاع فـــي ضـــخ حوالـي  0,5مليـار درهـم مـــن الضرائـب فـي خزينـة
الدولـة ،ويبلـغ حجـم مسـاهمته فـي الصـادرات حوالـي  1,2مليـار درهـم .كمـا يسـتثمر سـنويا مـا
بيـــن  700و 800مليـــون درهـــم فـــي هـــذا امليــــدان (علــــى امتــــداد الســــنوات اخلمســة األخيرة).
ويعمــل القطــاع ،حســب وزارة الصحــة واجلمعيــة املغربيــة للصناعــات الصيدليــة ،علــى ســد
اخلصــاص مــن األدويــة علــى الصعيــد الوطنــي ،يشــمل تصنيــع األدويــة محليــا بنســبة %60
واستيرادها بنسبة .%40
وتســتجيب الصناعــة الدوائيــة املغربيــة للمعاييــر الدوليــة الضامنــة جلودتهــا ،وتصنــف ضمــن
املنطقــة األوروبيــة (معاييــر االحتــاد األوروبــي ومنظمــة الصحــة العامليــة ذات الصلــة باملمارســات
التصنيعيــة الســليمة ،وكــذا معاييــر املجلــس الدولــي لتنســيق املتطلبــات التقنيــة للمســتحضرات
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الصيدالنيــة لالســتخدام البشــري ومنظمــة املعاييــر الدوليــة) .وعليــه ،يصنــف املغــرب ضمــن
البلدان الرائدة يف مجال صناعة األدوية على صعيد القارة اإلفريقية.
مــن جهــة أخــرى ،ســجل ســوق األدويــة يف القطــاع اخلــاص ،الــذي يظــل األهــم علــى الصعيــد
الوطنــي ،معــدل منــو ســنوي بلــغ يف املتوســط  %8خــال اخلمــس الســنوات األخيــرة ،ومحققــا
رقم معامالت وصل إلى  12,8مليار درهم سنة .2019
وعالقــة باالســتيراد والتصديــر ،تكتســي األدويــة املســتوردة باملغــرب أهميــة بالغــة تفــوق مثيالتهــا
املصــدرة ،إذ متثــل مــا يناهــز  %40مــن الطلــب الوطنــي ،وتنعكــس هــذه الوضعيــة علــى امليــزان
التجاري الوطني الذي سجل عجزا بلغ  5,3مليار درهم يف .2019
أمــا فيمــا يخــص بنيــة الطلــب ،فقــد كشــف التحليــل الــذي قــام بــه مجلــس املنافســة أن ســوق
األدويــة الوطنيــة يبقــى صغيــر احلجــم (حوالــي  36,2مليــون شــخص) ،وتعانــي مــن ضعــف القــدرة
الشــرائية ومحدوديــة التمويــل العمومــي املخصــص لهــا ،وتبلــغ حصــة ســوق األدويــة باملغــرب 16
مليــار درهــم ،وينقســم الطلــب عليهــا إلــى فئتــن :فئــة تشــمل احلاجيــات املعبــر عنهــا مــن قبــل
القطــاع اخلــاص ،املتمثــل أســاس يف الصيدليــات واملصحــات اخلاصــة ،وتصــل إلــى  ،%80وفئــة
تعكــس احلاجيــات املعبــر عنهــا مــن قبــل مؤسســات الرعايــة الصحيــة العموميــة (املستشــفيات
العمومية واملراكز االستشفائية اجلامعية واملستشفيات العسكرية) وتبلغ .%20
ويقــوم قطــاع األدويــة باملغــرب بتصديــر حوالــي  %11مــن اإلنتــاج الوطنــي ،غيــر أنــه ورغــم
اإلمكانيــات الوطنيــة التــي تتوفــر عليهــا الصناعــة الدوائيــة الوطنيــة ذات الصلــة بقــدرات اإلنتــاج
واملراتــب العليــا التــي حتتلهــا مــن حيــث اجلــودة ،إال أن صادراتهــا شــهدت تغييــرا ضئيــا حــال دون
تعويض االرتفاع املستمر للواردات.
ويف الشــق املتعلــق بالتوزيــع ،تــوزع األدويــة علــى الصعيــد الوطنــي اعتمــادا علــى قناتــن ،تتمثــل
األولــى ،وهــي الســائدة بنســبة تناهــز  %84مــن األدويــة املســوقة ،يف املوزعــن باجلملــة ،الذيــن
يقومــون بدورهــم بتمويــن الصيدليــات باألدويــة بغيــة وضعهــا رهــن إشــارة املســتهلكني .أمــا القنــاة
الثانيــة فتحتــل مرتبــة ثانويــة وتتجلــى يف تخصيــص املؤسســات الصيدليــة الصناعيــة لنســبة %10
مــن األدويــة توجــه مباشــرة إلــى املصحــات اخلاصــة واملستشــفيات العموميــة ،فيمــا يــؤول الباقــي
( %6من السوق) مباشرة إلى الصيدليات عن طريق املختبر.
 .3حتليل وضعية املنافسة يف سوق األدوية
ال تعتبر ســـوق األدوية ســـوقا عاديـــة تخضـــع لقواعـــد العـــرض والطلـــب ومبـــادئ املنافسـة احلـرة،
فهـي تتسـم بتدخـل الدولـة عبـر سـن تشـريعات صارمـة للغايـة مـن أجـل تقنينهـا ،وحمايـة صحـة
املواطنيـن باعتبارهـا خدمـة عموميـة ،وضمـان الولـوج إلـى األدوية بأسـعار معقولـة .غير أن ذلك
ال مينع من تطبيق قواعد قانون املنافسة يف هذا امليدان.
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عملــــت احلكومــــة ،يف الوقــت ذاتــه ،علــــى وضــــع عــــدة سياســــات عموميــــة ذات الصلــــة بســــوق
األدويــة قصــــد حتســــن الولــــوج إلــــى األدويــة والنهـــوض بالصناعـــة الدوائيـــة ،وكشــف حتليــل
السياســة احلاليــة املعمــول بهــا يف هــذا امليــدان عــن طابعهــا التجزيئــي وافتقارهــا إلــى رؤيــة
شاملة ومنسجمة.
كل هـــذه الســـمات تشـــير إلـــى أن الطلـــب علـــى مســـتوى ســـوق األدوية ال ميـــارس دوره الطبيعـــي
باعتبـاره رافعـة أساسـية لضمـان انسـيابية العمليـة التنافسـية ،إذ يتسـم بقلـة املرونـة علـى مسـتوى
األسعار ،وتتحمـــل صناديـــق الرعايـــة الصحيـــة القســـط الكبيـــر مـــن نفقـــات األدوية عالوة علـــى
ذلـــك ،يعتبــر الطلــب مشـــتقا علـــى اعتبـــار أن املريـــض ال يتقـــدم بطلـــب مباشـــر للحصـــول علـــى
األدوية ،إمنـــا يدلـــي بوصفـــة طبيـــة أوصـــى بهـــا الطبيـــب املعالـــج ،وبالتالـــي فاألمر يتعلـــق بســـوق
الوصفـات الطبيـة.
ويجــب أن تكــون هــذه األدويــة ،ســواء كانــت مصنـــعة محليــا أو مســـتوردة أو موجهــة للتصديــر،
موضـــوع إذن مســـلم مـــن قبـــل وزارة الصحـــة ،قبـــل تســـويقه أو توزيعـــه ســـواء باملجـــان أو مبقابـل،
باجلملـة أو بالتقسـيط.
وقــد ســـاهم إصــاح نظـــام منـــح اإلذن بالعـــرض فـــي الســـوق ســـنة  ،2015مقارنـــة مـــع النظـــام
الســـابق ،فـــي حتســـن شـــروط منـــح اإلذن عبـــر توحيـد الوثائـق املطلوبـــة ،وحتديـد جدولـة زمنيـة
لدراســـة الطلـــب ومنـــح اإلذن ،ما قد يساهم ،حســـب املهنييـــن ،فـــي إضفـــاء مزيـــد مـــن الشـــفافية
مبناسـبة دراسـة طلبـات احلصـول علـى اإلذن.
بيـــد أن هـــذا النظـــام اجلديـــد لـــم يحقـــق نتائـج ملموسـة علـى مسـتوى النهـوض باآلليات املعتمـدة
فـــي منـــح اإلذن املشـــار إليـــه أعـــاه ،إذ ســـجلت معطيـــات وزارة الصحـــة املتعلقـــة بســـنوات 2016
و 2017و 2018انخفاضـــا ملحوظـــا فـــي تســـليم األذون بنسبة ناهزت  %51مـــا بيـــن ســـنتي 2016
و.2018
ويتبيـــن مـــن حتليـــل هذه املعطيـــات أن إصالح نظـــام منـــح اإلذن بالعـــرض فـــي الســـوق لـــم يفض
إلى حتقيـــق النتائـــج املرجـــوة ،علـــى الرغـــم مـــن أنـــه يشـكل آليـة أساســـية وال محيـد عنهـا لتعزيـز
شـروط ممارسـة املنافسـة بيـن املختبرات.
عالوة علـى مـا سـبق ،تسـتغرق آجـال احلصـول علـى اإلذن بالعـرض فـي السـوق ،حسـب املهنييـن،
أوقاتـــا طويلـــة جـــدا (تتـــراوح عمليـــا مـــا بيـــن  24و 36شـــهرا) .وعلى الرغم من اإلصالحات التي
شــهدها إال أنــه ال يــزال يؤثــر علــى الولــوج إلــى األدويــة ،مــا ينعكــس ســلبا علــى مســتويات األســعار
املطبقــة املتعلقــة باألدويــة ،ويحــد ،بشــكل ملمــوس ،مــن ممارســة املنافســة بــن املؤسســات
الصناعية.

