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 ،2019كما صادقت عليه الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس
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صاحب اجلاللة،

باشر مجلس املنافسة ممارسة املهام املنوطة به مستنيرا بالتوجيهات السامية لصاحب اجلاللة
امللك محمد السادس نصره اهلل ،للرئيس اجلديد ،ومن خالله لكافة أعضاء املجلس ،وذلك «من
أجل السهر على نهوض هذه املؤسسة باملهام املوكولة إليها على الوجه األمثل ،بكل استقالل
وحياد ،واملساهمة يف توطيد احلكامة االقتصادية اجليدة ،والرفع من تنافسية االقتصاد الوطني،
ومن قدرته على خلق القيـمة املضافة ومناصب الشغل».
ويف هذا االطار ،متيزت أنشطة املجلس برسم سنة  2019مبناخ مؤسساتي وطني تطبعه إعادة
تفعيل العديد من الهيئات الدستورية ،كاملجلس االقتصادي واالجتـماعي والبيئي ،والهيئة العليا
لالتصال السمعي البصري ،واملجلس الوطني حلقوق االنسان ،ومجلس املنافسة ،والهيئة الوطنية
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ،ومؤسسة وسيط اململكة ،واللجنة الوطنية ملراقبة حماية
املعطيات ذات الطابع الشخصي ،التي شهدت جميعها تفضل جاللة امللك بتعيني رؤساء جدد لها.
ومتيز هذا السياق أيضا بالتعديل احلكومي الذي جرى بتاريخ  9أكتوبر  ،2019على إثر اخلطاب
امللكي السامي مبناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش بتاريخ  29يوليوز  ،2019والذي كلف
من خالله جاللة امللك ،رئيس احلكومة بأن يرفع إلى نظره السديد مقترحات «إلغناء وجتديد
مناصب املسؤولية ،احلكومية واإلدارية ،بكفاءات وطنية عالية املستوى ،وذلك على أساس الكفاءة
واالستحقاق».
وجدد جاللة امللك خالل نفس اخلطاب نداءه إلى إعادة تقيمي النـموذج التنـموي الوطني ،معلنا
عن تشكيل جلنة خاصة مكلفة باقتراح منوذج تنـموي جديد ،عني جاللته رئيسها السيد شكيب
بنـموسى بتاريخ  19نونبر  ،2019وأعضاءها اخلمس والثالثني بتاريخ  12دجنبر من نفس السنة.
ولقد عهد لهذه اللجنة اخلاصة رسم معالم ما ينبغي أن يكون عليه منوذج للتنـمية يجيب على
محدودية النـموذج السابق ،ويلبي حاجيات وتطلعات املواطنني ،واملقاوالت ،واجلماعات الترابية.
كما يعيد الثقة يف املؤسسات ،ويعزز التـماسك الوطني ،ويجسد الطموحات اإلقليـمية والدولية
لبالدنا ،وذلك يف إطار عقد اجتـماعي جديد.
ففي هذا السياق املؤسساتي تندرج إعادة تفعيل مجلس املنافسة ،هذا التفعيل الذي يترجم إرادة
جاللة امللك ،وانخراط كافة القوى احلية لألمة يف إرساء حكامة اقتصادية مسؤولة تنصت
للمواطنني ،واملقاوالت ،واجلماعات الترابية.
وتهدف إعادة تفعيل مجلس املنافسة والهيئات الدستورية األخرى للحكامة والتقنني إلى دعم
صرح البناء الدميقراطي ببالدنا.

التقرير السنوي 2019
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واعتـمادا على التوازن بني مؤسساته ،فإن هذا الصرح يوجد بالضرورة يف قلب بزوغ سلط جديدة
يف املجتـمع ،من شأنها املساهمة يف تقدمي حلول مبتكرة ،وإنتاج قيـمة مضافة لعمل الفاعلني يف
الساحة املؤسساتية الوطنية.
ومن ناحية أخرى ،ويف نفس االجتاه املتعلق بإعادة تفعيل مجلس املنافسة ،واعتبارا لكون نظامة
وحكامة األسواق أمران معقدان ،فإن للمجلس قناعة راسخة بأن عمله لن يكون ناجعا على
مستوى النتائج إال إذا اندرج ضمن منظومة وطنية مندمجة للمنافسة .وينبغي أن تشارك يف هذه
املنظومة كل الهيئات الدستورية للحكامة والتقنني ،وكذا تلك املكلفة باحملاسبة واملساءلة ،ومحاربة
الرشوة ،واحترام األجيال اجلديدة حلقوق اإلنسان ،وحماية املعطيات ذات الطابع الشخصي،
ومكافحة كل أشكال االنحرافات االقتصادية (أوضاع الريع ،التهرب والغش الضريبي ،املمارسات
املنافية للمنافسة يف مجال الطلبيات العمومية ،والتدبير املفوض للمرافق العمومية).
فهذا هو املغزى العميق الذي مينحه مجلس املنافسة ،من جهة ملبدإ التكامل بني كافة مؤسسات
البالد ،ومن جهة أخرى لالختيار الهادف إلى دعم االلتقائية بني الهيئات الدستورية للحكامة
والتقنني ،وذلك على أساس تطوير أشكال مبدعة للشراكة.
وانطالقا من هذه الروح ،سهر املجلس على توجيه نشاطه اعتـمادا على املبادئ األساسية التالية:
-

االحترام الصارم لدستور بالدنا ،وللتشريع اجلاري به العمل املنظم للمنافسة؛

-

املساهمة يف خلق الشروط املالئمة ملناخ اقتصادي ناجع ،وتنافسي ،وإيجابي بالنسبة
للمبادرات التي تخلق الثروات وفرص الشغل؛

-

ممارسة املهام املنوطة باملجلس يف اجتاه ضمان التوازنات الضرورية بني متطلبات حماية
حقوق املستهلكني ،وتنافسية املقاوالت ،وتأمني تزويد االقتصاد الوطني باملواد واخلدمات
االستراتيجية؛

-

التكامل وااللتقائية بني املؤسسات الدستورية املعنية بقانون وسياسة املنافسة ،وعلى
وجه اخلصوص احلكومة ،والبرملان ،والسلطات القضائية ،والهيئات الوطنية لللحكامة
والتقنني ،واجلماعات الترابية ،وفعاليات املجتـمع املدني؛

-

انفتاح املجلس على التجارب الناجحة للسلطات الوطنية للمنافسة عبر العالم وعلى
املعايير واملمارسات اجليدة للمنظمات الدولية العاملة يف ميدان احلكامة العاملية للتجارة.

ويف نفس االجتاه ،وانسجاما مع هذه املبادئ التوجيهية ،باشر املجلس خالل سنة  2019القيام
مبهامه ،بتعزيز هيئاته التداولية ،ودعم قدرات أجهزة التحقيق ،وتقوية حكامته االدارية واملالية،
وإجناز الدراسات القطاعية ،وأنشطة اليقظة القانونية واالقتصادية والتنافسية ،وإرساء نظامه
املندمج لإلعالم ،وتطوير عالقات الشراكة الوطنية والدولية ،وإعداد استراتيجية للتواصل.
12
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وتندرج كل هذه األوراش ضمن برنامج العمل االستراتيجي للفترة مابني  2019و ،2023كما متت
املصادقة عليه من لدن املجلس منذ إعادة تفعيله.

صاحب اجلاللة،

إذا كان كل من شهري نونبر ودجنبر  2018قد مت تخصيصهما إلرساء بنيات مجلس املنافسة،
وتشكيل هيئاته التقريرية ،وتعزيز قدرات أجهزته املكلفة بالتدبير االداري ،فإن سنة 2019
متيزت بنشاط هام يف مجال نظامة األسواق ،عبر دراسة وضعية املنافسة يف قطاعات النشاط
االقتصادي الوطني.
وتتـمحور هذه النظامة حول تبيلغ عمليات التركيز االقتصادي ،ومعاجلة طلبات الرأي ،والتحقيق
يف االحاالت التنازعية.
ويف هذا االطار ،وطبقا للمادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق مبجلس املنافسة ،أصدر املجلس
املجتـمع إما يف جلسة عامة ،أو يف جلنة دائمة ،ما مجموعه  106قرارات وآراء .وتغطي هذه
احلصيلة كل مناحي اختصاصات املجلس ،كما هو منصوص عليها يف الفصل  166من الدستور،
ويف مقتضيات القانونني رقم  104.12املتعلق بحرية االسعار واملنافسة ،ورقم  20.13املتعلق
مبجلس املنافسة ،وكذا مرسوميهما التطبيقيني .ويتعلق االمر مبا مجموعه  53قرارا صادرا يف
مجال مراقبة التركيزات االقتصادية ،و 50قرارا متعلقا باالحاالت التنازعية ،و 3آراء تندرج ضمن
مهامه االستشارية.
كما شكلت سنة  2019أيضا بالنسبة ملجلس املنافسة فترة لم يقم خاللها بدراسة االحاالت
اجلديدة ،وطلبات الرأي ،ومشاريع التركيزات االقتصادية املعروضة على أنظاره فحسب ،وإمنا
على وجه اخلصوص ،مرحلة لتدبير املخزون الهام للملفات املوروثة عن املجلس السابق و العالقة
منذ سنة  ،2014والتي تبلغ  105إحالة وطلب رأي.
وقد همت نسبة  50باملائة من امللفات العالقة ،أي  52إحالة ،عمليات التركيزات االقتصادية التي
مت الترخيص بها بعد  60يوما من تبليغها طبقا ألحكام املادة  15من القانون رقم  ،104.12وكذا
امللفات التي مت حفظها العتبارات مرتبطة بعدم اهتـمام اجلهة احمليلة ،التي لم تعبر عن إرادتها
يف استئناف معاجلة طلب رأيها أو إحالتها ،أو ألسباب متعلقة مبوضوع طلب الرأي املتقادم بعد
انصرام اآلجال القانونية.
وقد أصدر مجلس املنافسة ،يف هذا الصدد 38 ،قرارا ،ويظل  12قرارا فقط ضمن امللفات
العالقة يف طور التحقيق من لدن املصالح املختصة للمجلس.

التقرير السنوي 2019
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أما فيـما يتعلق بامللفات اجلديدة ،وتلك املتبقية من امللفات العالقة برسم سنة  ،2019فتجدر
االشارة إلى أن املجلس توصل مبا مجموعه  87ملفا منها تبليغات للتركزيات االقتصادية،
وإحاالت ،وطلبات رأي.
وأصدر املجلس  65قرارا ورأيا بشأن هذه امللفات ،من بينها ترخيص ضمني واحد بعملية التركيز
االقتصادي .أما العدد املتبقي خالل هذه السنة فيبلغ  25ملفا ،أي مبعدل إجناز يقدر بأكثر من
 75باملائة من االحاالت املدروسة من لدن املجلس.
ويف مجال مراقبة التركيزات االقتصادية التي يوليها املجلس مكانة ذات أولوية ،فإن نسبة  81باملائة
من التبليغات ،أي  43من أصل  53قرارا صادرا عن املجلس برسم سنة  ،2019مت الترخيص بها
دون تعهدات ،منذ املرحلة االولى من املراقبة ،ويف أجل ال يتعدى  60يوما كما هو منصوص عليه
يف القانون .ومن جهة أخرى ،صرح املجلس بأن  9عمليات للتركيزات «غير قابلة للتبليغ» ،ألنها
ال تشكل تركيزات مبفهوم املادة  10من القانون رقم  104.12املتعلق بحرية االسعار واملنافسة.
وقد بينت دراسة القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة برسم سنة  2019أن نسبة  83باملائة
من العمليات املبلغة تأخذ شكل اقتناء أسهم يف رأسمال شركات أخرى ،وأن نسبة  13باملائة تهم
إحداث مقاوالت مشتركة تندرج ضمن مسلسل للنـمو اخلارجي.
وبخصوص قطاعات االنشطة االقتصادية ،تهم عمليات التركيز املبلغة للمجلس القطاع الصناعي
مبجموع  12تبليغا .وانصبت هذه العمليات على صناعات الكيـمياء وشبه الكيـمياء ،واالسمنت،
ومكونات الطائرات ،والسيارات ،والتلفيف والورق ،وصناعة احلديد.
ويأتي قطاع الطاقة يف املرتبة الثانية ويهم  10عمليات مبلغة .وتخص التركيزات االقتصادية
االخرى قطاعات الصحة ،والسياحة والفندقة ،والتجارة ،والبناء واالشغال العمومية ،واألبناك
والتأمينات ،وكذا خدمات االستشارة ،والتدبير ،واملعلوميات.
وتشكل مراقبة عمليات التركيزات االقتصادية مكونا رئيسيا من مكونات قانون املنافسة ،إذ من
خالل هذه املراقبة القبلية ،يقوم املجلس بدراسة وتقيمي انعكاسات كل عملية تركيز على األسواق
املعنية ،ومدى تأثيرها على وضعية املنافسة داخلها.
وبخصوص املعايير املعتـمدة لتحديد العمليات التي تخضع لنظام مراقبة التركيزات ،ينص القانون
على إلزامية استجابة هذه العمليات ألحد األسقف املنصوص عليها يف القانون ،إما حني تنجز
املقاوالت املعنية بالعملية رقم معامالت يفوق أو يعادل  750مليون درهم ،أو رقم أعمال منجز
باملغرب يفوق أو يعادل  250مليون درهم ،أو حني تنجز هذه املقاوالت خالل السنة املنصرمة أكثر
من  40باملائة من البيوع واملشتريات يف سوق السلع أو املنتجات أو اخلدمات ذات الطبيعة املماثلة
أو القابلة لالستبدال ،أو على مستوى جزء قابل لالستبدال من هذه السوق.
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وبالنسبة إللزامية التبليغ ،فإن نسبة  51باملائة فقط من عمليات التركيز االقتصادي موضوع
قرارات مجلس املنافسة برسم  2019خاضعة لهذا املقتضى ،إذا اكتفينا فحسب برقم املعامالت
الوطني لألطراف املعنية ،وذلك اعتبارا ألن  26عملية ال تتجاوز سقف  250مليون درهم على
مستوى السوق الوطنية .وقد مت تبليغ هذه العمليات للمجلس لسبب واحد هو أن أرقام املعامالت
العاملية لألطراف املبلغة تتجاوز االسقف املنصوص عليها يف القانون ،أي  750مليون درهم ،دون
أن تبلغ أسقف أرقام املعامالت الوطنية.
وإذا كان الرهان كبيرا على مستوى السوق الوطنية ،فإن التجربة املقارنة للسلطات الوطنية
للمنافسة عبر العالم أوضحت بأن هذا النوع من العمليات ال يطرح عموما مشاكل للمنافسة،
خصوصا إذا كان األثر على السوق الوطنية ضئيال ،سواء تعلق األمر بأحجام ضعيفة للبيوع ،أو
إذا كانت الفروع احمللية ألطراف التركيز غير ناشطة يف األسواق املعنية بالعملية ،أو إذا لم تكن
تتدخل يف أسواق مجاورة.
وتؤكد دراسة رقم املعامالت العاملي ألطراف التركيز هذا املعطى .وبالفعل ،فإن نسبة  87باملائة
من عمليات التركيز تتجاوز سقف رقم املعامالت العاملي املنصوص عليه يف القانون ،مقابل 13
باملائة فقط التي لم تتعدى هذا السقف .وهذا يؤكد بدوره أن أغلبية هذه العمليات تهم حركات
للنـمو ملجموعات للشركات على املستوى الدولي.
وتبني دراسة مصدر رأسمال املقاوالت األطراف يف هذه العمليات بأن نسبة  55باملائة من
العمليات ،أي  29عملية تركيز تمت خارج التراب الوطني بني شركات متعددة اجلنسيات لها
حضور يف عدد من البلدان من بينها املغرب ،مقابل  13عملية مبلغة ،أي نسبة  24باملائة تخص
مقاولة مغربية ومقاولة أجنبية .أما العمليات التي تهم حصريا الوحدات اخلاضعة للقانون املغربي
فإنها ال متثل سوى نسبة  21باملائة من العمليات ،أي  11تبليغا.
وتظل مبالغ املعامالت املنجزة برسم هذه العمليات التي تعني مقاوالت مغربية حصريا ،محدودة،
حيث ال تتجاوز  542,5مليون درهم ،أي  0,06باملائة من املبلغ االجمالي للمعامالت املبلغة
للمجلس خالل سنة  ،2019مقابل  98,64باملائة بالنسبة للتركيزات املنجزة من لدن شركات
أجنبية ،بقيـمة  897.969,9مليون درهم.
باملوازاة مع ذلك ،ويف إطار مهامه االستشارية ،أجاب مجلس املنافسة على  8طلبات للرأي ،منهما
اثنان واردان من احلكومة .وتندرج هذه الطلبات ضمن االستشارة االلزامية ملجلس املنافسة من
لدن السلطة التنفيذية يف مجال األسعار.
ويهم طلب الرأي األول إعادة إدراج سعر البنزين والوقود املمتاز ضمن قائمة املنتوجات املقننة
أسعارها ،يف إطار مشروع تسقيف هوامش الربح للشركات النفطية .وقد اعتبر املجلس أن مشروع
احلكومة ال يستجيب للشروط القانونية احملددة يف املادة الرابعة من القانون رقم  104.12املتعلق
التقرير السنوي 2019
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بحرية األسعار واملنافسة ،وليس مناسبا من ناحية حماية القدرة الشرائية للمواطنني واملكونات
الهشة للقطاع ،وال يجيب عن االختالالت ذات الطبيعة البنيوية التي تعرفها سوق احملروقات
السائلة ،والتي لم يمت حتريرها بصفة جيدة خالل شهر دجنبر .2015
أما طلب الرأي الثاني ،فيهم مشروع املرسوم املتعلق بتحديد أتعاب املوثقني وطريقة استيفائها،
الذي أوصى املجلس باملصادقة عليه كما مت اقتراحه من لدن احلكومة ،مع تعممي مقاربته وتطبيقه
على كافة املهن املقننة (احملامون ،العدول )...بالنسبة للخدمات املماثلة املؤداة من لدن املوثقني.
أما طلب الرأي الثالث ،الذي يأتي تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة  5من القانون رقم
 ،20.13فإنه وارد من رئيس مجلس املستشارين يطلب من خالله رأي املجلس بشان مقترح
القانون بتتـممي وتعديل املادة  2-78من القانون رقم  15.95مبثابة مدونة للتجارة ،كما مت تعديله
وتتـميـمه لسن مقتضيات خاصة متعلقة بآجال األداء .ويف هذا الصدد ،اعتبر املجلس بأنه ال
يرى مانعا من بلورة هذه املقتضيات ،شريطة اإلجناز القبلي لدراسات معمقة ومفصلة ودقيقة من
أجل التقيمي املوضوعي آلثار هذا اإلجراء على مختلف جوانب ومكونات تنافسية القطاع املعني.
ومن جهة أخرى ،توصل املجلس بأربع طلبات للرأي من لدن منظمات مهنية ونقابية ،حيث مت
التصريح بعدم قبول اثنني منها.
ويف هذا الصدد ،فإن الرأي األول يتعلق بطلب الكونفدرالية العامة لربابنة وأرباب الصيد
الساحلي باملغرب ،التي طلبت من املجلس رأيه بشأن مدى تطبيق مقتضيات املادة  61من القانون
رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ،التي تستثني األسماك املعدة للتصدير من إجبارية
املرور عبر أسواق األسماك .وقد اعتبر املجلس أن هذه االحالة غير مقبولة ،ألن األفعال املثارة
ال تدخل يف نطاق اختصاصه .غير أنه ،ونظرا لألهمية االستراتيجية لقطاع الصيد البحري ،فإن
املجلس يوصي بإعادة هيكلة مجموع القطاع ،وإعادة تنظمي أسواق االسماك حتى تتـمكن من تلبية
شروط املنافسة احلرة والنزيهة والعادلة يف السوق الوطنية لألسماك.
ويهم الرأي الثاني طلب اجلمعية الوطنية املغربية للمهندسني املساحني الطبوغرافيني املختصني
يف املسح اجلوي والتصميـمات االرضية .ويخص موضوع هذه االحالة وضعية املنافسة يف سوق
املسح اجلوي تبعا للرسالة الدورية لوزارة السكنى وسياسة املدينة التي تطلب من خاللها للوكاالت
احلضرية للمملكة إلغاء الطلبيات املمنوحة بشأن خدمات املسح اجلوي ،وتطالب هذه الوكاالت
بالتوجه حصريا نحو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واخلرائطية واملسح العقاري.
واعتبارا لرسالة تنازل رئيس اجلمعية الوطنية املغربية للمهندسني املساحني الطوبوغرافيني
املختصني يف املسح اجلوي والتصميـمات األرضية ،كجهة محيلة ،املتوصل بها بتاريخ  22أبريل
 ،2019قام مجلس املنافسة بحفظ هذا الطلب.

16

مجلس المنافسة

4413

4414

الجريدة الرسمية

عدد 27 - 6909جحلا وذ 27ذ (1( 27سغأ ((17 (17

وفيـما يتعلق بالنشاط التنازعي ،أصدر املجلس  50قرارا ،من بينها  24أي تقريبا النصف،
تهم اإلحاالت املرتبطة بالولوج إلى الطلبية العمومية .ويتعلق األمر عموما بقضايا تنازعية بني
املقاوالت التي تدعي بأن اجلهات العمومية املشرفة أزاحتها بصفة غير عادلة من مسطرة
الصفقات العمومية ،ومعتبرة بأن أنظمة االستشارة ودفاتر التحمالت اخلاصة املعتـمدة من لدن
اإلدارة تشكل حاجزا مينعها يف األصل من ولوج الطلبية العمومية.
وبناء على االجتهاد يف املجال ،فإن القرارات املانحة للصفقات العمومية ال تدخل يف نطاق
اختصاص سلطات املنافسة .هكذا ،فإن مجلس املنافسة ليس مختصا يف البت ،برسم اختصاصه
التنازعي ،يف الطرق القانونية إلبرام صفقة عمومية.
ومتحورت اإلحاالت موضوع القرارات الصادرة عن املجلس أيضا ،وبدرجات متفاوتة ،حول
إشكاليات االستغالل التع�سفي لوضع مهيـمن ( 24باملائة) ،واالتفاقات املنافية للمنافسة ( 6باملائة)،
وكذا املسائل ذات الصلة بنزاعات يف مجال املنافسة غير املشروعة ،التي ال تدخل يف أغلبيتها
الساحقة ضمن اختصاص مجلس املنافسة.
وبالرجوع إلى طبيعة القرارات الصادرة عن املجلس يف مجال االحاالت التنازعية برسم سنة
 ،2019فقد متت االجابة بعدم القبول ( 45حالة) ،أو عدم االختصاص (قضيتان) ،أو تراجع
اجلهة احمليلة (  3حاالت) ،ولم يمت بالتالي اتخاذ أي قرار يف امليدان التنازعي من لدن مجلس
املنافسة برسم هذه السنة.
هكذا ،لم يقم مجلس املنافسة خالل سنة  2019بتحريك أية إحالة تلقائية طبقا ألحكام املادة 4
من القانون رقم  20.13املتعلق مبجلس املنافسة ،والتي تنص على أنه «ميكنه باقتراح من مقرره
العام أن ينظر مببادرة منه يف أي إخالالت بالتعهدات املتخذة من لدن األطراف» .غير أن مجلس
املنافسة قام بتحريك مسطرة رسمية بخصوص ممارسات منافية للمنافسة يف سوق احملروقات
السائلة ،وذلك على إثر إحالة واردة من منظمات مهنية ونقابية.
ويوضح توزيع اإلحاالت التنازعية حسب اجلهة احمليلة أن أغلبية اإلحاالت الواردة مت توجيهها
من لدن الفاعلني املباشرين يف األسواق ،أي املقاوالت ( 58باملائة من مجموع اإلحاالت) .وتعتبر
املنظمات النقابية واجلمعيات املهنية معنية بواسطة  17قرارا ،أي  34باملائة من مجموع اإلحاالت،
يف حني مت اتخاذ قرار واحد جوابا على إحالة واردة من هيئات املستهلكني.
وميكن تفسير هذا العدد احملدود بإلزام هذه اجلمعيات بالتوفر على الصفة القانونية للمنفعة
العامة إذا مارغبت يف اإلحالة على مجلس املنافسة.
كما يبني توزيع اإلحاالت التنازعية حسب قطاع النشاط االقتصادي أن الطلبية العمومية تشكل
القطاع األول املعني بالقرارات الصادرة ( )24عن املجلس برسم سنة  .2019أما القطاع الثاني فهو
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التربية ،والصحة ،والعمل االجتـماعي مبجموع  5حاالت ،تتبعه قطاعات الصناعة ،والنقل ،والبناء،
واألشغال العمومية مبجموع  4ملفات ،وإحالتني بالنسبة لقطاعات األبناك والتأمينات ،واالتصاالت
بإحالة واحدة لكل منهما.
ختاما ،ومن خالل إجناز أنشطة تبيلغ التركيزات االقتصادية ،ودراسة طلبات الرأي ،والتحقيق يف
اإلحاالت التنازعية ،سهر مجلس املنافسة على ضمان شروط حسن سير قواعد السوق املفروضة
مبوجب القانون .و لقد سطر لنفسه يف هذا اإلطار هدف إرساء مبدإ احلياد التنافسي انطالقا
من ثالث توجهات :التطبيق الفعلي ملبادئ املنافسة العادلة والنزيهة ،وتفعيل األدوات التنظيـمية
التطبيقية ،واالحترام الصارم لآلجال احملددة لها.
إن هذا العزم على االنخراط يف إطار احلياد والتجرد بالنسبة لنظامة وتقنني االسواق هو الذي
أدى إلى عدم تسجيل أي طعن يف القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة برسم .2019
لكن هذه السنة شكلت أيضا بالنسبة للمجلس مرحلة سهر من خاللها على تأكيد استقالليته
وحياده إزاء عالم السياسة ومحيط األعمال ،وإجناز مهمته يف مجال احلكامة االقتصادية املسؤولة.

صاحب اجلاللة،

لقد التزم أعضاء مجلس املنافسة خالل السنة األولى النتدابهم بإضفاء دينامية على وثيرة عمل
املجلس ،وذلك بواسطة تسخير ذكائهم اجلماعي من أجل تقدمي قيـمة مضافة يف مجال إعداد
وتتبع السياسات العمومية للمنافسة ببالدنا ،والسهر على إجناح شروط إعادة تفعيل هيئاته من
خالل جودة ،ونوعية ،وجرأة ،وجناعة القرارات ،واآلراء ،والدراسات ،وكذا يف ميدان أنشطة
اإلشعاع الدولي.