-95-

مجلس املنافسة

فضــا عــن ذلــك ،يحتـــاج مهنيـــو الصحـــة ،الراغبـــون فـــي مزاولـــة نشـــاطهم فـــي ســـوق األدويــة،
واملكلفـون بإنتـاج وتوزيـع األدوية باجلملـة والتقسـيط ،إلـى احلصـول علـى ترخيـص ملزاولـة مهنـة
الصيدلـــة واســتغاللها .ويتســم هــذا النظــام بطابعــه التفريقــي بــن مختلــف الهيئــات املؤمنــة،
ويشكل عائقا أمام دخول متنافسني إلى سوق األدوية.
زيــادة علــى ذلــك ،تعــد حمايــة بــراءة االختــراع عنصــرا ملزمــا لســوق األدويــة ،ويشــكل عائقــا يحــول
دون تســهيل ولوج املواطنني إلى األدوية .ويتعيـــن علـــى املغـــرب اســتغالل االســتثناءات املنصـــوص
عليهـــا فـــي هـــذا النظـــام ،السيما املتعلقـة بحمايـــة الصحـة العموميـة ومكافحـة بعـض املمارسـات
التـي تسـتغل نظـام احلمايـة لتحقيـق أهـداف أخـرى.
يف الواقــع ،تتوفــر الصناعــة الدوائيــة الوطنيــة علــى إمكانيــات هامــة يف مجــال اإلنتــاج ،إذ يبلــغ
حجــم االســتثمارات التــي تنجزهــا ســنويا أكثــر مــن  800مليــون درهــم ،وتســاهم يف إنتــاج سلســلة
واســعة مــن املنتجــات الصحيــة (حوالــي  7394دواء) .وتتســـم هـــذه الصناعـــة بتواجـــد مختبـــرات
وطنيـــة ودوليـــة ســـاعدت يف تطوير الصناعة احمللية لألدوية املبتكرة واجلنيســـة علـــى حـــد ســـواء
قصـــد حتســـن الولـــوج إلـــى العالجات .وتســـاهم يف ســـد حوالـــي  %60مـــن الطلب الوطني علـــى
األدوية.
وتظهـر مؤشـرات النسـيج الصناعـي تراجـع القـدرات اإلنتاجية للمؤسسـات الصناعيـة علـى عـدة
مسـتويات علـى الرغـم مـن السياسـات االستباقية التـي تنهجهـا الدولـة فـي هـذا املجـال .وبالتالـي،
فـــإن نســـبة اإلنتاج احمللـــي مـــن األدوية ال تـــكاد تتجـــاوز  %60مـــن حاجيـــات الســـوق ،فـــي حيـــن
بلغـــت  %80فـــي الســـنوات الفارطـــة ،كمـــا أن االجتاهات احلاليـــة غيـــر كافيـــة لتطويـــر التصنيـــع
احمللـــي الـــذي يســـجل منـــوا ســـنويا ال يتجـــاوز  %6فـي املتوسـط ،فيمـــا تبلـغ نسـبة منـو الـواردات
مـــن األدوية  .%11إضافـــة إلـــى ذلـــك ،ســـجلت الصـــادرات مـــن األدوية ركـــودا بلـــغ  %5مـــن رقـــم
املعامالت املنجـز مـع االعتماد الشـبه مطلـق علـى املـواد اخلـام املسـتوردة مـن الصيـن والهنـد.
ويتضـــح مـــن خالل هـــذه الوضعيـــة أن الصناعـــة الدوائيـــة الوطنيـة تعانـي مـن عـدة معيقـات حتـد
مـــن تطويرهـــا ومـــن توفيـــر أجـــواء املنافســـة بيـــن املختبـــرات ،كمـــا حتـــرم املغـــرب مـــن االستغالل
األمثــل لإلمكانيــات التـــي يتوفـــر عليهـــا للتموقــــع كرائــــد فــــي مجــــال األدويــة بإفريقيــــا (بلــدان
".)"Pharmering
باملــوازاة مــع ذلــك ،يســجل ضعــف يف مســتوى اســتهالك األدويــة مــن قبــل املواطــن املغربــي ،مــا
يحــول دون حتســن الولــوج إليهــا ،وتتضافــر عــدة عوامــل ســاهمت يف تدنــي هــذا املســتوى ،يأتــي
يف املقــام األول ضعــف القــدرة الشــرائية للمواطنــن املغاربــة ،ويأتــي يف املقــام الثانــي نظــام
التغطيــة الصحيــة الــذي وإن كان قــد ســاهم يف زيــادة معــدل اســتهالك األدويــة منــذ دخولــه حيــز
التنفيــذ يف  ،2006إال أنــه لــم يســتوف بعــد الشــروط الكاملــة لتعميمــه ،إذ ال يغطــي ســوى %68,8
من السكان على الصعيد الوطني.
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وتعتبــر الطلبيــات العموميــة عامــا يحــول دون النهــوض باملنافســة بــن املختبــرات علــى النحــو
األمثــل ،وحتســن ولــوج املواطنــن إليهــا .ويظهــر حتليــل ســوق األدويــة ،بشــكل عــام ،أن هــذه
األخيــرة تتســم بعــدم التركيــز نظــرا لتقاســمهما بــن مجموعــة مــن املختبــرات .وال ميتلــك املختبــر
األول ( )Sothemaســوى  %11مــن حصــص الســوق مــن حيــث قيمتهــا .غيــر أن هــذا االســتنتاج
يجــب أن ينظــر إليــه بشــكل نســبي ومراعــاة ،بالتالــي ،تقســيم الســوق حســب الفئــات العالجيــة
قصــد تقييــم وضعيــة كل مؤسســة صيدليــة صناعيــة بنــاء علــى نــوع األدويــة التــي تصنعهــا
واألمراض التي تعاجلها.
 .4توصيات استراتيجية وعملية
أصــدر مجلــس املنافســة مجموعــة مــن املقترحــات والتدابيــر تهــدف إلــى إصــاح وحتســن شــروط
ممارســة املنافســة يف ســوق األدويــة الوطنيــة ،وترتكــز علــى أربعــة توصيات اســتراتيجية وأساســية
تتمثل يف:
 1.4إرسـاء دعائـم منظومـة وطنيـة فعالـة لتدبيـر سـوق األدوية ،معـززة بصناعـة دوائيـة قويـة
ومنظوم ــة وطني ــة لالبتكار والتكوي ــن املالئم ف ــي ه ــذا املج ــال حتظ ــى ب ــدور محـوري ،ويكمـن
الغـــرض مـــن إحـــداث هـــذه املنظومـــة فـــي تأهيـــل قـــدرات بالدنا الذاتيـة قصـــد إيجـاد حـل
ملشـكل تأميـن متويـن الســوق الداخليــة باألدوية واألجهزة الطبيــة بأســعار مناســبة وجــودة
عاليــة ،وبشــكل يتقاطــع مــع الواقــع واألولويات الوبائيـة للمواطنيـن ،وحتقيقا لهذه الغاية،
يوصــي املجلــس بوضــع سياســة صناعيــة دوائيــة طموحــة مــن شــأنها تلبيــة حاجيــات الســوق
احملليــة مــن األدويــة والعمــل علــى تصديرهــا إلــى اخلــارج ،الســيما القــارة اإلفريقيــة ،وينبغي
أن ترتكــز هــذه السياســة علــى إرســاء بيئــة قانونيــة مســتقرة وقابلــة لالستشــراف بهــدف
جــذب االســتثمارات يف قطــاع األدويــة مــن جهــة ،وعلــى سياســة إنتاجيــة دقيقــة وواضحــة
املعالــم يف إطــار التعــاون الوثيــق بــن الهيئــات املكلفــة بالصحــة واملؤسســات الصناعيــة
قصــد توجيــه الصناعــات نحــو اجلزيئــات والتكنولوجيــا املــراد تطويرهــا وتعميمهــا يف
مجموع التراب الوطني من جهة أخرى؛
 2.4إعادة حتديد كيفيات تقنني األدوية ،من خالل:
●التســريع مــن وتيــرة إحــداث الوكالــة الوطنيــة لألدويــة واألجهــزة الطبيــة وإســنادها
مهام إعداد األرضية ملشروع املرصد الوطني ملنتجات األدوية واألجهزة الطبية؛
●إعـــادة النظــــر فــــي النظــام األساســي احلالــي للوكالــــة الوطنيــــة للتأميــــن الصحــــي
عبــــر تخويلهــــا اســتقاللية حقيقيــــة فــــي تدبيـــر شـــؤونها ،وإجــراء إصــاح جــذري
إلطارها القانوني وحكامتها.
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 3.4إجــراء إصــاح عميــق لإلطــار القانونــي املنظــم لســوق األدويــة عبــر جتويــد النصــوص
التشريعية الرئيسية التالية:
●مراجعــــة القانــــون رقــــم  17.04املتعلــــق مبدونــــة األدويــة والصيدلــــة ،الســيما فــــي
الشــــق املتعلــــق بنظــــام منــــح الترخيــــص ملختلــــف الفاعليــــن للولــــوج إلــــى الســــوق،
وتبســيط مســاطر ولــوج الــدواء اجلنيــس للســوق؛
●مراجعـــة املراســـيم التطبيقيـــة للقانـــون السـالف الذكـر ،السيما اجلوانـب ذات الصلـة
مبنـــح اإلذن بالعـــرض فـــي الســـوق ،وحتديـــد األســعار ،ونشـــر اإلعالنــات املتعلقـــة
باألدوية ،وغيرهـا؛
●إعــــداد النصــــوص التطبيقيــــة لنفــــس القانــــون ،واملتعلقــــة باليقظــــة الدوائيــــة
واحلمالت التفتيشــية للمؤسســات الصيدليــة الصناعيــة وغيرهــا؛
●إعــداد النصــوص التطبيقيــة للقانــون رقــم  28.13املتعلــق بحمايــة األشــخاص
املشاركني يف األبحاث البيوطبية؛
●مراجعـــة القانـــون رقـــم  65.00مبثابـــة مدونـــة التغطيـــة الصحيـــة األساســية قصـــد
تعزيـــز اســتقاللية الوكالـــة الوطنيـــة للتأميـــن الصحـــي ،وتخويلهـــا مهـــام وصالحيات
جديدة.
 4.4تطويــر آليــات جديــدة لتحســن وضعيــة املنافســة يف ســوق األدويــة ،ويوصــي املجلــس ،يف
هذا اإلطار ،باتخاذ التدابير التالية:
●ضمــان ولــوج املواطنــن إلــى األدويــة يف جميــع جوانبــه املاديــة واجلغرافيــة واملاليــة عــن
طريــق تعميــم التغطيــة الصحيــة جلميــع الشــرائح املجتمعيــة وإعــادة النظر يف مرســوم
حتديد أسعار األدوية؛
●السهر على ضمان جودة األدوية املقدمة للمستهلكني من خالل العمـــل علـــى تفعيـــل
القوانيـن التنظيميـة اجلـاري بهــا العمــل ،واشــتراط إجنــاز دراســات التكافــؤ احليــوي
بالنســــبة جلميــــع األدوية اخلاضعــــة للتجــــارب السريرية ،والرفــــع مــــن مســتوى أداء
الهيئــات املكلفــة مبراقبــة جــودة األدوية ،ونذكــر بالتحديــد املختبــر الوطنــي ملراقبـة
األدوية؛
●حتويــل األذون املمنوحــة للعــرض يف الســوق إلــى أداة لتعزيــز املنافســة بــن املختبــرات
عبــر رقمنــة وحتســن مســاطر تســجيل ومنــح اإلذن بالعــرض يف الســوق ،وتقليــص
اآلجــال املطلوبــة لدارســة امللفــات ذات الصلــة ،وإضفــاء مزيــد مــن الشــفافية يف
معاجلتها؛
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●معاجلــة إشــكالية إرجــاع مصاريــف األدويــة مــن خــال تخويــل الوكالــة الوطنيــة للتأمني
الصحــي حـــق الدراســـة التلقائيـــة مللفـــات األدويــة التــي تقــدم فائـــدة عالجيــة هامـــة
قصـد القبـول بإدراجهـا ضمـن قائمـة األدوية املقبـول إرجـاع مصاريفهـا ،ما سيمكنها
مــن التفــاوض مباشــــرة مــــع املختبــــرات بشــــأن التعويــــض عــــن مصاريـــف األدويــة،
الســيما األدويــة املكلفـــة أو األدويــة التـــي تشـــهد وضعيـــة احتـــكار ،فضــا عــن إعـــادة
النظـــر فـــي منهجيـــة عمـــل جلنتـــي الشـــفافية والتقييـــم االقتصــادي واملالـــي للمـــواد
الطبيـــة املكلفتيـــن بتوســـيع نطــــاق األدوية املقبــــول إرجــاع مصاريفهــــا ،والشـروع فـي
إعـــادة التقييـــم الشـــامل لقائمـــة األدويــة املقبـــول إرجـــاع مصاريفهـــا قصـــد ضمـــان
اخلدمـــة الطبيـــة التـــي تقدمهـــا وحتســـينها ،ودراســـة فوائدهـــا العالجية ومسـاهمتها
فـــي حتســـن جـــودة الرعايـــة املقدمـــة .ويوصــى أيضــا باعتمـــاد "التعريفـــة اجلزافيـــة
املتعلقـة باملسـؤولية"؛
●اعتماد سياســة فعالة وناجعة لتحســن وضعية األدوية اجلنيســة من خالل التســريع
مــن نســق تســجيل األدويــة اجلنيســة واألدويــة احليويــة املماثلــة لألدويــة املرجعيــة
اخلاضعة لالحتكار ،واعتمـــاد مســـاطر لإلســراع فـــي معاجلـــة امللفـــات املقدمـــة مـــن
قبـــل املؤسســـات الصيدليـــة الصناعيـــة التـــي تقـوم بعـرض أول دواء جنيـس أو مماثـل
حيـــوي فـــي الســـوق ،مـــع توفيـــر إمكانيـــة إجنـــاز املراقبـــة بعـــد احلصـــول علـــى اإلذن
بالعـــرض فـــي الســـوق ،وشـــروع الســـلطات العموميـــة فـــي اإلدراج التلقائـــي لألدويــة
اجلنيسـة ضمن قائمة األدوية املقبـول إرجاع مصاريفها ومراقبتها؛
●إعــادة النظــر يف طــرق حتديــد أســعار األدويــة عبــر إرســاء آليــات مالئمــة لتســهيل
التفــاوض بشــأن حتديــد أســعار األدويــة عبــر نهــج مقاربــة تقييميــة تســتند إلــى
النجاعــة الطبيــة واالقتصاديــة وتطويــر املنافســة بــن مختلــف املؤسســات الصيدليــة
الصناعيــة ،باإلضافــة إلــى إعــادة النظــر يف قائمــة البلدان املرجعيــة احملددة مبقتضى
مرســوم حتديــد أســعار األدويــة ،وتخويــل الســلطات العموميــة إمكانية مراجعة أســعار
األدويــة ،وتوحيــد املســاطر الثالثــة املعمــول يف مجــال منــح اإلذن بالعــرض يف الســوق
وضمــان التقائيتهــا ،وحتديــد أســعار األدويــة والتعويــض عنهــا ،وتشــكيل جلنــة ليقظــة
االستراتيجية؛
●إعــادة النظــر يف النمــوذج االقتصــادي للصيادلــة بشــكل يجعــل أربــاح الصيدلــي غيــر
مرهونــة أساســا مببيعــات األدويــة مــع القيــام مبراجعــة جذريــة ملهــام الصيادلــة قصــد
متكينهــم مــن مصــادر جديــدة لتحســن املداخيــل وتقليــص ربطها باملبيعــات ،وتخويلهم
حــق تأســيس تعاونيــات بــن أقرانهــم مــن أجــل االســتفادة مــن املزايــا التجاريــة ذات
الصلة بعمليات الشراء املنجزة بشكل جماعي؛
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●تعميــم وتقنــن اتفاقيــات الثالــث املــؤدي وجعلهــا أكثــر فعاليــة قصــد تســهيل ولــوج
املواطنــن إلــى األدويــة مــن أجــل تفــادي أداء املؤمــن لــه للتســبيق عــن املصاريــف وأداء
القسط الذي ال تتحمله الهيئة املدبرة التابع لها فقط؛
●تأطير العالقة بني األطباء واملختبرات وتتبعها قصـــد وضــــع حـــد حلاالت تضـــارب
املصالـــح بــن األطبــاء واملؤسســات الصيدليــة الصناعيــة ،وذلـــك عبـــر إلـــزام األطبــاء
واملختبـــرات بالتصريـــح مبختلـــف الفوائـــد التـــي يتوصلـــون بهـــا ،واألنشــطة التـــي
تتحملهـا املؤسسـة الصناعيـة ،وحتديـد سـقف النفقـات املصروفـة؛
●إعــادة النظــر يف النظــام اجلبائــي اجلــاري بــه العمــل يف ســوق األدويــة الرامــي إلــى
تخفيــض أســعار بيــع األدويــة للعمــوم وتســهيل ولــوج املواطنــن إليهــا ،الســيما بالنســبة
للفئات األكثر هشاشة.
ثانيا  -أنشطة الهيئات التداولية
1.اجللسة العامة
تطبيقــا ملقتضيــات املادتــن  9و 13مــن القانــون رقــم  20.13املتعلــق مبجلــس املنافســة ،تتألــف
اجللســة العامــة مــن الرئيــس وأربعــة نــواب للرئيــس وثمانيــة أعضــاء مستشــارين ومنــدوب
احلكومة ،الذي يحضر جلسات املجلس بصفة استشارية.
وتفعيــا ملقتضيــات املــادة  19مــن النظــام الداخلــي للمجلــس ،يشــارك األمــن العــام يف اجتماعــات
اجللســة العامــة دون صــوت تقريــري ،فيمــا تنــص املــادة  20مــن نفــس النظــام علــى أنــه ،وتطبيقــا
ألحــكام املــادة  14املشــار إليهــا أعــاه" ،يعقــد املجلــس جلســاته العامــة علــى األقــل أربــع مــرات يف
الســنة ،وذلــك يــوم اخلميــس األخيــر مــن أشــهر فبرايــر ويونيــو وأكتوبــر ودجنبــر مــن نفــس الســنة
املدنية".
وعقــد املجلــس ،خــال ســنة  ،2020أربــع دورات عاديــة جللســته العامــة ،ودورة واحــدة انعقــدت
بصفة استثنائية.
أ .الدورة العادية اخلامسة
عقــد مجلــس املنافســة ،يــوم  17فبرايــر  ،2020الــدورة العاديــة اخلامســة التــي خصصت للدراســة
واملصادقــة علــى اخلطــوط العريضــة للتقريــر الســنوي برســم  ،2019الــذي ينجــزه املجلــس كل
ســنة ،قبــل  30يونيــو" ،ويرفعــه رئيســه إلــى جاللــة امللــك ،ويوجهــه إلــى رئيــس احلكومــة ،ويقدمــه
أمــام كل مــن مجلســي البرملــان " ،وذلــك طبقــا ملقتضيــات املادتــن  23و 24مــن القانــون رقــم
 20.13املتعلق مبجلس املنافسة.
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وجــرى خــال هــذه الــدورة االطــاع علــى مــدى تقــدم معاجلــة اإلحــاالت ذات الصلــة بوضعيــة
املنافســة يف قطاعــي احملروقــات الســائلة وصباغــة املبانــي ،ودراســة مشــروع تركيــز اقتصــادي
يهم شركتي " "Uberو" "Careemويتعلق بالتطبيقات اإللكترونية خلدمات النقل اخلاص.
ب .الدورة العادية السادسة املنعقدة بصفة استثنائية
انعقــدت الــدورة العاديــة السادســة بصفــة اســتثنائية ،وعبــر تقنيــة املناظــرة املرئيــة ،يــوم 20
رمضــان  1441املوافــق ﻟ  14مــاي  ،2020عمــا مبقتضيــات املــادة  14مــن القانــون رقــم ،20.13
واملادتني من  19إلى  27من النظام الداخلي ،السيما الفقرة األخيرة من املادة .20
وقــد خصصــت هــذه اجللســة لتقــدمي ومناقشــة مشــروع التقريــر الســنوي برســم  2019واملصادقــة
عليــه ،واملنجــز طبقــا ألحــكام املــادة  23مــن القانــون رقــم  20.13الســالف الذكــر ،ويتطــرق إلــى
وضعيــة املنافســة علــى الصعيــد الوطنــي برســم  ،2019وحصيلــة األنشــطة التــي قــام بهــا املجلــس
خالل نفس السنة.
كمــا مت خــال هــذه الــدورة ،تقــدمي مشــروع رأي مجلــس املنافســة املتعلــق بوضعيــة املنافســة يف
ســوق األداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة ومناقشــته واملصادقــة عليه .ويتعلق هذا املشــروع،
الــذي جــاء بنــاء علــى طلــب تقدمــت بــه الفيدراليــة الوطنيــة للتجــارة اإللكترونيــة ،مبســألتني
أساسيتني تثيران إشكاليات ذات الصلة بقانون املنافسة ،وتتمثالن يف:
●شروط ولوج مقدمي خدمة األداء إلى سوق األداء عن بعد بواسطة البطاقة البنكية؛
●تعريفــة خدمــات األداء يف هــذه الســوق ،مبــا يتيــح إمكانيــة تقنــن نســبة العمولــة املطبقــة
على "ممتهني التجارة اإللكترونية" عند كل أداء عن بعد بواسطة البطاقة البنكية.
ت .الدورة العادية السابعة
عقــد مجلــس املنافســة ،يــوم  25يونيــو  2020وعبــر تقنيــة املناظــرة املرئيــة ،الــدورة العاديــة
الســابعة التــي خصصــت لتقــدمي ومناقشــة مشــروع رأي املجلــس بشــأن وضعيــة املنافســة يف ســوق
األدوية باملغرب واملصادقة عليه ،والدراسة واملصادقة على مشروع تعديل نظامه الداخلي.
ويقــدم مشــروع الــرأي الســالف الذكــر ،املصــادق عليــه باإلجمــاع ،حملــة عــن وضعيــة ســوق األدويــة
باملغــرب اســتنادا إلــى ثالثــة محــاور رئيســية ،تتمثــل يف حتديــد دور الفاعلــن يف هــذا املجــال،
وحتليــل بنيتــي العــرض والطلــب ،وحتليــل وضعيــة املنافســة يف ذات الســوق ،كمــا يتضمــن مجموعة
مــن التوصيــات مــن شــأنها املســاهمة يف حتســن شــروط ممارســة املنافســة يف ســوق األدويــة
الوطنية.
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وجــرى ،خــال نفــس الــدورة ،تكليــف الفــروع التابعــة للمجلــس مبواصلــة العمــل املتعلــق بتعديــل
النظــام الداخلــي قصــد بلــورة املقترحــات املناســبة يف املوضــوع واملصادقــة عليهــا يف دورة يوليــوز،
كمــا متيــزت هــذه الــدورة بعــرض نســخة أوليــة مــن النشــرة اإلخباريــة للمجلــس ،واالطــاع علــى
مدى تقدم معاجلة اإلحالة ذات الصلة مبلف احملروقات والدراسة املتعلقة باستطالع الرأي.
ث .الدورة العادية الثامنة
انعقــدت الــدورة العاديــة الثامنــة ،بواســطة تقنيــة املناظــرة املرئيــة ،يــوم األربعــاء  11ربيــع الثانــي
 1442املوافــق ﻟ  28أكتوبــر  ،2020وخصصــت لتقــدمي ودراســة مشــروع ميزانيــة املجلــس برســم
 ،2021عمــا بأحــكام املــادة  14مــن القانــون رقــم  ،20.13واملــواد مــن  19إلــى  27مــن النظــام
الداخلي.
وتأتــي دراســة مشــروع امليزانيــة ،الــذي مت إعــداده وفقــا ملقاربــة تشــاركية ،يف إطــار تفعيل املشــاريع
املبرمجــة يف مخطــط عمــل املجلــس االســتراتيجي للفتــرة املمتــدة مــن  2019إلــى  ،2023وقــد
متــت علــى مســتواه مراعــاة املتطلبــات احلاليــة واملســتقبلية لكافــة املديريــات التابعــة للمجلــس،
إضافــة إلــى تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن اجتماعــات جلنــة التتبــع واإلشــراف علــى مخطــط
العمل االستراتيجي.
ويهــدف املشــروع إلــى حتســن أداء هيئــات املجلــس يف مجــال تقنــن وضبط املنافســة يف األســواق،
وتأهيــل قــدرات املجلــس كمؤسســة دســتورية تســهر علــى تطبيــق مبــادئ احلكامــة املســؤولة
والشفافية والفعالية.
ج .الدورة العادية التاسعة
انعقــدت الــدورة العاديــة التاســعة يــوم  30دجنبــر  ،2020وتضمــن جــدول أعمالهــا تقــدمي النســخة
اجلديــدة ملشــروع امليزانيــة برســم  2021واملصادقــة عليــه ،ويشــمل حصيلــة األنشــطة املنجــزة
خــال ســنة  2020ومخطــط العمــل املزمــع تنفيــذه ســنة  ،2021كمــا جــرى ،خــال نفــس الــدورة،
دراسة مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس.
1.اللجنة الدائمة
تفعيــا ألحــكام املــادة  28مــن النظــام الداخلــي للمجلــس القاضــي بتطبيــق مقتضيــات املــادة 14
من القانون رقم  ،20.13تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس وأربعة نواب للرئيس.
وتتولــى هــذه اللجنــة إجنــاز األعمــال التحضيريــة الجتماعــات اجللســة العامــة ،والتــداول يف