لذا تطلبت إعادة تفعيل الهيئات التداولية للمجلس خالل سنة  2019تعبئة جميع أجهزته وهي
اجللسة العامة ،واللجنة الدائمة ،والفروع التي عقدت على التوالي  4دورات 37 ،و 151جلسة عمل.
هذا ،فقد اعـتـمدت دراسة امللفات املعروضة على مراقبة هيئاته التداولية على مسلسل واسع
لإلنصات ملختلف األطراف يف القطاعات املعنية باإلحاالت وطلبات الرأي .ويف هذا اإلطار ،نظم
املجلس  49جلسة لالستـماع برسم سنة  ،2019حيث خصص أكثر من  25باملائة من أشغاله
لإلنصات.
ويف هذا الصدد ،انعقدت الدورة العادية األولى للجلسة العامة يوم اخلميس  14فبراير ،2019
مت تخصيصها للتقدمي واملصادقة على مشاريع النظام الداخلي ،وميثاق األخالقيات ملجلس
املنافسة ،ومشروع ميزانية املجلس برسم  ،2019وكذا النصوص والقرارات الالزمة لتدبيره املالي
واحملاسبي.
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وقد متيزت هذه الدورة أيضا بالتقدمي واملناقشة واملصادقة على رأي املجلس املتعلق بإحالة
الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف بالشؤون العامة واحلكامة بتاريخ  6دجنبر  2018بشأن
االدراج بصفة مؤقتة ألسعار احملروقات ضمن قائمة السلع واخلدمات املنظمة أسعارها ،كما هو
منصوص عليه يف املادة  2من القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة.
وانكبت الدورة العادية الثانية للجلسة العامة املنعقدة يوم اخلميس  27يونيو  2019على دراسة
التقرير املرحلي ألنشطة املجلس منذ إعادة تفعليه ،ومخطط العمل للفترة  .2023 - 2019وقد
صادق املجلس خالل هذه الدورة على دليل املساطر املتعلق بتطبيق مقتضيات القوانني املؤطرة
لعمل املجلس.
ومت تخصيص الدورة الثالثة العادية للجلسة العامة املنعقدة يوم اخلميس  31أكتوبر  2019للتقدمي
واملصادقة على مشروع امليزانية برسم  .2020كما صادق أعضاء املجلس على التعديالت املدرجة
على دليل مساطر التحقيق ،ودرسوا مدى تقدم امللفات يف طور البحث.
ومتيزت الدورة الرابعة العادية للجلسة العامة املنعقدة يوم اخلميس  26دجنبر  2019بتقدمي
ودراسة رأي مجلس املنافسة بشأن مشروع املرسوم رقم  2.17.481املتعلق بتحديد مبلغ أتعاب
املوثقني وطريقة استيفائها ،وكذا القرار بشأن اإلحالة املتعلقة مبدى تطبيق مقتضيات املادة 61
من القانونرقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة التي تستثني األسماك املعدة للتصدير
من إجبارية املرور عبر أسواق اجلملة لألسماك وأسواق االسماك .وعرفت هذه الدورة أيضا
املصادقة على قرارين بشأن مشروعني للتركيز االقتصادي.
وفيـما يتعلق باللجنة الدائمة ،انصبت أشغالها أساسا على الدراسة واملصادقة على قرارات
التركيزات االقتصادية اخلاضعة اللزامية التبليغ القبلي ،والتي تستويف شروط األسقف
املنصوص عليها يف القانون .ويف هذا الصدد ،أصدرت اللجنة الدائمة  51قرارا للتركيز
االقتصادي برسم سنة .2019
وبخصوص الفروع املختصة يف دراسة امللفات املعروضة على أنظارها من لدن رئيس املجلس،
واجللسة العامة ،واللجنة الدائمة ،فقد ساهمت يف دراسة أدوات العمل املصادق عليها من لدن
اجللسة العامة (النظام الداخلي ،ميثاق األخالقيات ،ودليل املساطر) ،والدراسة املوازية ملشاريع
القرارات ،وإجناز األشغال التحضيرية للدراسات القطاعية املنجزة من أجل التعرف على بنية
األسواق وتصرفات الفاعلني ،والوقوف على املمارسات التجارية املهيـمنة يف هذه القطاعات،
وضبط االختالالت التنافسية احملتـملة التي تعرفها ،وتسليط الضوء على سياسات نظامة وتقنني
االختالالت.

التقرير السنوي 2019
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صاحب اجلاللة،

على مستوى الدراسات القطاعية واليقظة القانونية واالقتصادية والتنافسية ،بذل مجلس املنافسة
مجهودا من أجل استدراك النقص احلاصل يف معرفة األبعاد القانونية واالقتصادية لالشكاليات
الرئيسية للمنافسة على مستوى عدد من األسواق.
ويف هذا الصدد ،وضع املجلس قواعد آلية ملساءلة االقتصاد الوطني يف العمق ،من أجل متكينه
من حتديد القضايا الكبرى للمنافسة على املستوى الوطني والدولي .وتعتـمد هذه اآللية على
نظام لإلعالم مندمج ،وناجع ،ومالئم ،وعلى بنك للمعطيات حول األسواق ،باإلضافة إلى يقظة
قانونية واقتصادية وتنافسية حول املواضيع ذات الصلة مبهامه وانشغاالته يف مجال ضبط
ونظامة األسواق.
هكذا ،ويف مرحلة أولى ،ومبناسبة التوصل بعدد من االحاالت ،باشر املجلس إجناز دراسات تتعلق
بقطاعات صناعة األدوية ،والتجارة االلكترونية ،واملصحات اخلاصة ،وأسواق البيع باجلملة.
ويتعلق االمر بتقيمي وضعية املنافسة يف االسواق املعتبرة استراتيجية بالنسبة للمجلس الرتباطها
بحماية املستهلك ،وتنافسية املقاوالت ،وتأمني سلسلة تزويد االقتصاد الوطني.
ومتكن هذه الدراسات من تسليط الضوء على تنظمي هذه القطاعات ،ومساهمتها يف االقتصاد
الوطني ،واالختالالت التنافسية التي تعرفها ،والتي قد يكون لها أثر على السير اجليد للسوق.

صاحب اجلاللة،

لقد أولى مجلس املنافسة أهمية كبرى حلكامة إدارته وماليته ،حيث انكبت جهوده برسم سنة
 2019على التوفر على االدوات التي متكنه من املمارسة الكاملة ملهامه يف إطار من االستقاللية،
ووفقا ملقاربة متجددة مبنية على مبادئ الشفافية والصرامة والنجاعة ،وذلك انسجاما مع
املمارسات الفضلى الهادفة إلى عقلنة وتثمني رأسماله البشري ووسائله املادية.
هكذ ،حرص املجلس على التوفر على املوارد البشرية واملالية الضرورية ملواكبته يف إجناز مهامه
من أجل ربح رهان استكمال إعادة تفعيله .وتشكل املصادقة على القانون األساسي ألطره
ومستخدميه ،املعتـمد على ثقافة للتنظمي مدمجة ومصدر لالمتياز ،وعلى رأسمال بشري مييزه
التشبيب ،واملناصفة ،وتقوية مستوى التأطير ،إحدى املهام األولى إلعادة تفعيل املجلس .وقد مكن
هذا القانون االساسي من تسوية الوضعية االدارية ألطر ومستخدمي املجلس ،وكذا دعم قدراته
البشرية بتوظيف كفاءات جديدة مؤهلة.
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كما متكن املجلس من احلصول على ميزانية خاصة به تبلغ ما مجموعه  74.350.000،00درهم.
وترتفع النفقات املنفذة برسم  2019إلى  31.525.271،92درهم ،من بينها 25.216.013،62
درهم لنفقات التسيير و 6.309.258،30درهم لنفقات االستثمار.
كما مثلت املصادقة على هيكل تنظيـمي جديد مالئم الختصاصات مجلس املنافسة شرطا الزما
لربط بنياته مبهام ونظامة وضبط السوق ،واليقظة القانونية ،واالقتصادية ،والتنافسية ،وكذا
عقلنة التدبير اإلداري واملالي.
ويف هذا الصدد ،ومن أجل ضمان مالءمة هذا التدبير ملتطلبات التشريع اجلاري به العمل ،ودعم
شفافية وجناعة احلكامة ،أعد املجلس النصوص الضرورية للسير املسؤول واملناسب.
ومن جهة أخرى ،قام املجلس برقمنة وحتديث تدبير مجموع إدارته ،حيث وضع ،بدعم من
اخلزينة العامة للمملكة ،إطارا للتدبير مبنيا على النجاعة والفعالية واملوثوقية ،مع اعتـماد نظام
للتدبير املندمج للنفقات ،ونظام «اندماج» لتدبير املوارد البشرية.
وقد مكنت هذه املالءمة مع القواعد املعمول بها يف املؤسسات العمومية ببالدنا ،من االستجابة
للحاجيات امللحة يف هذا املجال.
وبخصوص أنظمة االعالم ،اختار املجلس مقاربة مبنية على النتائج ،وأعد مخططا مديريا
معلوماتيا ،حيث متحورت التدابير الرئيسية املتخذة برسم سنة  2019حول إحداث بوابة اعالمية
باللغتني ،توفر مجاال أوسع للمعطيات واملعلومات يف مجال قانون وسياسة املنافسة ،ونظامة
األسواق ،وهوية بصرية جديدة تثمن صورته من خالل إعداد ميثاق تخطيطي جديد ،ومراجعة
الشعار التواصلي للمجلس.
وختاما ،هيأ املجلس مقرا جديدا يوفر مناخا وشروطا للعمل مالئمة ،وإطارا مناسبا يستجيب
ملستلزمات الفعالية ،واحلداثة ،واعتبار الصفة الدستورية للمؤسسة.

صاحب اجلاللة،

لقد اختار مجلس املنافسة ،يف مجال الشراكة الوطنية والدولية ،تبادل وتقاسم التجارب يف ميدان
قانون وسياسة املنافسة ،وتتبع التطورات العاملية املرتبطة مبحاربة املمارسات املنافية للمنافسة،
وتطوير املمارسات اجليدة على املستوى الوطني والدولي .ويتعلق األمر بالنسبة للمجلس بضمان
متوقعه واحتالله املكانة التي يستحقها ضمن الهيئات الوطنية للتقنني ،وكذا على مستوى املنظمات
الدولية واإلقليـمية العاملة يف مجال املنافسة.
وفيـما يتعلق بالشراكة الوطنية ،أبرم املجلس بتاريخ  13نونبر  2019بالرباط شراكة مع اللجنة
الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخصي ،حول تبادل املعلومات والتشاور بشأن
االحاالت ذات االهتـمام املشترك.
التقرير السنوي 2019
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وعلى مستوى الشراكة الدولية ،أطلق املجلس عالقات للتعاون مع السلطات الوطنية للمنافسة عبر
العالم .ويتعلق األمر باتفاقات مبرمة مع اللجنة الوطنية للسوق واملنافسة باململكة االسبانية بتاريخ
 28يناير  ،2019ومع سلطة املنافسة بالشيلي بتاريخ  28مايو  ،2019وسلطة املنافسة بالبرتغال
بتاريخ  13نونبر  ،2019وكذا الشراكة املبرمة مع االدارة املركزية لنظامة السوق بجمهورية الصني
الشعبية بتاريخ  29يوليوز .2019
ويف إطار التبادل احملدد يف مذكرات التفاهم بني مجلس املنافسة ونظيريه اإلسباني والبرتغالي،
مت إجناز تدريبني من لدن مقررين ،أحدهما باللجنة الوطنية للسوق واملنافسة باململكة اإلسبانية
حول تقنيات ضبط مجموعة من املؤشرات عن االتفاقات يف قطاع احملروقات ،والتدريب الثاني
بسلطة املنافسة بالبرتغال يف مجال تقنيات تقيمي وضعية املنافسة بسوق األداء اإللكتروني بواسطة
البطائق اإللكترونية.
ومن أجل دعم مكانته بني املقننني الدوليني ،شارك املجلس يف أشغال املنتدى العاملي للمنافسة
املنظم من لدن منظمة التعاون االقتصادي والتنـمية بباريس يومي  29و  30نونبر  ،2018والذي مت
خالله التنويه على مستوى جلسته االفتتاحية باعادة تفعيل املجلس من لدن جاللة امللك محمد
السادس.
وشارك املجلس أيضا يف الندوة التي خلدت الذكرى العاشرة للسلطة الفرنسية للمنافسة ،والتي
انعقدت بباريس بتاريخ  5مارس  ،2019وكذا الدورة الثامنة عشرة للمجموعة بني حكومية خلبراء
قانون وسياسة املنافسة املنظمة من لدن مؤمتر االمم املتحدة للتجارة والتنـمية مابني  10و12
يوليوز  2019بجنيف.
ومن جهة أخرى ،ساهم املجلس يف أشغال املنتدى الدولي للمنافسة املنظم بتعاون بني السلطة
التركية للمنافسة ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنـمية ،يومي  25و 26نونبر  2019باسطنبول.
كما تابع املجلس أشغال اللقاء السنوي للشبكة الدولية للمنافسة املنعقد بقرطاجنة الهندية
بكولومبيا ما بني  15و  17مايو  ،2019وأشغال اجلمعيات العامة ملجموعة البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي املنظمة بواشنطن مابني  14و  19أكتوبر .2019
وساهم املجلس أيضا يف أشغال ورشة العمل املنظمة من لدن مؤمتر االمم املتحدة للتجارة
والتنـمية بجنيف يومي  17و 18دجنبر  ،2018وكذا أشغال الورشة املنظمة من لدن السلطة
املصرية للمنافسة مابني  22و 24نونبر  2019باجلونة.
ومن ناحية أخرى ،ومن أجل مواكبة عمل هيئاته التداولية وأجهزة التحقيق والدراسات ،باشر
املجلس التفكير حول املمارسات اجلديدة للمنافسة ،يف اإلطار الوطني أوال ،ثم على املستوى
الدولي.
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فعلى املستوى الوطني ،نظم املجلس ورشتي عمل انعقدت االولى بتاريخ  3ابريل  2019لدراسة
وضعية املنافسة يف قطاع التجارة اإللكترنية ،ثم الثانية بتاريخ  24ابريل  2019لدراسة وضعية
املنافسة يف قطاع األادوية باملغرب .وقد شاركت يف هاتني الورشتني كل من القطاعات احلكومية
املعنية ،واملؤسسات العمومية واخلصوصية ،واملنظمات املهنية ،وجمعيات حماية املستهلك ،وكذا
مجموعة من اخلبراء واألخصائيني.
كما نظم املجلس بالرباط بتاريخ  26يونيو  ،2019بشراكة مع مجموعة البنك الدولي ،ندوة وطنية
حول موضوع «دينامية منظومة املنافسة يف مغرب منفتح».
وعلى املستوى الدولي ،نظم املجلس يومي  13و 14نونبر  2019بالرباط ،حتت الرعاية السامية
لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس أيده اهلل ،ندوة دولية حول موضوع «سياسات وقانون املنافسة،
جتارب وطنية وشراكة دولية».
ويف مجال التواصل املؤسساتي ،وضمن مقاربة مبنية على القرب وترسيخ ثقافة املنافسة
والوقاية ،نظم املجلس لقاءات مع اجلمعيات املهنية ،وممثلي عالم االعمال .ولقد متت هذه
األنشطة بإشراك محيط املقاولة يف استراتيجية الترافع لفائدة املمارسات اجليدة للمنافسة
النزيهة واملشروعة والعادلة.
ويتعلق األمر باللقاءات املنعقدة مع منتدى املنخرطني يف الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة
باملغرب بتاريخ  2مايو  2019بالدار البيضاء حول «الدينامية اجلديدة ملجلس املنافسة» ،واملجلس
الوطني للمقاولة بتاريخ  23مايو  2019بالدار البيضاء حول «دور وتشكيلة ومهام املجلس» ،وغرفة
التجارة السويسرية باملغرب يف موضوع «مجلس املنافسة :أية رؤية للتنـمية االقتصادية باملغرب؟»،
بتاريخ  23يوليوز  2019بالدار البيضاء ،وكذا أشغال اجلامعة الصيفية لالحتاد العام ملقاوالت
املغرب املنظمة يومي  13و 14شتنبر  2019بالدار البيضاء.
ومن جهة أخرى ،قام املجلس بوضع أسس استراتيجية شاملة للتواصل الواسع وعن قرب ،من
أجل ترسيخ ثقافة املنافسة لدى العموم ،وحتسيسه وتعبئته حول املنفعة العامة الحترام قانون
املنافسة النزيهة والعادلة.

صاحب اجلاللة،

لقد حدد مجلس املنافسة لنفسه أولويات برسم سنة  2020تتجسد يف السهر على تثمني وتوطيد
املكاسب املنجزة سنة  ،2019من أجل استدامتها ودعمها وإغنائها.
هكذا ،فإن مخطط عمل  2020سيبرز مكاسب إعادة التفعيل التي ستعتـمد على مقاربة نوعية
مبنية على دينامية التحسني واإلغناء ،بهدف ضمان تقدم قمي ثقافة املنافسة احلرة والنزيهة
داخل املنظومة الوطنية ،وبغرض التوفيق بني حماية املستهلك وتنافسية املقاولة.
التقرير السنوي 2019
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ولتحقيق هذه االهداف ،يسعى املجلس إلى تعميق معرفته بوضعية املنافسة باملغرب وعبر
العالم ،وإجناز ورش لتوحيد املعايير التنظيـمية الناجعة ،من خالل تأهيل مساطر إعداد جلسات
االستـماع ،وضبط وتنسيق مساطر وضع اآلراء ،والقرارات ،واالحاالت الذاتية.
وسيسهر املجلس أيضا على حتسني فعالية اآلليات القانونية ،وتنظمي تدقيق املعطيات املستعملة،
ودراسة وضعية املنافسة يف أسواق وقطاعات جديدة قصد تسليط الضوء على اآلراء والقرارات
املزمع اتخاذها من لدن هيئاته التداولية.
وبخصوص اختصاصات التحقيق ،سيجعل املجلس من سنة  2020سنة لتعزيز قدرات املقررين
والباحثني واملكلفني بالدراسات من خالل تأهيل املساطر ،وإعطاء األولوية لتطوير رأسماله
البشري بواسطة تنظمي دورات تكوينية وتداريب ،على أساس مقاربات موجهة نحو االستعمال
األمثل لهندسته الشاملة الداخلية يف ضبط املمارسات اجلديدة املنافية للمنافسة ،ووسائل
تقنينها.
أما فيـما يتعلق بنظام اإلعالم ،فان املجلس سيعمل على وضع نظام مندمج يشكل قاطرة ملسلسل
اتخاذ القرار الداخلي .وسيتكون من ثالث أدوات رئيسية ،وهي املقياس الوطني للمنافسة باعتباره
مرجعا ملؤشرات قياس املنافسة يف قطاعات االقتصاد الوطني؛ واستطالع الرأي الذي سيسلط
الضوء على متثالت املنافسة من لدن الفاعلني املعنيني بإشكالية النظامة التنافسية باملغرب؛
ومرصد اليقظة القانونية ،واالقتصادية ،والتنافسية الذي سيتيح االستفادة من كل الفرص املتاحة
من لدن تكنولوجيات اإلعالم وحتليل املعلومة املتعلقة باملنافسة املطروحة على مستوى األسواق
الوطنية ،وضبط مختلف أنواع التحديات يف مجال نظامة االختالالت التنافسية املسجلة يف هذه
األسواق.
وعلى مستوى احلكامة اإلدارية واملالية ،سيواصل املجلس إجناز رؤيته املبنية على مبادئ البرمجة
االستراتيجية والتتبع املتيقظ للتنفيذ وتقيمي النتائج .وحتى يكون منسجما مع انتظارات وطموحات
احلكامة االستراتيجية املتجددة ،سيواصل املجلس تعزيز قدراته املؤسساتية ،وحتديث حكامته،
ودعم تأهيل وتطوير بنيته املعلوماتية.
وسيعمل املجلس برسم سنة  2020أيضا على استكمال ورش إعداد استراتيجية للتواصل الواسع
وعن قرب ،من أجل إنعاش ثقافة املنافسة احلرة والنزيهة يف املجتـمع ،وكذا دعم قمي املبادرة،
واملخاطرة ،واإلبداع ،واالستحقاق .ويتوخى املجلس ،يف هذا الصدد ،تنويع الشراكة باالنفتاح على
محيطه الوطني والدولي ،بواسطة تعزيز عالقاته مع املقننني الوطنيني ،واملؤسسات العمومية،
والسلطات القضائية ،وهيئات املنافسة عبر العالم ،وكذا املنظمات الدولية املكلفة بقضايا املنافسة
ومناخ األعمال.
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صاحب اجلاللة،

منذ إعادة تفعيل مجلس املنافسة بتاريخ  17نونبر  ،2018على إثر تفضل جاللتكم بتعيني رئيس
وأمني عام جديدين له ،وبعد تنصيب أعضائه ،وإرساء بنياته خالل شهر دجنبر  ،2018فقد
شكلت سنة  2019أول سنة لالشتغال الكامل للمجلس.
وقد كان االلتزام الدائم للهيئات التداولية للمجلس وألجهزة حكامته (الرئاسة ،األمانة العامة،
اجللسة العامة ،اللجنة الدائمة ،الفروع ،واملديريات) يف صلب الدينامية املترتبة عن إعادة تفعيل
مجلس املنافسة .وسيمت دعم هذه الدينامية بفعل اإلرادة اجلماعية لكافة أعضاء املجلس ،بهدف
تسريع وثيرة إجناز األهداف املسطرة من لدنه يف الفترة مابني  2019و.2023
وبنفس هذه الروح ،سيعمل كل أعضاء مجلس املنافسة ،بحزم وعزم ،على إرساء مصداقية
املجلس على املستوى الوطني ،ودعم إشعاعه على الصعيد الدولي .كما سيسهرون على املساهمة
يف تشييد منظومة وطنية للمنافسة ،متاشيا مع انتظارات وأهداف النـموذج التنـموي اجلديد،
الذي ما فتئمت جاللتكم تدعون إليه.
ادريس الكراوي
الرباط ،اخلميس  25يونيو 2020

التقرير السنوي 2019
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ديباجة
طبقا لمقتضيات المادة  23من القانون رقم  20.13المتعلق بمجلس المنافسة ،يقدم هذا التقرير
وضعية المنافسة بالمغرب ،وحصيلة األنشطة التي أنجزها المجلس برسم سنة .2019
ويخصص الجزء األول من التقرير لعرض حصيلة األنشطة التي أنجزها المجلس برسم سنة 2019
في مجاالت تقنين األسواق ،وإعادة تفعيل األجهزة المكلفة بالتداول (الجلسة العامة ،واللجنة الدائمة،
والفروع) ،والدراسات القطاعية ،واليقظة القانونية واالقتصادية والتنافسية ،ودعم الحكامة اإلدارية
والمالية ،وتعزيز الشراكة الوطنية والدولية ،وكذا دعم استراتيجية المجلس في مجال التواصل.
ويتناول الجزء الثاني مخطط عمل المجلس برسم سنة  ،2020واألوراش المستقبلية الكبرى التي يعتزم
إنجازها .وتتعلق هذه األوراش ،على وجه الخصوص ،بمشاريع المقياس الوطني للمنافسة ،ومرصد
اليقظة القانونية واالقتصادية والتنافسية ،واستطالع الرأي حول تمثالت المنافسة بالنسبة للفاعلين
المخول لهم حق إحالة طلبات إبداء الرأي على المجلس طبقا ألحكام القانون ،إضافة إلى بلورة
استراتيجية خاصة بالتواصل.
فيما يتناول الجزء الثالث مساهمة مجلس المنافسة في الحوار الوطني المنظم من لدن اللجنة الخاصة
المكلفة بصياغة النـموذج التنـموي الجديد ،حيث يهدف المجلس ،من خالل هذه المساهمة ،إلى إبراز
المكانة التي ينبغي للمنظومة الوطنية للمنافسة أن تتبوأها ،والدور الذي يجب أن تلعبه هذه المنظومة
باعتبارها ركيزة أساسية للنـموذج التنـموي الجديد ،ودعامة يتعين وضعها في صلب العقد االجتـماعي
الجديد لمغرب الغد.