مشــاريع التركيــز االقتصــادي ،وعــدم متابعــة اإلجــراءات ،والقــرارات املثبتــة للتنــازل ،وقبــول
اإلحــاالت وطلبــات الــرأي ،كمــا تتولــى دراســة امللفــات احملالــة عليهــا مــن لــدن الرئيــس واجللســة
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العامــة ،وبلــغ عــدد االجتماعــات التــي عقدتهــا اللجنــة الدائمــة خــال الســنة املنصرمــة 33
اجتماعا.
ومتحــورت أشــغال اجتماعــات اللجنــة الدائمــة أساســا حــول الدراســة واملصادقــة علــى قــرارات
التركيــز االقتصــادي وجــرى ،يف هــذا الصــدد ،التــداول يف  59قــرارا واملصادقــة علــى الــرأي رقــم
ر 2020/2/املتعلــق باإلحالــة التــي توصــل بهــا املجلــس مــن لــدن وزيــر االقتصــاد واملاليــة وإصــاح
اإلدارة املتعلــق بتنظيــم أســعار املطهــرات الكحوليــة والكمامــات الواقيــة .إضافــة إلــى ذلــك ،ســاهم
أعضــاء اللجنــة يف إثــراء وإغنــاء ورشــات العمــل والنــدوات الوطنيــة واملؤمتــرات الدوليــة املنظمــة
من لدن املجلس ،كما تداولة يف  19قرار يف املجال التنازعي.
2.الفروع
تنــص املــادة  34مــن النظــام الداخلــي للمجلــس علــى أنــه ،تطبيقــا ألحــكام املــادة  14مــن القانــون
رقــم  20.13واملادتــن  4و 5مــن املرســوم رقــم  2.15.109الصــادر يف  16شــعبان  1436املوافــق
ﻟ  4يونيــو  2014بتطبيــق القانــون رقــم  20.13املتعلــق مبجلــس املنافســة ،حتــدث فــروع يتــرأس
كل واحــد منهــا أحــد نــواب الرئيــس ،وتنــاط بهــا مهمــة البــت يف امللفــات احملالــة عليهــا مــن لــدن
الرئيس واجللسة العامة واللجنة الدائمة.
أ .الفرع املكلف باالتفاقات
عقــد الفــرع املكلــف باالتفاقــات ،خــال ســنة  ،2020مــا مجموعــه  37اجتماعــا ،قــام خاللهــا
مبراجعــة النظــام الداخلــي للمجلــس بغيــة اقتــراح التعديــات مــن شــأنها الرفــع مــن مســتوى أداء
الهيئــات التداوليــة للمجلــس ،وكــذا مراجعــة التقريــر الســنوي برســم  2019وإبــداء رأيــه بشــأن
صيغته النهائية.
وفيمــا يخــص التحليــات القطاعيــة ،تــدارس الفــرع عــدة قطاعــات لهــا تأثيــر علــى القــدرة
الشــرائية للمواطنــن ،وتنافســية املقــاوالت ،وتأمــن متويــن الســوق الداخليــة مبــواد التجهيــز
واالستهالك واملواد األولية االستراتيجية لالقتصاد الوطني.
وتضمنــت األنشــطة األخــرى التــي قــام بهــا الفــرع مســاهمته يف تنشــيط التظاهــرات الدوليــة،
يأتــي يف مقدمتهــا منتــدى املنافســة األول يف املنطقــة العربيــة املنظــم مــن طــرف جلنــة األمم
املتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا ،بشــراكة مــع منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصادية
ومؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ،يومــي  23و 24ينايــر  ،2020حيــث ألقــى ممثــل الفــرع
مداخلــة بعنــوان "مســاهمة مجلــس املنافســة باململكــة املغربيــة يف إرســاء النصــوص التشــريعية
املتعلقة بحرية األسعار واملنافسة".
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وعمــل الفــرع كذلــك علــى االنفتــاح علــى الفقــه واالجتهــاد القضائــي يف مجــال محاربــة االتفاقــات
غير املشروعة يف بعض البلدان األجنبية.
ب .الفرع املكلف باالستغالل التعسفي لوضع مهيمن أو تبعية اقتصادية
يتولــى هــذا الفــرع دراســة املواضيــع املتعلقــة باالســتغالل التعســفي لوضــع مهيمــن أو حــاالت
التبعيــة االقتصاديــة مــن خــال اإلحــاالت التــي يبــت فيهــا املجلــس أو القضايــا املثــارة مــن قبــل
الرأي العام.
واعتمــد الفــرع ،خــال الفتــرة املمتــدة مــن  23مــارس  2020إلــى غايــة نهايــة الســنة ،تقنيــة
املناظــرة املرئيــة يف تنظيــم جــل اجتماعاتــه بســبب الظــروف التــي فرضتهــا احلالــة الوبائيــة ،وبلــغ
عــدد االجتماعــات التــي عقدهــا مــا مجموعــة  34اجتماعــا ،مــن بينهــا  10اجتماعــات متــت بصفــة
حضورية مبقر املجلس و 24اجتماعا عن بعد بواسطة التقنية السالفة الذكر.
وحــرص الفــرع ،طيلــة ســنة  ،2020علــى مواصلــة تتبــع أشــغال اللجنــة الدائمــة ،مبــا يف ذلــك
القــرارات الصــادرة يف هــذا الشــأن ،واملتعلقــة مبشــاريع التركيــز االقتصــادي واإلحــاالت التــي
قضــى املجلــس بعــدم قبولهــا ،وهمــت هــذه األشــغال أيضــا القــرار الصــادر عــن املجلــس املتعلــق
بطلــب الــرأي الــذي أحالــه وزيــر االقتصــاد واملاليــة وإصــاح اإلدارة بشــأن تنظيم أســعار املطهرات
الكحولية والكمامات الواقية.
فضال عن ذلك ،شارك أعضاء الفرع يف عدد من التظاهرات الوطنية والدولية ،همت:
●أشــغال املنتــدى العربــي األول للمنافســة املنظــم مــن قبــل جلنــة األمم املتحــدة االقتصاديــة
واالجتماعيــة لغــرب آســيا (اإلســكوا) بشــراكة مــع مؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة
ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،ببيروت يومي  23و 24يناير 2020؛
●ورشــة العمــل املنظمــة مــن قبــل مجلــس املنافســة يــوم  18فبرايــر  2020حــول مشــروع
املقياس الوطني للمنافسة باملغرب؛
●النــدوة الوطنيــة املنظمــة يــوم  4مــارس  2020مــن قبــل مجلــس املنافســة ،بشــراكة مــع
اللجنــة الوطنيــة ملراقبــة حمايــة املعطيــات ذات الطابــع الشــخصي ،حــول موضــوع" :قانــون
واقتصاد املنافسة وحماية املعطيات ذات الطابع الشخصي"؛
●ورشــتي عمــل داخليتــن مخصصتــن ملشــروع املقيــاس الوطنــي للمنافســة ،انعقــدت األولــى
يــوم  12نونبــر  2020مــع مديريــة التحقيقــات ومديريــة التحليــات والدراســات القطاعيــة
واليقظــة القانونيــة واالقتصاديــة والتنافســية لــدى مجلــس املنافســة .يف حــن ،انعقــدت
الثانيــة يــوم  19نونبــر  2020مــع الســادة أعضــاء املجلــس ،املشــكلني ملجموعــة العمــل املكلفــة
مبشروع املقياس الوطني للمنافسة.
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زيــادة علــى ذلــك ،وأخــذا بعــن االعتبــار املواضيــع التــي تنــدرج ضمــن اهتمامــات املســتهلكني
والــرأي العــام ،وكــذا القضايــا التــي لهــا عالقــة مباشــرة باختصاصــات مجلــس املنافســة ،انكــب
الفــرع علــى دراســة بعــض املمارســات املرصــودة علــى صعيــد بعــض املهــن احلــرة ببعــض مــدن
اململكــة ،والتــي قــد حتتمــل وجــود ممارســات قــد تكــون منافيــة لقواعــد املنافســة .وقــام ،علــى
إثرها الفرع ،بتحرير رسالة إخبارية يف املوضوع مدعمة بوثائق ،ورفعها إلى رئاسة املجلس.
كمــا خصــص الفــرع عــدة اجتماعــات ،انكــب خاللهــا علــى تــدارس مقترحــات إعــادة النظــر يف
بعض فصول النظام الداخلي ملجلس املنافسة ،ورفع تقرير باملوضوع إلى رئاسة املجلس.
ت .الفرع املكلف بالتركيزات االقتصادية
بلــغ عــدد االجتماعــات التــي عقدهــا الفــرع ،خــال ســنة  41 ،2020اجتماعــا ،تــدارس خاللهــا
مجموعــة مــن مشــاريع التركيــز االقتصــادي بلــغ عددهــا  42مشــروعا بنســبة  %66مــن مجمــوع
امللفات احملالة على املجلس وكذا األنشطة املزاولة بغض النظر عن طبيعتها.
وانتبــه أعضــاء الفــرع ،يف إطــار مزاولتهــم ألنشــطتهم ،إلــى وجــود مجموعــة مــن املفاهيم الرئيســية
تتضمنهــا تقاريــر التحقيــق وتعتبــر ضروريــة لدارســة وضعيــة املنافســة ،غيــر أن معانيهــا وأسســها
حتتــاج إلــى مزيــد مــن الدقــة والتوضيــح .ويتعلــق األمــر مبفاهيــم "الســوق ذات الصلــة" و"دمــج
الشركات" و"تولي املراقبة".
وقــام الفــرع ،يف إطــار اختصاصاتــه ،بدراســة عــدة قطاعــات اســتراتيجية يف االقتصــاد الوطنــي،
منها قطاعات تأثرت بفعل جائحة كورونا.
وشارك أعضاء الفرع ،خالل السنة املنصرمة ،يف تنشيط التظاهرات التالية:
●النــدوة الوطنيــة حــول موضــوع "قانــون واقتصــاد املنافســة وحمايــة املعطيــات ذات الطابــع
الشــخصي" املنظمــة مــن طــرف املجلــس بشــراكة مــع اللجنــة الوطنيــة ملراقبــة حمايــة
املعطيات ذات الطابع الشخصي؛
●ورشتي العمل املنظمة حول مشروع املقياس الوطني للمنافسة؛
●جلســة العمــل املنعقــدة مــع مكتــب الدراســات املكلــف مبشــروع إجنــاز اســتطالع الــرأي حــول
متثالت املنافسة؛
●النــدوة املنظمــة مــن طــرف رئاســة النيابــة العامــة بشــراكة مــع وزارة العــدل األمريكيــة حــول
تقنني املنافسة يف األسواق.
كمــا أدلــى الفــرع مبقترحاتــه بخصــوص تعديــل النظــام الداخلــي للمجلــس علــى ضــوء اإلشــكاليات
وحاالت الغموض التي ظهرت خالل السنتني األوليتني من تطبيقه.
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ث .الفرع املكلف مبساعدات الدولة والطلبيات العمومية واملهام االستشارية
عقــد الفــرع املكلــف مبســاعدات الدولــة والطلبيــات العموميــة واملهــام االستشــارية ،خــال ســنة
 ،2020مــا مجموعــه  42اجتماعــا إمــا بصفــة حضوريــة مبقــر املجلــس ( 16اجتماعــا) أو عبــر
تقنية املناظرة املرئية ( 26اجتماعا) بسبب الظروف التي فرضتها األزمة الصحية.
وســاهم الفــرع يف تنظيــم وتأطيــر أنشــطة املجلــس ،إذ قــام بإعــداد مذكرتــن تأطيريتــن تهمــان
"مســاعدات الدولــة املمنوحــة يف ســياق الظــروف االســتثنائية املرتبطــة بأزمــة "كوفيــد "19-مــن
جهــة ،و"الطلبيــات العموميــة واإلشــكاليات التنافســية باملغــرب" مــن جهــة أخــرى ،وعمــل الفــرع،
بخصــوص املذكــرة الثانيــة ،علــى إجنــاز حتليــل "لصالحيــات الســلطة العامــة" يف مجــال الطلبيــات
العموميــة مراعيــا ،بذلــك ،مقتضيــات قانــون املنافســة التــي ال تطبــق على أنشــطة اإلنتــاج والتوزيع
واخلدمــات التــي يقــوم بهــا أشــخاص اعتباريــون خاضعــون للقانــون أثنــاء ممارســتهم لصالحيــات
السلطة العامة ملهام املرفق العام.
كمــا ســاهم الفــرع يف إجنــاز التقريــر الســنوي برســم  2019وإغنــاء الدراســة بشــأن مشــروعني
إلبــداء الــرأي يتعلقــان بوضعيــة املنافســة يف ســوق األداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة
وسوق األدوية.
وشــملت مســاهمات الفــرع أيضــا املشــاركة يف دراســة ( )1مشــروع الــرأي املتعلــق باإلحالــة الــواردة
مــن طــرف رئيــس احلكومــة واملتعلقــة مبشــروع القانــون رقــم  94.17املتعلــق بالغــاز الطبيعــي ،و()2
اإلحالــة التــي توصــل بهــا املجلــس مــن لــدن جمعيــة وســطاء ومســتثمري التأمــن باملغــرب بشــأن
وضعيــة املنافســة يف ســوق التأمينــات ،وكــذا ( )3اإلحالــة املتوصــل بهــا مــن لــدن النقابــة الوطنيــة
للنقــل الســياحي حــول وجــود ممارســات منافيــة لقواعــد املنافســة يف مجــال التأمــن بقطــاع النقــل
الســياحي يحتمــل أن تكــون ارتكبتهــا كل مــن شــركة تأمــن النقــل " "CATوتعاضديــة تأمينــات
أربــاب النقــل املتحديــن " ،"MATUباإلضافــة إلــى ( )4أشــغال تأطيــر اســتطالع الــرأي حــول
متثــات املنافســة مــن طــرف اجلهــات التــي يخــول لهــا القانــون إحالــة املســائل املتعلقــة باملنافســة
على مجلس املنافسة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــام الفــرع بتحليــل مشــروع تعديــل النظــام الداخلــي يف إطــار إعــادة النظــر
يف النصــوص املؤطــرة لعمــل املجلــس ،وســاهم يف تأطيــر األنشــطة التــي نظمهــا املجلــس ،مــن
بينهــا املشــاركة يف تنظيــم ورشــة العمــل حــول مشــروع املقيــاس الوطنــي للمنافســة ،مبــا يف ذلــك
االجتماعــات املنظمــة مــن قبــل جلنــة العمــل اخلاصــة احملدثــة اهــذا الغــرض ،والنــدوة الوطنيــة
املقامــة بشــراكة مــع اللجنــة الوطنيــة ملراقبــة حمايــة املعطيــات ذات الطابــع الشــخصي حــول
موضوع "قانون واقتصاد املنافسة وحماية املعطيات ذات الطابع الشخصي".
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ثالثا :الدارسات القطاعية واليقظة القانونية واالقتصادية والتنافسية
يف إطــار االضطــاع مبهامــه يف مجــال املرافعــة حــول ترســيخ ثقافــة املنافســة ،عكــف املجلــس
خــال ســنة  ،2020علــى تكييــف تركيبتــه التنظيميــة بهــدف إرســاء دعائــم منظومــة معلوماتيــة
مندمجــة للمنافســة ،معــززة باآلليــات الضروريــة والكفيلــة بنشــر وتعميــم ثقافــة املنافســة .ويتعلــق
األمر بالتدابير التالية:
●إجناز الدراسات القطاعية املتعلقة باملنافسة؛
●ضمان املراقبة واليقظة القانونية واالقتصادية والتنافسية؛
●حتليل انعكاسات املمارسات املنافية لقواعد املنافسة على أداء األسواق؛
●تتبع وضعية املنافسة يف األسواق على املستويني القطاعي والوطني؛
●تقييم السياسات العمومية ذات وقع مباشر أو غير مباشر على املنافسة؛
●نشر وتعميم ثقافة املنافسة.
مكــن تفعيــل هــذه املنظومــة مــن إحــراز مكتســبات هامــة ،شــملت علــى اخلصــوص ،مواصلــة إجنــاز
األوراش املهيكلــة علــى الرغــم مــن اإلكراهــات التــي اعترضت املجلس واملرتبطــة باألزمة الصحية.
وتضمنــت اإلجنــازات احملققــة يف مجــال التحليــات والدراســات القطاعيــة واليقظــة القانونيــة
واالقتصادية والتنافسية برسم  2020ما يلي:
●تنفيذ برامج الدراسات القطاعية حول املنافسة؛
●إجناز استطالع للرأي حول متثالت املنافسة؛
●الشروع يف إجناز األعمال التحضيرية إلرساء املقياس الوطني للمنافسة؛
●إطالق مسلسل إحداث مرصد اليقظة القانونية واالقتصادية والتنافسية؛
●حتليل وضعية املنافسة على الصعيدين الوطني والدولي.
1.الدراسات القطاعية حول املنافسة
توخــت الدارســات القطاعيــة املنجــزة حتقيــق مجموعــة مــن األهــداف متثلــت يف اســتعراض
وضعيــة املنافســة يف القطاعــات اخلاضعــة للدراســة ،وحتليــل اآلليــات التنافســية للقطــاع (نســبة
تركيــز األســواق واجلوانــب األفقيــة والعموديــة للمنافســة) ،ثــم فهــم واســتيعاب متثــات الفاعلــن
بشــأن تنافســية األســواق ،وأخيــرا اســتخالص الــدروس والعبــر بشــأن اســتثمار نتائــج هــذه
الدراسات لبلورة السياسات العمومية ذات الصلة بالقطاعات التي متت دراستها.
وانكــب املجلــس ،خــال ســنة  ،2020علــى مواصلــة واســتكمال إجنــاز دراســتني قطاعيتــن تتعلقان
بوضعيــة املنافســة يف ســوق األداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة وســوق األدويــة باملغــرب،
حيث استثمرت مصالح التحقيق نتائجهما من أجل إصدار رأيني ذي صلة بالقطاعني.
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كمــا واصــل املجلــس إجنــاز دراســتني قطاعيتــن بشــأن وضعيــة املنافســة بقطــاع املصحــات
اخلاصة واملؤسسات املماثلة ،وبأسواق اجلملة للخضر والفواكه واللحوم احلمراء واألسماك.
وأطلقــت هــذه الدراســات األربــع بهــدف إغنــاء املنظومــة املعلوماتيــة املتعلقــة باملنافســة باملعطيــات
األساســية والضروريــة ومتكــن املجلــس مــن إعــداد وبلــورة اآلراء التــي يصدرهــا يف إطار اإلحاالت
التــي يتوصــل بــه ،وإمكانيــة توقــع حــدوث املمارســات التــي مــن شــأنها أن متــس بالســير األمثــل
للمنافسة يف القطاعات االستراتيجية لالقتصاد الوطني.
2.استطالع الرأي حول متثالت املنافسة
يف إطــار تفعيــل وأجــرأة منظومتــه املعلوماتيــة ،عمــل مجلــس املنافســة خــال ســنة  ،2020علــى
إطــاق أول نســخة مــن مشــروع اســتطالع الــرأي حــول متثــات املنافســة .ويــروم هــذا املشــروع
التعــرف علــى تصــورات الفاعلــن واملؤسســات املخــول لهــا إحالــة املســائل املتعلقــة باملنافســة علــى
مجلس املنافســة ،إزاء املمارســات الداعمة أو املنافية لقواعد املنافســة التي تؤثر على أنشــطتهم،
وبالتالــي تقييــم درجــة متثالتهــم لوضعيــة املنافســة علــى هــذا األســاس .وتتمثــل أبــرز األهــداف
املــراد حتقيقهــا مــن هــذا االســتطالع يف احلصــول علــى مؤشــرات واضحــة ،متكــن املجلــس مــن
قياس وتقييم العناصر التالية:
●درجــة إملــام الفاعلــن والشــركات واملؤسســات املخــول لهــا إحالــة املســائل املتعلقــة باملنافســة
على املجلس ،مببادئ املنافسة وطرق ضبطها؛
●مــدى رضاهــم عــن الطــرق املتبعــة يف ضبــط املنافســة ،وكــذا العمــل الــذي يقــوم بــه املجلــس
يف هــذا الشــأن ،باإلضافــة إلــى ممارســات الفاعلــن املنافيــة لقواعــد املنافســة يف قطاعــات
األنشطة التي يزاولونها؛
●تصوراتهــم بشــأن توفيــر شــروط ممارســة منافســة حــرة ونزيهــة ،وكــذا تطلعاتهــم يف مجــال
حتسني وضعية املنافسة.
ويســتند هــذا االســتطالع إلــى األبحــاث املنجــزة علــى عينــة مــن املقــاوالت املغربيــة ذات متثيليــة
قطاعيــة وجهويــة ،واملقابــات املعمقــة التــي أجريــت مــع جميــع اجلهــات الفاعلــة املخــول لهــا
إحالة القضايا واإلشكاليات التنافسية على املجلس.
ومكنــت اإلجــراءات والتدابيــر املتخــذة مــن طــرف املجلــس ،برســم ســنة  ،2020مــن حتقيــق
املنجزات التالية:
●إعــداد دليــل مرجعــي منهجــي يضــم احملــاور واملؤشــرات التــي يجــب مراعاتهــا إلجنــاز هــذه
الدارسة ،ومخطط انتقاء عينة املقاوالت املرتبط به؛
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●إضفــاء الطابــع الرســمي علــى مخطــط جمــع املعطيــات ،وبلــورة االســتبيانات ،وإعــداد دالئــل
املقابالت املتعلقة باألبحاث املنجزة؛
●وضــع تصميــم للطــرق واملناهــج املعتمــدة يف معاجلــة املعطيــات املــراد جمعهــا ،تســتند إلــى
مقاربــات إحصائيــة متقدمــة ،ترتكــز علــى حتليــل مختلــف العوامــل ذات الصلــة باحتســاب
املؤشر التركيبي لتمثالت املنافسة.
3.املقياس الوطني للمنافسة
عمــل مجلــس املنافســة ،يف إطــار وضــع أســس املنظومــة املعلوماتيــة املشــار إليهــا أعــاه ،علــى
مواصلــة إجنــاز األعمــال التحضيريــة املتعلقــة بــورش إعــداد املقيــاس الوطنــي للمنافســة الــذي
يهــدف إلــى حتليــل وتتبــع وضعيــة املنافســة وتطورهــا يف األســواق وقطاعات األنشــطة االقتصادية
الوطنية.
ويأتــي هــذا املشــروع يف إطــار تفعيــل مقتضيــات الفقــرة  4مــن املــادة  4مــن القانــون رقــم 20.13
املتعلــق مبجلــس املنافســة ،التــي تنــص علــى أنــه "ميكــن للمجلــس كذلــك توجيــه توصيــات إلــى
اإلدارة لتفعيل التدابير الالزمة لتحسني السير التنافسي لألسواق".
ويعــد هــذا املقيــاس مبثابــة إطــار مرجعــي سيســاهم يف تقييــم وضعيــة املنافســة وتطورهــا وحتديد
التغييــرات الكبــرى مــن أجــل متكــن مجلــس املنافســة مــن اقتــراح السياســات العموميــة والقرارات
أو التدابيــر الكفيلــة بالرفــع مــن مســتوى أداء األســواق وتوفيــر بيئــة مالئمــة أكثــر ملمارســة
املنافسة.
فبحكــم كونــه اســتباقيا وليــس لــه مثيــل علــى الصعيــد العاملــي ،يســعى املجلــس إلــى إعــداد وبلــورة
هــذا املشــروع وفــق مقاربــة ترتكــز علــى االبتــكار والتــدرج وعلــى نهــج علمــي ،متكــن مــن القيــام
بتشــخيص عميــق ووثيــق الصلــة بغيــة إيجــاد الســبل الكفيلــة مبعاجلــة مختلــف اإلشــكاليات
التنافســية يف جميــع القطاعــات االســتراتيجية لالقتصــاد الوطنــي ،وحتســن الســير التنافســي
لألسواق.
وتتطلب عملية تأطير هذا املشروع اإلجابة على  8أسئلة تتلخص على الشكل التالي:
1 .ما هي أهداف املشروع؟ وماهي انتظارات وتطلعات املستعملني أو الفئة املستهدفة منه؟
2 .ما هي القطاعات املستهدفة باملشروع؟ وما هي أولوياته؟
3 .ما هي مصادر املعلومات والطريقة املتبعة يف استقاءها؟
4 .كيف سيتم حتليل املعلومات التي سيجري استقاؤها؟
5 .مــا هــي طبيعــة املؤشــرات التــي ســيتم اعتمادهــا يف تقييــم املنافســة ،وقيــاس مــدى تطابقهــا
مع أسس وركائز االقتصاد الكلي واجلزئي واملؤسسي؟
-109-