التقرير السنوي 2019
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الجزء األول
حصيلة أنشطة مجلس املنافسة

حصيلة أنشطة مجلس املنافسة

 -Iتقنين األسواق
شهدت سنة  2019نشاطا مكثفا لمجلس المنافسة حيث أصدر مجموعة من القرارات واآلراء
بلغ عددها  ،106صودق عليها في إطار اجتـماعات الجلسة العامة أو اللجنة الدائمة ،تماشيا مع
مقتضيات المادة  14من القانون رقم  20.13المتعلق بمجلس المنافسة .وتغطي هذه الحصيلة
مختلف مجاالت تدخل واختصاصات المجلس كما هو منصوص عليها في الفصل  166من
الدستور ،وفي أحكام ومقتضيات القانون رقم  104.12المتعلق بحرية األسعار والمنافسة،
والقانون رقم  20.13المتعلق بمجلس المنافسة ،فضال عن مرسوميهما التطبيقيين .وتهم هذه
المجاالت مراقبة عمليات التركيز االقتصادي ،ودراسة اإلحاالت التنازعية ،ومهامه االستشارية،
وهي موزعة على الشكل التالي:
اجلدول  - 1القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة برسم سنة 2019
العدد

نوع القرارات
التركيزات االقتصادية

53

اآلراء االستشارية

3

اإلحاالت التنازعية

50

املجموع

106

الرسم البياني  - 1متثيلية القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة سنة ( 2019بالنسب املئوية)
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
47%

50%

اﻵراء اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
اﻹﺣﺎﻻت اﻟﺘﻨﺎزﻋﻴﺔ

3%

ينبغي اإلشارة إلى نقطة هامة في هذا اإلطار ،حيث لم يكتف مجلس المنافسة ،طيلة سنة ،2019
بالرد على اإلحاالت الجديدة ،والبت في طلبات الرأي ،وفي مشاريع التركيز االقتصادي التي توصل
بها فحسب ،بل عمل أيضا على تصفية الكم الهائل من الملفات التي ورثها عن الوالية السابقة
التقرير السنوي 2019

33

اجلزء األول

الجريدة الرسمية

عدد 27 - 6909جحلا وذ 27ذ (1( 27سغأ ((17 (17

4425

للمجلس ،والتي ظلت عالقة منذ سنة  ،2014بلغ عددها  105من مجموع اإلحاالت وطلبات الرأي.
ويوضح الجدول التالي وضعية تقدم دراسة هذه الملفات:
اجلدول  – 2حجم اإلحاالت املدروسة برسم سنة 2019
نوع الملف

العدد

ملفات عالقة إلى غاية  31دجنبر 2018

105

قرارات متخذة بشأن الملفات العالقة برسم سنة 2019

38

ملفات تم حفظها

55

ملفات قيد الدراسة تتعلق باإلحاالت الموروثة قبل إعادة تفعيل المجلس

12

يف إطار االلتزامات املنصوص عليها يف املادة  28من القانون رقم  ،20.13حرص املجلس ،خالل
السنة األولى بعد إعادة تفعيله يف  17نونبر  ،2018على تعبئة جميع هيئاته املكلفة بالتداول
والتحقيق قصد االنكباب على دراسة امللفات العالقة .وتنص هذه املادة على «إحالة مجلس
املنافسة ،احملدث مبوجب املادة  14من القانون رقم  06.99السالف الذكر ،إلى املجلس فور
تنصيب أعضاء هذا األخير وفقا ألحكام هذا القانون ،ملفات القضايا املعروضة عليه التي لم
يسبق له الفصل فيها ،كما يحيل عليه جميع األرشيف والوثائق املودعة لديه».
ومنذ أكتوبر من سنة  ،2013تاريخ انعقاد آخر دورة للمجلس السابق قبل انتهاء مدة انتداب
أعضائه ،توصل مجلس املنافسة بالعديد من اإلحاالت وطلبات الرأي والتبليغ بعمليات التركيز
االقتصادي دون التـمكن من البت فيها لغياب أجهزته التداولية ،مما أفضى إلى تراكم عدد امللفات
التي ظلت معلقة خالل الفترة املمتدة من أكتوبر  2013إلى نونبر .2018
وقد همت نصف امللفات العالقة ،أي ما يعادل  52ملفا ،عمليات التركيز االقتصادي التي جرى
الترخيص لها بعد انصرام أجل  60يوما من تاريخ تبليغها ،طبقا ألحكام املادة  15من القانون رقم
 ،104.12وكذا امللفات التي مت حفظها العتبارات ارتبطت بتنازل اجلهة احمليلة التي لم تبد رغبتها
يف استئناف عملية تتبع مآل طلب الرأي أو اإلحالة ،أو ألسباب تتعلق مبوضوع طلب الرأي الذي
طاله التقادم لتجاوز آجال البت .ويتعلق األمر ،على وجه اخلصوص ،بطلبات الرأي حول مشاريع
النصوص التشريعية والتنظيـمية التي أضحت نهائية ،بعد اعتـمادها ودخولها حيز التنفيذ يف غياب
رأي للمجلس السابق داخل اآلجال القانونية.
وعمال بأحكام املادة  28أعاله ،أصدر مجلس املنافسة  38قرارا يف هذا اإلطار ،ولم يبق سوى
 12ملفا من امللفات ذات الصلة باإلحاالت العالقة التي ال تزال قيد الدراسة من طرف مصالح
املجلس ،أي بنسبة إجناز تصل إلى .% 76
34
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وفيـما يخص امللفات اجلديدة التي توصل بها املجلس خالل الفترة املمتدة من فاحت يناير إلى غاية
 31دجنبر  ،2019ورصيد امللفات التي جرت معاجلتها من ضمن امللفات العالقة برسم سنة ،2019
فقد بلغ عددها 87ملفا موزعا على التبليغ بالتركيزات االقتصادية ،ودراسة اإلحاالت وطلبات
الرأي ،كما هو مبني يف اجلدول التالي:
اجلدول  – 3حجم اإلحاالت الواردة على مجلس املنافسة واملعاجلة برسم سنة 2019
العدد

نوع الملف
ملفات واردة من فاتح يناير إلى غاية  31دجنبر 2019

87

قرارات متخذة برسم سنة  2019بشأن الملفات المتوصل بها خالل سنة 2019

65

ملفات تم الترخيص لها بعد انصرام اآلجال القانونية (مشروع التركيز االقتصادي
المتعلق بشركة « )» Fresenius

1

الملفات المتوصل بها برسم سنة  2019وقيد التحقيق

25

أصدر املجلس عددا من القرارات واآلراء ذات الصلة بهذه امللفات حيث بلغ عددها  ،65من بينها
الترخيص بشكل ضمني ملشروع تركيز اقتصادي .ويبقى رصيد امللفات التي ما زالت قيد الدراسة
محصورا يف  25ملفا ،بنسبة إجناز بلغت .% 75

 .1مراقبة التركيزات االقتصادية
 1-1مكانة وطبيعة ونوع التركيزات االقتصادية المبلغة

يحرص مجلس املنافسة على إيالء مكانة متـميزة ملراقبة التركيزات االقتصادية ،التي جعلها ضمن
قائمة أولوياته خالل سنة .2019
وأسفرت عمليات مراقبة مشاريع التركيز االقتصادي ،برسم السنة املاضية ،عن إصدار
 53قرارا ،أي ما يعادل  % 50من مجموع القرارات واآلراء التي أصدرها املجلس ،فيـما همت
 % 50األخرى األنشطة التي تندرج ضمن االختصاصات االستشارية والتنازعية للمجلس ،متثلت
يف  50قرارا و 3آراء.

التقرير السنوي 2019
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اجلدول  – 4طبيعة قرارات التركيز االقتصادي
العدد

طبيعة القرارات
تركيزات مرخصة دون تعهدات

43

تركيزات مرخصة مع تعهدات

0

تركيزات ال تخضع لمسطرة التبليغ

9

قرار االنتقال إلى مرحلة الدراسة المعمقة

1

تركيزات لم يتم الترخيص لها

0

المجموع

53

جتدر اإلشارة إلى أن  % 81من عمليات التبليغ ،أي ما يعادل  43مشروعا من مشاريع التركيز
جرى الترخيص لها دون تعهدات منذ املرحلة األولى للمراقبة التي متت وفق أجل ال يتعدى 60
يوما ،كما هو منصوص عليه يف القانون .وجرى الترخيص لهذه العمليات دون التقيد بشرط
تقدمي تعهدات ،إذ اعتبر املجلس أنها ال تطرح أية إشكالية تنافسية.
الرسم البياني  - 2متثيلية قرارات التركيز االقتصادي حسب طبيعتها (بالنسب املئوية)
0%

2%

ﺗﺮﻛﻴﺰات ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﻬﺪات
ﺗﺮﻛﻴﺰات ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﳌﺴﻄﺮة اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ

17%

0%

81%

ﺗﺮﻛﻴﺰات ﻣﺮﺧﺼﺔ دون ﺗﻌﻬﺪات

ﻗﺮار اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻌﻤﻘﺔ
ﺗﺮﻛﻴﺰات ﻟﻢ ﻳﰎ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ

يف املقابل ،صرح املجلس أن مجموعة من عمليات التركيز ،بلغ عددها  ،9ال تخضع ملسطرة
التبليغ ،إذ اعتبر أنها ال تشكل تركيزا حسب مفهوم املادة  11من القانون رقم .104.12
وقد كشفت دراسة القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة برسم سنة  ،2019حسب طبيعة
التركيزات ،أن  % 83من املشاريع املبلغة اتخذت شكل مساهمة يف رأسمال شركات أخرى.
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وتتـمثل امليزة الثانية ،التي تفضلها الشركات وتضاعف من نسبة منوها اخلارجي ،كما يظهر من
خالل مشاريع التركيز املبلغة لدى مجلس املنافسة ،يف إحداث مقاوالت مشتركة ،حيث مت تسجيل
 7عمليات من هذا النوع ،برسم سنة  ،2019أي ما يعادل  % 13من مجموع العمليات املبلغة ،كما
هو مبني يف اجلدول أدناه:
اجلدول  – 5طبيعة عمليات التركيز االقتصادي
العدد

طبيعة العملية
إدماج الشركات

1

اقتناء األصول

1

إحداث مقاولة مشتركة

7

مساهمة يف الرأسمال

44

المجموع

53

الرسم البياني  - 3متثيلية عمليات التركيز االقتصادي حسب طبيعتها (بالنسب املئوية)

13%

2%

اﻗﺘﻨﺎء اﻷﺻﻮل
2%

83%

اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻟﺮأﺳﻤﺎل
إﺣﺪاث ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
إدﻣﺎج اﻟﺸﺮﻛﺎت

 2.1التركيزات االقتصادية حسب قطاعات النشاط االقتصادي

استهدفت عمليات التركيز املبلغة لـمجلس املنافسة برسم سنة  ،2019والتي شكلت موضوع
دراسة من لدن هيئاته التداولية ،قطاعات متعددة ومتنوعة.
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اجلدول  – 6توزيع التركيزات االقتصادية حسب قطاعات النشاط االقتصادي
قطاعات النشاط االقتصادي
الصناعة
الطاقة والبيئة
السياحة والفندقة
الصحة
التكنولوجيات الجديدة لإلعالم
التجارة
التربية
التوزيع
النقل
األبناك والتأمينات
الفالحة والصناعة الغذائية
البناء واألشغال العمومية
قطاعات أخرى
المجموع

عدد القرارات
12
10
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
8
53

يحتل قطاع الصناعة املرتبة األولى مبعدل يصل إلى  12عملية من العمليات املبلغة ،همت صناعات
متنوعة ،من بينها املواد الكيـماوية وشبه الكيـماوية ،واإلسمنت ،وأجزاء الطائرات ،والسيارات،
وصناعة التلفيف والورق ،واملعادن.
ويأتي قطاع الطاقة يف املرتبة الثانية ضمن عملية التوزيع املذكورة ،إذ بلغ مجموع مشاريع
التركيز االقتصادي املبلغة يف هذا اإلطار  10عمليات .أما مشاريع التركيز األخرى املبلغة ،فقد
استهدفت قطاعات الصحة ،والسياحة والفندقة ،والتجارة ،والبناء واألشغال العمومية ،واألبناك
والتأمينات ،فضال عن خدمات أخرى متنوعة (خدمات االستشارة والتسيير والتدبير ،واخلدمات
املعلوماتية وغيرها).
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الرسم البياني  - 4متثيلية التركيزات االقتصادية حسب قطاعات
النشاط االقتصادي (بالنسب املئوية)
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 3.1توزيع التركيزات االقتصادية حسب رقم المعامالت الوطني والعالمي

عمال بأحكام املادة  12من القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ،يتخذ تبليغ
مجلس املنافسة مبشاريع التركيز االقتصادي طابعا إلزاميا يف حال استيفاء أحد الشروط الثالثة
التالية:
 إذا كان رقم املعامالت اإلجمالي ،دون احتساب الرسوم ،ملجموع املنشآت املعنية يفوق أو يعادلمبلغ  750مليون درهم؛
 إذا كان رقم املعامالت اإلجمالي ،دون احتساب الرسوم ،املنجز باملغرب من طرف اثنني علىاألقل من املنشآت املعنية ،يفوق أو يعادل مبلغ  250مليون درهم؛
 إذا كانت احلصص السوقية تفوق نسبة  % 40من البيوع أو الشراءات أو املعامالت األخرىيف سوق وطنية للسلع أو املنتوجات أو اخلدمات من نفس النوع ،أو القابلة لالستبدال أو يف
جزء مهم من السوق املذكورة طيلة السنة الفارطة.
بناء على املقتضيات السالفة الذكر ،تتوزع عمليات التركيز االقتصادي ،التي أصدر املجلس
بشأنها قرارات برسم سنة  ،2019حسب مستويات رقم املعامالت احملققة على النحو التالي:
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اجلدول  – 7توزيع التركيزات االقتصادية حسب أسقف
رقم املعامالت الوطني والعاملي
سقف رقم املعامالت
باملغرب
رقم المعامالت أقل

من  250مليون درهم
رقم المعامالت أكثر

من  250مليون درهم
املجموع

عدد العمليات النسب املائوية
26

%49.06

27

%50.94

53

%100.00

سقف رقم املعامالت
بالعالم
رقم المعامالت أقل

من  750مليون درهم

رقم المعامالت أكثر
من  750مليون درهم
املجموع

عدد العمليات النسب املائوية
7

%13.20

46

%86.80

53

%100.00

يتضح من خالل املعطيات الواردة أعاله أنه ،إذا احتكمنا فقط إلى معيار رقم املعامالت الوطني
املنجز من لدن األطراف املعنية % 51 ،فقط من عمليات التركيز االقتصادي التي أصدر املجلس
بشأنها قرارات برسم سنة  2019خضعت إللزامية التبليغ ،علما أن  26عملية من العمليات املبلغة
ال يتجاوز رقم معامالتها مبلغ  250مليون درهم ،وهو احلد األدنى للتبليغ املنصوص عليه يف
القانون رقم .104.12
وقد جرى تبليغ مجلس املنافسة بهذه العمليات لسبب واحد فقط ،متثل يف جتاوز رقم املعامالت
العاملي الذي حققته األطراف املبلغة السقف املنصوص عليه يف القانون املتـمثل يف مبلغ  750مليون
درهم ،دون بلوغ أسقف رقم املعامالت الوطني .وكما هو مشار إليه أعاله ،يتعلق األمر بعمليات
تنجز خارج التراب الوطني بني مجموعة من الشركات متعددة اجلنسيات لها تواجد اقتصادي يف
عدة بلدان ،من بينها املغرب.
وقد يتخذ هذا التواجد شكل كيان قانوني تربطه صلة بـأحد أطراف عملية التركيز فوق
التراب الوطني ،أو حضور غير مباشر عن طريق تسويق املنتوجات يف السوق املغربية انطالقا
من بلد املنشإ.
وإذا احتكمنا فقط إلى رقم املعامالت الوطني ،فسنجد أن نصف املشاريع التي أشعر بها مجلس
املنافسة برسم سنة  2019لم تكن لتخضع إللزامية التبليغ .غير أنه ،ووفقا للتجربة املقارنة
لهيئات املنافسة الوطنية عبر العالم ،ال يطرح هذا النوع من العمليات ،املعروف "بدمج شركة
أجنبية يف شركة أجنبية أخرى" ،أي إشكاليات ذات الصلة باملنافسة بصفة عامة ،السيـما إذا
كان تأثيرها ضئيال على السوق الوطنية ،بصرف النظر عن األسباب التي قد ترجع إلى ضعف

40

مجلس المنافسة

حصيلة أنشطة مجلس املنافسة

4432

الجريدة الرسمية

عدد 27 - 6909جحلا وذ 27ذ (1( 27سغأ ((17 (17

حجم املبيعات احملققة ،أو عدم انخراط الفروع احمللية التابعة ألطراف التركيز ،بشكل فعال ،يف
األسواق املعنية بالعملية ،أو ليس لها وجود يف األسواق املجاورة.
وقد أثبتت مراجعة رقم املعامالت العاملي لألطراف املعنية بالتركيز صحة هذا املعطى ،حيث
جتاوزت  % 87من عمليات التركيز االقتصادي املبلغة ،سقف رقم املعامالت العاملي املنصوص
عليه يف القانون ،مقابل  % 13فقط من العمليات التي لم تتجاوز هذا السقف ،وهو ما يثبت بدوره
ارتباط جل هذه العمليات بالدينامية التي يشهدها منو مجموعة من الشركات على الصعيد
العاملي.
كما مكن التحليل الذي أجراه مجلس املنافسة ،أخذا بعني االعتبار احلد األدنى للتبليغ املتعلق
بحجم األنشطة يف األسواق ،سواء على املستوى الوطني أو العاملي ،من الكشف عن املعطيات
التالية:
اجلدول  – 8معطيات حول تبليغات التركيزات االقتصادية انطالق
من مستوى رقم املعامالت
سقف رقم المعامالت العالمي

سقف رقم املعامالت
باملغرب

رقم معامالت أقل
من  750مليون درهم

رقم معامالت يفوق
 750مليون دهم

سنة 2019
المجموع العام

العدد

النسبة
المئوية

العدد

النسبة
المئوية

العدد

النسبة
المئوية

رقم معامالت أقل من
 250مليون درهم

0

% 0.00

26

% 49.06

26

% 49.06

رقم معامالت يفوق 250
مليون درهم

7

% 13.20

20

% 37.74

27

% 50.94

المجموع

7

% 13.20

46

% 86.80

53

% 100.00

يتبني من خالل املعطيات الواردة أعاله أن  20من أصل  27من حاالت التبليغ مبشاريع التركيز
االقتصادي ،التي يتجاوز رقم معامالتها يف السوق املغربية سقف  250مليون درهم ،تعود
ألطراف يتجاوز رقم معامالتها العاملي  750مليون درهم ،تنتـمي إلى قطاعات الطاقة والبيئة
والصناعة.
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اجلدول  – 9حجم تبليغات مشاريع التركيز االقتصادي التي يتجاوز رقم معامالتها األسقف
حسب قطاعات األنشطة
العدد

النسبة املئوية ()%

القطاعات
الطاقة والبيئة

9

45

الصناعة

4

20

التوزيع

2

10

السياحة والفندقة

1

5

الصحة

1

5

األبناك والتأمينات

1

5

الفالحة والصناعة الغذائية

1

5

قطاعات أخرى

1

5

المجموع

20

100

 4.1توزيع التركيزات االقتصادية حسب مصدر رأسمال األطراف المعنية

يتبني من خالل توزيع التركيزات االقتصادية ،موضوع القرارات التي أصدرها املجلس برسم سنة
 ،2019حسب مصدر رأسمال الشركات أطراف التركيز ،أن  % 55منها ،أي ما يعادل  29مشروعا،
أجنزت خارج التراب الوطني بني شركات متعددة اجلنسيات تتواجد بعدة بلدان ،من بينها املغرب.
اجلدول  – 10توزيع تبليغات التركيزات االقتصادية
حسب منشإ األطراف املعنية
منشأ األطراف

عدد التركيزات

أطراف تمثل شركات أجنبية

29

أطراف تمثل شركات خاضعة للقانون المغربي

11

تركيزات تضم شركتين أجنبية ومغربية

13

المجموع

53
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الرسم البياني  - 5متثيلية توزيع تبليغات التركيزات االقتصادية
حسب منشإ األطراف املعنية (بالنسب املئوية)
25%

أﻃﺮاف ﲤﺜﻞ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ

55%

أﻃﺮاف ﲤﺜﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳌﻐﺮﺑﻲ

21%

ﺗﺮﻛﻴﺰات ﺗﻀﻢ ﺷﺮﻛﺘﲔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻣﻐﺮﺑﻴﺔ

تفيد املعطيات أعاله أن التبليغ بعمليات التركيز االقتصادي لـمجلس املنافسة يندرج ضمن سياق
أكثر شمولية ال يقتصر فقط على املغرب ،بل يف إطار القوانني والتشريعات املعمول بها يف البلدان
التي ينحدر منها طرف واحد أو الطرفان املعنيان بالعملية ،واللذان يتدخالن بشكل مباشر إما
عبر الفروع احمللية التابعة لهما أو بشكل غير مباشر عبر البيع والتوزيع واالستيراد.
وإلى جانب عمليات التركيز االقتصادي هذه ،املعروفة "بدمج شركة أجنبية يف شركة
أجنبية أخرى" ،بلغ عدد العمليات املبلغة والتي تضم شركتني واحدة أجنبية وأخرى مغربية
 13عملية ،أي ما يعادل % 24يف املجموع.
ويف إطار استراتيجيتها الوطنية الرامية إلى دعم االستثمارات املباشرة اخلارجية ،تعمل بعض
الشركات األجنبية ،التي تسعى إلى البحث عن روافد جديدة أو تعزيز تواجدها يف السوق
املغربية ،على إبرام اتفاقيات شراكة مع مقاوالت مغربية .وتتخذ مشاريع التركيز االقتصادي
هذه ،يف غالب األحيان ،الشكلني األساسيني التاليني:
 اقتناء الشركات األجنبية ،التي تهدف إلى تنويع أنشطتها أو احلد من املخاطر ،أو تعزيزمنوها اخلارجي ،أو تولي املراقبة احلصرية لرأسمال وحقوق التصويت ،لبعض األصول
اململوكة لشركات مغربية ،حيث بلغت العمليات التي جرى تبليغها إلى املجلس من هذا النوع،
برسم سنة  ،2019ما مجموعه  8من أصل  13عملية ،أي ما يعادل ،% 62
 إحداث مقاولة جديدة مشتركة أو تولي املراقبة املشتركة لشركة قائمة ،إذ يوفر هذا اخليارعدة مزايا لفائدة املستثمر األجنبي ،لكونه سيتـمكن من االستفادة من خبرة الفاعل الوطني
وإملامه اجليد بكيفية اشتغال السوق احمللية ،وأما الشريك احمللي فسيتـمكن ،من خالل
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43

اجلزء األول
عدد 27 - 6909جحلا وذ 27ذ (1( 27سغأ ((17 (17

الجريدة الرسمية

4435

التعاون مع فاعل ذائع الصيت ،من حتسني أساليب التدبير واالستفادة من خبراته ومهاراته.
إضافة إلى ذلك ،يساهم إحداث مقاوالت مشتركة يف تقاسم التكاليف ،واحلد من املخاطر
ذات الصلة بالنشاط االقتصادي الذي تزاوله األطراف املعنية .وعرفت سنة  ،2019يف هذا
السياق ،تبليغ  5من أصل  13عملية متعلقة بإحداث منشآت مشتركة ،أو تولي املراقبة
احلصرية ،أي ما يعادل  % 38يف املجموع.
وأخيرا ،بلغ مجموع عمليات التركيز االقتصادي التي ضمت حصريا شركات خاضعة للقانون
املغربي  % 21فقط ،أي  11حالة تبليغ .إال أن هذه العمليات ظلت محدودة نسبيا من حيث
أهميتها ،وحجم املبالغ املرصودة من لدن األطراف املعنية ،كما هو مبني يف اجلدولني أدناه:
اجلدول  – 11معطيات تتعلق بتوزيع التركيزات االقتصادية حسب منشإ األطراف املعنية
ومبلغ املعامالت احملققة
منشأ األطراف المعنية بالتركيز

مبلغ المعاملة بماليين الدراهم

شركتان أجنبيتان

897.969,90

شركتان مغربيتان

542,50

شركة أجنبية وأخرى مغربية

11.885,20

المجموع

910.397,60

يوضح اجلدول التالي التقسمي القطاعي للتركيزات االقتصادية حسب مصدر رأسمال األطراف
املعنية:
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اجلدول  – 12معطيات متعلقة بتوزيع التركيزات االقتصادية حسب مصدر رأسمال
أطراف التركيز والقطاعات املعنية
القطاعات

شركتان أجنبيتان

شركتان مغربيتان

شركة أجنبية وأخرى مغربية

الفالحة والصناعة الغذائية

0

0

1

األبناك والتأمينات

1

0

0

البناء واألشغال العمومية

0

1

0

التجارة

1

1

1

التوزيع

1

0

1

التربية والتعليم العالي

0

3

0

الطاقة والبيئة

5

2

3

الصناعة

11

0

1

الصحة

0

2

2

السياحة والفندقة

1

0

3

النقل

1

0

0

قطاعات أخرى

8

2

1

المجموع

29

11

13

الرسم البياني  - 6متثيلية معطيات توزيع التركيزات االقتصادية حسب مصدر
رأسمال أطراف التركيز والقطاعات املعنية
11

12
10

8

8
5

1

3

2
00
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1

ﻟﻨﻘﻞ
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3
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0

ا
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ﻟﺼﺤﺔ

1

6
3

2

0

ا

ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻟﻔﻨﺪﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وأﺧﺮى ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ

4

0

ا

0

1
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ا
ﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وا

0

1

اﻟﺘﻮ
ﻟﺘﻌﻠ

ﱘا

زﻳﻊ

111

ا

ﻟﺘﺠﺎرة

ﻟﻌﺎﻟﻲ

ﺷﺮﻛﺘﺎن ﻣﻐﺮﺑﻴﺘﺎن
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1
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تفيد املعطيات أعاله أن مبالغ املعامالت املرصودة من لدن األطراف املعنية بعمليات التركيز
االقتصادي ،التي شملت حصريا شركات مغربية ،تبقى محدودة ،حيث ال تتجاوز مبلغ 542,5
مليون درهم ،أي حوالي  % 0,06من املبلغ اإلجمالي للمعامالت التي مت تبليغها إلى املجلس
خالل سنة  ،2019فيـما بلغت نسبة املعامالت التي أجنزتها شركات أجنبية  ،% 98,64أي مببلغ
 897.969,9مليون درهم.
ويعزى هذا التفاوت إلى طبيعة القطاعات املعنية بعمليات التركيز من جهة ،حيث ال متارس
أنشطة تدر عليها رؤوس أموال ضخمة ،مثل قطاعات التعلمي اخلاص واخلدمات الطبية وخدمات
أنظمة املعلومات ،ومن جهة أخرى إلى احلجم املتواضع لهذه العمليات.
وعلى مستوى آخر ،فإن املعامالت املبرمة باخلارج ،التي تضم شركات متعددة اجلنسيات ،تقوم
بتعبئة رصيد كبير من رؤوس األموال ،وذلك بحكم وزنها وثقلها .كما بلغ حجم املعامالت من هذا
النوع  897.969,9مليون درهم خالل سنة  ،2019أي ما يعادل  % 98,64من القيـمة اإلجمالية
للمعامالت .وهمت هذه العمليات قطاعات ذات رؤوس أموال ضخمة مثل الصناعة والطاقة.
وفيـما يخص العمليات التي ضمت شركات أجنبية ومغربية ،يف إطار تولي املراقبة املشتركة أو
إحداث منشآة مشتركة ،فقد بلغ حجم معامالتها  11.885,2مليون درهم ،أي بنسبة  % 1,3من
املبلغ اإلجمالي للمعامالت .وهمت هذه العمليات قطاعات متنوعة كالسياحة والطاقة والصحة.
وتكمن الدوافع التي شجعت الشركات املعنية على إجناز هذا النوع من عمليات التركيز االقتصادي
يف حتقيق األهداف التالية:
 خلق االنسجام والتكامل بني أنشطة الشركات املعنية واستغالل املوارد بشكل مشترك؛ البحث عن فرص االستثمار وآليات جديدة لتعزيز النـمو؛ إعادة هيكلة الشركات املعنية على املستوى الداخلي؛ إعادة التركيز نحو النشاط الرئيسي ألحد األطراف املعنية بعملية التركيز؛ تنويع محافظ الزبناء؛ حتسني الوضع التنافسي؛ -وتطوير عروض اخلدمات املقدمة من لدن الشركات املعنية بعمليات التركيز.
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 .2المهام االستشارية
عالوة على مراقبة التركيزات االقتصادية والبت يف اإلحاالت التنازعية ،يقوم مجلس املنافسة،
عمال مبقتضيات املادة  2من القانون رقم  20.13املتعلق مبجلس املنافسة ،مببادرة منه أو بناء
على طلب موجه إليه يف هذا الشأن ،بإبداء رأيه يف كل مسألة تتعلق بوضعية املنافسة يف األسواق.
ويف هذا السياق ،مييز التشريع اجلاري به العمل بني نوعني من االستشارات :إلزامية واختيارية.
فبالنسبة لألولى ،يستشار املجلس وجوبا يف أربع حاالت:
 إدراج منتوج جديد ضمن الئحة املنتوجات املقننة أسعارها (املادتان  2و 3من القانون رقم،)104.12
 اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى تنظمي أسعار منتوج أو خدمة معينة (املادة  4من القانونرقم ،)104.12
 إبرام اإلدارة التفاقات أو بعض االتفاقات غير اخلاضعة ألحكام القانون (املادة  9من القانونرقم ،)104.12
 مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيـمية التي من شأنها التأثير على وضعية املنافسة يفاألسواق (املادة  7من القانون رقم .)20.13
أما بالنسبة للنوع الثاني ،فيجوز ملجلس املنافسة ،مببادرة منه أو بناء على طلب من الهيئات املخول
لها حق االستشارة ،أن يبدي رأيه يف كل مسألة متعلقة بوضعية املنافسة (املادتان  5و 6من القانون
رقم .)20.13
وخالل سنة  ،2019توصل املجلس بثماني ( )8طلبات إلبداء الرأي ،موزعة على الشكل التالي:
اجلدول  – 13طلبات الرأي املتوصل بها برسم سنة 2019
الجهة المحيلة
المنظمات النقابية والمهنية
الحكومة
البرلمان
المقاوالت (لم تحظ طلباتها بالقبول)
املجموع