مجلس املنافسة

6 .ما هي الفترة الزمنية التي سيعتمدها لتقدمي نتائج تقييم وضعية املنافسة؟
7 .أي منظومــة معلومــات ســيعتمدها مجلــس املنافســة لتدبيــر هــذا املشــروع وتتبعــه وضمــان
استدامته؟
8 .كم من الوقت سيستغرق املشروع إلرساء دعائمه وتقييم تقدمه مستقبال؟
ونظــم املجلــس ،يف محاولــة منــه لتقــدمي عناصــر اإلجابــة علــى هــذه األســئلة ،ورشــة عمــل وطنيــة
يــوم  18فبرايــر  2020بهــدف حتديــد املكونــات األساســية الكفيلــة بتصميــم وتفعيــل املقاييــس
بصفــة عامــة واملقاييــس االقتصاديــة بصفــة خاصــة ،وكــذا التعــرف علــى الطــرق واألســاليب
املعمول بها يف مجال بلورة آليات وأدوات قياس وتقييم وضعية املنافسة.
كمــا نظــم املجلــس ،يف الســياق ذاتــه ،ورشــتني داخليتــن عبــر تقنيــة املناظــرة املرئيــة عمــا
بالتدابيــر املتخــذة للحــد مــن تفشــي جائحــة "كوفيــد ."19-انعقــدت الورشــة األولــى يــوم  12نونبــر
 2020مــع مديرتــي التحقيقــات والتحليــات والدراســات القطاعيــة واليقظــة القانونيــة
واالقتصاديــة والتنافســية ،وجــرى خاللهــا تعبئــة وتســخير الــذكاء اجلماعــي للمقرريــن واألطــر
املكلفــة بالدراســات بغيــة التعــرف علــى مالحظاتهــم بخصــوص هــذا الــورش ،وانعقــدت الورشــة
الثانيــة يــوم  19نونبــر  2020مبشــاركة أعضــاء املجلــس املشــكلني ملجموعــة العمــل املكلفــة بهــذا
الــورش ،ومتحــورت أشــغالها حــول عــرض نتائــج وخالصــات تقريــر "الثــروة اإلجماليــة باملغــرب"
الــذي أعــده املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي وبنــك املغــرب ،واالطــاع علــى أحــدث
املعايير املعمول بها يف بلورة الدالئل املرجعية للمنافسة.
وشــكلت أشــغال هــذه الورشــات عامــا يف حتديــد املعاييــر الرئيســية لتقييــم فعاليــة املؤشــرات
املراد وضعها إلرساء دعائم هذا املشروع ،وتضم:
●انتقــاء املعطيــات اإلحصائيــة األكثــر اســتخداما يف املياديــن االقتصاديــة والسياســية
واألكادمييــة املشــهود لهــا باملصداقيــة يف هــذا املجــال ،وكــذا املعطيــات التــي تســتعني بهــا
هيئات التقنني األجنبية واملنظمات الدولية املتخصصة؛
●ضمان تنوع القطاعات املستهدفة باملشروع :التصنيف املغربي لألنشطة؛
●ربط االنتقاء بالضوابط والدالئل املرجعية واملبادئ املؤطرة لعملية قياس جودة املنافسة؛
●مراعاة البعد الترابي؛
●تثمــن قيمــة املعطيــات اإلحصائيــة الرســمية مــن خــال االلتــزام بالســرية والشــفافية
واالستقاللية واملهنية واملسؤولية يف استعمالها ،ومراعاة البعد األخالقي.
وأخــذا بعــن االعتبــار هــذه املعاييــر ،ومتاشــيا مــع املعاييــر الدوليــة املعمــول بهــا يف هــذا املجــال،
ترتبــط فعاليــة املشــروع أساســا مبجموعــة مــن املؤشــرات املوضوعيــة التــي تســتجيب للضوابــط
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العلميــة الصحيحــة يف مجــال التقييــم الكمــي لواقــع املنافســة يف األســواق اخلاضعــة للدراســة،
ويجب أن تتوافق هذه املؤشرات مع الفرضيات التالية:
1 .توازن العرض والطلب على مستوى اإلنتاج واالستهالك؛
2 .حرية الدخول إلى السوق واخلروج منه؛
3 .املعلومات املوثوقة وااللتزام بقواعد الشفافية؛
4 .درجة تدخل السلطات العمومية؛
5 .العدالة اجلبائية؛
6 .العوامل اخلارجية السلبية ذات الطابع االقتصادي وغير االقتصادي؛
7 .وجود أو غياب ممارسات منافية لقواعد املنافسة يف السوق؛
8 .وجود أو غياب قوانني أو تشريعات منظمة للمنافسة؛
9 .مكانة القطاع غير املهيكل؛
	10.الثقة؛
	11.مراعاة مدى وجود قدرة مقابلة للمواطنني يف السوق؛
	 12.وجود أو غياب مؤشرات حول املسؤولية االقتصادية للمقاوالت؛
	 13.حصة نفقات التكوين ،مبا فيها تلك املخصصة لالبتكار؛
	 14.وضعية العدالة؛
	 15.احلكامة اإلدارية؛
	 16.وضعية التحول الرقمي للمجاالت الترابية.
وتقتضــي عمليــة افتحــاص القطاعــات املســتهدفة باملشــروع ،يف ســياق توفيــر شــروط موضوعيــة
واســتقاللية يف حتليــل بنيــة األســواق ،ضمــان تــوازن منطقــي بني القطاعات التي تشــهد اختالالت
تنافســية ،ومثيالتهــا التــي تلتــزم باحتــرام قواعــد املنافســة احلــرة والنزيهــة مــن خــال ضبــط
توزان األنشطة القطاعية والوطنية.
وتنقسم معايير اختيار القطاعات ،يف هذا الصدد ،إلى فئتني:
1 .فئــة تراعــي األهــداف االســتراتيجية التــي يتوخــى مجلــس املنافســة حتقيقهــا ،واملتمثلــة يف
اختيــار القطاعــات ذات تأثيــر قــوي علــى القــدرة الشــرائية للمواطنــن ،وتنافســية املقاوالت،
وتأمــن متويــن الســوق الداخليــة بالســلع اإلنتاجيــة واالســتهالكية واملــواد التــي تكتســي
أهمية استراتيجية إزاء االقتصاد الوطني؛
2 .فئة تندرج يف إطار خطة الطريق الوطنية إلنعاش االقتصاد.
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4.مرصد اليقظة القانونية واالقتصادية والتنافسية
ينــدرج إحــداث مرصــد اليقظــة القانونيــة واالقتصاديــة والتنافســية يف إطــار تنزيــل مخطــط عمــل
املجلــس للفتــرة املمتــدة مــن  2019إلــى  .2023ويعــد أحــد األوراش املهيكلــة التــي تشــكل جــزءا
مــن مقاربــة اســتباقية اعتمدهــا املجلــس بهــدف تطويــر األدوات واملناهــج الداخليــة الكفيلــة
بضبــط املعلومــات املنبثقــة عــن محيطــه القانونــي واالقتصــادي والتنافســي واملجتمعــي ،والتحكــم
كذلك يف سلسلة اإلنتاج ونشر املعارف.
ويرتبــط هــذا املشــروع ارتباطــا وثيقــا بـــ "البعــد املعرفـــي" الــذي يظــل حاضــرا يف جميــع األوراش
املســتقبلية للمجلــس ،ويعــد الشــق املتعلــق باليقظــة أحــد املكونــات الرئيســية لهــذا املشــروع الــذي
يوجد قيد اإلجناز والتطوير ،وتكمن غايته يف ضمان تتبع منتظم ومســتمر للقضايا واإلشــكاليات
التنافســية التــي يعاجلهــا املجلــس ،وإدمــاج البعــد املعرفـــي يف الدعــم القبلــي للمشــاريع التــي
ينجزهــا املجلــس داخليــا ،وتقييــم القــدرة علــى توفيــر أجوبــة مبــا متكنــه الفــرص والتحديــات
املنبثقة عن محيط املجلس.
ويف هــذا الســياق ،يســعى هــذا الــورش املهيــكل ،باعتبــاره قاعــدة للبيانــات ،إلــى حتقيــق هدفــن
رئيســيني ،إذ يســعى مــن جهــة ،إلــى متكــن املجلــس مــن االســتثمار يف املمارســات االبتكاريــة قصــد
املســاهمة يف توجيــه عمليــات تنفيــذ السياســات العموميــة ذات الصلــة باملنافســة بشــكل إيجابــي،
ويــروم مــن جهــة أخــرى ،إمــداد الفاعلــن علــى املســتوى الوطنــي بعناصــر معلومــات بشــأن وضعيــة
املنافســة يف األســواق مــن أجــل االســتجابة بشــكل أفضــل لتقلباتهــا ،وتوجيــه قراراتهــم ،وحتســن
جودة استثماراتهم.
خــال مرحلــة حتديــد نطــاق تفعيــل هــذا الــورش ،تبــرز ثــاث إشــكاليات رئيســية ذات الصلــة
بتدبيــر عمليــة تدفــق املعلومــات والتحكــم فيهــا .وتعتبــر مبثابــة احملــاور الرئيســية التــي ســيعمل
املرصد على دراستها ومعاجلتها بطريقة منهجية وعملية .وتتمثل يف:
●وفــرة وتشــتت مصــادر املعلومــات املتاحــة ذات الصلــة مبوضــوع يتطلــب التحكــم يف عــدة
معاييــر للحصــول علــى مصــدر واحــد ووثيــق الصلــة للمعلومــات املفيــدة ،وتشــمل ضــرورة
التوفــر علــى شــبكات موثوقــة وذات مصداقيــة حتــدد مصادر احلصول على هــذه املعلومات،
والتحقق من صحتها وتكلفتها ،ومعرفة فوائدها حسب احلاجيات املعبر عنها؛
●ضــرورة ربــط تعزيــز أشــكال وممارســات التعــاون والنشــر التلقائــي للمحتويــات بالتحقــق من
صحــة ومصداقيــة املعلومــات واملصــادر املتاحــة ،حيــث توفــر الشــبكة العنكبوتيــة ،يف ظــل
غيــاب الهيئــات املكلفــة بضبــط صحــة احملتويــات القابلــة للنشــر والتحقــق منهــا ،إمكانيــة
خلق أو البحث أو إعادة إنتاج أو التالعب باملعلومات واملعطيات؛
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●إبقــاء مجلــس املنافســة يف مســتوى ميكنــه مــن التتبــع املســتمر للتطــورات التــي تؤثــر علــى
البيئة التنافسية قصد الرفع من مستوى املعارف وتطوير املعلومات يف الوقت املناسب.
ويعتبــر املجلــس أن القــدرة علــى حتديــد وجمــع ومعاجلــة ونشــر واســتغالل املعلومــات ،يف ســياق
الوفــرة والســرعة املشــار إليهمــا أعــاه ،تشــكل أحــد عناصــر التمايــز بغيــة الرفــع مــن مســتوى
أدائــه وإبــراز التدابيــر التــي يتخذهــا يف مجــال ضبــط ســير املنافســة يف األســواق ،إضافــة إلــى
ذلــك ،ومراعــاة للطابــع املعقــد للمعلومــات وتشــتتها وتنــوع األشــكال الضامنــة لولوجيتهــا ،فــإن
هــذه األخيــرة ال تــراوح مكانهــا وتتطــور مــع مــرور الوقــت ،وبالتالــي فهــي تتطلــب وضعهــا ضمــن
الســياق املــراد اســتغالله ووفقــا لرؤيــة شــمولية قصــد ضبــط إيقــاع األحــداث املرتبطــة باملنــاخ
الوطنــي والدولــي بشــكل أفضــل ،وحتديــد اإلجــراءات والتدابيــر وردود الفعــل ذات الصلــة مــع
اآلخذ بعني االعتبار سياق اتخاذها والقضايا واإلشكاليات التنافسية احمللية أو العاملية.
لتحقيق هذه األهداف ،سيرتكز عمل املرصد على عدة مستويات للتدخل ،تشمل:
●حتديــد الروابــط بــن املعلومــات مــن خــال التحقــق مــن مصدرهــا وإيجــاد دوافــع منطقيــة
الستغاللها بغية جتاوز املسألة املتعلقة بتشعب الرصيد املعرفـي وتعدده؛
●إضفــاء الطابــع الرســمي علــى املعــارف التنظيميــة التــي جتســد ذاكــرة املجلــس وتأمينهــا مــن
أجــل احليلولــة دون فقــدان أي معلومــات قــد يكــون نتيجــة لتغييــر يف مصــادر احلصــول
عليها أو اجلهل بوجودها داخليا؛
●تفــادي االزدواجيــة يف ممارســة أنشــطة جمــع وحتليــل البيانــات بــن مختلــف الهيــاكل التابعة
للمجلس ،ووضع خطط ومساطر للبحث والتحقق من صحة املعلومات؛
●توفيــر األنشــطة مــن خــال آليــات للتعــاون مبــا يكــرس التقــارب بــن هيــاكل املجلــس مــن
الناحية التنظيمية واملعرفية لتسهيل نقل املعارف وتعزيز الولوج إلى املعلومات.
وســتمكن هــذه االســتراتيجية املجلــس مــن النهــوض األمثــل بهــذه الديناميــة املعروفــة ب "الــذكاء
اجلماعــي" قصــد إيجــاد دوافــع منطقيــة الســتغالل البيانــات وتثمينهــا وتســهيل اتخــاذ القــرارات
املناسبة.
كمــا ســيعمل املجلــس علــى وضــع أســس هــذا املشــروع وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة ملعياريــن مــن
املعاييــر الدوليــة املعمــول بهــا يف هــذا املجــال قصــد ضمــان فعاليتــه التنظيميــة والتتبــع األمثــل
لإلجــراءات والتدابيــر املتخــذة .يتمثــل األول يف معيــار املنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقاييــس ()ISO
املعــروف باســم "املنظمة/املســودة النهائيــة للمعيــار الدولــي  )ISO/FDIS 9001( 9001ملتطلبــات
أنظمــة إدارة اإلنتــاج" ،فيمــا يرتبــط الثانــي مبعيــار اجلمعيــة الفرنســية للتوحيــد القياســي
 )AFNOR) XP X 50-053املعــروف باســم "خدمــات اليقظــة وخدمــات إحــداث أنظمــة لليقظــة".
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وســتمر عمليــة إحــداث املرصــد مــن ثالثــة مراحــل متتاليــة تشــمل املقارنــة املرجعيــة وتدقيــق
مســتوى اليقظــة والنشــر .وســيتم اســتغالل نتائــج وخالصــات املرحلتــن األولــى والثانيــة يف إجنــاز
الثالثة.
املراحل الكبرى لوضع مرصد اليقظة القانونية واالقتصادية والتنافسية
اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ

ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻴﻘﻈﺔ

ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ
ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ
ﺗﻮﺻﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﺗﻮﺻﻴﺎت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ
ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺰﻣﻊ اﺗﺨﺎذﻫﺎ
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺰﻣﻊ اﺗﺨﺎذﻫﺎ
اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ:
إﻋﺪاد اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﺎﺣﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ دوﻟﻴﺔ :اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﺳﻠﻄﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻫﺪاف
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺟﺮد ﺣﺼﻴﻠﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﲢﺪﻳﺪ اﳊﺎﺟﻴﺎت واﻟﺘﻄﻠﻌﺎت
اﻷﻫﺪاف
ﲢﺪﻳﺪ اﶈﻔﺰات وﺻﻴﻎ اﻟﺘﺤﺴﲔ
ﺟﻤﻊ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺣﺼﺮ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺗﻔﺎدي اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﻌﺜﺮات
اﳌﺨﺮﺟﺎت
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺳﺘﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﳌﺨﺮﺟﺎت
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻨﺸﺮ

ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ
ﻣﺴﺎر ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻴﻘﻈﺔ
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺰﻣﻊ اﺗﺨﺬﻫﺎ
اﻗﺘﺮاح ﻣﺴﺎر ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت
وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
وﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ دﻟﻴﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ أﻋﺪ
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ.
اﻷﻫﺪاف
إﻋﺪاد ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﻄﻴﺎت
ﻣﻔﻴﺪة ﻣﻌﺰزة ﺑﺂﻟﻴﺎت ﻟﻠﻴﻘﻈﺔ وﺗﺘﻨﺎول
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ واﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻷدوات
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
اﳊﺎﺟﻴﺎت واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﳌﺨﺮﺟﺎت
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ
واﶈﺘﻮﻳﺎت وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮ وﺗﺪﺑﻴﺮ
اﳌﺮﺻﺪ