عدد الطلبات
4
2
1
1
8

ويف إطار االستشارة اإللزامية يف مجال تنظمي األسعار ،توصل املجلس بطلبني من احلكومة إلبداء
رأيه يف قضايا ذات الصلة باألسعار.
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 1-2رأي المجلس بشأن تسقيف هوامش ربح المحروقات السائلة
 1-1-2مشروعية وجدوى تسقيف هواش الربح

يأتي طلب احلكومة إلبداء الرأي حول تسقيف األسعار وهوامش ربح احملروقات السائلة تطبيقا
ملقتضيات املادة  4من القانون رقم  104.12الذي يخول لإلدارة اتخاذ تدابير مؤقتة تقيد حرية
األسعار.
غير أنه ،ولتفادي الشطط يف ممارسة هذه الصالحية املخولة لإلدارة يف مجال حتديد أسعار
املنتوجات واخلدمات ،أو استخدامها بطريقة غير مبررة وغير مالئمة ،شدد املشرع على ربط
ممارستها باستيفاء ثالثة ( )3شروط مجتـمعة تتـمثل يف احلاالت التي تشهد ارتفاعا أو انخفاضا
فاحشا يف األسعار تعلله ظروف استثنائية ،أو حدوث كارثة عامة ،أو الوقوع يف وضعية غير عادية
بشكل واضح يف السوق بقطاع معني.
وبعد حتليل معمق ومراجعة مفصلة للشروط املشار إليها أعاله ،اعتبر مجلس املنافسة أن طلب
الرأي ،الذي تقدمت به احلكومة ،ال يستويف الشروط القانونية املطلوبة .غير أنه ،وباعتبارها
السلطة الوحيدة التي لها صالحية تقنني األسعار ،إذا ارتأت احلكومة تسقيف هوامش ربح
احملروقات السائلة ،فإن املجلس يرى بأن اللجوء إلى هذا اخليار ال يعتبر احلل األنسب من الناحية
االقتصادية والتنافسية ،وال من حيث العدالة االجتـماعية.
ويف الواقع ،يعتبر التسقيف ،أوال وقبل كل شيء ،إجراء ظرفيا يتخذ ضمن فترة محدودة من
الزمن ،حيث حتدد املادة  4من القانون رقم  104.12مدة سريانها ،وميكن متديدها مرة واحدة.
عالوة على ذلك ،يرجح أن تشهد هذه الفترة ،على الرغم من محدوديتها ،وكما هو متعارف عليه
دائما يف سوق احملروقات ،تغيرات متكررة بسبب تقلبات األسعار العاملية غير املضبوطة والتي ال
ميكن التنبؤ بها ،وال تستطيع احلكومة ضبطها والتحكم فيها.
وقد مت اللجوء إلى هذا اإلجراء سابقا خالل الفترة املمتدة من دجنبر  2014إلى دجنبر ،2015
غير أنه لم يحقق النتائج املرجوة لكون الفاعلني يف سوق احملروقات يلتزمون ،عموما ،باحلد
األقصى للسعر احملدد دون بذل جهود لتخفيض األسعار ،وبالتالي يتحول السعر ،بحكم الواقع،
من األدنى إلى األقصى.
إضافة إلى ذلك ،فالتدخل يف مستوى هوامش الربح احملققة من طرف املوزعني باجلملة والتقسيط
فقط ،لن يغير من واقع األسعار ولن يفضي ،بالتالي ،إلى حماية املستهلك وصيانة قدرته الشرائية.
وعليه ،إذا كانت السوق الوطنية تراهن باألساس على السوق العاملية لـتـموين حاجياتها من
املنتوجات النفطية بنسبة  ،% 90فالسؤال احلقيقي املطروح ،يف هذا الصدد ،ال يتجلى يف تسقيف
هوامش الربح ،بل يف حتديد التدابير واإلجراءات الواجب اتخاذها ملواكبة وتعويض الفاعلني يف
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القطاع وشرائح السوق وقطاعات األنشطة ،وفئات السكان ،الذين سيتأثرون بشكل كبير باالرتفاع
غير املتوقع ألسعار النفط واملنتجات املكررة على الصعيد العاملي.
نفس األسباب قد تفضي إلى نفس النتائج إذا ما أقرت احلكومة تسقيف األسعار ،مما سيبعث
إشارات سلبية إلى الفاعلني يف السوق ،وتنعكس سلبا على رؤيتهم جتاه القطاع ،كما تتسبب يف
نشوب مخاطر اجتـماعية حقيقية ال ميكن توقع تداعياتها على استقرار العالقات املهنية داخل
القطاع ،وهو واقع يحمت إجراء مجموعة من اإلصالحات الهيكلية.
 2-1-2الطابع االستعجالي لإلصالحات الهيكلية

يرى مجلس املنافسة أن سوق احملروقات تعاني من أعطاب واختالالت تنافسية هيكلية ال تنفع
معها اإلجراءات املتخذة للتصدي لهذه االختالالت ،بشكل دوري ،إذ تبقى غير فعالة .وعليه،
يتعني على احلكومة أن تضع يف حسبانها ،أثناء التدخل ملواجهة هذه االختالالت ،حجم خطورة
املشاكل التي يعرفها القطاع يف مجال املنافسة ،وحتسني شروط ممارستها .ويرجع اجلزء األكبر
من هذه املشاكل الهيكلية إلى مسلسل التحرير الكلي ألسعار احملروقات الذي بدأته احلكومة يف
دجنبر  ،2015دون إعداد مسبق ودون اتخاذ تدابير فعالة للمواكبة ،من شأنها توفير الشروط
الكفيلة بإجناحه.
فمن الناحية الواقعية ،يرى املجلس أن قرار التحرير الكلي ألسعار احملروقات اتخذ على نحو
استعجالي ،دون استحضار عدة عوامل مرتبطة بالسياق الوطني ،كان من املفروض أن تنبه
احلكومة إلى اجلدوى من دخول القرار حيز التنفيذ ،وحتديد كيفيات تطبيقه.
ويف هذا السياق ،يعتبر املجلس أن احلكومة جازفت باتخاذ قرار حترير أسعار احملروقات وهي
تعلم سلفا أن هذا القرار سيحرم السوق من الشركة الوطنية الوحيدة التي لعبت دورا حاسما على
ثالث مستويات ،متثلت يف احلفاظ على التوازنات التنافسية ،ومتوين السوق الوطنية ( % 64من
حاجياتها) وقدرات التخزين.
فضال عن ذلك ،اتخذ القرار ضمن سياق عرف فراغا مؤسساتيا متثل يف غياب دور مجلس
املنافسة ،الذي لو كان حاضرا واضطلع مبهامه املتـمثلة يف تقنني املنافسة يف األسواق ،والتي
تعززت بفضل الصالحيات اجلديدة التي خولت له يف مجال البحث والتحقيق ،وترتيب اجلزاءات،
لساهم يف تعزيز املراقبة املستقلة واحملايدة لسلوك الفاعلني ،الذي يعمدون إلى خرق قواعد
املنافسة احلرة والنزيهة يف السوق.
ويتضح مما سبق أن احلكومة جلأت ببساطة إلى حترير األسعار املعمول بها يف وقت كانت تعمل
فيه على تقنني نفس بنية السوق غير املالئمة ،دون اتخاذ أية ترتيبات مسبقة بشأن املعيقات
األساسية التي حتول دون ضمان السير العادي ملنظومة املنافسة ،واملتـمثلة يف نشأة حواجز قوية
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متنع الدخول املبكر والالحق إلى السوق ،وظهور مستوى عال من التركيز ،وسيادة بنية تتسم
باحتكار فئة لبعض األسواق من جهة ،واحتكار فئة أقلية ألسواق أخرى من جهة أخرى.
وعلى ضوء التقيمي املنطقي والتشخيص املوضوعي الذي خضع له هذا امللف ،يوصي املجلس
بإجراء مراجعة شاملة للسياسة الوطنية املتعلقة باملنافسة يف سوق احملروقات ،وتعزيز حكامتها.
 3-1-2توصيات مجلس المنافسة

يوصي املجلس ،يف إطار معاجلة االختالالت الكبرى التي تعرفها سوق احملروقات ،اتخاذ تدابير
تستند إلى أربع ركائز رئيسية ذات الصلة ببنية السوق يف جانبها القبلي والبعدي ،بغية جعلها أكثر
انفتاحا على املنافسة ،وأكثر انسجاما مع األهداف االستراتيجية املتـمثلة يف تأمني متوين السوق
الوطنية ،وضمان الفعالية االقتصادية ،وحتقيق العدالة االجتـماعية.
وتشمل هذه الركائز:
 -تطوير املنافسة على املستوى القبلي يف السوق

ال ميكن حتريك عجلة املنافسة داخل سوق احملروقات من خالل تدابير تستهدف فقط اجلانب
البعدي للسوق عبر تقنني أسعار البيع بالتقسيط وهوامش الربح ،إذ يتطلب األمر اتخاذ تدابير
تهم املستويات األخرى من سلسلة القيـمة قصد إرساء منظومة مندمجة للمنافسة تراعي اجلانب
القبلي للقطاع كذلك .ويف هذا السياق ،يرى املجلس أن استعادة النشاط الوطني لتكرير احملروقات
يشكل قيـمة حقيقية يف غاية األهمية .وإلى جانب دورها يف إعادة ضبط التوازنات التنافسية،
وهو ما سيـمكن اجلهة املكلفة بتسيير نشاط التكرير من التصدي لنفوذ الفاعلني املستوردين
الذين يهيـمنون على أنشطة االستيراد والتخزين والتوزيع باجلملة للمحروقات .وعليه ،يوصي
املجلس احلكومة بإرساء منظومة خاصة لتشجيع االستثمار يف نشاط التكرير اخلاص و/أو يف
إطار تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
 -بناء القدرات الوطنية يف مجال التخزين

تشدد القوانني اجلاري بها العمل على ضرورة ربط استيراد وتوزيع احملروقات بنشاط التخزين ،غير
أن بناء القدرات يف مجال التخزين وتدبير املخزون يفضي إلى تكاليف مالية ولوجستية هامة تقف
حاجزا أمام دخول فاعلني جدد إلى السوق ،وتعزز باملقابل الوضع االعتباري للفاعلني الكبار الذين
سبق وأن اقتحموا السوق.
بيد أنه ميكن حتقيق هذا الهدف عن طريق وسائل أخرى حتترم أكثر شروط املنافسة ،تتـمثل يف
تشجيع نشاط التخزين املستقل .مبعنى آخر ،تشجيع االستثمار يف بناء قدرات فاعلني آخرين يف
التخزين بشكل مستقل ،تكمن وظيفتهم األساسية يف تخزين املواد النفطية .وميكن لهؤالء تقدمي
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خدمات مؤدى عنها من قبيل وضع البنيات التحتية التي يتوفرون عليها رهن إشارة املوزعني
باجلملة ومستوردي املنتوجات املكررة .ولتحقيق هذا الغرض ،يستحسن وضع آلية تروم تبسيط
املساطر املعمول بها يف مجال إحداث وحدات جديدة للتخزين أو توسيعها ،ومتكني املستثمرين
احملتـملني من استشراف رؤية مستقبلية جتاه قدرات التخزين.
 -تعزيز املنافسة يف سوق التوزيع بالتقسيط

قد يظهر أن سوق التوزيع باجلملة والتقسيط يوفر بيئة أكثر انفتاحا نسبيا ملمارسة املنافسة،
مقارنة مع نظام االستيراد والتصدير والتخزين بفعل وفرة عدد كبير من محطات التزود بالوقود،
موزعة على أنحاء متفرقة ( 2477محطة يف سنة  .)2018غير أن هذه الوفرة ال متنع من ظهور
عدة عراقيل حتول دون دخول سوق توزيع املنتوجات البترولية إلى املنافسة ،تتجلى ،باخلصوص،
يف الطابع اجلغرايف الذي يسم حتديد نطاق األسواق ذات الصلة ،والطابع املغلق لسوق التوزيع
بالتقسيط.
ويوصي املجلس احلكومة ،بغية حتسني شروط ممارسة املنافسة يف أسواق التوزيع باجلملة،
بتعويض نظام املأذونيات املطبق يف محطات التزود بالوقود بنظام بسيط يقوم على التصريح،
وإلغاء شرط التوفر على شبكة تتكون من ثالثني ( )30محطة للتزود بالوقود ،وحذف النظام
التسلسلي املطبق بني احملطات.
 -إرساء منظومة مبتكرة للتقنني القطاعي لسوق احملروقات

يوصي مجلس املنافسة بإرساء منظومة للتقنني القطاعي لسوق احملروقات شبيه بالنظام املعمول
به يف شبكة االتصاالت قصد تعزيز متاسك نظام التقنني القائم ،وتوجيه االهتـمام نحو اآلليات
الكفيلة بتحسني أدائه ومردوديته ،ومساعدة احلكومة يف حتسني شروط ممارسة املنافسة يف
هذا القطاع.
ويقترح املجلس ،يف هذا الصدد ،إسناد صالحية النظامة التقنية واالقتصادية لسوق احملروقات
للهيئة الوطنية لتقنني الطاقة قصد مواكبتها يف تعزيز النضج التنافسي ،مع ضمان استقالليتها.
وستسهر هذه الهيئة على:
 .1إلـزام الفاعليـن املهيـمنيـن علـى هـذه األسواق مبنـح حـق الولـوج إلـى بنياتهـم األساسية
املخصصـة الستالم وتخزيـن احملروقـات ملنافسـيهم مقابـل ثمـن عـادل وغيـر متييـزي
ومعتـمـد علـى التكلفـة؛
 .2إلـزام الفاعليـن املهيـمنيـن بنشـر العـروض التقنيـة واملاليـة املطبقـة علـى منافسـيهم الذيـن
يرغبـون فـي الولـوج إلـى بنياتهـم التحتيـة املخصصـة لالستالم والتخزيـن؛
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 .3إلـزام الفاعليـن املهيـمنيـن بضـرورة اعتـماد أثمنـة البيـع باجلملـة وبالتقسـيط التـي يحددونهـا
انطالقا مـن الكلفـة؛
 .4تقويـة نظـام ضبـط أثمنـة البيـع باجلملـة ،مـع إخضـاع أسـعار البيـع بالتقسـيط للمراقبـة
البعديـة ،كمـا يحددهـا قانـون املنافسـة ،والتـي ميارسـها مجلـس املنافسـة.
ونتيجة ملا سبق ،يشكل مشروع احلكومة الرامي إلى تسقيف أسعار احملروقات عمال ظرفيا
وجزئيا ال ميكن مقارنته بحجم التحديات الهيكلية التي يواجهها القطاع من حيث سلسلة القيـمة
اخلاصة به ،إذ يتطلب البعد الوطني لهذه التحديات تطوير رؤية شاملة ومندمجة ومشتركة من
لدن جميع الفاعلني والقوى احلية بالبالد ،بشكل يتـماشى مع أهداف تعزيز التنافسية وخلق
الثروة وفرص الشغل والعدالة االجتـماعية.
 2-2رأي مجلس المنافسة حول مقترح قانون بشأن تغيير وتتـميم المادة  2-78من القانون
رقم  15.95المتعلق بمدونة التجارة كما تم تعديله وتتـميمه لسن أحكام خاصة بآجال األداء

تعنى اإلحالة الثانية بطلب رأي توصل به مجلس املنافسة من مجلس املستشارين يتعلق مبقترح
قانون يهم تغيير وتتـممي املادة  2-78من القانون رقم  15.95املتعلق مبدونة التجارة كما مت تعديله
وتتـميـمه لسن أحكام خاصة بآجال األداء.
ويهدف هذا الطلب إلى إضافة فقرة جديدة يف آخر املادة  2-78من القانون رقم  15.95السالف
الذكر ،تنص على ما يلي « :بالنسـبة للنقـل الطرقـي للبضائـع حلسـاب الغيـر ،وكـراء املركبـات
بسـائق أو بدونـه ،والوكالـة بالعمولـة وكـذا أنشـطة التعشـير ،الوكيـل البحـري والوكيـل بالعمولـة
ووسـيط شـحن ووكيـل باجلمـارك ،فـإن آجـال أداء ثمـن النقـل املتفـق عليهـا ال ميكـن أن تتجـاوز
ثالثني يومـا ( )30كحـد أقصـى ابتـداء مـن تاريـخ الفوتـرة».
وميكن إجمال دواعي تقدمي مقترح القانون ،املشار إليه أعاله ،يف العناصر التالية:
 .1غياب مقتضى يف مدونة التجارة يحدد املدة الزمنية القصوى ألداء ثمن النقل ابتداء من
تاريخ الفوترة ،على غرار ما هو معمول به بدول االحتاد األوروبي؛
 .2التأخير املفرط يف أداء فواتير النقل ،وتأثيره على الفاعلني يف قطاع النقل الطرقي وتداعياته
السلبية على خزينة املقاوالت.
ويستند طلب رأي مجلس املنافسة قانونيا إلى مقتضيات املادة  4من القانون رقم 49.15
القاضي بتغيير وتتـممي القانون رقم  15.95املتعلق مبدونة التجارة لسن أحكام خاصة بآجال
األداء ،والتي تنص على أنه «استثناء من املقتضيات املنصوص عليها يف املادة  3أعاله ،ومراعاة
خلصوصية وموسمية بعض القطاعات ،ميكن ،مبرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس املنافسة،
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حتديد أجل مغاير لألجل األقصى املنصوص عليه يف املادة  2-78من القانون رقم  15.95املتعلق
مبدونة التجارة بالنسبة ملهنيي هذه القطاعات ،وذلك بناء على اتفاقات تبرم يف هذا الشأن من
طرف منظماتهم املهنية على أساس دراسات موضوعية تبني حتليال للمعطيات اخلاصة بهذا
القطاع».
ويتطلب املقتضى القانوني السالف الذكر استيفاء ثالثة شروط لتغيير األجل القانوني ألداء املبالغ
املستحقة على املعامالت التجارية ،طبقا ألحكام املادة  2-78املشار إليها أعاله .وهي:
 .1الطابع اخلصوصي واملوسمي للقطاع املعني؛
 .2إصدار مرسوم يف هذا الشأن بعد استشارة مجلس املنافسة؛
 .3إبرام اتفاقات يف شأن هذا التغيير من لدن املنظمات املهنية املعنية ،تقوم على دراسات
موضوعية تبني حتليال للمعطيات اخلاصة بالقطاع املعني.
لكل هذه األسباب ،ال يرى مجلـس املنافسـة مانعـا من إجـراء التعديـل املقتـرح مـن طـرف مجلـس
املستشـارين ،على اعتبـار أن القانون ينص صراحة على هذه اإلمكانية مبقتضى املـادة  4مـن
القانـون رقـم  15.49املشـار إليهـا أعـاله ،شـريطة التقيـد لزومـا باملسـطرة املنصـوص عليهـا يف
املـادة املذكـورة ،خاصـة فيـما يتعلـق بإثبات خصوصيـة وموسـمية قطـاع النقـل ،وكـذا بإبـرام
اتفاقات مـن لـدن املنظمـات املهنيـة التـي تعنـى بقطـاع النقـل ،وذلـك علـى أسـاس دراسـات
موضوعيـة حتلـل املعطيـات اخلاصـة بالقطـاع املذكـور.
أمـا فـي الشـق املتعلـق بآجـال أداء ثمـن النقـل املتفـق عليـه ،واحملـدد حسـب مشـروع التعديـل
املقتـرح فـي مـدة ال ميكـن أن تتجــاوز ثالثني ( )30يومـا ،فــإن مجلــس املنافســة يوصـي ،فــي هـذا
الشــأن ،بضــرورة إجناز دراســات مسبقة شـاملة ومفصلـة ودقيقـة تفضـي إلـى تقييـم موضوعـي
آلثار هـذا اإلجـراء علـى مختلـف جوانـب ومكونـات تنافسـية قطـاع النقـل الطرقـي للبضائـع،
واألنشطة املشـار إليهـا فـي املشـروع املذكـور.
 3-2رأي مجلس المنافسة بشأن تحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها

يأتي طلب الرأي الثالث ،الوارد على مجلس املنافسة من لدن احلكومة ،إعماال لـمقتضيات املادة 7
من القانون رقم  20.3املتعلق مبجلس املنافسة ،ويهم مشروع مرسوم يتعلق بتحديد أتعاب
املوثقني وطريقة استيفائها.
ويف إطار دراسته وحتليله للمعطيات الواردة يف طلب الرأي ،سجل املجلس التطور الذي شهدته سوق
التوثيق باملغرب ،واملتـمثل يف تكوين جيل جديد املوثقني والزيادة يف عددهم ،إذ انتقل من  935موثقا
سنة  2012إلى  1848موثقا سنة  .2018كما تضاعفت كثافتهم على الصعيد الترابي ،حيث تقدر
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حاليا بـ  5,13لكل  100ألف نسمة مقارنة مع  2,8سنة  .2011أما فيـما يخص العقود الصادرة عن
املوثقني ،فقد سجلت نسبة مرتفعة وصلت إلى  494.669سنة  2018مقارنة مع سنة  2011التي
عرفت إصدار  269.767عقدا .نفس األمر ينطبق على املداخيل املصرح بها من لدن املوثقني ،إذ
انتقلت من  110مليون درهم سنة  2011إلى  275مليون درهم سنة  .2018عالوة على ذلك ،بلغ معدل
الضرائب املستخلصة لصالح الدولة من لدن املوثقني  10ماليير درهم سنة .2018
ويعزى هذا التطور ،من جهة ،إلى الدينامية االقتصادية الشاملة التي عرفتها بالدنا خالل العقدين
املاضيني ،ومن جهة أخرى ،إلى دخول القانون رقم  32.09املتعلق بتنظمي مهنة التوثيق حيز
التنفيذ .وقد ساهم كال هاذين العاملني يف فتح مهنة التوثيق أمام املنافسة ،وإن كانت خدمات
املوثقني مدرجة يف قائمة املنتوجات واخلدمات املنظمة أسعارها.
ومن أجل احلفاظ على هذا املكتسب وضمان التقيد باملقتضيات القانونية املقننة ألسعار
خدمات املوثقني ،أوصى املجلس بتحديد سقف ألتعاب املوثقني ،على النحو املنصوص عليه يف
مشروع املرسوم الذي تقدمت به احلكومة .وسيساهم هذا املقترح ،الذي ال يتعارض مع مقتضيات
املادة  2من القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ،يف تعزيز شروط ممارسة
املنافسة يف سوق التوثيق ،السيـما فيـما يتعلق بجودة اخلدمات املقدمة للمرتفقني ،ومتكني مهنيي
القطاع من املنافسة النزيهة والشريفة فيـما بينهم ،وعرض أتعاب أقل من السعر املرجعي احملدد،
دون أن يمت جتاوز هذا األخير .كما سيـمكن من صيانة القدرة الشرائية للمواطنني الراغبني يف
توثيق عقودهم.
وبعد حتليل املعلومات املستقاة ،ودراسة املعطيات املتوصل بها يف إطار دراسة طلب الرأي املشار
إليه أعاله ،توصل املجلس إلى اخلالصات التالية:
 .1تأكيد القانون رقم  32.09املشار إليه أعاله على الطابع احلر ملهنة التوثيق ،إذ تنص مادته
األولى صراحة على أن « التوثيق مهنة حرة متارس وفق الشروط وحسب االختصاصات
املقررة يف هذا القانون ( ،»)...وبالتالي فهي مهنة خاضعة ملنطق السوق يف إطار املنافسة
احلرة والنزيهة ،شأنها يف ذلك شأن باقي األنشطة االقتصادية األخرى ،بل وباقي املهن
احلرة املقننة كاحملامني ،واألطباء ،واملهندسني؛
 .2اعتبار مهنة التوثيق عمليا حرة من ناحية حتديد األتعاب ،منذ دخول القانون رقم 32.09
املتعلق بتنظمي مهنة التوثيق حيز التنفيذ سنة 2012؛
 .3تسجيل الوقع اإليجابي الذي خلفه القانون على وضعية املنافسة داخل مهنة التوثيق ،حيث
بقيت أتعاب املوثقني خاضعة ملنطق العرض والطلب وحلرية حتديد األتعاب؛
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 .4تسجيل التطور امللموس واالنفتاح الذي عرفته مهنة التوثيق على جيل جديد من املوثقني.
بناء على هذه املعطيات ،يوصي املجلس مبا يلي:
 .1اعتـماد الصيغة التي أتى بها مشروع مرسوم احلكومة موضوع طلب الرأي ،والتي تنص
على أنه «يتقاضى املوثق ( )...أتعابا ال تتجاوز التعريفة امللحقة ( »)...لكونها ال تتناقض مع
مقتضيات الفقرة الثانية من املادة الثانية من القانون رقم  ،104.12حيث أن حتديد احلد
األقصى لألتعاب من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنني امللزمني أو الراغبني
يف العقود املوثقة ،وكذا السماح للموثقني يف التنافس فيـما بينهم ،وللموثقني اجلدد يف
استقطاب زبناء ،إضافة إلى إمكانية منافسة املهن القانونية األخرى؛
 .2تعممي هذه املقاربة املتـمثلة يف حتديد احلد األقصى لألتعاب ،والعمل على تطبيقها على
جميع املهن املقننة بالنسبة للخدمات املماثلة املقدمة من طرف املوثقني ،وذلك حرصا
على تكافؤ الفرص بينها وبني مهنة التوثيق ،وحفاظا على مبدإ مساواة اجلميع أمام الفعل
التنافسي؛
 .3حماية سوق التوثيق من املمارسات املنافية للمنافسة ،الرامية إلى اعتـماد أتعاب أقل
من التكلفة احلقيقية ،وذلك باحترام قواعد املنافسة احلرة والنزيهة ،تطبيقا للمادة 8
من القانون  104.12والتي تنص على أنه« :حتظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع
للمستهلكني تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف اإلنتاج والتحويل والتسويق
وذلك مبجرد ما يكون الغرض من العروض أو املمارسات املذكورة وميكن أن يترتب عليها،
يف نهاية املطاف ،إقصاء منشأة أو أحد منتوجاتها من سوق ما أو احليلولة دون دخول هذه
املنشأة أو أحد منتوجاتها إلى سوق ما».
إضافة إلى ذلك ،توصل املجلس بأربعة طلبات إلبداء الرأي من لدن املنظمات النقابية واملهنية،
وقضى بعدم قبول اثنني منهما.
وبخصوص توزيع طلبات الرأي حسب قطاعات النشاط االقتصادي ،جتدر اإلشارة إلى أنها تهم
 7قطاعات معنية ،ويتعلق األمر بالصيد الساحلي ،وخدمات املسح اجلوي ،وسوق احملروقات
السائلة ،والنقل ،والصحة.
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اجلدول  - 14توزيع طلبات الرأي املتوصل بها حسب قطاعات النشاط
طلبات الرأي حسب قطاعات النشاط