ومتكــن املجلــس ،خــال إجــراء املقارنــة املرجعيــة ،مــن حتديــد نقــاط التميــز التــي يجــب اتباعهــا
للحصــول علــى مصــادر املعلومــات بطريقــة منهجيــة ومســتمرة ،ورصــد املمارســات االبتكاريــة يف
مجــال تنظيــم وبلــورة قاعــدة معطيــات خاصــة باملرصــد .كما متكــن من حتديد العناصر احلاســمة
ذات الصلــة بالقيمــة املضافــة لقاعــدة املعلومــات املــراد نشــرها علــى شــبكة األنترنيــت وضمــان
جودتهــا .يف الواقــع ،يعتبــر التكــرار امللحــوظ علــى مســتوى قواعــد البيانــات املتاحة علــى األنترنيت
نتيجــة لزحــف املنصــات واملواقــع اإللكترونيــة التــي تعيــد معاجلــة املعلومــات بــدال مــن إنشــاء
محتــوى أصلــي ،وهــو مــا يتعــارض مــع أهــداف املراصــد التــي خضعــت للدراســة واملتمثلــة يف
حتسني صنع القرارات وتتبع وضعية البيئة التنافسية.
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علــى الصعيــد الدولــي ،تضطلــع الهيــاكل املعنيــة بتتبــع ومراقبــة البيئــة التنافســية مبهــام قطاعيــة،
إذ تنشــط هيئــات املنافســة يف عــدة بلــدان أعضــاء يف الشــبكة الدوليــة للمنافســة بشــكل فعــال يف
مجــال مراقبــة وتتبــع البيئــة التنافســية ،وتنشــر أمثلــة عــن أنشــطتها علــى مواقعهــا اإللكترونيــة.
وتنظــم هــذه األنشــطة ،مــن حيــث الشــكل ويف غالــب األحــوال ،يف خانــات إلكترونيــة متخصصــة
أو يف شــكل كتيــب يتضمــن املؤشــرات االســتراتيجية أو حتمــل ،بدرجــة أقــل ،اســم "مرصــد".
وتتمثــل أبــرز مكامــن قوتهــا يف ضبــط وتتبــع املمارســات التنافســية يف القطاعــات احملــددة
باعتبارهــا تكتســي أهميــة اجتماعيــة للبلــدان املعنيــة .وتتيــح عمليــة التتبــع املنهجيــة إمكانيــة
الولــوج إلــى معلومــات محينــة ومفيــدة للمســاعدة يف صنــع القــرار .كمــا شــكلت املقارنــة املرجعيــة
فرصــة لتحديــد التوجهــات املتعلقــة مبواضيــع الدراســات القطاعيــة واملنهجيــة املعتمــدة يف
انتقائها.
عــاوة علــى ذلــك ،شــكلت الهيئــات الدوليــة واإلقليميــة املتخصصــة يف املنافســة موضــوع حتليــل
لألنشــطة التحفيزيــة والتعليميــة التــي تقــوم بهــا وكــذا التقاريــر والدراســات التــي تنجزهــا .ويعتبــر
مجلــس املنافســة هــذه األنشــطة مبثابــة مصــدر للمعلومــات ســيتمكن ،مــن خــال تتبعهــا املنتظــم
واملنهجــي ،مــن فهــم التحديــات واإلملــام باالجتهــاد القضائــي الدولــي ملعاجلــة املواضيــع التــي
تكتسي أولوية وطنية.
5.اليقظة القانونية برسم 2020
جتســدت اليقظــة القانونيــة ،التــي شــرع مجلــس املنافســة يف تفعيلهــا خــال ســنة  ،2020يف
حتديــد اصــدارات فكريــة أو مقتضيــات قانونيــة أو نصــوص أو أمنــاط تنظيميــة جديــدة ذات
الصلة بقانون املنافسة.
وقــد شــملت هــذه اليقظــة كال مــن املقتضيــات املنصــوص عليهــا يف دســتور  2011والنصــوص
التشــريعية والتنظيميــة ومشــاريع القوانــن والقــرارات اإلداريــة واالجتهــادات القضائيــة املتعلقــة
بقانــون املنافســة ،وكــذا جميــع النصــوص التــي حتيــل علــى قوانــن تتضمــن مقتضيــات تنافســية
أو استثناءات منها .وجرى إعداد مذكرات شهرية لتقدمي نتائج هذه اليقظة.
واعتمــد املجلــس ،يف تفعيــل هــذا النــوع مــن املراقبــة ،علــى مصــادر وثيقــة الصلــة ضمــت قواعــد
بيانــات وآليــات ووســائل للتعــرف علــى البيئــة القانونيــة .ويتعلــق األمــر أساســا ،علــى الصعيــد
الوطنــي ،بالبوابــات اإللكترونيــة لألمانــة العامــة للحكومــة والقطاعــات الوزاريــة وهيئــات التقنــن
القطاعيــة ،وقواعــد البيانــات الوطنيــة املتخصصــة ،ويقظــة إعالميــة وأخــرى متخصصــة .أمــا
علــى الصعيــد الدولــي ،ارتكــز املجلــس ،عــاوة علــى قواعــد البيانــات املتخصصــة ،علــى املواقــع
اإللكترونيــة لهيئــات مماثلــة ،وإصــدارات املنظمات الدوليــة (كمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
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ومؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة واملفوضيــة األوروبيــة وشــبكة املنافســة الدوليــة وغيرها)،
وكــذا القــرارات الصــادرة عقــب اختتــام التظاهــرات الدوليــة الكبــرى ذات الصلــة بقانــون واقتصاد
املنافسة.
وعمــل املجلــس ،لضمــان فعاليــة ووجاهــة عمليــة جمــع املعلومــات ،علــى تفعيــل تنبيهــات دوريــة
منتظمــة ومحــركات البحــث املتخصصــة وحســابات هيئــات التقنــن القطاعيــة ومجلــة األمانــة
العامــة للحكومــة واملجــات املتخصصــة ،باإلضافــة إلــى قوائــم جتميــع باســتخدام وســائل تقنيــة
معلوماتيــة ( ،)flux RSSوكــذا إمكانيــة حتديــد املقــاالت اجلديــدة ذات الصلــة بقانــون املنافســة
أو حفظ معلومات قانونية نشرت سابقا.
وخــال ســنة  ،2020اســتهدفت اليقظــة القانونيــة أساســا قطاعــات ذات أهميــة بالغــة بالنســبة
لالقتصاد الوطني وقطاعات شكلت موضوع دراسات أجنزها املجلس.
ومبــوازاة مــع ذلــك ،أجــرى املجلــس مقارنــة مرجعيــة مبــا هــو معمــول بــه يف قوانــن املنافســة علــى
الصعيــد العاملــي ،تضمنــت القانــون النموذجــي ملؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة والقوانــن
والنصوص التشــريعية اجلديدة املتعلقة بقانون املنافســة يف بعض بلدان منطقة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا (مصــر وتونــس) وبلــدان االحتــاد األوروبــي (فرنســا وبلجيــكا) عــاوة علــى
الواليات املتحدة األمريكية.
واســتند اختيــار هــذه البلــدان إلــى معياريــن أساســيني .ارتبــط املعيــار األول بالبلــدان التــي تتشــابه
مــع املغــرب مــن حيــث البنيــة االقتصاديــة ،فيمــا اقتــرن املعيــار الثانــي بالبلــدان التــي راكمــت
جتربة هامة يف تطوير قانون املنافسة.
وتبــن مــن النتائــج األوليــة لهــذه املقارنــة أنــه ال توجــد نصــوص تشــريعية متطــورة تؤطــر هــذا
النــوع مــن املراقبــة ،بــل توجــد نصــوص تتوافــق مــع اخلصوصيــات االقتصاديــة لــكل بلــد .يف
الواقــع ،يرتبــط تطــور القانــون بتطــور املظاهــر املجتمعيــة التــي قــد تتخــذ أشــكاال اقتصاديــة أو
اجتماعية أو سياسية أو دميوغرافية أو غيرها.
وعالقــة باملســتجدات القانونيــة ،قــام مؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة بتعديــل قانونــه
النموذجــي اســتهدف الفــروع واألقســام ذات الصلــة باألفعــال أو التصرفــات التــي تدخــل يف خانــة
االستغالل التعسفي لوضع مهمني يف السوق.
واقتصــرت اليقظــة القانونيــة خــال الســنة املاضيــة ،التــي اتســمت بتفشــي جائحــة "كوفيــد،"19-
علــى تطبيــق قانــون املنافســة ضمــن ســياق خــاص ارتبــط باألزمــة الصحيــة التي ســببتها اجلائحة،
بغيــة تتبــع األوضــاع املتطــورة واألوضــاع االســتثنائية وغيرهــا مــن احلــاالت االســتعجالية وربطهــا
بقانــون املنافســة قصــد تكييــف اإلطــار التنظيمــي اجلــاري بــه العمــل مــع التطــورات التــي يصعــب
التنبؤ بها.
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ورخصــت احلكومــات لنفســها ،علــى ضــوء الظــروف املرتبطــة بحالــة الطــوارئ التــي فرضتهــا،
بتجــاوز بعــض القواعــد أو تكييفهــا علــى األقــل لتدبيــر األزمــة بشــكل أفضــل والتحكــم يف أمدهــا،
حيــث ميكنهــا التدخــل فــورا وبشــكل صــارم لتقنــن عــدة أســواق ،بــدءا باألســواق التــي تضــررت
بشكل مباشر باألزمة ووصوال إلى األسواق التي يحتمل أن تتضرر يف مرحلة الحقة.
يف هــذا الســياق ،نصــت املــادة  4مــن القانــون رقــم  104.12املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة
علــى ظــروف اســتثنائية تعفــي مــن تطبيــق أحكامــه حــن يتعلــق األمــر بأزمــة أو كارثــة عامــة .وال
ميكــن اتخــاذ هــذه التدابيــر االســتثنائية دون استشــارة مجلــس املنافســة .وبالتالــي ،عملــت
احلكومــة ،يف إطــار حالــة الطــوارئ الصحيــة وبعــد استشــارة مجلــس املنافســة ،علــى حتديــد
أسعار املطهرات الكحولية والكمامات الواقية.
عــاوة علــى ذلــك ،نصــت املــادة  9مــن القانــون الســالف الذكــر علــى اســتثناء املمارســات التــي
تشــجع البحــث والتطويــر وتســاهم يف التقــدم االقتصــادي أو التقنــي مــن تطبيــق قانــون املنافســة
عليهــا .ونتيجــة لذلــك ،قــام بعــض الفاعلــن ،مــن أجــل التصــدي لألزمــة الصحيــة ،بالتعــاون فيمــا
بينهــم وتقاســم املعلومــات لتصنيــع أجهــزة التنفــس الصناعــي ومعــدات اإلنعــاش واملنتجــات
الصحية.
ولــم يقتصــر األمــر علــى املغــرب فحســب ،يف ظــل هــذه الوضعيــة غيــر املســبوقة ،بــل أقدمــت عــدة
بلــدان علــى تكييــف وتخفيــف التدابيــر املتعلقــة بتطبيــق النصــوص التشــريعية يف مجــال املنافســة
مــن أجــل مســاعدة الفاعلــن االقتصاديــن والتخفيــف مــن تداعيــات األزمــة علــى االقتصــاد وعلــى
متوين األسواق ،السيما املنتجات الغذائية والصحية الضرورية.
وأمــرت ســلطات املنافســة يف بلــدان االحتــاد األوروبــي ،بصفــة اســتعجالية ،باتخــاذ مجموعــة مــن
التدابيــر القانونيــة والتنظيميــة االســتثنائية ،التــي ال تتعــارض يف هــذه احلالــة مــع القــرارات
احلكوميــة املتخــذة ،قصــد احلــد مــن تداعيــات األزمــة الصحيــة غيــر املســبوقة وتفــادي النقــص
يف اإلمدادات باملنتجات األساسية.
وقامــت هــذه الســلطات ،التــي اجتمعــت يف إطــار الشــبكة األوروبيــة املكلفــة باملنافســة ،بالــرد علــى
تســاؤالت واستفســارات املنشــآت حــول الطريقــة التــي ميكــن تتبعهــا للتصــدي لألزمــة مــع احلرص
يف نفس الوقت على تطبيق مقتضيات قانون املنافسة.
مــن جهتهــا ،قدمــت منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة سلســلة مــن األجوبــة بخصــوص
سياســات املنافســة بغيــة التصــدي لتداعيــات اجلائحــة ،همــت أشــكال تدخــل الســلطات العموميــة
لضمــان الســير العــادي لألســواق واالقتصــاد ،مراعيــة يف ذلــك تداعيــات األزمــة علــى ســلوك
املقــاوالت علــى املــدى القصيــر وعلــى بنيــة األســواق علــى املــدى املتوســط ،وذلــك نتيجــة الزيــادة
يف مستوى تركيز األسواق.
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6.إرساء منظومة خاصة باملستهلك
انكــب مجلــس املنافســة ،يف إطــار ممارســته الختصاصاتــه ،علــى إعــداد أرضيــة للتفكيــر والنقــاش
بشــأن أدوات وآليــات الدعــم واملســاعدة الكفيلــة مبراقبــة ســير األســواق ورصــد املمارســات
املنافيــة لقواعــد املنافســة ،الســيما يف قطاعــات األنشــطة الرئيســية لالقتصــاد الوطنــي .ويولــي،
يف هــذا اإلطــار ،عنايــة خاصــة حلمايــة وصيانــة حقــوق املســتهلكني ،وإرســاء آليــة خاصــة
باملســتهلك ،يتمثــل دورهــا يف مراقبــة وحتليــل تصاعــد حــدة املمارســات املنافيــة لقواعــد املنافســة
التــي تتعــارض مــع مصالــح املســتهلكني ،وتوجيــه عمــل املجلــس مــن أجــل ضمــان التقنــن األمثــل
للمنافســة يف األســواق .وتشــكل هــذه املنظومــة وســيلة ســتمكن املجلــس مــن تفعيــل التدابيــر
التالية:
●رصد تصاعد املمارسات املنافية لقواعد املنافسة والتي متس املستهلك؛
●رصد سلوك املستهلك املغربي إزاء هذه املمارسات ،والطرق املتاحة له للطعن فيها؛
●قيــاس رفاهيــة املســتهلك املغربــي وتقييــم تداعيــات املمارســات املنافيــة لقواعــد املنافســة
على قدرته الشرائية.
وأنيطت بهذه املنظومة ثالث مهمات من أجل االضطالع األمثل بأدوارها ،متثلت يف:
1 .املراقبــة واالستكشــاف :يتــم مــن خاللهــا جمــع معلومــات محينــة ووثيقــة الصلــة ذات ارتبــاط
مباشــر باملســتهلك واملمارســات املنافيــة لقواعــد املنافســة وقواعــد التجــارة التــي تنعكــس
سلبا على رفاهيته؛
2 .التحليــل علــى مرحلتــن :تتمثــل األولــى يف ضمــان مزيــد مــن مصداقيــة مصــادر املعلومــات
مــن خــال التدقيــق يف صحتهــا ومقارنتهــا مبصــادر أخــرى ،فيمــا تهــم الثانيــة إضفــاء قيمــة
مضافة على التأويالت والتفسيرات املمكنة؛
3 .توجيــه وترتيــب أولويــات عمــل املجلــس مــن أجــل جتــاوز االختــاالت أو املمارســات املنافيــة
لقواعد ملنافسة عن طريق:
	-إمداد مسطرة التحقيق؛
	-إجراء اإلحاالت الذاتية؛
	-اعداد وتوجيه برامج التحسيس باملنافسة والترافع من أجل تعزيز ثقافتها.
كما شرع املجلس يف جرد وحتديد احلاجيات التي ستمكنه من إجناز العمليات التالية:
●دراســة الترســانة القانونيــة اجلــاري بهــا العمــل يف مجــال حمايــة املســتهلك ،وحتليــل أوجــه
تفاعلها مع قانون املنافسة؛
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●جــرد املعلومــات املتوفــرة التــي تنتجهــا الهيئــات الوطنيــة املكلفــة بحمايــة املســتهلك ،وجميــع
الهيئات األخرى التي تنتج أو تتوفر على معطيات ذات الصلة باالستهالك؛
●رصــد احلاجيــات الداخليــة للمجلــس يف مجــال املؤشــرات والتحليــات وكــذا األدوات املــراد
إرساؤها؛
●حتليل متوقع قطب املستهلك وأشكال تفاعالته مع األدوات التي قام املجلس بإرسائها.
عــاوة علــى ذلــك ،أجــرى املجلــس مقارنــة مرجعيــة مكنتــه مــن االطــاع علــى التجــارب املختلفــة
التــي قامــت بهــا هيئــات دوليــة أخــرى مكلفــة باملنافســة ،الســيما الهيئــات التــي تتوفــر علــى
صالحيــات يف مجــال حمايــة حقــوق املســتهلك .كمــا شــكلت هــذه املقارنــة وســيلة لتحديــد
املمارســات الســليمة التــي ميكــن اعتمادهــا يف وضــع هــذا القطــب ،وارتكــزت محــاور التحليــل،
التي جرى انتقاؤها إلجراء هذه املقارنة ،على العناصر التالية:
●اإلطار التشريعي املنظم للمنافسة وقانون حماية حقوق املستهلكني؛
●األدوات املوضوعــة لتمكــن املســتهلكني بالتبليــغ عــن مؤشــرات دالــة علــى ارتــكاب ممارســات
منافية لقواعد املنافسة؛
●اجلوانب املرتبطة بتحسيس وتوعية املستهلكني والرفع من مستوى معارفهم.
وعليــه ،ستســتند خارطــة الطريــق املــراد وضعهــا إلحــداث هــذه املنظومــة إلــى املالحظــات
املســتخلصة مــن جــرد احلاجيــات والــدروس املســتخلصة مــن املقارنة املرجعية .وستشــمل األدوات
والشراكات التي سيتم إرساؤها ،ووسائل تنفيذها وإنتاجات املنظومة.
رابعا  -احلكامة اإلدارية واملالية
1.تأهيــل العنصــر البشــري ووضعــه يف صلــب املنظومــة االســتراتيجية ملجلــس
املنافسة
واصــل مجلــس املنافســة ،خــال ســنة  ،2020تعزيــز وحتديــث حكامتــه اإلداريــة واملاليــة وبنــاء
قدراتــه املؤسســاتية ،انطالقــا مــن مجــاالت تدخلــه االســتراتيجية وكــذا املهــام واالختصاصــات
املوكولة إليه مبقتضى القانون املنظم لعمله.
أ .تأهيل العنصر البشري
انتقــل عــدد املــوارد البشــرية التــي يتوفــر عليهــا املجلــس مــن  36إطــارا ســنة  2019إلــى  50إطــار
ســنة  2020بنســبة تأطيــر بلغــت  .%93ويبلــغ متوســط عمــر املوظفــن العاملــن مبختلــف مصالــح
املجلــس  41ســنة مــع توزيــع متــوازن يف نســب الذكــور واإلنــاث ،إذ تصــل إلــى  %52و %48علــى
التوالي.
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ب .توظيف أطر جديدة لتعزيز مصالح املجلس
وفقــا للمناصــب املاليــة املخصصــة لــه ،عمــل املجلــس علــى مواصلــة تفعيــل اســتراتيجيته يف مجــال
التوظيــف والتــي ترتكــز علــى الكفــاءة والتجربــة .وتعــزز العنصــر البشــري ،يف هــذا الســياق،
بتوظيــف أطــر إداريــة جديــدة وأطــر أخــرى تــزاول مهــام مقرريــن ومكلفــن بالدارســات .كمــا
حــرص املجلــس ،ووفقــا للقانــون ،علــى أداء املقرريــن اجلــدد ،الذيــن جــرى توظيفهــم ،للقســم قبــل
الشروع يف مزاولة مهامهم.
ت .الرفع من مستوى املعارف والكفاءات
قــام املجلــس ،يف إطــار بنــاء قــدرات وكفــاءات عنصــره البشــري ،بتنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة
املقرريــن اجلــدد الذيــن جــرى توظيفهــم ،منقســمة إلــى  8وحــدات أجنــزت يف شــهري فبرايــر
ومارس ،وأشرفت عليها كفاءات املجلس وخبراته الداخلية.
عــاوة علــى ذلــك ،ويف إطــار التعــاون مــع البنــك الدولــي ،نظــم املجلــس دورة تكوينيــة لفائــدة
املقرريــن حــول تقنيــات البحــث والتحقيــق مبشــاركة وتأطيــر خبــراء مــن مكتــب التحقيقــات
الفيدرالي ( )FBIبالواليات املتحدة األمريكية.
كمــا نظــم املجلــس دورتــن تكوينيتــن لفائــدة األطــر العاملــة مبديريــة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة،
بتعــاون مــع اخلزينــة العامــة للمملكــة ،متحورتــا حــول نظــام تدبيــر املــوارد البشــرية املعــروف باســم
"اندمــاج" ،الــذي ميكــن مــن تدبيــر منظومــة األجــور اخلــاص مبوظفــي املجلــس ونــزع الطابــع
املــادي عــن املســاطر اإلداريــة املدبــرة للمــوارد البشــرية مــن جهــة ،ونظــام التدبيــر املندمــج للنفقات
باعتبــاره نظامــا معلوماتيــا لتدبيــر شــؤون امليزانيــة واحملاســبة ،ويوفــر عــدة وظائــف لتتبــع أوجــه
صرف النفقات وتنفيذها من جهة أخرى.
ث .تعزيز قدرات املصالح اإلدارية للمجلس
قــام املجلــس بإطــاق استشــارات خارجيــة إلعــداد دليــل املســاطر اإلداريــة واملاليــة ،ولتدبيــر
أرشــيفه املــادي واإللكترونــي ،يهــدف متكــن املصالــح اإلداريــة واملاليــة مــن األدوات والوســائل
الالزمــة لتدبيــر شــؤونها انطالقــا مــن مشــاريع محــددة وفــق مرتكــزات مبنيــة علــى النتائــج،
ومقاربــة تضمــن اجلــودة والتميــز يف األداء .وســيتم االنتهــاء مــن هــذه االستشــارة شــهر يوليــوز
.2021
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2.تدبير حكامة املجلس يف زمن اجلائحة
حــرص املجلــس علــى اســتمراره يف أداء مهامــه ،خــال األزمــة الصحيــة لـــ "كوفيــد ،"19-عبــر
مخطــط عمــل توخــى احلفــاظ علــى صحــة وســامة األطــر واملســتخدمني العاملــن بــه .وجــرى
تنفيذه على مرحلتني أساسيتني:
1 .اتســمت املرحلــة األولــى ،التــي أطلــق عليهــا اســم "فتــرة التحلــي بأكبــر قــدر مــن اليقظــة"،
باعتمــاد صيغــة العمــل عــن بعــد لغالبيــة األطــر واملســتخدمني الذيــن ال تســتدعي طبيعــة
عملهــم احلضــور إلــى مقــر املجلــس مــع حتسيســهم بالتدابيــر الواجــب اتخاذهــا حلمايــة
صحتهم؛
2 .أمــا املرحلــة الثانيــة ،التــي عرفــت باســم "فتــرة التأهــب القصــوى" ،فتميــزت باالســتمرار يف
العمــل عــن بعــد باعتمــاد نظــام للتنــاوب بــن األطــر واملســتخدمني ،وبنســبة ال تتجــاوز %30
من العدد اإلجمالي لألطر العاملة باملجلس.
وتطلبــت املرحلــة الثانيــة ،التــي اســتغرقت عــدة أشــهر ،اتخــاذ سلســلة مــن اإلجــراءات والتدابيــر
ملواكبــة املوظفــن يف أداءهــم ملهامهــم ،ويف نفــس الوقــت ،ضمــان مســتويات عاليــة مــن األمــن
والسالمة .ويتعلق األمر باألدوات واآلليات التالية:
	-إعــداد دليــل حــول العمــل عــن بعــد لتمكــن كافــة األطــر واملســتخدمني مــن أداء مهامهــم
بفعاليــة واالســتمرار يف اتخــاذ احليطــة واحلــذر والتحلــي باليقظــة يف هــذه الظــروف غيــر
املسبوقة؛
	-إحداث جلنة لليقظة؛
	-وضــع مخطــط للرفــع التدريجــي مــن تدابيــر احلجــر الصحــي يضمــن املرونــة يف العمــل
ويحافظ على صحة أطر وأعضاء املجلس؛
	-إرســاء مســاطر يتــم تطبيقهــا كلمــا اكتشــفت حالــة إصابــة بفيــروس "كوفيــد "19-داخــل
املجلس؛
	-وضع مخطط للحفاظ على النظافة طبقا للتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة.
3.برنامج مترير وتنفيذ الصفقات العمومية
اســتمر املجلــس ،خــال ســنة  ،2020يف جتديــد جتهيزاتــه ومعداتــه اللوجســتية والتقنيــة قصــد
تلبية حاجياته من الوسائل الضرورية لعمله.
كمــا متكــن املجلــس خــال نفــس الســنة ،مــن إطــاق طلبــات عــروض يف إطــار اإلشــراف املنتــدب
ملشــروع بنــاء مقــره اجلديــد ،والــذي عهــد إلــى الشــركة العامــة العقاريــة .وقــد أســفرت هــذه
الطلبات على انتقاء املكلفني بأعمال إجناز الدارسات التقنية للمشروع السالف الذكر.
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رابعا :تنفيذ امليزانية برسم 2020
بلــغ الغــاف اإلجمالــي للميزانيــة املرصــودة للمجلــس ،يف إطــار تعزيــز حكامتــه املاليــة ،حوالــي
 74.350.000درهــم برســم  .2020غيــر أنــه ،وتبعــا للوضعيــة الصحيــة التــي شــهدتها اململكــة،
تقلصت املساعدات التي خصصتها الدولة لفائدة املجلس يف حدود مبلغ  1.350.000درهم.