العدد

الصحة

2

الصناعة

1

البناء واألشغال العمومية

1

المهن المقننة (التوثيق)

1

النقل

1

الصيد الساحلي

1

المحروقات

1

المجموع

8

 .3اإلحاالت التنازعية
إلى جانب اختصاصاته االستشارية واألخرى املتعلقة مبراقبة التركيزات االقتصادية ،يتـمتع
مجلس املنافسة بسلطة تقريرية تخول له حق البت يف اإلحاالت التنازعية ،ومحاربة املمارسات
املخلة بشروط املنافسة ،طبقا ألحكام املادة  2من القانون رقم  20.13املتعلق مبجلس املنافسة.
 1-3النشاط التنازعي حسب موضوع اإلحالة

أصدر املجلس ،برسم سنة  ،2019ما مجموعه  50قرارا يف مجال اإلحاالت التنازعية ،موزعة
على الشكل التالي حسب موضوع اإلحالة:
اجلدول  – 15توزيع اإلحاالت حسب املوضوع
موضوع اإلحالة

عدد القرارات

إحاالت تنازعية للمنافسة تجاه اإلدارة

24

االستغالل التع�سفي لوضع مهيـمن

11

االتفاقات غير المشروعة

3

إحاالت تنازعية متعلقة بالمنافسة غير المشروعة

12

المجموع

50
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الرسم البياني  - 7متثيلية توزيع اإلحاالت حسب املوضوع (بالنسب املئوية)
24%

إﺣﺎﻻت ﺗﻨﺎزﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﲡﺎه اﻹدارة

48%

اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻌﺴﰲ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻬﻴـﻤﻦ
6%

اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ
إﺣﺎﻻت ﺗﻨﺎزﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ

22%

يتبني من خالل حتليل املعطيات ،الواردة أعاله ،أن  24قرارا التي أصدرها املجلس يف مجال
اإلحاالت التنازعية ،أي نصف القرارات تقريبا ،تتعلق مبشاكل ذات صلة بالطلبيات العمومية.
ويتعلق األمر ،بصفة عامة ،باإلحاالت التنازعية التي توصل بها املجلس من لدن املقاوالت.
هذه األخيرة إما وجهت مؤاخذات إلى أصحاب املشاريع العمومية ،السيـما اإلدارات العمومية،
بسبب إقصائها من الترشح لنيل الصفقات العمومية ،أو اعتبرت أن األنظمة اإلستشارية ودفاتر
الشروط اخلاصة التي تضعها اإلدارات العمومية تعتبر مبثابة حواجز حتول دون ولوجها إلى
الطلبيات العمومية.
وجتدر اإلشارة ،يف هذا الصدد ،إلى أنه ،وعمال مبقتضيات املادة األولى من القانون رقم ،104.12
يطبق هذا األخير على «جميع أعمال اإلنتاج والتوزيع واخلدمات ،مبا فيها تلك التي تقوم بها
أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام ،عندما تتصرف كفاعلني اقتصاديني وليس أثناء ممارستها
لصالحيات السلطة العامة أو ملهام املرفق العام».
وبناء عليه ،وطبقا للتشريع اجلاري به العمل ،ال تقع القرارات ذات الصلة بالصفقات العمومية
ضمن اختصاصات السلطات املكلفة باملنافسة ،ألن األمر يتعلق مبشاريع تندرج يف إطار تدبير
املرفق العام ،وال عالقة له مبمارسة أنشطة اقتصادية واجتـماعية .وبالتالي فمجلس املنافسة ال
ميتلك ،بحكم اختصاصاته يف مجال اإلحاالت التنازعية ،الصالحيات التي تخول له حق البت يف
املساطر القانونية املتعلقة مبنح الصفقات العمومية.
غير أن املجلس ميتلك جميع الصالحيات التي تخول له البت يف املمارسات املخلة بقواعد
املنافسة التي ترتكبها املقاوالت الناشطة يف هذه األسواق .ويف هذه احلالة ،ينظر املجلس يف
القضايا املتعلقة مبكافحة جميع أشكال االتفاقات والتحالفات بني مقدمي العروض ،أو إقصاء
جهة معينة من الولوج إلى السوق الناجت عن االستغالل التع�سفي لوضع مهيـمن.
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عالوة على ذلك ،يجوز للمجلس ،يف إطار اختصاصاته االستشارية ،إبداء رأيه حول مدى مطابقة
نظام االستشارة مع مبادئ املنافسة احلرة ،غير أنه يف هذه احلالة ،يتعني تسجيل الطلب ضمن
إطاره االستشاري ،وليس يف إطار االختصاصات التنازعية للمجلس.
وقد همت اإلحاالت ،التي شكلت موضوع قرارات أصدرها املجلس برسم سنة  ،2019القضايا
املتعلقة بالنزاعات الناجمة عن املنافسة غير املشروعة ،تبني أن جلها ال يندرج ضمن اختصاصات
املجلس .كما أن  % 24من هذه القضايا استهدفت ،وبدرجات متفاوتة ،إشكاليات ذات صلة
باستغالل تع�سفي لوضع مهيـمن بنسبة  ،%22فيـما آلت النسبة املتبقية ،أي  ،%6إلى االتفاقات
املنافية لقواعد املنافسة.
 2-3توزيع اإلحاالت التنازعية حسب طبيعة القرارات المتخذة

قضت جل القرارات التي أصدرها املجلس بخصوص اإلحاالت التنازعية ،برسم سنة  ،2019إما
بعدم قبولها ( 45ملفا) أو عدم حتريك مسطرة املتابعة (ملفان اثنان) أو عدم استكمال تتبع امللف
لتنازل اجلهة احمليلة ( 3ملفات) ،وذلك طبقا للمادة  26من القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ،التي تتضمن مقتضيات مطابقة حلاالت من هذا النوع ،من ضمنها:
 انتفاء الصفة لدى اجلهة احمليلة والتي ال تندرج ضمن الفئات املخول لها إحالة القضاياذات صبغة تنازعية على مجلس املنافسة ،مثال جمعيات املستهلكني غير املعترف لها بصفة
املنفعة العامة؛
 طبيعة املمارسات املعنية التي أثارتها اجلهة احمليلة ،والتي ال تندرج ضمن اختصاصاتمجلس املنافسة املنصوص عليها يف املادة األولى من القانون رقم  ،104.12واملادة الثانية
من القانون رقم  ،20.13السيـما حاالت املنافسة غير املشروعة التي ال متس ببنية األسواق،
أو حاالت متعلقة مبمارسات ارتكبها أشخاص اعتباريون خاضعون للقانون العام ،أو عندما
يتصرف هؤالء كفاعلني ميارسون مهام املرفق العام ،وليس كفاعلني اقتصاديني ،أو حاالت
متعلقة بصفقات عمومية تكون فيها اإلدارة هي اجلهة املشتكى بها؛
 عدم إرفاق الشكاية ،التي أدلت بها اجلهة احمليلة ،بحجج وعناصر إثبات كافية.باإلضافة إلى األسباب والدوافع القانونية املنصوص عليها يف املادة  26من القانون رقم ،104.12
تفسر أغلبية قرارات عدم قبول اإلحاالت وعدم حتريك مسطرة املتابعة ،كذلك ،بالطابع احلديث
الذي ميز تطبيق مقتضيات قانون املنافسة ،منذ إعادة تفعيل مجلس املنافسة يف نونبر .2018
ومن جهة أخرى ،يكشف الواقع أن الفاعلني االقتصاديني واجلهات املخول لها حق إحالة املمارسات
املنافية لقواعد املنافسة على مجلس املنافسة لم يطلعوا ،بالشكل الواضح والدقيق ،على دور
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املجلس واختصاصاته وصالحياته ومجاالت تدخله .كما ليست لهم دراية بالقواعد واملساطر
املعمول بها يف هذا الشأن أمام املجلس ،واحملددة بشكل دقيق مبوجب النصوص التشريعية
والتنظيـمية اجلاري بها العمل ،والتي يف حال عدم االمتثال لها ،تفضي إلى تفعيل مسطرة
عدم قبول اإلحاالت ،التي شابتها عيوب من حيث الشكل ،ألن املجلس مطالب بالتقيد الصارم
باملقتضيات املنصوص عليها يف اإلطار القانوني والتنظيـمي الذي يحدد مجاالت تدخله.
وكما هو مشار إليه أعاله ،انكب املجلس ،خالل سنة  ،2019على دراسة اإلحاالت التي ظلت عالقة
واملوروثة عن املجلس السابق ،وعددها  ،105وكذا اإلحاالت التي توصل بها منذ إعادة تفعيله.
فضال عن ذلك ،باشر املجلس ،بشكل رسمي ،مسطرة التحقيق يف املمارسات املنافية لقواعد
املنافسة يف سوق احملروقات السائلة عقب التوصل بإحالة ،يف هذا الشأن ،من لدن جمعية مهنية
ومنظمة نقابية.
وبعد االنتهاء من التحقيق يف هذه النازلة ،وطبقا ملقتضيات املادة  29من القانون رقم 104.12
املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ،قام املجلس ،بتاريخ  22ماي  ،2019بتبليغ تسع ( )9جهات
مكلفة بتوزيع احملروقات باجلملة ،وكذا جتمع النفطيني باملغرب باملؤاخذات لالشتباه يف ارتكاب
ممارسات منافية لقواعد املنافسة .وتبعا لذلك ،منحت مهلة مدتها شهران للجهات املعنية قصد
ممارسة حقها يف الولوج إلى امللف ،واإلدالء مبالحظاتها بشأن املؤاخذات التي توصلت بها،
يف إطار ممارسة حقوقها يف الدفاع .وعند انتهاء املهلة احملددة ،قدمت جميع الشركات املعنية
باملسطرة مالحظاتها كتابة.
 3-3توزيع اإلحاالت التنازعية حسب الجهة المحيلة

يتضح من خالل توزيع اإلحاالت التنازعية حسب اجلهة احمليلة أن اجلهات الفاعلة املتدخلة بشكل
مباشر يف األسواق ،من بينها املنشآت ،تتصدر أكثر من نصف اإلحاالت التي توصل بها املجلس
بنسبة تصل إلى  % 58من مجموع اإلحاالت ،تليها املنظمات النقابية واملهنية ،التي أصدر املجلس
بشأنها  17قرارا بنسبة تبلغ  % 34من مجموع القرارات ،يف حني اتخذ قرارا واحدا بشأن إحالة
توصل بها املجلس من لدن جمعيات املستهلكني.
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اجلدول  – 16توزيع اإلحاالت حسب اجلهة احمليلة
عدد اإلحاالت
29
17
2
1
1

اجلهة احمليلة
المنشآت
المنظمات النقابية والمهنية
غرف التجارة والصناعة والخدمات
هيئات التقنين القطاعي
جمعيات المستهلكين

50

املجموع

الرسم البياني  - 8متثيلية توزيع اإلحاالت حسب اجلهات احمللية (بالنسب املئوية)
2%

2%

اﳌﻨﺸﺂت

4%

58%

اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ
ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳋﺪﻣﺎت
34%

ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﻘﻨﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ
ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ

ميكن تفسير العدد القليل من اإلحاالت املتوصل بها من طرف جمعيات املستهلكني باشتراط القانون
االعتراف لها بصفة املنفعة العامة لتـمكينها من إحالة املمارسات املنافية للمنافسة على مجلس
املنافسة .غير أنه وإلى غاية نهاية سنة  ،2019لم يمت االعتراف بهذه الصفة ألية جمعية من جمعيات
حماية املستهلكني.
 3-4توزيع األنشطة التنازعية حسب القطاعات

يتبني من خالل توزيع اإلحاالت التنازعية حسب قطاعات النشاط أن الطلبيات العمومية تتصدر
القطاعات التي أصدر املجلس بشأنها قرارات برسم سنة  .2019ويتعلق األمر مبؤشر وثيق الصلة
يهدف إلى قياس درجة مشاكل املنافسة التي يعاني منها هذا اجلزء من نشاط االقتصاد الوطني،
والذي يشكل  % 15من الناجت الداخلي الوطني اإلجمالي حسب برنامج نزع الصفة املادية عن
الصفقات العمومية الذي أقرته اخلزينة العامة للمملكة.
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اجلدول  – 17توزيع اإلحاالت التنازعية حسب القطاعات
عدد اإلحاالت
24
5
4
4
4
2
2
2
1
1
1
50

القطاعات

الصفقات العمومية
التربية والصحة والعمل االجتـماعي
الصناعة
النقل
البناء واألشغال العمومية
الفالحة والصيد البحري
التوزيع
الطاقة والبيئة
البنوك والتأمينات والخدمات المالية األخرى
االتصاالت
قطاعات أخرى
المجموع

الرسم البياني  - 9متثيلية توزيع اإلحاالت التنازعية حسب القطاعات (بالنسب املئوية)
اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

48%

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻲ

10%
8%

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

8%

اﻟﻨﻘﻞ

8%

اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
4%

اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي

4%

اﻟﺘﻮزﻳﻊ

4%

اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ

2%

اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى

2%

اﻻﺗﺼﺎﻻت

2%

ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى

كما سبقت اإلشارة ،تنحصر االختصاصات التنازعية ملجلس املنافسة يف مجال الصفقات العمومية
يف املمارسات املنافية لقواعد املنافسة التي ترتكبها منشآت ،كانت ترشحت يف وقت سابق للظفر
بهذه الصفقات .وال متتد هذه الصالحيات لتشمل األعمال التي تقوم بها اإلدارة حني تزاول هذه
األخيرة مهام املرفق العام أو متارس صالحيات سلطة عمومية.
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بيد أن االختالالت التنافسية الناجمة عن ممارسات اإلدارة يف مجال الصفقات العمومية (إقصاء
غير مبرر واالتفاق غير املبرر بني صاحب املشروع واملنشآت املتعاقدة واألنظمة االستشارية التي
حتول دون ولوج املتنافسني وغيرها) ال ميكن أن ال تخضع للمحاسبة .وميكن وضع حد لهذه
املمارسات باستخدام طريقتني :إما من خالل آلية الترافع التي يتوفر عليها املجلس وممارسة
اختصاصاته االستشارية ،أو من خالل احلاالت التي تقع ضمن اختصاصات القانون العام للمحاكم
اإلدارية املختصة ،التي تتوفر جميعها على الصالحيات لتفعيل مقتضيات قانون املنافسة يف حق
اإلدارة حني تكون هذه األخيرة طرفا يف املنازعات اإلدارية.
ويحتل قطاعا التربية والصحة املرتبة الثانية ضمن قائمة القرارات التي أصدرها املجلس برسم
سنة  2019يف مجال اإلحاالت التنازعية ،حيث وصل عددها  5إحاالت ،متبوعني بقطاع الصناعة،
وقطاعي البناء واألشغال العمومية والنقل بأربع إحاالت .وتتوزع باقي القرارات على قطاعات
األبناك ،والفالحة والصيد البحري ،والتوزيع ،والطاقة ،واالتصاالت.

 -IIإعادة تفعيل هياكل المجلس
شرعت الهيئات التقريرية ملجلس املنافسة يف مزاولة مهامها مسترشدة بالتوجيهات امللكية التي
أعطاها صاحب امللك محمد السادس نصره اهلل إلى رئيس املجلس ،ومن خالله ،إلى كافة
أعضائه.
وطبقا لهذه التوجيهات ،يتعهد أعضاء املجلس بدعم دينامية املؤسسة عبر تعبئة ذكائهم اجلماعي
إلجناز مهامهم وإضفاء قيـمة مضافة يف مجال إعداد وتتبع السياسات العمومية املتعلقة باملنافسة،
وضمان مصداقية املجلس باعتباره هيئة للتقنني االقتصادي ،وكذا السهر على توفير الشروط
املالئمة للتفعيل األمثل للصالحيات املخولة لهيئات املجلس من خالل ضمان وجاهة وجودة
وفعالية القرارات واآلراء والدراسات ،وتعزيز إشعاعها الدولي.
وحتدد اختصاصات املجلس وتنظيـمه وطرق اشتغاله مبوجب القانون رقم  20.13الذي تنص
مادته  14على أنه «ميكن للمجلس أن يجتـمع يف جلسة عامة أو جلنة دائمة أو يف فروع» .كما تشير
املادة  18من النظام الداخلي للمجلس إلى هذه الهيئات الثالثة التي تزاول مهامها يف انسجام تام
بينها.
وخالل سنة  ،2019عقدت اجللسة العامة واللجنة الدائمة والفروع على التوالي  4دورات ،و 37و152
اجتـماعا.
كما نـظم املجلس  49جلسة استـماع ،مخصصا بذلك  % 25من أعماله لإلنصات .وشارك املجلس
أيضا يف عدة أنشطة :ورشات عمل وندوات وطنية ومؤمترات دولية.
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 .1الجلسة العامة
طبقا ملقتضيات املادتني  9و 13من القانون رقم  20.13املتعلق مبجلس املنافسة ،تتألف اجللسة
العامة من الرئيس و 4نواب للرئيس و 8أعضاء مستشارين ومندوب احلكومة .ويحضر هذا
األخير اجتـماعات اجللسة العامة للمجلس بصفة استشارية.
وعمال بأحكام املادة  19من النظام الداخلي للمجلس ،يشارك األمني العام يف دورات اجللسة
العامة دون اإلدالء بصوته.
أما املادة  20من هذا النظام ،وتطبيقا ألحكام املادة  14املشار إليها أعاله ،فتنص على أن «املجلس
يعقد جلساته العامة أربع مرات يف السنة على األقل ،وتعقد يوم اخلميس األخير من أشهر فبراير
ويونيو وأكتوبر ودجنبر برسم السنة املدنية».
ويف هذا اإلطار ،عقدت اجللسة العامة 4 ،دروات عادية خالل سنة :2019
 1-1الدورة العادية األولى

انعقدت الدورة العادية األولى للجلسة العامة يوم اخلميس  14فبراير  ،2019خصصت للتقدمي
واملصادقة على مشروعي النظام الداخلي للمجلس وميثاق األخالقيات ،وكذا مشروع ميزانية
املجلس برسم سنة .2019
وقد شكلت املصادقة باإلجماع على هذه النصوص املهمة محطة هامة مكنت املجلس من وضع
األسس الالزمة ملزاولة مهامه ،وإمداده باألدوات اإلدارية واحملاسبية واملالية لتنظمي حكامته على
نحو سلمي ومسؤول ،السيـما على صعيد ضمان حسن التنظمي املالي واحملاسبي ،وإعداد مساطر
تنفيذ الصفقات العمومية ،وتنظمي مشتريات املجلس ،واتخاذ قرار مسك محاسبة املجلس.
كما متيزت هذه الدورة بالتقدمي واملناقشة واملصادقة على مشروع رأي املجلس بشأن اإلحالة
التي توصل بها من لدن الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف بالشؤون العامة واحلكامة
بتاريخ  6دجنبر  ،2018بخصوص «اإلدراج املؤقت ألسعار احملروقات ضمن قائمة السلع واملنتوجات
واخلدمات املنظمة أسعارها ،طبقا ألحكام املادة  2من القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار
واملنافسة (انظر رأي املجلس يف امللحق)».
 2-1الدورة العادية الثانية

انعقدت الدورة العادية الثانية يوم اخلميس  27يونيو  ،2019جرت خاللها الدارسة واملصادقة
على مشروع التقرير املرحلي ألنشطة املجلس منذ إعادة تفعيله بتاريخ  17نونبر  2018إلى غاية
انعقاد هذه الدورة .كما متت املصادقة على مخطط عمل املجلس للفترة املمتدة من  2019إلى
.2023
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وتضمن التقرير املرحلي مختلف اجلوانب املتعلقة بتقنني األسواق ،والقرارات املتخذة بشأن امللفات
املوروثة ،والتي ظلت ،كما متت اإلشارة إلى ذلك ،عالقة خالل الفترة التي سبقت إعادة تفعيل
املجلس بتشكيلته اجلديدة ،إلى جانب اإلحاالت التنازعية اجلديدة ،وطلبات الرأي ،ومشاريع
التركيز االقتصادي.
وخالل هذه الدورة ،تدارس املجلس ،يف قراءة أولية ،مشروع دليل مساطر التحقيق.
 3-1الدورة العادية الثالثة

تضمن جدول أعمال الدورة العادية الثالثة ،التي انعقدت يوم اخلميس  31أكتوبر  ،2019التقدمي
واملصادقة على مشروع ميزانية املجلس برسم سنة  ،2020وعرض حصيلة األنشطة املنجزة إلى
غاية أواخر أكتوبر  ،2019ومخطط عمل املجلس برسم سنة .2020
ومتيزت أشغال هذه الدورة باملصادقة على دليل مساطر التحقيق يف صيغته النهائية ،أخذا بعني
االعتبار التعديالت واملقترحات التي تقدم بها األعضاء خالل الدورة الثانية املنعقدة يف يونيو .2019
كما تدارس املجلس ،خالل هذه الدورة ،تقدم وضعية اإلحاالت التي مازالت قيد التحقيق .ويتعلق
األمر باإلحالة التنازعية املتعلقة مبمارسات شركات النفط وجتمع النفطيني يف املغرب يف
سوق احملروقات الوطنية ،واإلحالة املرتبطة بقطاع صباغة املباني ،ورأي املجلس املتعلق مبشروع
املرسوم القاضي بتحديد أتعاب املوثقني وطريقة استيفائها ،والرأي املتعلق بتطبيق أحكام املادة
 61من القانون حول حرية األسعار واملنافسة التي تستثني منتوجات الصيد الساحلي املوجهة
نحو التصدير من إجبارية املرور عبر أسواق اجلملة للسمك ،وكذا الرأي املتعلق بوضعية املنافسة
يف سوق التجارة اإللكترونية وسوق األدوية ،عالوة على مشاريع التركيز االقتصادي ،والدراسات
القطاعية حول وضعية املنافسة يف أسواق اجلملة واملصحات اخلاصة.
 4-1الدورة العادية الرابعة

خصصت هذه الدورة ،التي انعقدت يوم اخلميس  26دجنبر  ،2019للتقدمي والدراسة واملصادقة
على رأي املجلس بخصوص مشروع املرسوم رقم  2.17.481القاضي بتحديد أتعاب املوثقني
وطريقة استيفائها من جهة ،والقرار املتخذ بشأن اإلحالة التي توصل بها املجلس واملتعلقة
بإمكانية تطبيق مقتضيات املادة  61من القانون رقم  104.12حول حرية األسعار واملنافسة
التي تستثني األسماك املعدة للتصدير من إجبارية املرور عبر أسواق اجلملة لألسماك وأسواق
األسماك من جهة أخرى.
كما خصصت هذه الدورة لدراسة واملصادقة على قرارين للتركيز االقتصادي .يتعلق القرار
األول بإحداث منشأتني مشتركتني ،األولى من لدن الشركات « » EDF Renouvelables
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و« Green of Africa

و« » Abu Dhabi Future Energy Company PJSC-MASDAR
 » Investmentو«  ،» MASEN Capitalوالثانية من طرف الشركات «  » EDFو« » MASDAR
و«  .» MASEN Capitalأما القرار الثاني فيهم مشروع التركيز االقتصادي املتعلق بإحداث
منشأة مشتركة بني شركتي « » Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd
و« .» Saudi Aramco Development Company

 .2اللجنة الدائمة
طبقا ملقتضيات املادة  28من النظام الداخلي ملجلس املنافسة ،وعمال بأحكام املادة  14من القانون
رقم  ،20.13تتكون اللجنة الدائمة من رئيس وأربعة نواب للرئيس.
الصفة