وبلــغ مجمــوع النفقــات ،التــي جــرى تنفيذهــا برســم الســنة املاضيــة ،مــا يناهــز 39.093.769,09
درهــم ،حيــث توزعــت علــى فئتــن ،كمــا هــو مبــن أدنــاه ،عمــا بأحــكام املــادة  18مــن النظــام
الداخلي املالي واحملاسباتي للمجلس.
●يضم الباب األول النفقات املتعلقة مبيزانية التسيير ،وتشمل:
	-رواتب وأجور تعويضات املوظفني الرسميني ومثالئهم 20.537.853,81 :درهم؛
	-النفقات املتعلقة بالتعويضات املمنوحة ألعضاء املجلس 5.136.586,78 :درهم؛
	-نفقات املعدات والنفقات املختلفة 8.097.043,60 :درهم.
●يضــم البــاب الثانــي النفقــات ذات الصلــة مبيزانيــة االســتثمار التــي بلغــت 5.322.284,90
درهــم ،والتــي تهــم أساســا مبالــغ ترحيــل أشــغال تهيئــة وإجنــاز الدراســات املتعلقــة ببنــاء
املقر اجلديد للمجلس.
4.ورش التحول الرقمي وتقوية النظام املعلوماتي
انكــب املجلــس ،فيمــا يتعلــق بــورش التحــول الرقمــي إلدارتــه وتقويــة نظامــه املعلوماتــي ،علــى
اســتكمال ورش إحــداث بوابتــه الرقميــة الداخليــة ( )intranetخــال ســنة  2020باعتبارهــا
وســيلة للتواصــل الداخلــي ودعامــة رئيســية لرقمنــة اإلدارة ،إذ تضــم عــدة وظائــف تشــمل تدبيــر
املوارد البشرية وتدبير املخزون.
كمــا قــام املجلــس بوضــع تصميــم لنظــام برمجــي للتدبيــر املندمج يتضمن مجموعة من اإلرشــادات
والتوجيهــات متكــن مديريــة التحقيقــات مــن تتبــع مــآل امللفــات احملالــة عليهــا يف وقــت مناســب
واحتــرام آجــال البــت فيهــا .ويهــدف هــذا النظــام ،الــذي وضــع يف صلــب النظــام املعلوماتــي
للمجلــس ،إلــى تســهيل ســيرورة العمــل مبديريــة التحقيقــات وضمــان انســيابية نقــل املعلومــات
وتأمينها.
وفيمــا يخــص إحــداث النســخة اإلجنليزيــة للبوابــة اإللكترونيــة للمجلــس ،اتخــذ املجلــس جميــع
التدابيــر الضروريــة لضمــان جاهزيــة املنصــة الرقميــة الســتضافتها ووضعهــا علــى موقعــه
اإللكتروني.
وتشــمل املشــاريع األخــرى التــي يعمــل املجلــس علــى وضــع اللمســات األخيــرة عليهــا ورش ميثــاق
أخالقيــات خــاص باألنظمــة املعلوماتيــة ،يحــدد قواعــد اســتعمال الوســائل واملعــدات املعلوماتيــة
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املوضوعــة رهــن إشــارة األطــر واملســتخدمني العاملــن باملجلــس ،ووضــع املســاطر احملــددة
للسياســات الواجــب اتباعهــا لضمــان ســامة األنظمــة املعلوماتيــة ،وسياســات حمايــة املعطيــات
الشــخصية وحفــظ املســتندات ومكافحــة البرمجيــات الضــارة باحلاســوب واســتخدام األجهــزة
احملمولة.
خامسا  -الشراكة الوطنية والدولية
أبــرم املجلــس ،خــال ســنة  ،2020عــدة اتفاقيــات للتعــاون مــع مؤسســات ذات أهميــة كبيــرة علــى
الصعيدين الوطني والدولي.
1.الشراكة الوطنية
يف إطــار الشــراكة الوطنيــة ،وتطبيقــا ملقتضيــات املــادة  8مــن القانــون رقــم  20.13التــي تؤطــر
عالقاتــه بهيئــات التقنــن القطاعيــة ،أبــرم املجلــس اتفاقيــة للتعــاون مــع بنــك املغــرب خــال ينايــر
 ،2020متحــورت أساســا حــول تبــادل املعلومــات والوثائــق الالزمــة لتمكــن املؤسســتني مــن
االضطــاع األمثــل مبهامهمــا ،واتخــاذ تدابير للتحســيس والتوعية باملمارســات الفضلى للمنافســة
وتقاسم اخلبرات يف املجاالت ذات االهتمام املشترك.
وأخــذا بعــن االعتبــار املشــاريع واألوراش املبرمجــة يف مخطــط عملــه االســتراتيجي للفترة املمتدة
مــن  2019إلــى  ،2023قــام املجلــس بالتوقيــع علــى اتفاقيــة تعــاون مــع وزارة التربيــة الوطنيــة
والتكويــن املهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي خــال يوليــوز  ،2020متثلت أهدافها الرئيســية
يف التحســيس والتوعيــة بأهميــة املنافســة ونشــر ثقافتهــا ،وإجنــاز أعمــال وأبحــاث ذات الصلــة
بقانون واقتصاد املنافسة.
2.الشراكة الدولية
يف إطــار الشــراكة الدوليــة ،وبنــاء علــى طلــب مــن مجموعــة البنــك الدولــي ،قــام مجلــس املنافســة
ببحــث ســبل تعزيــز التعــاون بــن الطرفــن ،يــروم أساســا بنــاء القــدرات املؤسســاتية للمجلــس مــن
خــال تبــادل التجــارب واخلبــرات ،ونهــج سياســة كفيلــة مبكافحــة املمارســات املنافيــة ملبــادئ
املنافسة احلرة والنزيهة .وقام الطرفان بالتوقيع على اتفاقية للتعاون يف يناير.2020
ونظــم املجلــس ،يف إطــار هــذه الشــراكة ،ثــاث دورات تكوينيــة .متحــورت الــدورة التكوينيــة األولــى
التــي نظمــت مبقــر املجلــس خــال مــارس  2020لفائدة املقررين ،حول طرق وتقنيات االســتجواب
ودخــول األماكــن وتفتيشــها ،وقــد أطرهــا خبــراء مــن مجموعــة البنــك الدولــي ووزارة العــدل
األمريكيــة وخبيــر آخــر يــزاول مهــام مقــرر بهيئــة املنافســة اإلســبانية .وتضمنــت هــذه الــدورة،
التــي امتــدت ليومــن ،إلقــاء عــروض نظريــة وتنفيــذ متاريــن عمليــة ومحــاكاة حــاالت شــبه واقعيــة
لتفتيــش املقاولــة .ومتكــن مــن خاللهــا املقــررون مــن تنميــة وتقويــة قدراتهــم ومهاراتهــم يف هــذا
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امليــدان واإلملــام بــاألدوات الالزمــة لالضطــاع األمثــل مبهامهــم يف مجــال البحــث والتحقيــق،
وجمع القرائن واألدلة الضرورية للفصل يف بعض اإلحاالت.
ونظمــت الــدورة الثانيــة عــن طريــق تقنيــة املناظــرة املرئيــة خــال أبريــل  ،2020شــارك فيهــا
املقــررون العاملــون باملجلــس ،وفريــق خبــراء تابــع ملجموعــة البنــك الدولــي ،ومقــررون يعملــون
بهيئــة املنافســة باملكســيك ،هــذه األخيــرة اكتســبت ســمعة دوليــة يف مجــال البحــث عــن األدلــة
الرقميــة إلجنــاز التحقيقــات املفتوحــة .وخصصــت هــذه الــدورة ،التــي جــاءت اســتكماال للــدورة
األولى ،حصريا للتمكن من تقنيات التفتيش بغرض اكتشاف األدلة الرقمية.
وانصبــت الــدورة الثالثــة ،املنظمــة أيضــا عبــر تقنيــة املناظــرة املرئيــة خــال يونيــو  ،2020حــول
مراجعــة املســاطر املعتمــدة حاليــا مــن قبــل املجلــس يف مجــال دراســة ومعاجلــة التركيــزات
االقتصاديــة ،واالطــاع علــى مســاطر مبســطة معمــول بهــا يف فرنســا وكنــدا يف إطــار مقارنــة
مرجعيــة .وقــد تضمنــت اتفاقيــة التعــاون املبرمــة مــع مجموعــة البنــك الدولــي شــقا يتعلــق
بالتركيــزات االقتصاديــة التــي تعتبــر أكثــر املســاطر املطلوبــة ضمــن الســياق االقتصــادي احلالــي
املرتبــط بجائحــة "كوفيــد ."19-يف الواقــع ،تســتعد ســلطات املنافســة الوطنيــة يف جميــع أنحــاء
العالــم ،يف الوقــت الراهــن ،لدراســة ومعاجلــة عــدد هائــل مــن التركيــزات االقتصاديــة التــي
تغيرت طبيعتها قسرا يف سياق األزمة االقتصادية التي أعقبت اجلائحة.
3.ورشات عمل وندوات وطنية ومؤمترات دولية
أ .ورشات العمل
نظــم املجلــس يــوم  18فبرايــر  2020ورشــة عمــل حــول مشــروع املقيــاس الوطنــي للمنافســة ،حيــث
أشــرك املجلــس هيئــات ومنظمــات دوليــة ومؤسســات شــريكة قصــد تعميــق التفكيــر والنقــاش
وتبــادل اآلراء حــول ســبل تنزيــل هــذا املشــروع املهيــكل ،وتوحيــد الــرؤى حــول األدوات واآلليــات
املستخدمة على نطاق واسع والكفيلة بقياس وتقيم وضعية املنافسة.
ب .ندوات وطنية
خــال ســنة  ،2020مت تنظيــم نــدوة مشــتركة مــع اللجنــة الوطنيــة ملراقبــة حمايــة املعطيــات ذات
الطابــع الشــخصي حــول موضــوع "قانــون واقتصــاد املنافســة وحمايــة املعطيــات ذات الطابــع
الشخصي".
وخصصــت أشــغال هــذه النــدوة ،التــي نظمــت يــوم  4مــارس  2020وحضرهــا حوالــي  200مــن
اخلبــراء واملختصــن و 13متدخــا رفيعــي املســتوى مغاربــة وأجانــب ،للتــدارس والتباحــث حــول
العالقــات التــي جتمــع قانــون املنافســة بحمايــة املعطيــات ذات الطابــع الشــخصي قصــد ضمــان
حكامــة اقتصاديــة لألســواق ،وحتقيــق تــوازن بــن املنافســة احلــرة والنزيهــة وحمايــة األفــراد مــن
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املمارســات املنافيــة لقواعــد املنافســة ،كمــا جــرى تســليط الضــوء علــى التحديــات التــي تواجههــا
املؤسستني يف مجال حماية املستهلكني واملقاوالت التي تنشط يف األسواق.
يف الواقــع ،ويف ظــل عالــم يتســم بزحــف الشــبكات الرقميــة ،ال تكمــن مهمــة ســلطات املنافســة يف
محاربــة املمارســات املخلــة مببــادئ املنافســة احلــرة فقــط ،بــل ينبغــي عليهــا احلــرص علــى عــدم
انتهــاك احليــاة اخلاصــة لألفــراد .ويتعــن علــى الــدول واحلكومــات مواكبــة هــذا التطــور
التكنولوجــي اجلديــد مــن خــال حتقيــق تــوازن بــن تقنــن األســواق واحلفــاظ علــى هــذا النــوع
اجلديد من التنمية االقتصادية.
كمــا يجــب تكييــف قانــون املنافســة مــع هــذه األســواق مــن خــال اعتمــاد إطــار تشــريعي جديــد
معــزز بــأدوات وسياســات جديــدة لتنظيــم وتقنــن املنافســة (اســتغالل املعطيــات الشــخصية
وإبرام اتفاقات مبنية على اخلوارزميات وغيرها).
ت .املشاركة يف مؤمترات دولية
شــارك املجلــس يف أشــغال منتــدى املنافســة األول الــذي نظمتــه جلنــة األمم املتحــدة االقتصاديــة
واالجتماعيــة لغــرب آســيا ،بشــراكة مــع منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ومؤمتــر األمم
املتحــدة للتجــارة والتنميــة ،يومــي  23و 24ينايــر  2020بالعاصمــة اللبنانيــة بيــروت .وارتكــزت
محــاور هــذا املنتــدى علــى ثالثــة مواضيــع تقــع يف صلــب أولويــات هيئــات املنافســة الفتيــة يف
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،متثلــت أوال يف ضبــط التــوازن بــن املنافســة والتنميــة
االقتصاديــة وتنميــة القطــاع اخلــاص ،ثــم يف بلــورة سياســات منافســة فعالــة ،وأخيــرا يف إحــداث
منصــات للتعــاون والتفاعــل بــن ســلطات املنافســة الوطنيــة .وشــكلت مســاهمة املجلــس قيمــة
مضافة جعلت املشاركني يرغبون يف االستفادة من جتاربه وإجنازاته يف هذا املجال.
وانعقــد اللقــاء الســنوي لشــبكة املنافســة الدوليــة ،الــذي تشــارك فيــه ســلطات املنافســة الوطنيــة
علــى الصعيــد العاملــي وخبــراء يف االقتصــاد وقانــون املنافســة ومحامــن مشــهود لهــم بالكفــاءة
الدوليــة يف هــذا املجــال ،يف شــتنبر  2020عبــر تقنيــة املناظــرة املرئيــة بســبب الظــروف الصحيــة
املرتبطــة بجائحــة "كوفيــد ."19-وألقــى رئيــس املجلــس ،خــال اجللســة االفتتاحيــة ،عرضــا تطــرق
فيــه إلــى جتربــة اململكــة املغربيــة يف كســب التحديــات التــي حتــول دون تطبيــق قانــون مكافحــة
االحتــكار يف عصــر الثــورة الرقميــة مــن جهــة ،والركائــز األساســية التــي يتعــن علــى ســلطات
املنافســة أخذهــا بعــن االعتبــار وصنــاع القــرار السياســي يف مجــال االقتصــاد الرقمــي مــن جهــة
أخرى.
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عــاوة علــى ذلــك ،شــارك املجلــس ،عبــر تقنيــة املناظــرة املرئيــة ،يف أشــغال مؤمتــر األمم املتحــدة
الثامــن املعنــي باســتعراض جميــع جوانــب مجموعــة املبــادئ والقواعــد املنصفــة املتفــق عليهــا
اتفاقــا متعــدد األطــراف مــن أجــل مكافحــة املمارســات التجاريــة التقييديــة ،املنظــم مــن طــرف
مؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة بتاريــخ  23أكتوبــر  ،2020وانصبــت مداخلــة رئيــس
املجلــس ،خــال اجللســة املخصصــة ملناقشــة احليــاد التنافســي ،علــى محوريــن رئيســيني .يتعلــق
األول بإشــكالية احليــاد التنافســي التــي تســتمر يف عــدة بلــدان ،فيمــا يرتبــط الثانــي بالتدابيــر
اجلديــدة املتخــذة مــن لــدن احلكومــات لتحقيــق اإلقــاع االقتصــادي يف أعقــاب األزمــة الصحيــة
املرتبطة بجائحة "كوفيد."19-
زيــادة علــى ذلــك ،شــارك رئيــس مجلــس املنافســة يف أشــغال منتــدى إســطنبول للمنافســة الــذي
تنظمــه ســنويا هيئــة املنافســة باجلمهوريــة التركيــة ،عبــر تقنيــة املناظــرة املرئيــة يــوم  15دجنبــر
 ،2020حيــث قــدم عرضــا خــال اجللســة االفتتاحيــة حــول ســبل االرتقــاء باالقتصــاد الرقمــي
والتحديــات املرتبطــة بــه .وارتكــز أساســا حــول التقــدم احملــرز مــن طــرف املغــرب يف هــذا املجــال
واملتمثــل يف االنتعــاش امللحــوظ للمنصــات الرقميــة التجاريــة وإن كان ذلــك بشــكل محتشــم ،وكــذا
الطــرق املعتمــدة يف تنظيــم وتقنــن آلياتهــا (البنيــة التحتيــة وشــبكات األداء عــن بعــد وحمايــة
املعطيــات الشــخصية) ،وكــذا التحديــات الرقميــة التــي يتعــن علــى مجلــس املنافســة رفعها وكســب
رهاناتهــا ،باإلضافــة إلــى التدابيــر املتخــذة بهــذا اخلصــوص ،الســيما وضــع املســاطر (حتديــد
تعريــف جديــد للســوق ذات الصلــة مــع مراعــاة البيانــات واملعطيــات باعتبارهــا أطــراف فاعلــة
رئيسية تتدخل يف هذه املنصات وغيرها) وبناء وتأهيل قدرات املقررين التابعني له.
4.التعاون الدولي يف مجال إجناز الدراسات ذات الصلة باملنافسة
ســاهم املجلــس يف إجنــاز الدراســة التــي أشــرفت عليهــا شــبكة املنافســة الدوليــة خــال أبريــل
 2020بشــأن التدابيــر املتخــذة مــن لــدن ســلطات املنافســة الوطنيــة يف ســياق تداعيــات جائحــة
"كوفيــد ،"19-وإعــداد مصفوفــة تتضمــن قواعــد ومســاطر جديــدة مــن أجــل التصــدي لهــذه األزمة
غيــر املســبوقة .هــذه األخيــرة أبانــت عــن حتميــة تبســيط مســاطر الترخيــص ملشــاريع التركيــز
االقتصــادي ،والتغاضــي عــن بعــض املمارســات املنافيــة لقواعــد املنافســة مثــل االتفاقــات يف
مجــال صناعــة األدويــة أو املنتجــات الغذائيــة ،كمــا كشــفت عــن ضــرورة التخفيــف مــن تتبــع مــآل
اإلحاالت التنازعية بسبب الصعوبات املالية التي واجهتها املقاوالت.
وضمــن الســياق ذاتــه ،شــارك املجلــس يف أشــغال املؤمتــر اإلفريقــي حــول املنافســة الــذي خصــص
للتــدارس والتباحــث حــول األولويــات اجلديــدة لهيئــات املنافســة اإلفريقيــة يف ظــل الوضعيــة
الوبائيــة التــي يشــهدها العالــم .وجــرى تســليط الضــوء علــى نفــس التوصيــات التــي تضمنتهــا
الدارســة املنجــزة مــن قبــل شــبكة املنافســة الدوليــة .وأثيــرت كذلــك مســألة املســاعدات املمنوحــة
مــن طــرف الدولــة لدعــم السياســات االقتصاديــة وعالقتهــا بقانــون املنافســة خــال فتــرة مــا بعــد
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اجلائحــة ،والتــي اعتبــرت ضــرورة ملحــة لدعــم القطاعــات املتضــررة ،خاصــة بالنســبة لقطــاع
النقل اجلوي.
زيــادة علــى ذلــك ،ســاهم املجلــس يف إثــراء وإغنــاء النقــاش حــول كيفيــات معاجلــة التركيــزات
االقتصاديــة يف بلــدان منطقــة الشــرق واألوســط وشــمال إفريقيــا ،التــي شــكلت موضــوع الورشــة
املنظمــة مــن طــرف هيئــة املنافســة املصريــة يــوم  9أكتوبــر  .2020ومتثــل املوضــوع الرئيســي لهــذه
الورشــة يف عــرض نتائــج دراســة أجنــزت ســابقا حــول النصــوص التشــريعية واملســاطر اجلــاري
بهــا العمــل واآلليــات املعتمــدة مــن لــدن ســلطات املنافســة بهــذه املنطقــة يف مجــال البــت يف
التركيــزات االقتصاديــة قبــل وبعــد اجلائحــة .وتبــن أن مجلــس املنافســة يعــد إحــدى أفضــل
الســلطات املختصــة التــي تتوفــر علــى األدوات واآلليــات األكثــر تالؤمــا واســتجابة للمتطلبــات
الضرورية للتصدي لهذا الوضع غير املسبوق.
سادسا  -التواصل مبجلس املنافسة
يشــكل التواصــل بشــأن مبــادئ املنافســة العادلــة والنزيهــة ضــرورة حتميــة مــن أجــل نشــر وترســيخ
ثقافــة املنافســة .وارتكــزت االســتراتيجية التواصليــة ،التــي اعتمدهــا مجلــس املنافســة يف هــذا
الصــدد ،علــى مقاربــة نفعيــة توخــت تقليــص الفجــوة املعرفيــة يف مجــال قانــون املنافســة ،واإلملــام
أكثر بالدور الذي يلعبه املجلس ضمن احمليط االقتصادي واالجتماعي لبالدنا.
وحــرص املجلــس ،وفقــا ملخطــط عملــه التواصلــي برســم  ،2020علــى ضمــان التكامــل واالنســجام
بني التواصل املؤسسي وتواصل املؤسسة كسلطة قائمة.
1.التواصل التقليدي والرقمي
عمــل املجلــس خــال ســنة  ،2020علــى إطــاق حملــة تواصليــة واســعة لنشــر وتعميــم أول تقريــر
ســنوي أجنــزه بعــد إعــادة تفعيلــه مــن طــرف صاحــب اجلاللــة امللــك محمــد الســادس نصــره اهلل يف
نونبــر  .2018واســتهدفت هــذه احلملــة املنابــر الصحفيــة الوطنيــة والدوليــة املعتمــدة باملغــرب،
مدعمــة بخطــة عمــل محــددة تضمنــت الوســائل والوســائط الكفيلــة بنشــرها ،ومتكــن كل خــط
حتريري من تسليط الضوء على فصل خاص من التقرير.
وقــام املجلــس بنشــر حوالــي  82بالغــا صحفيــا علــى موقعــه اإللكترونــي مــن أجــل تعزيــز التفاعــل
والتواصــل حــول األنشــطة املنجــزة يف  ،2020مــن بينهــا  46بالغــا يتعلــق بالتبليــغ عــن مشــاريع
التركيز االقتصادي و 36بالغا آخرا سلط الضوء على أنشطة هيئات املجلس التداولية.
وأجــرى رئيــس املجلــس ،عــاوة علــى البالغــات الصحفيــة ،مقابــات صحفيــة مــع منابــر إعالميــة
وطنية ودولية عبر تقنية املناظرة املرئية بسبب التدابير املفروضة بفعل تفشي اجلائحة.
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وخلفــت هــذه األنشــطة التواصليــة انعكاســا مباشــرا علــى صــورة املؤسســة بصفــة عامــة ،ومتثــل
الغــرض منهــا يف تثمــن املنجــزات احملققــة مــن طــرف املجلــس خــال ســنة  2020عبــر االســتعانة
بقنــوات تقليديــة للتواصــل كوســائل اإلعــام الســمعية والبصريــة واملكتوبــة بغيــة تقاســم املنجــزات
علــى نطــاق واســع ،وكــذا عبــر اللقــاءات العلميــة والعالقــات العامــة ،باإلضافــة إلــى التواصــل مــن
خالل املوقع املؤسسي من أجل رؤية أوضح جتاه األطراف املعنية.
وكان املجلــس يســعى ،مــن خــال هــذه املقاربــة ،إلــى مواكبــة العصــر يف التواصــل مــع محيطــه
اخلارجــي وبشــكل يســتجيب ملتطلبــات الســرعة والبســاطة واالســتهداف ،مــا مكنــه مــن تثمــن
املكتســبات التــي أجنزهــا وإضفــاء قيمــة عليهــا ،والتــي كانــت لهــا انعكاســات إيجابيــة علــى فعاليــة
التدابير الرامية إلى تقنني املنافسة يف األسواق.
فضــا عــن ذلــك ،تتجســد فعاليــة اســتراتيجية املجلــس يف التواصــل بكونهــا قــادرة علــى التكيــف
مــع املتغيــرات التكنولوجيــة الســريعة .وعليــه ،يعتبــر التواصــل الرقمــي الــذي اعتمــده املجلــس
مبثابة رافعة استراتيجية للتفاعل مع محيطه ،السيما يف ظل الوضعية الوبائية.
2.تبسيط التواصل حول القضايا واإلشكاليات التنافسية
مــن أجــل التواصــل بشــكل أفضــل حــول املســائل املتعلقة باملنافســة وإلجنــاح اســتراتيجيته للتواصل
عــن قــرب وعلــى نطــاق واســع ،ارتــأى املجلــس خــال ســنة  ،2020اعتمــاد منهجيــة مبســطة رغــم
الصعوبــات التــي تطرحهــا للتجــاوب مــع التعقيــد الــذي يشــمل املســار املؤسســي لتقنــن األســواق
والســمة التقنيــة للرســائل املرتبطــة بقانــون املنافســة ،وانعكــس هــذا التبســيط إيجابيــا علــى
ديناميــة املجلــس ،حيــث أضحــت وســائل اإلعــام تغطــي بشــكل مكثــف ومتنــوع أنشــطته
ومستجداته.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن املخطــط التواصلــي برســم  ،2020يف شــقه املتعلــق بوســائل اإلعــام،
أبــان عــن فعاليتــه يف تنزيــل األهــداف احملــددة يف االســتراتيجية الشــاملة للتواصــل .ويف هــذا
الســياق ،قــام املجلــس ،عــاوة علــى تعبئــة وســائل اإلعــام الوطنيــة والدوليــة لتغطيــة أنشــطته،
بتعزيــز عالقتــه مــع اإلطــار الصحفــي الوطنــي عــن طريــق تعزيــز الروابــط املهنيــة وبنــاء جســور
الثقــة املتبادلــة وتكريــس ثقافــة اإلنصــات ،وهــو مــا متخــض عنــه إجــراء مقابــات مــع الصحفيــن
واملراسلني اإلعالميني.
ونتيجــة لذلــك ،شــرعت الصحافــة الوطنيــة يف إبــداء اهتمــام متزايــد بإشــكاالت وقضايــا املنافســة
خــال ســنة  ،2020الســيما يف ظــل الوضعيــة الوبائيــة التــي خلفــت تداعيــات غيــر مســبوقة علــى
األنشطة االقتصادية الوطنية وعلى القدرة الشرائية للمستهلك املغربي.
وبالتالــي ،أضحــى الــرأي العــام الوطنــي والفاعلــون االقتصاديــون واعــن جيــدا بالــدور املنــوط
باملجلــس بفضــل اإلجــراءات والتدابيــر التواصليــة املتخــذة ،وأمســت بعــض اخلطــوط التحريريــة
اآلن أداة جيدة للتواصل.
-128-