االسم
إدريس الكراوي

رئيس

عبد الغني اسنينة

قاضي

جيهان بنيوسف

قاضية

عبد اللطيف المقدم

عضو متخصص في الميدان االقتصادي أو المنافسة

حسن أبو عبد المجيد

عضو متخصص في المجال القانوني

تناط باللجنة الدائمة مهمة التحضير الجتـماعات اجللسة العامة ،وتختص بالتداول يف مشاريع
التركيز االقتصادي ،وحاالت عدم متابعة اإلجراءات ،والقرارات التي تثبت تنازل األطراف املعنية،
فضال عن إمكانيات قبول اإلحاالت وطلبات الرأي.
كما تنكب اللجنة على دراسة امللفات املعروضة على أنظارها من لدن الرئيس واجللسة العامة.
وقد عقدت اللجنة ،طيلة سنة  2019ما مجموعه  37اجتـماعا مبعدل أربعة اجتـماعات يف
الشهر ،متحورت أشغالها أساسا حول الدراسة واملصادقة على مشاريع التركيز االقتصادي،
حيث صادقت ،يف هذا الصدد ،على  51قرارا.
إضافة إلى ذلك ،ساهم أعضاء اللجنة الدائمة ،بشكل فعال ،يف إغناء وإثراء ورشات العمل
والندوات الوطنية واملؤمترات الدولية التي نظمها املجلس ،وقاموا بتـمثيل هذا األخير يف امللتقيات
واللقاءات التي شاركوا فيها بدعوة من هيئات وطنية مكلفة باملنافسة أو منظمات دولية (كمؤمتر
األمم املتحدة للتجارة والتنـمية ،ومنظمة التعاون والتنـمية االقتصادية ،ومجموعة البنك الدولي
وغيرها).
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 .3الفروع
إعماال مبقتضيات املادة  34من النظام الداخلي ملجلس املنافسة ،وتطبيقا ألحكام املادة  14من القانون
رقم  ،20.13واملادتني  4و 5من مرسومه التطبيقي رقم  2.15.109الصادر يف  16شعبان 1436
( 4يونيو  ،)2014حتدث فروع يترأس كل واحد منها أحد نواب الرئيس.
تعهد إلى الفروع مهمة دراسة امللفات احملالة عليها من لدن رئيس املجلس أو اجللسة العامة أو
اللجنة الدائمة.
وتتشكل الفروع األربعة من:
 الفرع املكلف باالتفاقات؛ الفرع املكلف باالستغالل التعسفي لوضع مهيـمن أو حالة تبعية اقتصادية؛ الفرع املكلف بالتركيزات االقتصادية؛ الفرع املكلف بإعانات الدولة والطلبيات العمومية واملهام االستشارية. 1-3تشكيلة ومهام الفروع
 1-1-3الفرع المكلف باالتفاقات

يختص الفرع املكلف باالتفاقات بالنظر والتحقيق يف املمارسات املنافية لقواعد املنافسة املنصوص
عليها يف املادة  6من القانون رقم  ،104.12وتشمل األعمال املدبرة أو االتفاقيات أو االتفاقات
حني يكون الغرض منها أو ميكن أن تترتب عليها عرقلة املنافسة أو احلد منها أو حتريف سيرها
يف سوق ما ،والسيـما حني تهدف إلى:
 احلد من دخول السوق أو من املمارسة احلرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ عرقلة تكوين األسعار عن طريق اآلليات احلرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ حصر أو مراقبة اإلنتاج أو املنافذ أو االستثمارات أو التقدم التقني؛ تقسمي األسواق أو مصادر التـموين أو الصفقات العمومية.يتألف هذا الفرع من األعضاء التاليني:
رئيس الفرع
أعضاء الفرع
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وتطبيقا ملقتضيات املادة  36من النظام الداخلي للمجلس ،التي تنص على أن الفروع جتتـمع
مرتني على األقل يف الشهر ،وصل عدد االجتـماعات التي عقدها الفرع ،طيلة سنة  ،2019إلى
 31اجتـماعا.
 2-1-3الفرع المكلف باالستغالل التعسفي لوضع مهيـمن أو حالة تبعية اقتصادية

يختص هذا الفرع بالتحقيق يف حاالت االستغالل التعسفي لوضع مهيـمن أو لتبعية اقتصادية،
والتي تشمل ،كما هو منصوص عليه يف املادة  7من القانون املذكور أعاله ،العمليات «التي من شأنها
عرقلة املنافسة أو احلد منها أو حتريف مسارها ،بحيث يحظر قيام منشأة أو مجموعة من املنشآت
باالستغالل التع�سفي:
 .1لوضع مهيـمن يف السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق؛
 .2حلالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس له أي بديل مواز.
ميكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص يف رفض البيع أو يف بيوع مقيدة أو يف شروط بيع متييزية
وكذا يف قطع عالقات جتارية ثابتة ملجرد أن الشريك يرفض اخلضوع لشروط جتارية غير مبررة.
وميكن أن يتجلى كذلك فيـما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى لسعر إعادة بيع
منتوج أو سلعة أو لسعر تقدمي خدمة أو لهامش جتاري».
يتألف هذا الفرع من األعضاء التاليني:
رئيسة الفرع
أعضاء الفرع

جيهان بنيوسف
التهامي عبد الخالق
بوعزة خراطي

وقد بلغ عدد االجتـماعات التي عقدها الفرع ،طيلة سنة  ،2019ما مجموعه  41اجتـماعا.
 3-1-3الفرع المكلف بالتركيزات االقتصادية

تعهد إلى الفرع مهمة دراسة مشاريع التركيز االقتصادي التي تنجز ،حسب القانون:
"  .1حينـما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا؛
 .2حينـما يقوم شخص أو عدة أشخاص ،يراقبون منشأة واحدة على األقل ،بتولي املراقبة
بشكل مباشر أو غير مباشر ،على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت
أخرى أو أجزاء منها ،سواء بواسطة املساهمة يف رأس املال أو شراء األصول أو بواسطة
عقد أو غيرها من الوسائل؛
التقرير السنوي 2019
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 .3عندما تقوم منشأة أو عدة منشآت ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،بتولي املراقبة على مجموع
منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها ،سواء بواسطة
املساهمة يف رأس املال أو شراء األصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل.
يشكل تركيزا يف مفهوم هذه املادة ،إحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان
اقتصادي مستقل ".
يتألف الفرع من األعضاء التاليني:
رئيس الفرع
أعضاء الفرع

عبد اللطيف المقدم
سلوى كركري بلقزيز
عبد العزيز الطالبي

بلغ عدد االجتـماعات التي عقدها الفرع ،طيلة سنة  ،2019ما مجموعه  36اجتـماعا ،تدارس
خاللها  53ملفا من ملفات التركيز االقتصادي ،والتي شكلت نصف امللفات املعروضة على
أنظار املجلس بجميع مكوناته (اإلحاالت ،وطلبات الرأي ،وطلبات الترخيص مبشاريع التركيز
االقتصادي).
 4-1-3الفرع المكلف بإعانات الدولة والطلبيات العمومية والمهام االستشارية

يتولى هذا الفرع النظر يف إعانات الدولة والطلبيات العمومية ،وكذا املهام االستشارية ذات الصلة
باملنافسة يف األسواق ،والتي تتخذ ،طبقا ألحكام املادة  2من القانون رقم  20.13املتعلق مبجلس
املنافسة ،طابعا إلزاميا أو اختياريا.
ويتكون هذا الفرع من األعضاء التاليني:
رئيس الفرع
أعضاء الفرع

عبد الغني اسنينة
بنيوسف الصابوني
العيد محسوسي

ووصل عدد االجتـماعات التي عقدها الفرع ،طيلة سنة  ،2019إلى  43اجتـماعا.
 2-3حصيلة أنشطة الفروع

عمل أعضاء الفروع ،مبجرد إحداثها بعد إعادة تفعيل مجلس املنافسة ،على وضع آليات ووسائل
العمل قصد االضطالع باملهام املوكولة إليهم مبوجب القانون .وقاموا ،يف هذا السياق ،ببلورة
خارطة طريق حتدد األولويات واملواضيع التي سيمت التطرق إليها ،وفقا جلدولة زمنية محددة.
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 1-2-3إعداد القواعد التي تنظم السير العادي لهياكل المجلس

قام األعضاء ،يف هذا الباب ،بإرساء القواعد التي حتدد كيفيات اشتغال مصالح مجلس املنافسة،
وأدوات سيره العادي.
ويتعلق األمر بإصدار الوثائق التالية:
 النظام الداخلي للمجلسحدد النظام الداخلي ملجلس املنافسة بدقة املقتضيات والوسائل التنظيـمية واملساطر املنصوص
عليها مبقتضى القانون رقم  20.13والقانون رقم  104.13قصد متكني كافة أعضاء املجلس من
االضطالع مبهامهم يف توافق مع الدور املنوط بهذه املؤسسة واملنصوص عليه يف الدستور.
 ميثاق األخالقيات ملجلس املنافسةيحدد ميثاق األخالقيات ملجلس املنافسة املبادئ العامة املؤطرة لعمل األعضاء على مستوى
جميع هيئات املجلس ،وكذا العالقة التي جتمع املجلس مبحيطه اخلارجي على الصعيد الوطني
والدولي ،وذلك قصد متكني املجلس من االضطالع األمثل باملهام املوكولة إليه .ويحدد امليثاق
أيضا مدونة السلوك التي تتضمن التزامات األعضاء ،بشكل فردي وجماعي ،واحلرص على
الوفاء بها بكل قناعة أثناء ممارسة مهامهم.
 دليل مساطر التحقيقعمل مجلس املنافسة على إعداد دليل ملساطر التحقيق حرصا منه على إضفاء نوع من الشفافية
واإلنصاف .ويتضمن هذا الدليل املساطر الواجب اتباعها يف مجال التحقيق يف اإلحاالت
التنازعية ،وعدم الطعن يف املؤاخذات ،واإلعفاء الكلي أو اجلزئي من العقوبات املالية ،وتقدمي
تعهدات بالعدول عن املمارسات املنافية لقواعد املنافسة ،فضال عن تطبيق العقوبات املالية التي
يصدرها املجلس ،ومراقبة عمليات التركيز االقتصادي.
 2-2-3المساهمة في دراسة وتتبع مآل اإلحاالت

يحرص املجلس على موافاة الفروع التابعة له ،ويف الوقت املناسب ،بنسخ من طلبات الرأي
واإلحاالت التنازعية وتبليغات مشاريع التركيز االقتصادي التي يتوصل بها .وترسل هذه امللفات،
التي تخضع للمراجعة والتدقيق من لدن مديرية التحقيقات ويف إطار استقاللية تامة ،وكما
هو منصوص عليه يف القانون املتعلق باملجلس ،إلى الفروع املذكورة ،وعلى نحو منتظم ،قصد
االنكباب على دراستها وحتليلها.
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وتهدف هذه اخلطوة املوازية إلى متكني الفروع من اإلعداد القبلي والضروري التخاذ قرار بشأن
هذه اإلحاالت ،يستند إلى إحاطة معمقة بجميع جوانبها وتفاصيلها الدقيقة ،واملنتظر التداول
بشأنها من لدن أعضاء املجلس سواء يف إطار اجللسة العامة أو اللجنة الدائمة.
 3-2-3دراسة مشاريع القرارات

تنص املادة  35من النظام الداخلي للمجلس على أن الفروع «تناط بها مهمة حتضير القرارات املندرجة
ضمن اختصاصاتها ،وكذا القضايا املوجهة إليها من طرف الرئيس أو اجللسة العامة أو اللجنة الدائمة».
وتشكل مشاريع القرارات موضوع دراسة معمقة من لدن الفروع ،كل حسب مجال اختصاصه.
 4-2-3المساهمة في إعداد الدراسات القطاعية

ساهمت الفروع ،بشكل فعال ،يف إعداد الدراسات القطاعية التي تعمل على حتليل وضعية املنافسة
بقطاع معني ومرتبط بنشاط اقتصادي.
وهمت هذه الدراسات ،برسم سنة  ،2019حتليل وضعية املنافسة يف قطاعات التجارة اإللكترونية،
واألدوية ،وأسواق اجلملة ،واملصحات اخلاصة.
وهي تهدف إلى تقيمي وضعية املنافسة بهذه القطاعات قصد التحقق من مدى تقيد الفاعلني الناشطني
بها مبقتضيات القانون املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ،ورصد االختالالت ذات الصبغة التنافسية،
وحتديد املمارسات اجليدة ،واستخالص الدروس بغية حتسني وضعية املنافسة يف هذه القطاعات ،يف
مجال اإلحاالت الذاتية للنظر يف كل املمارسات التي من شأنها املساس باملنافسة احلرة ،والتي تفضي
إما إلى إصدار عقوبات أو آراء مشفوعة بتوصيات وثيقة الصلة.
 5-2-3األبحاث الداخلية

خصصت الفروع جزءا هاما من اجتـماعاتها لدارسة عدد كبير من امللفات املعروضة على أنظارها،
وقامت بإعداد مذكرات بحث بخصوص القطاعات التي تنطوي على أهمية بالغة إزاء تلبية
حاجيات املستهلك املغربي ،وتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني ،وتأمني متوين السوق الداخلية.
وشملت مذكرات البحث املذكورة إجراء حتليل معمق لهذه القطاعات استنادا إلى قائمة من
املراجع ،وحتديد اإلطار القانوني املنظم للسير العام لألسواق اخلاضعة للدراسة ،وإعداد معيار
لقياس أداء القطاعات املعنية على الصعيد الوطني والدولي.
ويف هذا السياق ،قام الفرع املكلف باالتفاقات بدراسة وضعية املنافسة يف قطاعات احلبوب،
والصفقات العمومية ،واملدارس اخلاصة.
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وانكب الفرع املكلف باالستغالل التعسفي لوضع مهيـمن أو حالة تبعية اقتصادية على دراسة
وضعية املنافسة بقطاعات املصحات اخلاصة ،وأسواق اجلملة.
من جانبه ،أجنز الفرع املكلف بالتركيزات االقتصادية عمال خاصا مكنه من تطوير معايير للتحليل
تستهدف األسواق والفاعلني االقتصاديني املغاربة ،استنادا إلى مجموعة من املبادئ التوجيهية
ذات الصلة بالتركيزات االقتصادية .حتقيقا لهذه الغاية ،انكب أعضاء الفرع على التحقق من
صحة املعلومات املقدمة من لدن الشركات ،املعنية مبشاريع التركيز ،ومقارنتها باملعطيات املستقاة
من تقارير بنك املغرب ،واملكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية ،والهيئة املغربية لسوق
الرساميل ،وهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتـماعي .كما أجنز الفرع أبحاثا داخلية حول
التجارة اإللكترونية واألدوية.
أما فيـما يخص الفرع املكلف بإعانات الدولة والطلبيات العمومية واملهام االستشارية ،فقد
اختص بدراسة القضايا واإلشكاليات التي تندرج ضمن مجاالت اختصاصه ،انطالقا من أسسها
القانونية وارتباطاتها باملقتضيات املنصوص عليها يف القانون املتعلق بحرية األسعار واملنافسة.

 -IIIالدراسات القطاعية ،واليقظة القانونية واالقتصادية والتنافسية
يكلف املجلس ،يف نطاق صالحياته االستشارية وآلية الترافع اخلاصة به ،وعمال بأحكام املادة 2
من القانون رقم  20.13املشار إليه أعاله ،بإجناز دراسات قطاعية.
وتروم هذه الدراسات فهم بنية األسواق ،وتتبع سلوك الفاعلني الناشطني بها قصد تسليط
الضوء على املمارسات السائدة ،ورصد االختالالت التنافسية احملتـملة ،واالطالع عن قرب على
السياسات املعتـمدة لوضع حد لهذه االختالالت.
وحتقيقا لهذه الغاية ،تنجز هذه الدراسات بناء على دراية معمقة بطرق تنظمي األسواق وكيفيات
اشتغالها ،وكذا املمارسات التجارية التي تطبع طريقة عملها وأدائها ،فضال عن االستراتيجيات
التي تطورها الشركات الناشطة فيها ،واإلكراهات التي تواجهها.
فاألمر يتعلق ،يف نهاية املطاف ،بإمداد مجلس املنافسة بقاعدة معلومات تساعد يف عملية اتخاذ
القرار من لدن هيئاته التداولية.
وبالتالي ،تشكل هذه الدراسات أداة هامة تساعد املجلس يف اتخاذ القرار عن طريق توفير قاعدة
بيانات ميكن االستعانة بها أثناء دراسة اإلحاالت التي يتوصل بها املجلس أو خالل القيام بإحالة
ذاتية محتـملة للسوق اخلاضعة للدارسة.
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عالوة على ذلك ،ميكن اعتبار هذه الدراسات مبثابة وثائق مرجعية للسلطات العمومية متكنها
من اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز اإلطار التشريعي املنظم للسير التنافسي لألسواق .كما ميكنها
املساهمة يف سد الفراغ يف مجال البحث العلمي.
ويف هذا السياق ،وعلى غرار املنظمات الدولية من قبيل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنـمية،
ومنظمة التعاون والتنـمية االقتصادية ،ومجموعة البنك الدولي ،وهيئات املنافسة الوطنية عبر
العالم ،التي تعمل على نشر دراسات قطاعية سنوية ،يسهر مجلس املنافسة حاليا على إجناز
أربع دراسات كان قد أطلقها سنة  ،2019وتهم قطاعات األدوية ،والتجارة اإللكترونية ،واملصحات
اخلاصة ،وأسواق اجلملة.
وكما متت اإلشارة إلى ذلك ،تتـمثل املعايير ،التي احتكمت إليها الهيئات التداولية يف اختيارها
للقطاعات ،يف كون هذه األخيرة تكتسي أهمية بالغة فيـما يخص تلبية حاجيات املستهلك املغربي،
وتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني ،وتأمني متوين السوق الداخلية.

 .1قطاع أسواق الجملة للخضر والفواكه واللحوم الحمراء واألسماك
تشكل أسواق اجلملة فرعا من فروع قطاع التجارة والتوزيع ،وحتتل أهمية بارزة بالنسبة لالقتصاد
الوطني .فهي تعتبر ثاني مشغل على الصعيد الوطني بعد قطاع الفالحة ،وتوظف أزيد من % 13
من السكان النشيطني ،وتساهم بنسبة  % 8يف الناجت الداخلي اخلام الوطني.
وتلعب أسواق اجلملة دورا محوريا يف متوين احلواضر الكبرى ،السيـما باملنتوجات الغذائية.
ويشكل ضمان السير الفعال للمنافسة يف هذه األسواق ،واحترام القواعد املتعلقة بتسويق
املنتوجات الغذائية عناصر حيوية يجب مراعاتها قبل وضع الئحة أسعار بيع هذه املنتجات.
وبالتالي ،فكل اختالل يف تسيير هذه األسواق قد تنتج عنه تداعيات تنعكس سلبا على القدرة
الشرائية للمستهلكني.
ويف إطار اإلحاطة بشكل أفضل بجميع اإلشكاليات املتعلقة بوضعية املنافسة يف هذه األسواق،
ومن أجل ضمان الشفافية واإلنصاف يف العالقات االقتصادية بني املتدخلني فيها ،ارتأى مجلس
املنافسة ،خالل سنة  ،2019إجناز دراسة يف هذا الشأن قصد االطالع أكثر على طرق اشتغال
هذه األسواق ،وكيفيات تنظيـمها ،ومساهمتها يف االقتصاد الوطني ،ورصد املمارسات السائدة،
واالختالالت التنافسية احملتـمل حدوثها ،والتي قد تتسبب يف تدهور القدرة الشرائية للمواطن،
إذ يبقى هذا األخير احللقة األضعف ضمن سلسلة توزيع املنتوجات الغذائية.
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 .2قطاع المصحات الخاصة
إذا كان قطاع الصحة العمومية ال يزال املزود األكبر خلدمات الرعاية الصحية بالبالد بنسبة
تصل إلى أكثر من  % 70من إجمالي الطاقة السريرية االستيعابية ،فإن العرض الصحي الذي
توفره املصحات اخلاصة قد شهد تطورا سريعا خالل العقدين املاضيني.
فبالنظر إلى األسباب املرتبطة بالوتيرة املتسارعة واملستدامة التي يشهدها قطاع املصحات
اخلاصة ،قرر مجلس املنافسة إجناز دراسة بشأن هذا املوضوع قصد الوقوف على املمارسات
املنافية لقواعد املنافسة السائدة يف سوق املصحات اخلاصة واملؤسسات املماثلة ،مبا يعود بالنفع
على املرتفقني الذين يقصدون هذه املصحات للعالج.
وتهدف هذه الدراسة أساسا إلى حتليل وضعية املنافسة يف هذه السوق قصد رصد االختالالت
التنافسية السائدة فيها ،واقتراح الوسائل لتحسني املمارسات الضامنة حلق املواطن يف الولوج إلى
اخلدمات الصحية يف احترام تام ملبادئ اجلودة ،وتسيير الولوج ،والفعالية ،واملساواة ،والسالمة،
والتدبير املالئم ألوقات االنتظار ،مع العمل على توفير املخزون الكافي من األدوية ،وحتسني
االستقبال .ويمت ذلك بشكل يراعي احلقوق األساسية للفاعلني يف القطاع ،من أطباء وممرضني
وجميع فئات املهنيني العاملني يف املصحات اخلاصة واملؤسسات املماثلة.

 .3قطاع األدوية
يحتل قطاع صناعة األدوية مكانة جوهرية يف االقتصاد الوطني ،بحيث ميثل حوالي  % 6.2من
الناجت الداخلي اخلام.
وتشهد صناعة األدوية يف املغرب هيـمنة القطاع اخلاص بشكل كلي على سلسلة إنتاجها وتصديرها
وتوزيعها باجلملة والتقسيط ،إذ يعمل جتار اجلملة والصيدليات على ضمان توفيرها وتوزيعها
بشكل يغطي سائر أرجاء التراب الوطني.
كما يخضع هذا القطاع لقواعد صارمة فيـما يخص تنظمي جميع مراحل إنتاج دواء جديد ،سواء
تعلق األمر بإيداع طلب براءة االختراع أو الترخيص بترويج الدواء يف السوق ،أو انتهاء مدة صالحية
البراءة األصلية.
ويشكل القطاع حاليا موضوع نقاش حول وضعية املنافسة داخله واالختالالت الناجتة عن التالعب
بأسعار األدوية.
وعلى ضوء هذه املعطيات ،شرع مجلس املنافسة يف إجناز دراسة حول سوق األدوية بهدف
حتليل وضعية املنافسة ،واالطالع بشكل أفضل على املمارسات التجارية السائدة ،واقتراح الطرق
والوسائل الكفيلة بتطوير املنافسة يف هذا القطاع.
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 .4قطاع التجارة اإللكترونية
يشهد قطاع التجارة يف املغرب ،وكما هو معمول به عبر العالم ،حتوالت الفتة للنظر على مستوى
املبادالت التجارية التي انتقلت من العالم احلقيقي إلى العالم االفتراضي .كما سجل األداء
اإللكتروني تطورا سريعا بسبب التغييرات املتسارعة الناجمة عن تطوير تطبيقات جديدة لتسهيل
األداء ،وظهور فاعلني جدد ال ينتـمون بالضرورة إلى القطاع البنكي.
ويجري حاليا إرساء نظام جديد لتنظمي سوق األداء اإللكتروني يتواجد على مستواه فاعلني يف
القطاع البنكي ،وهيئات مالية ،وفاعلني جدد غير منتـمني إلى القطاع البنكي.
وتسائل هذه املعطيات اجلديدة دور مجلس املنافسة وكيفيات تدخله لتنظمي هذا املجال على عدة
مستويات ،السيـما فيـما يتعلق باالختالالت التنافسية التي تطرحها سوق التجارة اإللكترونية،
واملتـمثلة يف ظهور جيل جديد من املمارسات املنافية لقواعد املنافسة ،باإلضافة إلى الطرق
املعتـمدة يف تدبير املنصات الرقمية ،وكيفيات حماية املعطيات ذات الطابع الشخصي ،حيث
يترتب عن إساءة استخدام هذه املعطيات تقويض الثقة يف األداء اإللكتروني والتشكيك يف
مصداقيته.
أخذا بعني االعتبار هذه اإلشكاليات وأشكالها املعقدة ،شرع املجلس يف إجناز دراسة حول واقع
التجارة اإللكترونية سنة  ،2019بهدف تعميق املعارف باالختالالت التي يعاني منها هذا القطاع
واقتراح توصيات من شأنها املساهمة يف حتسني وضعية املنافسة فيه.