التقرير السنوي 2020

3.الدعائم والوسائط التواصلية
اعتمــد مجلــس املنافســة علــى أدوات متنوعــة إلجنــاح اســتراتيجيته التواصليــة ،ميكــن إجمالهــا
فيما يلي:
أ .اليقظة اإلعالمية املنتظمة
تشــمل اليقظــة اإلعالميــة ،التــي يقــوم بهــا املجلــس بشــكل منتظــم ،تتبــع املســتجدات الوطنيــة
والدوليــة املتعلقــة بأنشــطة املجلــس ،وكــذا القضايــا واإلشــكاالت ذات الصلــة بقانــون واقتصــاد
املنافسة.
ب .النشرة اإلخبارية
يقــوم املجلــس بإجنــاز نشــرة إخباريــة حتمــل عنــوان "منافســة" ،باللغتــن العربيــة والفرنســية يف
شكل دعامة ورقية وإلكترونية ،وتستهدف جميع املكونات التي تتعامل مع املجلس.
ويتعلــق األمــر بوســيلة تواصليــة تصــدر كل ثالثــة أشــهر علــى نطــاق واســع ،متكــن املجلــس مــن
تنزيــل معظــم األهــداف التواصليــة احملــددة يف اســتراتيجيته ،وتضــم مســتجدات أنشــطة املجلــس.
كمــا تتنــاول املواضيــع والقضايــا املتعلقــة بقانــون املنافســة واملمارســات ذات الصلــة ،ومســتجدات
القرارات واالجتهادات القضائية على الصعيدين الوطني والدولي.
وتضــم هــذه الوســيلة ،مــن الناحيــة التقنيــة ،عــدة أقســام متكــن ،بطريقــة مبســطة ومقتضبــة ،مــن
عــرض املســتجدات املتعلقــة بقانــون واقتصــاد املنافســة وآليــات تقنينها يف األســواق وطنيــا ودوليا،
والتي تثير اهتمام القراء والفاعلني يف مجال املنافسة.
كمــا تهــدف هــذه الوســيلة إلــى شــرح بعــض املصطلحــات املتعلقــة باملنافســة قصــد متكــن الــرأي
العام من اإلملام أكثر بقانون املنافسة وتسهيل استنباط أحكامه ومقتضياته.
ت .إطالق مشاريع للتحسيس والتوعية وتعزيز ثقافة املنافسة
انكــب املجلــس ،خــال ســنة  ،2020علــى إطــاق مشــروع إجنــاز كتــاب للتحســيس والتوعيــة
بأهميــة املنافســة ونشــر ثقافتهــا مــن خــال توظيــف مجموعــة مــن األمثــال املغربيــة الشــعبية
وأعمــال فنيــة أجنزهــا طلبــة املــدارس العليــا للفنــون اجلميلــة مبدينتــي تطــوان والــدار البيضــاء،
حيث نظمت ورشات تأطيرية لشرح وتبسيط مبادئ املنافسة.
كمــا جــرى ،باملــوازاة مــع ذلــك ،إعــداد دليــل حــول املنافســة وتوزيعــه علــى املبدعــن الشــباب قصــد
إمدادهــم مبعــارف أساســية حــول قانــون واقتصــاد املنافســة ،وتســهيل اســتيعاب طريقــة عمــل
منظومــة املنافســة ،وتشــجيعهم علــى التشــبع بــروح املشــروع قصــد متكينهــم مــن إجنــاز أعمالهــم
اإلبداعية وإبراز فوائد ومزايا تطبيق قانون املنافسة.
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وسيســاهم هــذا الدليــل ،مبجــرد االنتهــاء مــن إعــداده ،يف متكــن املجلــس مــن ترســيخ مبــدأ
احتــرام املنافســة احلــرة والنزيهــة يف ذهــن تالميــذ املــدارس املغربيــة باعتبارهــا إحــدى القيــم
املجســدة للمواطنــة والســلوك املدنــي ،ومكونــا رئيســيا للدميقراطيــة التشــاركية .كمــا يــروم هــذا
الدليــل تشــجيع املســتهلك ،بصفــة عامــة ،علــى التعــرف علــى منظومــة املنافســة واإلملــام بهــا ،وكــذا
الفوائــد التــي ميكــن جنيهــا مــن تطبيــق مبــادئ املنافســة احلــرة والنزيهــة ،باإلضافــة إلــى حــث
املقاولــة والفاعــل االقتصــادي ،بغــض النظــر عــن وضعيتــه يف الســوق ،علــى احترام قانون املنافســة
وتطبيق قواعد السوق احلرة.
وينضــاف إلــى هــذا الدليــل إنشــاء صفحــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وإطــاق مشــروع
إجناز وصالت سمعية وبصرية للتحسيس والتوعية بثقافة املنافسة.
ث .تعزيز األنشطة والتظاهرات املنظمة من طرف املجلس
حــرص املجلــس علــى تقويــة آليــات وأشــكاله التواصليــة مــن خــال تنظيم ندوات صحفيــة وإصدار
بالغــات وتعميــم دعــام ووســائط تواصليــة حســب حجــم النشــاط أو التظاهــرة املنظمــة املتعلقــة
باملجلــس ،والتــي تســتهدف فئــة معينــة مــن الــرأي العــام .وقــام ،يف هــذا الصــدد ،بإبــرام اتفاقيــة
مــع وكالــة املغــرب العربــي لألنبــاء يف فبرايــر  2020مــن أجــل ضمــان تغطيــة إعالميــة واســعة
ألنشــطته ،وأجــرى علــى إثرهــا رئيــس املجلــس مقابلــة صحفيــة يف مــاي  2020تطــرق فيهــا إلــى
دور املجلس يف نظامة االقتصاد يف فترات األزمة.
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ينــدرج مخطــط عمــل مجلــس املنافســة ،الــذي يعتــزم تنفيــذه خــال  ،2021يف إطــار مواصلــة
الدينامية التي انخرط فيها والرفع من مستوى أدائه.
أوال  -املهام التداولية
تعتــزم اللجنــة الدائمــة ،يف إطــار االضطــاع بالــدور املنــوط بهــا وتنفيــذ املهــام املوكولــة إليهــا،
املســاهمة بطريقــة فعالــة يف حتليــل وضعيــة املنافســة وتطورهــا علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي
خــال ســنة  ،2021ومواصلــة تعزيــز الديناميــة التــي أبانــت عنهــا يف مجــال تقنــن املنافســة يف
األسواق.
وينــص مخطــط العمــل هــذا علــى تنســيق العمــل الــذي تقــوم بــه الفــروع التابعــة للمجلــس مــن أجــل
مواكبــة اللجنــة الدائمــة يف إجنــاز مهامهــا التداوليــة ،واملســاهمة يف الدفــاع عــن مبــادئ املنافســة
احلرة والنزيهة والعادلة .لذلك تعتزم الفروع القيام مبا يلي:
1.يف مجال محاربة االتفاقات غير املشروعة
يعتــزم الفــرع املكلــف باالتفاقــات فحــص عــدد مــن املمارســات احملتملــة املنافيــة لقواعــد املنافســة
يف القطاعــات االســتراتيجية لالقتصــاد الوطنــي .وســينخرط ،مــن أجــل ذلــك ،يف تعــاون وتنســيق
وثيــق مــع الفــروع األخــرى قصــد التــداول أساســا يف املواضيــع والقضايــا ذات االهتمــام املشــترك.
كمــا يعتــزم املســاهمة يف تنشــيط التظاهــرات الوطنيــة والدوليــة التــي يرتقــب تنظيمهــا مــن طــرف
املجلــس خــال ســنة  ،2021ومواصلــة إجنــاز الدراســات املرجعيــة عبــر االنفتــاح علــى اآلراء
الفقهية واألحكام القضائية املتعلقة مبحاربة االتفاقات غير املشروعة يف البلدان األجنبية.
2.يف مجال منع االستغالل التعسفي لوضع مهمني أو حالة تبعية اقتصادية
يعتــزم الفــرع املكلــف باالســتغالل التعســفي لوضــع مهيمــن أو حالــة تبعيــة اقتصاديــة مواصلــة
دراســة وحتليــل امللفــات املندرجــة ضمــن اختصاصاتــه .وينــوي ،يف هــذا الســياق ،إرســاء قاعــدة
بيانــات واعتمادهــا كآليــة ملراقبــة وتتبــع ســلوك وتصرفــات الفاعلــن يف األســواق .كمــا ســيواصل
عملــه يف مجــال التحليــل املعمــق للقــرارات واآلراء الصــادرة عــن املجلــس بهــدف تعزيــز الترابــط
والتواصــل بــن مكونــات املجلــس أثنــاء البــت يف مشــاريع التركيــز االقتصــادي أو يف اإلحــاالت
التي مت تبليغها لدى املجلس.
3.يف مجال التركيزات االقتصادية
يعتــزم الفــرع املكلــف بالتركيــزات االقتصاديــة حتليــل املظاهــر واألشــكال التنافســية يف ثالثــة
قطاعات رئيسية تشمل:

-133-

مجلس املنافسة

	-البناء واألشغال العمومية؛
	-التعليم العالي اخلصوصي؛
	-صناعة السكر.
3.يف مجال مساعدات الدولة والطلبيات العمومية واملهام االستشارية
يعتــزم الفــرع املكلــف مبســاعدات الدولــة والطلبيــات العموميــة واملهــام االستشــارية مواصلــة
القــراءة النقديــة التــي يقــوم بهــا للنصــوص املؤطــرة للمنافســة علــى الصعيــد الوطنــي .كمــا ينــوي
تقدمي اخلطوط العريضة لثالث مشاريع مذكرات تضم:
	-مجــاالت تدخــل الفــرع وعالقتهــا بالهيئــات الوطنيــة األخــرى ذات االهتمــام واالختصــاص
املماثــل كاللجنــة الوطنيــة للطلبيــات العموميــة وهيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط
االجتماعي؛
	-مساعدات الدولة املمنوحة لقطاع العقار؛
	-دور الطلبيات العمومية يف ترسيخ مبادئ املنافسة.
إضافــة إلــى ذلــك ،يعتــزم الفــرع مواصلــة إثــراء وإغنــاء النقــاش بشــأن مشــاريع املقيــاس الوطنــي
للمنافســة ،واســتطالع الــرأي حــول متثــات املنافســة ،ومرصــد اليقظــة القانونيــة واالقتصاديــة
والتنافسية.
ثانيا  -تقنني املنافسة يف األسواق
يشــكل بنــاء وتعزيــز قــدرات وكفــاءات املصالــح املكلفــة بالتحقيــق واســتكمال خبرتهــا إحــدى
أولويــات مخطــط عمــل املجلــس برســم  .2021ويتعلق األمر باســتثمار وتســخير املعــارف واملهارات
التــي اكتســبتها هــذه املصالــح ،خــال الســنتني املنصرمتــن ،يف مجــال التحقيــق يف اإلحــاالت
التنازعيــة ،ودراســة طلبــات الــرأي ،والبــت يف مشــاريع التركيــز االقتصــادي عبــر تنظيــم وتعميــم
دورات تكوينيــة عمليــة ،تتنــاول مختلــف اجلوانــب ذات الصلــة بقانــون واقتصــاد املنافســة ،وتعزيــز
وتثمني جميع اإلمكانيات املتاحة بفضل الشراكة الوطنية والدولية.
ويعتــزم املجلــس ،يف الوقــت ذاتــه ،مواصلــة تفعيــل ورش تأهيــل وحتديــث مســاطر التحقيــق بوتيــرة
تضمن الفعالية والسرعة يف نفس الوقت.
ثالثا  -التحليالت والدراسات واليقظة القانونية واالقتصادية والتنافسية
يعتــزم املجلــس خــال  ،2021وطبقــا للمهــام املوكولــة إليه ،حتليل وضعية املنافســة على الصعيدين
الوطنــي والدولــي .كمــا يتطلــع إلــى وضــع اللمســات األخيــرة ملشــروع إجنــاز دراســات تتنــاول
وضعيــة املنافســة يف قطــاع املصحــات اخلاصــة واملؤسســات التــي تدخــل يف حكمهــا ،وأســواق
اجلملة للخضر والفواكه واللحوم احلمراء ،وأسواق السمك.
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ويتوخــى املجلــس ،يف إطــار مواصلــة تقييــم وضعيــة املنافســة بشــكل منهجــي ،اســتكمال األوراش
املهيكلــة املرتبطــة باســتطالع الــرأي حــول متثــات املنافســة ،واملقيــاس الوطنــي للمنافســة،
ومرصــد اليقظــة القانونيــة واالقتصاديــة والتنافســية ،عــاوة علــى تفعيــل املنظومــة املتعلقــة
بحماية املستهلك.
رابعا  -احلكامة اإلدارية واملالية
يعتــزم املجلــس ،يف الشــق املتعلــق باحلكامــة اإلداريــة واملاليــة ،تنفيــذ مجموعــة مــن التدابيــر
احملددة يف مخطط عمله برسم  ،2021تشمل:
●اعتمــاد كراســة ميزانياتيــة مســتوحاة مــن امليزانيــة العامــة للدولــة ،ووضــع برمجــة ميزاناتيــة
على ثالث سنوات؛
●أجــرأة عمليــة معاجلــة نفقــات املجلــس علــى املنصــات اإللكترونيــة لنظامــي تدبيــر املــوارد
البشرية ( )INDIMAJوالتدبير املندمج للنفقات ()GID؛
●إطــاق مشــاورات داخليــة بخصــوص التصميــم املديــري للمــوارد البشــرية (التدبيــر التوقعــي
للوظائف واألعداد والكفاءات ومخطط التكوين)؛
●إطالق مشاورات داخلية بخصوص التصميم املديري لنظم املعلومات؛
●تنظيــم دورات تكوينيــة داخليــة يف مجــال تدبيــر املــوارد املاليــة وتنفيــذ امليزانيــة والصفقــات
والتدبير احملاسباتي لفائدة املوظفني اجلدد املعينني مبديرية الشؤون اإلدارية واملالية؛
●رقمنة عمليات جرد وتخزين ممتلكات املجلس ،وتثمني املخزون؛
●إطالق أشغال بناء املقر اجلديد للمجلس؛
●استكمال عملية األرشفة املادية واإللكترونية لوثائق املجلس؛
●اســتكمال مشــروع إعــداد دليــل املســاطر اإلداريــة واملاليــة وإضفــاء طابــع منهجــي علــى
عمليات التدقيق اخلارجي.
خامسا  -التواصل والشراكة الوطنية والدولية
يعتــزم املجلــس ،خــال ســنة  ،2021مواصلــة جهــوده يف مجــال األنشــطة التحسيســية والتوعويــة
وتشــجيع اجلهــات واألطــراف الفاعلــة علــى التشــبع بثقافــة املنافســة احلــرة والنزيهــة ،وتعزيــز
اإلملــام بقانــون وسياســات املنافســة .وســيعمل ،يف الوقــت ذاتــه ،علــى االســتمرار يف تنويــع شــراكاته
الوطنية والدولية.
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امللحق رقم  :1أمثلة عن ترخيص سلطات املنافسة يف بعض البلدان للتعاون بني األطراف
املتنافسة
البلد

املقاربة
املعتمدة

القطاعات
املستهدفة

وصف التدابير املتخذة

جنوب إفريقيا

قطاعية

املالية والبنوك

إقــرار إعفــاءات فيمــا يتعلــق باالتفاقيــات الراميــة إلــى ضمــان األداء
املســتمر ألنظمــة الدفــع أثنــاء حالــة الطــوارئ ،مــن بينهــا وضــع خطــط
لضمــان اســتمرارية توافــر األوراق البنكيــة املوجهــة ألجهــزة الصــراف
اآللــي ،وتوفيــر بعــض اخلدمــات البنكيــة األساســية واألنظمــة املرتبطــة
بها وغيرها.

املستشفيات
واخلدمات
الصحية

إقــرار إعفــاءات للتعــاون يف قطــاع الصحــة (تبــادل مهنيــي الصحــة وتوزيع
املرضــى حســب الطاقــة االســتيعابية لالســتقبال للوحــدات االستشــفائية
وغيرهــا) .طبقــت هــذه اإلعفــاءات حصــرا بهــدف التصــدي جلائحــة
"كوفيد."19-

البرازيل

قطاعية

كندا

أفقية

طبقــت إعفــاءات بهــدف اســتغالل املنشــآت الفندقيــة ،التــي فقــدت
السياحة والفندقة نشــاطها التقليــدي خــال فتــرة اإلغــاق ،وتخصيصهــا إليــواء اخلاضعــن
للحجر الصحي يف عز اجلائحة.
تطبيــق إعفــاءات يف قطــاع العقــارات التجاريــة بشــكل يتيــح إمكانيــة
العقارات التجارية إبــرام اتفــاق حــول األســعار بــن املكتريــن املهنيــن وأصحــاب املبانــي
التجارية يف عز اجلائحة.
رخــص املجلــس اإلداري للدفــاع االقتصــادي ( )CADEملجوعــة مــن
الشــركات العامليــة املتخصصــة يف املنتجــات الغذائيــة واملشــروبات ،مــن
بينهــا شــركات " "Ambevو" "Coca-Colaو" "Nestléو""Mondelez
املنتجات الغذائية و" ،"PepsiCoبتنســيق اجلهــود فيمــا بينهــا قصــد التصــدي جلائحــة
"كوفيــد "19-إلــى غايــة  31أكتوبــر  .2020وشــمل التعــاون متويــل
املنتجــات وشــروط توزيعهــا بأســعار مخفضــة ،ومتديــد آجــال األداء
لتمكني جتار التقسيط من جتديد مخزونهم.

جميع القطاعات

أعلــن مكتــب املنافســة الكنــدي أنــه ميتنــع ،بصفــة عامــة ،عــن ممارســة
أيــة رقابــة علــى أشــكال التعــاون التــي تنفــذ بــن املقــاوالت بحســن نية ويف
حــدود مــا هــو مســموح بــه ،وذلــك حــن تكــون هــذه األشــكال ضروريــة
علــى املــدى القصيــر بهــدف التصــدي جلائحــة "كوفيــد ."19-غيــر أنــه،
وبصــرف النظــر عــن املقاربــة املذكــورة ،يعــي املكتــب جيــدا أن بعــض
املقــاوالت قــد ترغــب يف التحقــق أكثــر مــن صحــة هذا التوجــه ،واحلصول
علــى إرشــادات أكثــر دقــة بهــذا اخلصــوص .واســتجابة لذلــك ،شــكل
املكتــب فريقــا لتقييــم أشــكال التعــاون املقترحــة ،وتقــدمي املشــورة بشــأن
التوجيهات غير الرسمية التي ميكن تقدميها.
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القطاعات
املستهدفة

البلد

املقاربة
املعتمدة

هونغ كونغ

أفقية

أقــرت جلنــة املنافســة بأهميــة تعزيــز التعــاون بــن املقــاوالت يف بعــض
القطاعــات بشــكل مؤقــت مــن أجــل ضمــان ،علــى اخلصــوص ،اســتمرارية
السلع واخلدمات
تدفــق الســلع واخلدمــات األساســية املوجهــة للمســتهلكني .واعتمــدت ،يف
األساسية
هــذا الصــدد ،مقاربــة نفعيــة فوضــت مبوجبهــا للمقــاوالت مهمــة اقتــراح
تدابير مؤقتة وربط االتصال باللجنة ملناقشتها.

جمهورية
الدومينيكان

أفقية

جميع القطاعات

أعلنــت هيئــة املنافســة أنهــا لــن تعــارض أي شــكل مــن أشــكال التعــاون
والتنســيق بــن املقــاوالت قصــد اتخــاذ التدابيــر الالزمــة حلمايــة
املســتهلكني وضمــان اإلمــدادات ،شــريطة أال يتــم ذلــك بصــورة تعســفية
أو بتواطؤ بني األطراف املتعاونة.

املكسيك

أفقية

جميع القطاعات

أعلنــت هيئــة املنافســة أنهــا لــن حتقــق يف أشــكال التعــاون التــي تتــم بــن
الفاعلــن االقتصاديــن التــي تعــد ضروريــة ،يف الظــروف احلاليــة ،بغيــة
احلفــاظ أو الزيــادة يف مســتوى العــرض املقــدم ،وتلبيــة احلاجيــات،
وضمــان اســتمرارية سالســل التمويــن ،وتفــادي نقــص أو تراكــم الفائــض
من مخزون السلع.

نيجيريا

أفقية

جميع القطاعات

إصــدار دوريــة توجيهيــة توضــح كيفيــات التعــاون بــن األطــراف املتنافســة
خالل األزمة ،وطبيعة اإلعفاءات املقررة وطرق تفعيلها.

النرويج

قطاعية

النقل اجلوي

أقــرت احلكومــة النرويجيــة إعفــاء مؤقتــا لصالــح قطــاع النقــل ،تســمح
مبوجبــه لشــركات الطيــران ،التــي تضــررت بشــدة بتداعيــات اجلائحــة،
بالتعــاون فيمــا بينهــا يف عــز األزمــة .وصــار بإمــكان بعــض األطــراف
املتنافســة مثــل " "SASو" ،"Norwegianالتــي تكابــد مــن أجــل البقــاء،
تنسيق مسار الرحالت ملدة ال تتعدى ثالثة أشهر.

هوالندا

أفقية

جميع القطاعات

رخصــت هيئــة املنافســة الهولنديــة لألطــراف املتنافســة يف بعــض
القطاعــات احليويــة (كاألســواق املمتــازة واخلدمــات اللوجســتية وجتــار
األدويــة باجلملــة) بتبــادل املعلومــات (مثــا الكميــات املوجــودة يف
املخــزون) علــى نحــو يســمح مبواصلــة إمــداد املســتهلكني باملنتوجــات
وتوفير الرعاية الصحية يف الوقت املالئم.