 -IVالحكامة اإلدارية والمالية
حرص مجلس املنافسة ،منذ إعادة تفعيله بتاريخ  17نونبر  ،2018على إيالء أولوية كبرى حلكامته
اإلدارية واملالية بشكل يضمن ممارسة مهامه يف احترام ملبادئ االستقاللية والشفافية والفعالية
والتدبير املسؤول.
وعمل املجلس ،يف هذا الصدد ،على تعزيز موارده البشرية من خالل تنظمي مباريات لتوظيف
أطر عليا لسد اخلصاص يف مجال الكفاءات املطلوبة واملؤهلة التي تفرضها إعادة تفعيل هياكل
املجلس ،وكذا الصالحيات اجلديدة املخولة له مبوجب القانون املتعلق به والقانون املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة.
وقد بلغ العدد اإلجمالي ألطر ومستخدمي املجلس ،إلى حدود  31دجنبر  ،2019ما مجموعه 50
مستخدما ،جرى توظيفهم بناء على مجموعة من املعايير متثلت يف التوفر على املستوى العالي من
التكوين ،وضمان املساواة بني اجلنسني ،والتشبيب .ويتوزع هذا العدد على النحو التالي:
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 فئة األطر الشابة التي تتراوح أعمارها ما بني  25و 45سنة ،والتي متثل  % 62من العدداإلجمالي للموظفني مقابل  % 38ممن تزيد أعمارهم عن  45سنة؛
 تبلغ نسبة الذكور  % 58من مجموع املوظفني ،فيـما تصل نسبة اإلناث إلى % 42؛ تتجاوز نسبة املوظفني احلاصلني على شهادة املاستر أو ما يعادله  ،% 79مقابل  % 12.5مناملوظفني احلاصلني على شهادة اإلجازة أو ما يعادلها ،و % 4من األعوان احلاصلني على
دبلوم الدراسات اجلامعية العامة أو ما يعادله.
وعرفت سنة  2019اتخاذ قرارات هامة طبعت عملية تدبير املوارد البشرية ،تتـمثل يف:
 اعتـماد النظام األساسي اخلاص مبوظفي املجلس وهيكل تنظيـمي جديد يتوافق مع املهاماملوكولة للمجلس؛
 وضع النصوص والقرارات الالزمة لضمان السير العادي لعمل املجلس (حتديد شروطوكيفيات توظيف املوظفني النظاميني باملجلس ،والتعيني مبناصب املسؤولية ،والتوظيف
مبوجب عقود وغيرها)؛
 تعزيز املوارد البشرية عن طريق توظيف  9مقررين جدد؛ أداء أعضاء املجلس واملقرر العام واملقررين القسم قبل مزاولة مهامهم؛ حتديث تدبير املوارد البشرية ورقمنتها بدعم من اخلزينة العامة للملكية عبر اعتـماد نظام«اندماج».
وفيـما يخص األدوات واألساليب املعتـمدة يف تدبير السير العادي لإلدارة باملجلس ،فقد شهدت
سنة  2019كذلك اتخاذ اإلجراءات والتدابير التالية:
 اعتـماد النصوص التنظيـمية (نظام تدبير مالية املجلس ومحاسبته ومشترياته ،ومساطرتنفيذ الصفقات العمومية ،والنظام املتعلق مبسك احملاسبة)؛
 وضع نظام للصرف الشهري ألجور املوظفني؛ تهيئة املقر اجلديد مبحج الرياض واالنتقال للعمل به؛ جتديد حضيرة السيارات اخلاصة باملجلس؛ حتديث أنظمة التدبير عبر اعتـماد منظومة التدبير املندمج للنفقات بدعم من اخلزينة العامةللمملكة.
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وعالقة بنظم املعلومات ،وضع املجلس ،برسم سنة  ،2019مخططا مديريا يف هذا املجال اعتبر
مبثابة إطار مرجعي لتدبير أنظمة وتكنولوجيا املعلومات ،وقيادتها وتطويرها على النحو األنسب.
كما عرفت سنة  ،2019التي خصصت لتقوية املنصة املعلوماتية اخلاصة باملجلس ،اتخاذ التدابير
واإلجراءات التالية:
 إحداث بوابة إلكترونية إخبارية مزدوجة باللغتني العربية والفرنسية؛ جتديد حضيرة املعدات املعلوماتية؛ تركيب وتثبيت الشبكة املعلوماتية ،ووضع نظام إلكتروني وكاميرات للمراقبة واحلماية ،متإجنازهما يف إطار تهيئة املقر اجلديد للمجلس.
وباملوازاة مع هذه اإلجراءات ،ومنذ شروعه يف ممارسة مهامه ،قام املجلس ببلورة ميثاق تخطيطي
جديد ،ومراجعة الشعار التواصلي للمجلس.
ويف إطار تعزيز احلكامة املالية ،عمل املجلس على وضع استراتيجية لتدبير موارده املالية على
نحو مستقل ،إذ رصد ميزانية خاصة ،لهذا الغرض ،بغالف إجمالي ناهز مبلغ 74.350.000,00
درهم ،وزعت ،برسم سنة  ،2019على النحو التالي:
 ميزانية التسيير 49.250.000,00 :درهم: نفقات املوظفني 35.000.000,00 :درهم؛ نفقات املعدات ونفقات مختلفة 14.250.000,00 :درهم. ميزانية االستثمار 25.100.000,00 :درهم.بلغ مجموع النفقات التي جرى تنفيذها ،برسم سنة  2019ما مجموعه  31.525.271,00درهم،
علما أن املجلس لم يشرع يف تدبير نفقات املستخدمني إال ابتداء من شهر ماي  ،2019تاريخ
دخول النظام األساسي اخلاص بأطره ومستخدميه حيز التطبيق.
واستـمرت مصالح رئيس احلكومة يف صرف أجور أطر ومستخدمي املجلس خالل األشهر
األربعة األولى من سنة  ،2019باعتبارها اجلهة التي كانت تسهر على تدبير شؤونهم ،قبل
اعتـماد النظام األساسي املشار إليه أعاله ،ونشره باجلريدة الرسمية ،والشروع يف تدبير
شؤون املوظفني امللحقني لدى املجلس واملتعاقدين معه.
فيـما يخص نفقات التسيير ،فقد بلغ الغالف اإلجمالي للمبالغ املصروفة  25.216.013,00درهم،
توزعت على الشكل التالي:
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 بلغ مجموع النفقات املرتبطة بتعويضات األعضاء ،واألجور والتكاليف االجتـماعية اخلاصةمبستخدمي املجلس  16.622.823,26درهم ،خصص منها مبلغ  2.092.862,66درهم
لصرف التعويضات املخولة لألعضاء املستشارين ،فيـما وصل مجموع املبالغ اخلاصة
لصرف أجور موظفي املجلس وحتمل تكاليفهم االجتـماعية إلى  14.529.960,00درهم؛
 بلغ مجموع النفقات املرصودة للمعدات والنفقات املختلفة  8.593.190,36درهم ،خصصت،على وجه اخلصوص ،لتوفير املعدات واخلدمات.
أما بالنسبة لنفقات االستثمار ،فقد بلغ مجموع املبالغ املصروفة  6.309.258,30درهم.

 -Vالشراكة الوطنية والدولية
عمل املجلس ،خالل سنة  ،2019على إبرام اتفاقيات شراكة جديدة وطنيا ودوليا ،ونظم عددا
كبيرا من الندوات الوطنية والدولية على أعلى مستوى .كما شارك يف عدة تظاهرات أخرى.
وشكلت هذه الشراكات مناسبة لتبادل وتقاسم املعلومات واملمارسات السليـمة يف مجال قانون
وسياسة املنافسة بني املجلس وهيئات وطنية أخرى مكلفة باملنافسة على الصعيد العاملي،
ومنظمات إقليـمية دولية متخصصة يف التجارة العاملية وحكامتها.
إضافة إلى ذلك ،يشكل تعزيز التعاون يف هذا املجال فرصة للمجلس لتثبيت مكانته املؤسساتية،
وتكريس دوره يف النظامة االقتصادية على الصعيد الوطني ،وتقوية حضوره وإشعاعه على الصعيد
الدولي باعتباره ممثل املغرب لدى املجتـمع الدولي املعني باملنافسة.

 .1الشراكة الوطنية
يخضع تنظمي وتأطير العالقات التي جتمع املجلس بهيئات التقنني القطاعية ملقتضيات املادة 8
من القانون رقم  20.13املتعلق مبجلس املنافسة ،حيث يعمل املجلس ،مبقتضى هذه املادة ،على
إعداد مواثيق لتطوير التعاون املؤسساتي مع هذه الهيئات.
ويف هذا السياق ،عقد املجلس ،بتاريخ  13نونبر  ،2019اجتـماعا مع اللجنة الوطنية ملراقبة
حماية املعطيات ذات الطابع الشخصي ،جرى خالله التوقيع على اتفاقية للتعاون بني املؤسستني
يف مجال تبادل املعلومات ،وتعزيز التشاور والتنسيق بشأن اإلحاالت التي يتوصل بها الطرفان،
والرامية إلى حتقيق أهداف مشتركة عن طريق تبادل اخلبرات والتجارب ،وتنظمي حمالت
حتسيسية مشتركة ،وورشات عمل ،وندوات وطنية لدعم الشراكة يف هذا امليدان.
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 .2الشراكة الدولية
شهد املجلس ،خالل سنة  ،2019دينامية حقيقية يف مجال التعاون الدولي ،إذ أبرم عددا كبيرا
من اتفاقيات الشراكة مع هيئات وطنية مكلفة باملنافسة يف عدة بلدان ،ويتعلق األمر بـ:
 اللجنة الوطنية لألسواق واملنافسة بإسبانيا بتاريخ  28يناير 2019؛ هيئة املنافسة بالشيلي بتاريخ  28ماي 2019؛ هيئة املنافسة بالبرتغال بتاريخ  13نونبر 2019؛ اإلدارة املركزية املكلفة بتقنني األسواق بجمهورية الصني الشعبية بتاريخ  29يوليوز .2019ويف هذا السياق ،وطبقا للشروط املنصوص عليها يف مذكرة التفاهم املوقعة مع الطرفني اإلسباني
والبرتغالي ،شارك مقرران اثنان ،يعمالن باملجلس ،يف دورتني تكوينيتني بهذين البلدين .متحورت
الدورة األولى ،التي أشرفت عليها اللجنة الوطنية لألسواق واملنافسة مبملكة إسبانيا ،حول
تقنيات رصد األدلة والقرائن التي تثبت التورط يف اتفاقات غير مشروعة يف قطاع احملروقات،
فيـما انصبت الدورة الثانية ،املنظمة من لدن هيئة املنافسة بالبرتغال ،حول التقنيات املعتـمدة يف
مجال تقيمي وضعية املنافسة بسوق األداء االلكتروني بواسطة البطاقة البنكية.
وعالوة على ذلك ،شارك املجلس ،خالل سنة  ،2019يف عدة ملتقيات ومؤمترات وندوات وورشات
عمل منظمة من لدن شركائه الدوليني ،من ضمنها على اخلصوص:
 املنتدى العاملي للمنافسة املنظم من لدن منظمة التعاون والتنـمية االقتصادية يومي 29و 30نونبر  2018بباريس ،مت خالله اإلعالن واإلشادة بإعادة تفعيل املجلس من لدن
صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل خالل اجللسة االفتتاحية ،بحضور أزيد
من  120وفد أجنبي ميثلون هيئات املنافسة عبر العالم؛
 الندوة املنظمة من طرف هيئة املنافسة بفرنسا يوم  5مارس  ،2019تخليدا للذكرى العاشرةلتأسيس الهيئة؛
 املؤمتر التاسع عشر للمنافسة املنعقد ببرلني يومي  13و 15مارس 2019؛ الدورة الثامنة عشرة لفريق اخلبراء احلكومي الدولي املعني بقوانني وسياسات املنافسة،املنظم من لدن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنـمية من  10إلى  12يوليوز  2019بجنيف؛
 املنتدى العاملي للمنافسة املنظم بشكل مشترك بني هيئة املنافسة بتركيا ومؤمتر األمماملتحدة للتجارة والتنـمية ،يومي  25و 26نونبر  2019بإسطنبول.
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كما شارك املجلس يف أشغال كل من:
 اللقاء السنوي للشبكة الدولية للمنافسة " "International Competition Networkاملنعقدمبدينة قرطاجنة الهندية بكولومبيا من  15إلى  17ماي ،2019
 االجتـماعات السنوية ملجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،املنعقدة من  14إلى 19أكتوبر  2019بواشنطن العاصمة.
وشارك املجلس كذلك يف أشغال ورشتي العمل املنظمتني على التوالي من لدن مؤمتر األمم
املتحدة للتجارة والتنـمية يومي  17و 18دجنبر  2018بجنيف ،وهيئة املنافسة مبصر من  22إلى
 24نونبر  2019مبدينة اجلونة.

 .3ورشات عمل وندوات وطنية ومؤتمرات دولية
نظم املجلس ،خالل سنة  ،2019مجموعة من ورشات العمل والندوات الوطنية واملؤمترات الدولية
التي تندرج يف إطار دعم ومواكبة العمل الذي تقوم به الهيئات التداولية ،ومصالح الدراسات
والتحقيق املختصة.
 1-3ورشات العمل

نظم املجلس ورشتي عمل خالل سنة  ،2019انعقدت على التوالي يومي  3و 9أبريل .2019
ومتحورت الورشة األولى حول وضعية املنافسة يف سوق التجارة اإللكترونية ،فيـما تطرقت الورشة
الثانية إلى وضعية املنافسة بقطاع األدوية ،شكلت مناسبة ألعضاء الهيئة التداولية من أجل اإلملام
أكثر بواقع هذا القطاع ،وإمدادهم باملعلومات ذات الصلة من لدن الفاعلني املباشرين.
فيـما يخص ورشة العمل األولى ،فقد مكنت من تسليط الضوء على نشأة وتطور جيل جديد من
األنشطة التجارية والتجار ،واملستهلكني-املواطنني ،وآليات األداء ،باإلضافة إلى قنوات وشبكات
التوزيع والتبادل على الصعيد الترابي ،من شأنها استيعاب السوق احمللية والعاملية ،وذلك اعتـمادا
على وسائل جديدة للتواصل وأدوات للتسويق.
وقد خلف هذا التطور الذي عرفه عالم التجارة تداعيات على املقاوالت املالية وغير املالية
من حيث طرق تنظيـمها ،وبنية منوذجها التنـموي ،وقدراتها وممارساتها التنافسية يف األسواق
الناشطة فيها.
ونتيجة لذلك ،تعرف التجارة اإللكترونية حاليا دينامية ستفضي إلى إحداث تغيير جذري على
مستوى األنظمة االقتصادية وطريقة عملها ،وظهور جيل جديد من األنشطة االقتصادية ذات
الصلة بالتجارة اإللكترونية ،مما يدعو إلى تعزيز خلق املهن والوظائف اجلديدة ،السيـما يف مجال
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التواصل االجتـماعي ،وتدبير املنظمات ،واجليل اجلديد من التسويق ،والتصممي اإللكتروني
وتطوير الويب.
كما أدى هذا التحول إلى تطوير جيل جديد من األبناك واملقاوالت ،ويتعلق األمر ،على وجه
التحديد ،بالبنك الرقمي واملقاولة االفتراضية ،مما يجعلنا نشهد ثورة حقيقية تنظيـمية وتدبيرية
واقتصادية تواجهها بالدنا ،ويتحمت عليها ،بطبيعة احلال ،االستعداد للتعامل معها بطريقة
مضبوطة ومحكمة ومتناسقة بشكل جماعي.
وعليه ،وعلى ضوء هذه املعطيات ،شكلت الورشة مناسبة للمتدخلني للوقوف على احلقائق املرتبطة
بهذا القطاع ،وحتديد حتدياته الرئيسية ،واقتراح املبادرات اإلصالحية يف املستقبل.
أما ورشة العمل الثانية ،التي تطرقت ملوضوع «املنافسة يف قطاع األدوية باملغرب» ،وتأتي يف سياق
طلب الرأي املوجه ملجلس املنافسة واملتعلق بتحديد أسعار األدوية ،ودور املنافسة يف تسهيل ولوج
املواطنني إلى األدوية بأسعار معقولة.
ويندرج تنظمي هذه الورشة يف إطار املقاربة التشاركية التي ينهجها مجلس املنافسة يف مجال
إعداد التقارير واآلراء ،وترتكز على اإلنصات ملختلف الفاعلني واملتدخلني يف سوق األدوية.
وعرفت هذه الورشة مشاركة أزيد من  50شخصا من فاعلني من القطاعني العام واخلاص،
وممثلني حكوميني وغير حكوميني ،والسلطات العمومية ،ومهنيي قطاع الصحة ،وصناعة الدواء،
وموزعي األدوية واألجهزة الطبية ،وممثلي جمعيات الدفاع عن حقوق املستهلكني ،وخبراء يف مجال
الصحة .وقد شكلت هذه الورشة أرضية للتداول والتفاعل بني املشاركني حول النقاط الكبرى
املتعلقة بقطاع األدوية ،واعتـماد مقاربة جديدة مبنية على رؤية مشتركة ملعاجلة اإلشكاليات
احمليطة به ،والنهوض مبستقبله.
كما شكلت الورشة فرصة سانحة مكنت مجلس املنافسة من:
 .1التوفر على تشخيص مشترك بني مختلف الفاعلني واملتدخلني يف قطاع األدوية باملغرب؛
 .2التوصل بلوحة معلومات دقيقة حول الوضعية الراهنة لسوق األدوية ،واألساليب املعتـمدة
يف سيرها ،ومكامن القوة فيها ،واالختالالت التنافسية التي تعاني منها؛
 .3حتديد التدابير العملية القابلة للتطبيق بهدف النهوض بوضعية املنافسة يف سوق األدوية؛
 .4اإلملام أكثر باألدوات والطرق املالئمة والكفيلة بتقنني سوق األدوية ،وحتسني ولوج
املواطنني إلى األدوية بأسعار معقولة تراعي قدرتهم الشرائية ،وضمان سالمة وصحة
املرضى.
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وعقب اختتام أشغال الورشة ،تبنى املشاركون عدة توصيات ستشكل قيـمة مضافة للعمل الذي
تقوم به كل من مصالح التحقيق باملجلس ،أثناء صياغة مشروع الرأي بشأن اإلحالة السالفة الذكر،
والهيئات التداولية من أجل اتخاذ القرار يف هذه النازلة بناء على دراية معمقة بأبرز اإلشكاليات
احمليطة بسوق األدوية.
 2-3الندوة الوطنية

نظم املجلس ،بشراكة مع مجموعة البنك الدولي ،ندوة وطنية حول موضوع «دينامية منظومة
املنافسة يف مغرب منفتح» ،وذلك بتاريخ  26يونيو  2019بالرباط.
وحضر هذه الندوة حوالي  170مشاركا من ممثلني عن رئاسة احلكومة ،واألمانة العامة للحكومة،
وغرفتي البرملان ،وهيئات احلكامة والتقنني الوطنية ،والسلطات القضائية العليا ،ورجال
األعمال ،والنقابات املهنية ،إضافة إلى فاعلني جمعويني ،وخبراء ،ومحامني متخصصني يف قانون
األعمال ،وباحثني متخصصني يف قانون واقتصاد املنافسة .كما عرفت حضور مديرة منطقة
املغرب العربي ومالطا والشرق األوسط وشمال إفريقيا مبجموعة البنك الدولي ،وكبير اخلبراء
االقتصاديني بالبنك.
ومتحورت أشغال هذه الندوة حول السياسات العمومية وتفاعالتها مع منظومة املنافسة ،والعالقة
التي جتمع مجلس املنافسة بهيئات التقنني الوطنية من حيث ترابط املهام واألهداف ،ودور
الفاعلني يف توثيق الترابط بني النـموذج التنـموي اجلديد ومنظومة املنافسة.
 3-3الندوة الدولية

نظم املجلس ،خالل سنة  ،2019حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس
نصره اهلل ،ندوة دولية حول موضوع «قانون وسياسات املنافسة :جتارب وطنية وشراكة دولية»،
وذلك يومي  13و 14نونبر .2019
وانعقدت هذه الندوة بحضور ثلة من الفاعلني الوطنيني والدوليني ،واخلبراء يف االقتصاد ،وممثلني
عن النقابات املهنية واملجتـمع املدني وهيئات احلكامة والتقنني الوطنية ،والسلطات القضائية
العليا ،فضال عن ممثلني عن السلطات التشريعية والتنفيذية واالستشارية ،ومحامني ،وخبراء،
وأساتذة جامعيني ،وباحثني ،ومتخصصني يف قانون وسياسات املنافسة على أعلى مستوى.
وشكلت هذه الندوة فضاء لتبادل اآلراء واألفكار حول أربعة محاور رئيسية ،متثلت يف:
 احلقائق الرئيسية املتعلقة بوضعية السياسات وقانون املنافسة يف زمن العوملة وظروفاألزمات؛

التقرير السنوي 2019

81

اجلزء األول
عدد 27 - 6909جحلا وذ 27ذ (1( 27سغأ ((17 (17

الجريدة الرسمية

 احلاجة املشتركة إلى إرساء حكامة اقتصادية وعادلة ومسؤولة؛ التحديات التي تواجهها هيئات املنافسة الوطنية واملجتـمع الدولي يف مجال احترام قانوناملنافسة؛
 -السبل املتاحة للتنبؤ مبستقبل قانون وسياسات املنافسة.

 -VIاستراتيجية التواصل
وعيا منه مبحيطه وطابعه املعقد ،واألهمية التي تكتسيها املهام املوكولة إليه ،ودوره الرئيسي
يف حتسني احلكامة االقتصادية ،عمل مجلس املنافسة ،برسم سنة  ،2019على إرساء األدوات
واآلليات الكفيلة بتدبير العملية التواصلية مع محيطه الداخلي واخلارجي.
ويتعلق األمر بالتدابير التالية:
 يقظة إعالمية بشأن الصحف الوطنية والدولية؛ بالغات وندوات صحفية مبناسبة تنصيب أعضاء املجلس ،وخالل تنظمي ورشات العمل،والندوات واملؤمترات الدولية ،والتظاهرات واللقاءات األخرى خالل سنة  ،2019إذ قام
املجلس حينها بتعبئة جميع وسائل التواصل املتاحة بشكل مستـمر؛
 نشر إصدارات ،وعقد لقاءات صحفية بهدف ضمان تغطية إعالمية ألنشطة املجلس.وحرص املجلس على ضمان تغطية إعالمية مالئمة جلميع التظاهرات التي نظمها باستدعاء
أزيد من  70ممثال عن مختلف املنابر اإلعالمية الوطنية واألجنبية املعتـمدة باملغرب ،من صحافة
مكتوبة ومرئية ومسموعة وإلكترونية.
كما عمل املجلس ،خالل سنة  ،2019على تعزيز وتنويع وسائل التواصل الرقمي ،حيث اعتـمد
هوية بصرية جديدة لتعزيز صورته وجاذبيته (الشعار التواصلي وامليثاق التخطيطي) ،وأصدر
دليال مؤسساتيا يتضمن معلومات حول مهامه وصالحياته وبنيته التنظيـمية.
عالوة على ذلك ،ومن أجل توجيه العملية التواصلية بشكل أفضل ،وتعزيز تفاعله مع الشركاء
الرئيسيني يف مجال املنافسة ،شارك املجلس يف عدة لقاءات حضرها ممثلون عن عالم األعمال،
ويتعلق األمر بـــ:
 منتدى أعضاء الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة باملغرب ،املنعقد بتاريخ  2ماي 2019بالدار البيضاء حتت شعار «الدينامية اجلديدة ملجلس املنافسة»؛
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 أشغال املجلس الوطني للمقاولة ،املنعقد بتاريخ  23ماي  2019بالدار البيضاء حول دوروتشكيلة ومهام املجلس؛
 اجتـماع غرفة التجارة السويسرية باملغرب ،املنعقد بتاريخ  23يوليوز  2019بالدار البيضاءيف موضوع« :أية رؤية للتنـمية االقتصادية باملغرب؟»؛
 أشغال اجلامعة الصيفية املنظمة من لدن االحتاد العام ملقاوالت املغرب يومي  13و 14شتنبر 2019بالدار البيضاء.
ويتعلق األمر بالنسبة للمجلس بتسهيل تدفق املعلومة ،ورفع مستوى الوعي ،والنهوض باألدوار
الترافعية ألغراض الوقاية ،وفقا ملقاربة ترتكز على التواصل عن قرب ومع شريحة واسعة من
ممثلي عالم األعمال ،واملجتـمع املدني النشيط يف مجال الدفاع عن حقوق املستهلك ،وكذا الرأي
العام الوطني ،بغية إشراكهم وضمان انخراطهم يف استراتيجية املجلس الرامية إلى ترسيخ ثقافة
املنافسة احلرة والنزيهة والعادلة.
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الجزء الثاني
مخطط عمل مجلس املنافسة برسم سنة 2020

مخطط عمل مجلس املنافسة برسم سنة 2020

أبانت هيئات مجلس املنافسة وهياكله (الرئاسة ،واألمانة العامة ،واجللسة العامة ،واللجنة
الدائمة ،والفروع واملديريات) ،على التزام دائم جعلها يف صلب الدينامية التي انطلقت منذ إعادة
تفعيله بتاريخ  17نونبر  ،2018والتي تنبع من اإلرادة اجلماعية جلميع مكونات املجلس ،وإصرارها
املشترك على التسريع من وثيرة إجناز األهداف ،املبرمجة ضمن مخطط العمل املعتـمد من لدن
الهيئات التداولية للفترة املمتدة من  2019إلى .2023
ومن هذا املنطلق ،وجتسيدا لروح هذه اإلرادة ،قامت مصالح املجلس بوضع الئحة بأبرز األوراش
التي تعتزم تنفيذها خالل سنة .2020

 -Iاللجنة الدائمة
 .1تعميق المعرفة بشأن وضعية المنافسة وطنيا ودوليا
يحتاج املجلس ،من أجل اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ،اإلملام الواسع بتطور سلوك الفاعلني
يف األسواق وبنيتها ،وذلك قصد الوقوف على املمارسات اجليدة ورصد االختالالت التنافسية.
ويهدف هذا البعد املعريف إلى إمداد املجلس بالوسائل واألدوات التي متكنه من املساهمة ،على نحو
سلمي ،يف إقرار سياسات عمومية مالئمة ذات الصلة باملنافسة.
كما يروم هذا البعد تأهيل املجلس لتزويد الفاعلني باملعلومات الضرورية حول وضعية األسواق بشكل
يساهم يف توجيه سلوكاتهم وقراراتهم بشكل إيجابي ،وحتسني جودة استثماراتهم.
ووعيا منها باألهمية التي تكتسيها هذه الغاية العملية واالستراتيجية لألسواق ،التي تساهم يف حتريك
عجلة االقتصاد الوطني ،وإلى جانب استكمال األوراش التي حددتها ضمن مخطط عملها برسم سنة
 ،2019حرصت اللجنة الدائمة على إدراج عملية حتليل وضعية املنافسة ،وتطورها وطنيا وعامليا ضمن
قائمة أولوياتها برسم سنة .2020

 .2المساهمة في تفعيل المساطر المتعلقة بالتحضير لجلسات االستماع
وتنسيق اآلراء والقرارات واإلحاالت الذاتية
تعتزم اللجنة الدائمة ،خالل سنة  ،2020النهوض بالعمل الذي تقوم به الهيئات التداولية من خالل
التدابير التالية:
 تنسيق مسطرة إعداد اآلراء والقرارات واإلحاالت الذاتية؛ توحيد مساطر التحضير جللسات االستـماع؛ الشروع يف إعداد دليل املساطر املتعلق بنشر أعمال املجلس؛ تدبير مراحل إنتاج الدراسات القطاعية على النحو األنسب (معايير اختيار القطاعات املستهدفةوالتحقق من مدى مالءمة املواضيع التي ستخضع للدراسة ،وكيفيات انتقاء اخلبرة اخلارجية ،وغيرها).
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 .3تأهيل وتحديث اآلليات القانونية
يشكل حتديث وتطوير اآلليات القانونية دعامة أساسية ضمن مخطط عمل اللجنة الدائمة،
بهدف تقوية قواعد املنافسة وتعزيز سبل ضبطها وتقنينها.
وتستـمد هذه اخلطوة أسسها من األهداف التي وضعها املجلس ،والرامية إلى تعزيز االرتباط
بني األبعاد القانونية واالقتصادية للسياسات العمومية املتعلقة باملنافسة ،وحتليل ،بشكل منطقي،
القواعد احملددة للممارسات املشروعة وغير املشروعة للفاعلني االقتصاديني ،ودعم االبتكار يف
مجال قانون حماية املستهلك.