اململكة املتحدة

أفقية

جميع القطاعات

تعهــدت هيئــة املنافســة واألســواق باإلحجــام عــن اتخــاذ إجــراءات زجريــة
ضد االتفاقيات األفقية للتنسيق بني األطراف املتنافسة التي:
أ .تعتبــر مالئمــة وضروريــة لتفــادي النقــص يف التمويــن أو ضمــان
استمراريته،
ب .تصب بوضوح يف اجتاه حتقيق املصلحة العامة،
ت .تعود بالنفع على املستهلكني أو تضمن رفاهيتهم،
ث .تعالج املشاكل احلرجة التي نشأت يف عز احلائجة،
ج .ال تستغرق وقتا أكثر من الالزم للتصدي لهذه املشاكل.

وصف التدابير املتخذة
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البلد

املقاربة
املعتمدة

القطاعات
املستهدفة

وصف التدابير املتخذة

أقــرت اململكــة املتحــدة تشــريعا يســمح بتخفيــف قواعــد املنافســة مؤقتــا
مــن أجــل متكــن الشــركات الصناعيــة املتخصصــة يف األلبــان مــن
املنتجات الغذائية مواجهــة حتديــات الســوق الراهنــة التــي فرضتهــا جائحــة "كوفيــد."19-
ومتثــل الغــرض مــن ذلــك يف متكــن هــذه الشــركات مــن تفــادي هــدر
املنتجات ،واحلفاظ على قدراتها اإلنتاجية لتلبية احلاجيات مستقبال.

قطاعية

قطاعية

املستشفيات
واخلدمات
الصحية

منــح الترخيــص للتعــاون بــن مقدمــي اخلدمــات الصحيــة ،حيــث أصدرت
احلكومــة البريطانيــة مرســوما يقضــي بفصــل اخلدمــات الصحيــة
املقدمــة للمرضــى يف إجنلتــرا عــن السياســة العموميــة ،ويخــول ملصالــح
هيئة الرعاية الصحية الوطنية ومقدمي العالجات املستقلني إمكانية:
• تبــادل املعلومــات حــول الوســائل واإلمكانيــات (مبــا يف ذلــك املــوارد
البشرية واللوجستية)،
• تنسيق عملية انتشار املوظفني،
• تبادل املرافق واملنشآت،
• إجناز عمليات شراء مشتركة،
• تنسيق العالجات املقترحة من لدن مقدميها.

األسواق املمتازة
ومحالت البقالة
والصيدليات

تعليــق بعــض األحــكام املتعلقــة بتبــادل املعلومــات بــن مــوردي منتوجــات
البقالة والتعاون فيما بينهم مؤقتا بهدف:
• التنســيق حســب احلاجيــات املعبــر عنهــا قصــد وضــع حــدود قصــوى
لشــراء بعــض املنتجــات ،وحتديــد تلــك املــراد توفيرهــا ،وتقــدمي املســاعدة
لعينــة مــن العمــاء (مثــا العمــال يف وضعيــة حرجــة والفئــات الهشــة)،
وحتديــد ســاعات فتــح وإغــاق املتاجــر ،ومتويــن مناطــق البــاد املعرضــة
للنقص يف املوارد واملنتوجات،
• تقاسم اليد العاملة أو املرافق واملنشآت.

مواد النظافة
والتجهيزات
الطبية واألدوية
ومعدات طبية
أخرى

أعلــن مجلــس املنافســة عــن امتثالــه لسياســة املفوضيــة األوروبيــة املتعلقــة
بتخفيــف قواعــد املنافســة املطبقــة علــى مقــاوالت األدويــة ،عبــر متكينهــا
مــن إبــرام اتفاقيــات وتبــادل املعلومــات فيمــا بينهــا قصــد احليلولــة دون
توقــف اإلمــدادات باألدويــة األساســية املخصصــة لعــاج املرضــى
املصابني بفيروس "كوفيد."19-

املصدر :معطيات أعاد مجلس املنافسة صياغتها بناء على مقارنة مرجعية دولية.
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امللحق رقم  :2ملخص التوصيات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واملوجهة
لهيئات املنافسة يف عز جائحة "كوفيد"19-
التوصيات املتعلقة بتدخالت الدولة

ڰمســاعدة الســلطات العموميــة يف تفعيــل تدابيــر الدعــم العمومــي مــن خــال متكينهــا مــن املــوارد وإمدادهــا باملشــورة الالزمــة
أو تفويضها ،عند االقتضاء ،صالحيات وضع األولويات،
ڰإبــداء الــرأي أو إصــدار توجيهــات للســلطات العموميــة حــول ســبل ضمــان شــروط منصفــة ملمارســة املنافســة ،وتفــادي
حتريــف ســيرها يف األســواق مــن خــال إرســاء قواعــد عامــة واضحــة وموضوعيــة تســري علــى جميــع املقــاوالت الناشــطة يف
بلد أو قطاع أو منطقة معينة،
ڰتعزيــز إجــراءات الترافــع لــدى الســلطات العموميــة مــن خــال شــرح وتفســير مبــادئ املنافســة التــي يتعــن التقيــد بهــا بغيــة
احلفــاظ علــى الشــروط الضامنــة للمنافســة يف األســواق بعــد نهايــة األزمــة ،والتــي تعتبــر خطــوة حاســمة لتحقيــق اإلقــاع
االقتصادي،
ڰدعــم سياســات التصنيــع التــي توفــر بدائــل تعــزز مــن شــروط ممارســة املنافســة ،وتثنــي الدولــة عــن املضــي قدمــا يف
مخططها للتدخل يف األسواق ،وبشكل يضاعف من احتمال إحلاق أضرار دائمة بها،
ڰلتعــاون مــع هيئــات قضائيــة أخــرى مــن أجــل ضمــان انســجام وتناغــم املقاربــة الدوليــة املتبعــة لتوفيــر شــروط منصفــة
ملمارسة املنافسة بني البلدان ،ومواصلة احلملة املناهضة للتدابير احلمائية.
التوصيات املتعلقة باملراقبة والزجر

ڰالتحلــي بأقصــى درجــات اليقظــة يف حالــة زيــادة مفاجئــة وســريعة يف األســعار ،ومتكــن ســلطات املنافســة مــن التدخــل ،علــى
املــدى القصيــر ،قصــد حتديــد متــى وأيــن ارتفعــت األســعار يف سلســلة التمويــن ،مــع اتخــاذ تدابيــر مؤقتــة أو توجيــه إنــذار
لوضع حد ملمارسات مخالفة يف أسرع وقت ممكن،
ڰتنســيق اإلجــراءات والتدابيــر املتخــذة مــع الســلطات املكلفــة بحمايــة املســتهلكني أو ممارســة صالحياتهــا (احملتملــة) يف مجــال
حماية املستهلكني قصد إبقائهم مبنأى عن ممارسات فرض التسعيرة غير املنصفة،
ڰممارســة صالحياتهــا يف مجــال الترافــع لتنبيــه الســلطات العموميــة ملخاطــر التدابيــر التــي تتخذهــا ملراقبــة األســعار ،مبــا يف
ذلــك حتريــف إشــارات األســعار التــي قــد تشــجع علــى اإلنتــاج أو تعرقــل دخــول فاعلــن جــدد قادريــن علــى معاجلــة مشــكل
النقص يف اإلمدادات،
ڰتبليــغ املقــاوالت ،بكيفيــة واضحــة ويف وقــت مالئــم ،بطــرق التعامــل مــع مكاســب اإلنتاجيــة يف االتفاقيــات املبرمــة بــن
األطــراف املتنافســة (فتــح قنــوات مفتوحــة وســريعة للتواصــل تتيــح إمكانيــة التوصــل مبعلومــات حــول اتفاقيــات محــددة)،
الســيما االتفاقيــات التــي تســتهدف قطاعــات ذات أولويــة يف زمــن اجلائحــة مثــل املنتجــات الطبيــة وسالســل التمويــن
الغذائيــة .ويجــب أن تتضمــن هــذه االتفاقيــات مقتضيــات حتــث علــى التعــاون املشــروع بــن األطــراف املتنافســة ضمــن فتــرة
زمنية محدودة ويف املجاالت التي تعتبر ضرورية ،واالمتناع عن فرض أية قيود على املنافسة كتحديد األسعار،
ڰإجــراء حتليــل دقيــق للدوافــع املقدمــة إلبــرام اتفاقيــات يف فتــرات األزمــة ،والترخيــص لــكل اتفــاق معفــى مــن التبليــغ لفتــرة
زمنية محدودة حتت طائلة إخضاعه لالفتحاص وفقا للمعايير احملددة سابقا.
التوصيات املتعلقة بتدبير انعكاسات األزمة على بنية األسواق

ڰالتمعــن يف دراســة طلبــات البــت يف تركيــزات اإلنقــاذ واالعتــداد بدفــاع الشــركات املفلســة فقــط بعــد مراجعــة األدلــة املقدمــة،
قصد تفادي جني أرباح على املدى القصير على حساب ارتفاع التكاليف على املدى البعيد،
ڰالترخيــص لعمليــات الدمــج املنافيــة لقواعــد املنافســة املبنيــة علــى اعتبــارات أخــرة ذات الصلــة بالسياســة العموميــة ،والقيــام
بذلك يف ظروف استثنائية فقط وبطريقة شفافة.

املصدر :منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
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امللحق رقم  :3أمثلة عن حاالت تدخل سلطات املنافسة يف بعض البلدان ملراقبة وتأطير
األسعار وحظر فرضها بصورة تعسفية
القطاعات
املستهدفة

البلد

املقاربة
املعتمدة

األرجنتني

قطاعية

حتديــد احلــد األدنــى ألســعار املنتجــات الغذائيــة ومــواد النظافــة واألدوية
املنتجات الغذائية
واملعدات الطبية ملدة  30يوما قابلة للتجديد.

بوتسوانا

قطاعية

قامــت هيئــة املنافســة واملســتهلكني مبراقبــة وتتبــع أســعار املنتجــات
األساسية (املنتجات الغذائية ومواد النظافة واملعدات الطبية)

البرازيل

قطاعية

رخــص املجلــس اإلداري للدفــاع االقتصــادي ( )CADEملجوعــة مــن
الشــركات العامليــة املتخصصــة يف املنتجــات الغذائيــة واملشــروبات ،مــن
بينهــا شــركات " "Ambevو" "Coca-Colaو" "Nestléو""Mondelez
مواد النظافة
و" ،"PepsiCoبتنســيق اجلهــود فيمــا بينهــا قصــد التصــدي جلائحــة
واملعدات الطبية
"كوفيــد "19-إلــى غايــة  31أكتوبــر  .2020وشــمل التعــاون عــرض خطــط
واألدوية وجتهيزات
خاصــة للتمويــل ،وحتديــد شــروط التوزيــع بأســعار مخفضــة ،ومتديــد
طبية أخرى
آجــال األداء لتمكــن جتــار التقســيط مــن جتديــد مخزونهــم .كمــا تقــرر
تعليــق إعــادة هيكلــة األســعار املتعلقــة بجميــع أنــواع األدويــة ملــدة 60
يوما.

بلغاريا

قطاعية

أشــعر مكتــب املدعــي العــام هيئــة املنافســة ،يف مــارس  ،2020باحتمــال
إرســاء نظــام لتحديــد األســعار يف قطــاع احملروقــات .وجــرى فتــح حتقيــق
مــع  11عضــوا منتســبني للجمعيــة البلغاريــة للنفــط والغــاز لالشــتباه يف
تورطهــم يف إرســاء هــذا النظــام .واعتبــرت هيئــة املنافســة أن املقــاوالت
املتخصصــة يف احملروقــات قــد اتفقــت فيمــا بينهــا بهــدف اإلبقــاء علــى
أســعار النفــط املرتفعــة علــى الرغــم مــن انخفاضهــا عامليــا بســبب
اجلائحة.

الصني

قطاعية

عدة قطاعات

احملروقات

وصف التدابير املتخذة

مواد النظافة
واملعدات الطبية تطــوع منصــات التجــارة اإللكترونيــة ملراقبــة أســعار بعــض املنتجــات
واألدوية وجتهيزات كمعدات احلماية واملطهرات الكحولية.
طبية أخرى

كولومبيا

أفقية

جميع القطاعات

حثــت هيئــة املنافســة ســلطات املجالــس البلديــة علــى احلــرص علــى عــدم
تراكــم املخزونــات قصــد املضاربــة و رفــع األســعار .وعملــت يف نفــس
الوقــت علــى مراقبــة أســعار بعــض املنتجــات األساســية األوليــة كاملنتجات
الغذائية واألدوية.

كرواتيا

أفقية

جميع القطاعات

أقدمــت احلكومــة علــى جتميــد أســعار الدقيــق واحلليــب والبيــض واألرز
واملعجنــات واللحــوم واألســماك والفواكــه واخلضــر ،باإلضافــة إلــى
أغذيــة األطفــال واحلفاظــات والصابــون واملطهــرات الكحوليــة وبعــض
املعدات الطبية.
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مجلس املنافسة

القطاعات
املستهدفة

البلد

املقاربة
املعتمدة

فرنسا

قطاعية

مواد النظافة
واملعدات الطبية
حتديد السعر األدنى للمطهرات الكحولية لفترة زمنية محدودة.
واألدوية وجتهيزات
طبية أخرى

غامبيا

قطاعية

تســقيف أســعار املنتجــات األساســية كاألرز والــذرة وحبــوب الدخــن
املنتجات الغذائية
واخلبز.

الهند

قطاعية

مواد النظافة
واملعدات الطبية
تسقيف أسعار اختبارات تفاعل البوليميراز املتسلسل (.)PCR
واألدوية وجتهيزات
طبية أخرى

كينيا

قطاعية

مواد النظافة
واملعدات الطبية فرضــت هيئــة املنافســة عقوبــات علــى سلســلة أســواق املمتــازة
واألدوية وجتهيزات ( )Cleanshelfإلفراطها يف رفع أسعار املطهرات الكحولية.
طبية أخرى

نيجيريا

قطاعية

قامــت منصــة التجــارة اإللكترونيــة " "JUMIAبحــذف  390منتوجــا
مواد النظافة
مملــوكا ﻟ  168بائعــا مــن بائعــي املطهــرات الكحوليــة والكمامــات الوقائيــة
واملعدات الطبية
مــن منصتهــا ،عقــب توصلهــا بإنــذار مــن الهيئــة الفيدراليــة للمنافســة
واألدوية وجتهيزات
وحمايــة املســتهلكني .وتابعــت نفــس الهيئــة  4سالســل تابعــة ألســواق
طبية أخرى
ممتازة قضائيا بسبب فرضها أسعار تعسفية تخص مواد النظافة.

باراغواي

قطاعية

مواد النظافة
واملعدات الطبية تســقيف أســعار الكمامــات الوقائيــة واملطهــرات الكحوليــة والقفــازات
واألدوية وجتهيزات الطبية.
طبية أخرى

بولندا

قطاعية

شــكل مكتــب املنافســة وحمايــة املســتهلك فريقــا أنيطــت بــه مهمــة مراقبــة
األســعار علــى شــبكة األنترنيــت بهــدف محاربــة ممارســات محتملــة
منافية لقواعد املنافسة يف قطاعي التغذية والنظافة الشخصية.

البرتغال

قطاعية

مواد النظافة
واملعدات الطبية تســقيف هامــش أســعار مــواد احلمايــة واملطهــرات الكحوليــة بنســبة 15
واألدوية وجتهيزات يف املائة.
طبية أخرى

اململكة املتحدة

قطاعية

مواد النظافة
أحدثــت هيئــة املنافســة واألســواق خليــة ملراقبــة تطــور األســعار يف هــذا
واملعدات الطبية القطاع ،واقترحت على احلكومة ســن "تشــريع مؤقت بصفة اســتعجالية"
واألدوية وجتهيزات ملالحقــة جتــار التقســيط قضائيــا الــذي يعمــدون إلــى رفــع أســعار بعــض
طبية أخرى
املنتجات كاملطهرات الكحولية والكمامات الوقائية يف عز اجلائحة.

عدة قطاعات

وصف التدابير املتخذة

املصدر :معطيات أعاد مجلس املنافسة صياغتها بناء على مقارنة مرجعية دولية.
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امللحق رقم  :4النظام املغربي املؤطر ملساعدات الدولة املمنوحة للمقاوالت من وجهة نظر
احملاسبة امليزانياتية
املساعدات املنبثقة عن النفقات املباشرة
نفقات من ميزانية الدولة

نفقات خارج امليزانية

●املســاعدات احملولــة للمقــاوالت
العموميــة التجاريــة أو اخلاصــة دون
مقابل:
–إعانات االستغالل املخصصة
للمقاوالت العمومية التجارية
واملؤسسات املالية العمومية؛
–حتويالت من منح االستثمار متكن
املقاوالت العمومية التجارية أو
املؤسسات املالية العمومية من حيازة
أصل ثابت.

●التحويــات اجلاريــة للحســابات
اخلصوصيــة للخزينــة لصالــح
املقــاوالت العموميــة التجاريــة أو
اخلاصة:
–املساعدات املمنوحة من خالل
احلسابات املرصدة ألمور
خصوصية ،من بينها مثال:
–صندوق التنمية الصناعية
واالستثمارات؛
–صندوق النهوض بتشغيل
الشباب؛
–صندوق التنمية الفالحية؛
–الصندوق اخلاص بتدبير
جائحة فيروس "كوفيد"19-؛
–صندوق النهوض بالفضاء
السمعي البصري وباإلعالنات
وبالنشر العمومية.
–املساعدات املمنوحة من حسابات
التمويل ألسباب تتعلق باملصلحة
العامة:
–املبالغ املدفوعة على شكل
قروض تتجاوز مدتها سنتني؛
–تسبيقات قابلة للسداد تقل
مدتها عن سنتني أو تساويهما.

●املســاعدات املندرجــة يف خانــة
التكاليــف املشــتركة ،أي التكاليــف
التي ال ميكن إدراجها ضمن ميزانيات
القطاعات الوزارية أو املؤسسات:
–نفقات التسيير (اإلعانات املمنوحة
لبعض املقاوالت التجارية لدعم فئة
معينة من األسعار كسوق الكهرباء
مثال)؛
–نفقات االستثمار املخصصة إلعادة
هيكلة بعض املقاوالت العمومية
التجارية (مثال تسوية ديون املكتب
الوطني للكهرباء واملاء الصالح
للشرب واملكتب الوطني للسكك
احلديدية).
●العمليات املالية للميزانية:
–االستثمارات املالية للدولة:
املساهمات املالية واملشاركة يف أسهم
رأس املال وإعادة الرسملة
واملخصصات على شكل رأس مال
مبدئي (مثال املساهمات املدفوعة
حني إحداث مقاولة عمومية
جتارية)؛
–التسبيقات والقروض ممنوحة
للمقاوالت اخلاصة أو العمومية؛
–الضمانات املمنوحة من الدولة،
السيما الضمانات املقدمة
للمقرضني يف حالة عجز املدينني.

●الرســوم املفروضــة واملقبوضــة لصالــح
بعــض املقــاوالت العموميــة التجاريــة
(مثــا الرســوم شــبه الضريبيــة
املقبوضــة لصالــح الشــركة الوطنيــة
لإلذاعة والتلفزة)؛
●العمليــات املاليــة اخلاصــة باحلســابات
اخلصوصية للخزينة:
–االستثمارات املالية للدولة:
املساهمات املالية واملشاركة يف أسهم
رأس املال وإعادة الرسملة
ومخصصات على شكل رأس مال
مبدئي (مثال املساهمات الرأسمال
املدفوعة حني إحداث مقاولة
عمومية جتارية)؛
–الضمانات املمنوحة من الدولة.

املصدر :مجلس املنافسة.
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املساعدات املنبثقة عن النفقات غير
املباشرة
نفقات جبائية

●اإلعفــاء كلــي :اإلعفــاء مــن أداء
الضريبة؛
●تخفيــض الضريبــة :تطبيــق معــدل
أقــل مــن املعيــار الضريبــي وتخفيــض
مبلغ الضريبة املستحقة؛
●اإلعفــاء مؤقــت ،مبعنــى اإلعفــاء الكلــي
مــن الضريبــة أو تخفيضهــا خــال
فتــرة محــددة أو اإلعفــاء جزئــي،
مبعنــى تطبيــق إعفــاء كلــي مــن
الضريبــة أو تخفيضهــا علــى جــزء مــن
صايف املبلغ اخلاضع للضريبة؛
●االســقاطات :تخفيــض إجمالــي املبلــغ
اخلاضــع للضريبــة (مجمــوع املبالــغ
حتدده اإلدارة اجلبائية)؛
●التســهيالت ماليــة ،مثــا خفــض
اســتهالك الســلع اإلنتاجيــة وتعليــق
أداء الرســوم والضرائــب علــى املــواد
األوليــة والســلع الرئيســية املتدخلــة يف
اإلنتاج ،والسلع الرأسمالية؛
املخصــوم
املبلــغ
●اخلصومــات:
(التكاليــف القابلــة للخصــم) علــى
إجمالــي املبلــغ اخلاضــع للضريبــة قبــل
احتساب قيمة الضريبة؛
●الضريبــة اجلزافيــة :اســتخدام معــدل
ضريبــة حــن بنــص النظــام املرجعــي
على فرض ضرائب تصاعدية.

اﻟﻔﻬﺮس
دﻳﺒﺎﺟﺔ
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