 -IIالفروع
يهدف مخطط عمل الفروع ،برسم سنة  ،2020إلى استثمار املستوى العالي من االلتزام الذي
أبانت عنه ،واالستـمرار يف هذه الدينامية على املدى البعيد ،وضمان االنسجام التام بينها.
وتتضمن اإلجراءات والتدابير ،املزمع اتخاذها خالل هذه السنة ،حتسني فعالية اآلليات القانونية،
وافتحاص أسواق جديدة ،وتعزيز التنسيق ،ومأسسة عملية التحقق من املعطيات.

 .1تحسين فعالية اآلليات القانونية
أضحت أهمية التحليالت القانونية لوضعية املنافسة تكتسي طابعا متزايدا من أجل دراسة
القانون الوطني املنظم للمنافسة ،والعمل على تكييفه مع الوقائع املتغيرة لبنيات األسواق وسلوك
الفاعلني فيها .وعليه ،ستعمل الفروع ،خالل سنة  ،2020على التدابير التالية:
 تثمني أدوات عمل املجلس من أجل تكوين قاعدة ذات الصلة باالجتهاد القضائي يف مجالاملنافسة؛
 دراسة األحكام الصادرة عن هيئات النظامة والتقنني األجنبية ،وحتليلها ومقارنتها بالنصوصالقانونية املنظمة للمنافسة على الصعيد الوطني؛
 -املساهمة ،بشكل ملموس ،يف مراجعة مشروع «فهرسة قانون املنافسة املغربي».

 .2افتحاص أسواق جديدة
ستواصل الفروع ،خالل سنة  ،2020مواكبة الدراسات القطاعية وجعلها يف مقدمة أولوياتها.
وحتقيقا لهذه الغاية ،تعتزم استكمال الدراسات التي سبق وأن أطلقتها ،واملتعلقة بأسواق التجارة
اإللكترونية ،واألدوية ،واملصحات اخلاصة ،وأسواق اجلملة.
كما تعتزم تكثيف األبحاث بغية التوصل إلى معطيات جديدة حول املشهد التنافسي يف األسواق
االستراتيجية اجلديدة ،من ضمنها االقتصاد الرقمي ،والطاقة ،واملهن احلرة ،وقطاعا العقار واألبناك.
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وستـمكن هذه األبحاث من جمع وترتيب وحتليل املعلومات بهدف مساعدة املجلس على اختيار
املواضيع التي ستشكل محور الدراسات القطاعية ،والتي ستساهم يف توضيح الرؤية بشأن اآلراء
والقرارات املرتقب اعتـمادها على مستوى أجهزة املجلس.

 .3تعزيز التنسيق بين الفروع
تشكل املساهمة يف الدفاع عن مبادئ املنافسة احلرة والنزيهة واملشروعة ،بالنسبة للفروع ،إحدى
املهام األساسية التي تستلزم تنسيقا مشتركا وقويا فيـما بينها لتفعيلها على أرض الواقع .وتعتزم،
يف هذا الصدد ،اتخاذ التدابير التالية:
 املساهمة بشكل فعال يف دعم اجلهود املبذولة من طرف املجلس املندرجة يف إطار املقاربةالترافعية الرامية إلى تشجيع وحتفيز املمارسات التنافسية السليـمة؛
 ضمان االنسجام والتكامل وتنسيق اجلهود يف مجال حتليل وضعية املنافسة يف األسواقاخلاضعة لالفتحاص؛
 إجراء عمليات تقيمي مشتركة حلصيلة التدابير املتخذة؛، -إعداد تقارير دورية عن العمل املنجز ،والنتائج احملققة.

 .4تنظيم عملية التحقق من المعطيات
يعد التحقق من صحة املعلومات أمرا ضروريا لضمان جودتها ومصداقيتها وتطابقها مع املقتضيات
القانونية اجلاري بها العمل يف مجال املنافسة .لذلك ،ستشرع الفروع يف التدقيق املنهجي لصحة
املعلومات الواردة يف امللفات التي ستخضع للدراسة.
كما ستسهر الفروع ،انطالقا من هذا التوجه ،على:
 وضع مسطرة مطابقة املعلومات تسمح بتأويل املعطيات املقدمة من لدن املنشآت وجميعاجلهات الفاعلة املخول لها حق اإلحالة على مجلس املنافسة؛
 االستعانة باملعلومات املتاحة على املواقع اإللكترونية والتقارير السنوية املنجزة من طرفاملنشآت ،واخلاضعة للتدقيق يف معطياتها من لدن الفروع؛
 االعتـماد على قاعدة معطيات ذات الصلة واملوثوقة واملشهود لها باملصداقية التي توفرهااملؤسسات الوطنية واملنظمات الدولية املعروفة واملعترف بها ،واملتخصصة يف إنتاج املعلومة
االقتصادية والقانونية الالزمة الضطالع الفروع مبهامها؛
 تعزيز التبادل اإللكتروني للبيانات مع اإلدارات العمومية ،التي تتوفر على معلومات حولاملؤسسات واملنظمات واملنشآت واجلماعات الترابية واجلهات الفاعلة املستهدفة باإلحاالت
التي تسهر الفروع على تتبعها؛
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 تعميق املعرفة بشأن مؤشرات قياس املنافسة بهدف املساهمة يف تطوير املقياس الوطنيللمنافسة.

 -IIIتقوية قدرات مصالح التحقيق
يولي مجلس املنافسة أولوية كبيرة لتقوية قدرات مصالح التحقيق املختصة قصد الرفع من
مستوى كفاءات املقررين والباحثني يف مجال التحقيق يف اإلحاالت التنازعية ،وطلبات الرأي،
وعمليات تبليغ مشاريع التركيز االقتصادي .كما تهدف هذه اخلطوة إلى فتح آفاق واسعة للتحقيق
من شأنها الكشف عن ممارسات جديدة مخلة باملنافسة احلرة والنزيهة.
ومنذ إعادة تفعيله ،بادر املجلس إلى بلورة استراتيجية ترتكز على تنظمي دورات تكوينية وتداريب
عملية وورشات عمل لتحديث مساطر التحقيق يف امللفات املعروضة ،وذلك عبر تثمني اإلمكانيات
التي توفرها الشراكة الوطنية والدولية يف كافة املجاالت.

 .1دعم التكوين المستـمر لفائدة المقررين والباحثين
تشمل التدابير التي يعتزم املجلس اتخاذها ،برسم سنة  ،2020تنظمي برامج تكوينية تتـمحور
حول املبادئ األساسية لقانون وسياسة املنافسة ،والتعرف على العوائق واحلواجز التي حتول
دون دخول منافسني جدد إلى السوق ،واكتساب القدرة على حتليل سلوك املنشآت املوجودة يف
وضعية استغالل تعسفي لوضع مهيـمن ،فضال عن التـمكن من آليات دراسة مشاريع التركيز
االقتصادي ،وتقنيات التحقيق ،وذلك على نحو يساهم يف حماية وصيانة حقوق املستهلكني.
ويشمل برنامج الدورات التكوينية كذلك االطالع على آخر املستجدات والتطورات يف مجاالت
التحقيق ،واحلجز والتفتيش ،ورصد املمارسات التدليسية ،معززة بأمثلة عديدة عن حاالت واقعية،
وممارسات منافية للمنافسة مستوحاة من مناذج عملية وملموسة ،ومشفوعة بتقيمي للمكتسبات.

 .2تحديث مساطر التحقيق
يف إطار مواصلة التحسني املستـمر والتحكم املتجدد يف مساطر التحقيق لفائدة املقررين ،يتضمن
مخطط عمل املجلس ،برسم سنة  ،2020تنظمي ندوة حول حتديث مساطر التحقيق.
وستـمكن هذه املقاربة املجلس من وضع تصور الستعمال هذه املساطر ،مع مراعاة خصوصيات
السياق االقتصادي الوطني ،واالختالالت التنافسية التي متيز األسواق املغربية ،والتداعيات
الناجمة عن التحوالت التي يعرفها املناخ الدولي ،واملرتبطة بتطور بنية األسواق ،وكذا سلوك
الشركات واملستهلكني.
وسيتعزز هذا التصور بفضل املمارسات اجلديدة يف مجال اتخاذ القرار من لدن املجلس
واالجتهاد القضائي للمحاكم املختصة .ويتعلق األمر مبساطر التحقيق يف اإلحاالت التنازعية،
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والعفو ،وتقدمي التعهدات ،وعدم الطعن يف املؤاخذات ،ومناهج حتديد العقوبات ،ومراقبة عمليات
التركيز االقتصادي.

 .3رصد ممارسات جديدة منافية للمنافسة
يعتزم املجلس ،يف هذا الصدد ،تنظمي ندوة لفائدة املقررين والباحثني العاملني به ،خالل سنة
 ،2020تروم اكتساب األدوات التي متكنهم من ضبط املسلسل التنافسي حني تعمد اجلهات
الفاعلة االقتصادية إلى عرقلة السير العادي للعملية للتنافسية ،عبر اللجوء إلى ممارسات جديدة
تخل بشروط املنافسة احلرة والنزيهة.
وتسعى هذه الندوة إلى حتقيق األهداف التالية:
 رصد ممارسات جديدة منافية للمنافسة: االتفاقات املباشرة وغير املباشرة بني املتنافسني (حول األسعار ،وتوزيع األسواق،وتبادل املعلومات وغيرها)؛
 العقود املبرمة بني املتنافسني (اتفاقات حول إنتاج أو البحث وتطوير منتوجات أوخدمات وما إلى ذلك)؛
 العقود املبرمة مع املوردين (متوين حصري أو شبه حصري)؛ العقود املبرمة مع املوزعني (حصر التوزيع لدى جهة معينة ،وانتقائية يف التعامل معاملتنافسني ،ومنح حق االمتياز ،وفرض أسعار معينة أو موصى بها ،وضمان هامش
للربح ،وغيرها)؛
 إعانات الدولة املمنوحة ملنافس؛ االستغالل التعسفي لوضع مهيـمن. -وحتديد الوسائل املتاحة لضبط وتقنني هذه املمارسات اجلديدة املنافية للمنافسة.

 -IVإرساء منظومة مندمجة لتدبير قاعدة المعلومات
يضم مخطط عمل مجلس املنافسة ،برسم سنة  ،2020إرساء دعائم منظومة مندمجة للمعلومات،
وإحداث بنك للمعطيات ،ويقظة بالنسبة جلميع املسائل ذات الصلة مبهام املجلس وصالحياته
وانشغاالته .وتكتسي هذه املنظومة املندمجة قيـمة كبرى إلجناح األوراش املستقبلية للمجلس،
واملتـمثلة يف املقياس الوطني للمنافسة ،واستطالع الرأي حول متثالت الفاعلني للمنافسة ،ومرصد
اليقظة القانونية واالقتصادية والتنافسية.
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 .1المقياس الوطني للمنافسة
يعتزم مجلس املنافسة ،خالل سنة  ،2020استكمال وضع املقياس الوطني للمنافسة ،الذي يندرج
يف إطار األوراش املهيكلة الكبرى للمجلس ،ويروم حتليل وتتبع وضعية وتطور املنافسة يف األسواق
وقطاعات النشاط لالقتصاد الوطني.
وسيشكل هذا املشروع دليال مرجعيا يرتكز على مجموعة من مؤشرات القياس ذات الصلة
باملنافسة على مستوى االقتصاد الكلي واجلزئي ،وتتوخى تسليط الضوء على فعالية السياسات
العمومية ،وجناعة القوانني واملساطر املؤطرة للمنافسة باملغرب .كما ستـمكن من تقيمي تأثير
قانون والسياسات العمومية للمنافسة ،على األداء العام لالقتصاد الوطني من حيث دعم تنافسية
املنشآت واجلماعات الترابية ،واحلفاظ على القدرة الشرائية للمواطنني ،وتأمني متوين السوق
الداخلية ،وحتسني مناخ األعمال ،وذلك على نحو يفضي ،يف نهاية املطاف ،إلى تفجير طاقات
االقتصاد واملجتـمع املغربي.
عالوة على ذلك ،سيـمكن هذا املشروع ،حيث إنه يستند على أدوات للقياس حتتسب على فترات
زمنية متوالية ومنتظمة ،من إجناز املقارنات الضرورية لتحديد آليات التحسني ،والتدهور احملتـمل
لوضعية املنافسة يف األسواق.
وسيساهم ذلك ،من الناحية العملية ،يف حتديد التحوالت اجلوهرية الالزمة ،التي ينبغي إحداثها،
بهدف وضع أوجه التقدم واالبتكار ،ذات الصلة بقانون وسياسات املنافسة ،يف املسار الصحيح
قصد تكييفيها مع احلقائق اجلديدة التي يشهدها االقتصاد الوطني.

 .2استطالع الرأي حول تمثالت الفاعلين إزاء المنافسة
يعتزم املجلس ،من أجل إغناء قاعدة املعطيات اخلاصة به ،إجراء استطالع للرأي ،خالل سنة
 ،2020قصد التعرف على متثالت الفاعلني واملؤسسات والهيئات إزاء املنافسة ،واملخول لها،
مبقتضى القانون ،إحالة املسائل املتعلقة باملنافسة على املجلس .وتشمل هذه الهيئات احلكومة،
واللجان الدائمة للبرملان ،واملنشآت ،ومجالس اجلماعات الترابية ،واملنظمات النقابية ،والغرف
املهنية املعنية بالتجارة والصناعة واخلدمات والفالحة والصناعة التقليدية والصيد البحري،
وجمعيات املستهلكني املعترف لها بصفة املنفعة العامة.
وتتـمثل األهداف املراد حتقيقها من هذا االستطالع يف )1 :تقيمي املستوى املعريف للفاعلني،
املشار إليهم أعاله ،باإلشكاليات التنافسية ضمن قطاعات ومحيط اشتغالهم ،و )2حتديد طبيعة
القضايا الرئيسية التي تثيرها مسألة املنافسة من وجهة نظرهم ،و )3التعرف على تصورهم
ملفهوم املنافسة النزيهة واملشروعة ،و )4فهم رؤيتهم حيال األسس التي يجب أن ترتكز عليها
احلكامة االقتصادية والتقنني املالئم والسلمي للمنافسة يف األسواق والقطاعات التي يعملون بها،
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و )5استيقاء تطلعات ومقترحات الفئات املستهدفة بهذا االستطالع يف مجال حتسني وضعية
املنافسة يف األسواق والقطاعات املعنية ،وكذا أوجه االبتكار يف هذا املجال.

 .3مرصد اليقظة القانونية واالقتصادية والتنافسية
يحرص مجلس املنافسة على جعل سنة  2020محطة هامة لالرتقاء مبستوى اإلملام باألبعاد
القانونية واالقتصادية املتعلقة باإلشكاليات التنافسية الرئيسية على صعيد عدة أسواق،
مما يستدعي ضرورة إرساء منظومة مندمجة ومتناسقة وفعالة لرصد وتتبع وتقيمي هذه
اإلشكاليات.
ويقتضي تصممي منظومة من هذا النوع إرساء بنك للمعطيات ،يتيح ملختلف املتدخلني واألطراف
املهتـمة بقضايا املنافسة ،إمكانية احلصول على املعلومات املطلوبة يف أوقات مناسبة .كما
ستوفر هذه املنظومة ،واملتـمثلة يف مرصد خاص باليقظة القانونية واالقتصادية والتنافسية،
أدوات فعالة وموثوقة ودقيقة متكن من الفهم العميق حلجم املشاكل ذات الصلة بالنظامة
والتقنني التنافسي.
وبالتالي ،يكمن الهدف من إحداث هذا املرصد إلى جتميع املعلومات املتعلقة بالنسيج
االقتصادي الوطني ،والنصوص التشريعية والتنظيـمية ذات الصلة بتقنني األسواق املشكلة
لهذا النسيج ،معززة باملعطيات والتشريعات واالجتهادات القضائية على الصعيد الدولي.
عالوة على ذلك ،يشكل إحداث هذا املرصد إجراء يستلزم التعبئة الكمية والنوعية للمعطيات
على مستوى االقتصاد الكلي واجلزئي ،والتوفر على قائمة حتتوي على جميع النصوص التشريعية
والتنظيـمية اجلاري بها العمل يف هذا امليدان ،ومرجعا للضوابط واملمارسات التنافسية السليـمة
املعمول بها وطنيا ودوليا ،فضال عن الدالئل التي تتناول القضايا التنافسية ،وذلك اعتـمادا على
جميع األعمال والدراسات ذات الصلة بهذه املجاالت واملنجزة داخل وخارج املغرب.

 -Vمواصلة تجويد وضبط الحكامة اإلدارية والمالية
يندرج مخطط عمل املجلس لسنة  ،2020يف الشق املتعلق باحلكامة اإلدارية واملالية ،ضمن
توجه يروم اعتـماد مقاربة قائمة على اجلودة ،تتوخى النهوض بأداء جميع أجهزة املجلس وتعزيز
مردوديتها بشكل عام ،وذلك انطالقا من مجاالت التدخل االستراتيجية للمجلس ،املتـمثلة يف
املهام املوكولة إليه مبوجب القانون.
وحتقيقا لهذه الغاية ،ستواصل املديرية املكلفة بالشؤون اإلدارية واملالية ،خالل سنة ،2020
النهوض مبسلسل بناء القدرات املؤسساتية للمجلس ،وتوطيد حتديث حكامته ،وتقوية وسائل
العمل اخلاصة به ،وتطوير أنظمته املعلوماتية.
التقرير السنوي 2019
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 .1مواصلة بناء القدرات المؤسساتية
يعتزم املجلس ،فيـما يخص تدبير املوارد البشرية ،حتقيق أهداف جديدة خالل سنة ،2020
ميكن تقدميها على النحو التالي:
 استكمال عملية التوظيف (املناصب املراد شغلها حسب املؤهالت املطلوبة) وإعداد الدليلاملرجعي للوظائف والكفاءات؛
 تنظمي عملية أداء املقررين اجلدد للقسم؛ إعداد مخطط للتكوين ولتنـمية املعارف؛ -إحداث جمعية لألعمال االجتـماعية لفائدة مستخدمي وأطر املجلس.

 .2توطيد تحديث حكامة المجلس
تشمل األهداف العملية ،احملددة برسم سنة  ،2020حتسني أداء املجلس وتعزيز مردوديته من
خالل اإلجراءات التالية:
 إعداد دليل للمساطر اإلدارية ملجلس املنافسة؛ اقتناء الوسائل اللوجستية ملواكبة أنشطة املجلس؛ تنظمي ممركز ملشتريات املجلس؛ رقمنة تدبير املوارد املالية واحملاسبة؛ تتبع مشروع بناء املقر الدائم ملجلس املنافسة؛ طلبات عروض مفتوحة بعروض األثمان من أجل: إجناز أشغال طباعة الوثائق والوسائط التواصلية للمجلس؛ خدمات يف مجال تنظمي أنشطة املجلس؛ خدمات األمن واحلراسة؛ خدمات االشتراك يف اجلرائد واملجالت؛ -إجناز الدراسات القطاعية واستطالع الرأي واملقياس الوطني للمنافسة.
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 .3تأهيل وتطوير األنظمة المعلوماتية
تهدف األوراش املبرمجة يف هذا اإلطار ،برسم سنة  ،2020إلى تأهيل وتطوير األنظمة املعلوماتية
للمجلس بهدف الرفع من مستوى أدائه ومردوديته ،من خالل التدابير التالية:
 إحداث موقع إلكتروني داخلي متخصص وآمن (برامج االجتـماعات ،بيانات لالتصال ،وماإلى ذلك)؛
 إحداث النسخة اإلجنليزية للموقع اإللكتروني للمجلس؛ رقمنة تدبير املوارد البشرية (طلب الوثائق والرخص اإلدارية ووثائق أخرى)؛ رقمنة تدبير املخزون؛ إحداث أرشيف رقمي ،وإرساء نظام لتدبير إنتاجات املجلس ،واإلصدارات ،والوثائق،وأشغال أخرى؛
 إعداد ميثاق لألخالقيات خاص باألنظمة املعلوماتية ،يحدد قواعد استعمال الوسائلاملعلوماتية باملجلس؛
 وضع دليل للمساطر يحدد السياسات الواجب اتباعها لضمان سالمة األنظمة املعلوماتية،وحماية املعطيات الشخصية ،وحفظ املستندات ،ومكافحة البرمجيات الضارة باحلاسوب،
واستخدام األجهزة احملمولة؛
 إنتاج ونشر مقاطع فيديو ووصالت سمعية  -بصرية باملوقع اإللكتروني للمجلس ،يقوم منخاللها ببث مجريات الدورات التكوينية ،وجلسات االستـماع ،واالجتـماعات التي ينظمها
املجلس.

 -VIبلورة استراتيجية للتواصل عن قرب وعلى نطاق واسع
يعتزم مجلس املنافسة ،خالل سنة  ،2020استكمال ورش إعداد استراتيجية التواصل.
وتتوخى هذه االستراتيجية االرتقاء بأداء املجلس إلى مستوى من النجاعة والفعالية بغية ترسيخ
ثقافة املنافسة ببالدنا .وحتقيقا لهذه الغاية ،عمل املجلس على برمجة جملة من اخلطوات
والتدابير ،تهدف إلى حتسيس الرأي العام وتعبئته وتبليغه الرسائل التواصلية حول أهمية
احترام قانون املنافسة .كما سيتخذ املجلس سلسلة من املبادرات قصد إغناء وإثراء النقاش
حول قضايا املنافسة ،باإلضافة إلى تنظمي أنشطة تتوخى توفير العناصر التي من شأنها التأثير
على التوجهات االقتصادية ،وعلى نحو يساهم يف تعزيز وتكريس املمارسات الفضلى ذات الصلة
باملنافسة النزيهة والعادلة واملنصفة.
التقرير السنوي 2019

95

اجلزء الثاني

4484

الجريدة الرسمية

عدد 27 - 6909جحلا وذ 27ذ (1( 27سغأ ((17 (17

ويسعى املجلس ،من خالل هذه التدابير ،إلى االنخراط ضمن دينامية جديدة للترافع ،تراعي
البعد الترابي ملنظومة املنافسة الوطنية ،وترتكز على الشراكة الوطنية والدولية.
ويف هذا السياق ،خصص املجلس جزءا من مخطط عمله لسنة  2020لتحقيق إجراءات موجهة،
تعتـمد على قنوات واسعة النطاق للتواصل:
 تنظمي حمالت حتسيسية وتواصلية وتكوينية تتوخى ترسيخ ثقافة التواصل لدى مختلفاألوساط املعنية بالقضايا التنافسية على املستوى الوطني والترابي؛
 تنظمي لقاءات باجلهات االثني عشر للمملكة من أجل التعريف مبهام وصالحيات وإنتاجاتاملجلس؛
 تعزيز الفئات املستهدفة بتتبع أشغال املجلس؛ ضمان نشر وتعممي إصدارات املجلس على نطاق واسع؛ دعم حضور املجلس يف منصات التواصل االجتـماعي )…Instagramعبر محتويات مالئمة لتعزيز التواصل بشأن مهام وأهداف املجلس (نقاشات
تفاعلية ،سلسلة رسوم مصورة ،ومقاطع فيديو وغيرها)؛

(Facebook, Twitter, LinkedIn,

 إنتاج سلسلة أفالم مؤسساتية ووصالت سمعية  -بصرية موضوعاتية حول القضايا الكبرىذات الصلة باملنافسة؛
 إصدار نشرة إخبارية دورية واسعة النطاق ،على دعامة ورقية وإلكترونية ،تتناول قضاياووضعية املنافسة داخل وخارج املغرب؛
 إحداث نادي إعالمي يضم عددا من الصحفيني املتخصصني قصد التحديد والتحليلاملعمق لألسئلة ذات الصلة باملنافسة؛
 إحداث روابط جديدة على البوابة اإللكترونية للمجلس تتضمن ،على اخلصوص ،استطالعاللرأي ومنتدى للنقاش بهدف تعزيز التفاعل مع املواطنني والرأي العام الوطني حول قضايا
املنافسة.

 -VIIتنويع الشراكات الوطنية والدولية
يسعى املجلس ،يف مجال الشراكة الوطنية والدولية ،إلى االنفتاح أكثر على محيطه الوطني
والدولي خالل سنة  ،2020وتوطيد عالقات التعاون التي جتمعه باملؤسسات الوطنية ،وهيئات
املنافسة عبر العالم ،واملنظمات الدولية املتخصصة يف قضايا املنافسة ومناخ األعمال.
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فيـما يخص الشراكة الدولية ،يعتزم املجلس إرساء أسس متينة لتدعمي التعاون الدولي ،من خالل
التدابير التالية:
 إبرام اتفاقية شراكة مع مجموعة البنك الدولي ،تبعا لبرنامج التعاون املوقع بني الطرفنيواملصادق عليه يف دجنبر  ،2019والذي يرتكز على احملاور التالية:
 .1تطوير اإلطار املؤسساتي لدعم التفعيل األمثل لسياسة املنافسة؛
 .2تقوية اإلطار املعني مبكافحة أشكال االحتكار من أجل مواجهة املمارسات املنافية
للمنافسة ،واحلد من اآلثار السلبية املترتبة عن التركيزات االقتصادية؛
 .3ترسيخ املنافسة ضمن السياسات القطاعية.
 وضع الصيغة النهائية التفاقية الشراكة املزمع إبرامها مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارةوالتنـمية ،والتي شكلت محور مباحثات بني الطرفني خالل انعقاد ورشة العمل مؤمتر
األمم املتحدة للتجارة والتنـمية مبنطة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ""CNUCED/MENA
خالل شهر دجنبر 2018؛
 إبرام اتفاقية شراكة مع هيئة املنافسة بتركيا " ،"Rekabetبناء على طلب من رئيسها ،ترومإعداد أرضية للتعاون بني الطرفني قصد مواكبتهما يف مجال بناء قدرات املقررين ذات
الصلة بقانون واقتصاد املنافسة،
 الدراسة والتوقيع على اتفاقية شراكة مع مجلس املنافسة للجمهورية اجلزائرية الدميقراطيةالشعبية ،تبعا لطلب هذا األخير ،والتي تندرج يف إطار تعزيز التعاون الثنائي مع بلدان
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
أما بالنسبة للشراكة على املستوى الوطني ،يشمل مخطط عمل املجلس ،يف هذا املجال ،إرساء
مواثيق رسمية للتعاون مع هيئات التقنني القطاعية والسلطات القضائية العليا ببالدنا ،مع العلم
أن العالقات التي جتمع املجلس بهيئات التقنني القطاعية تؤطرها املادة  8من القانون رقم .20.13
كما سيواصل املجلس ،خالل سنة  ،2020جتديد وتوطيد الروابط التي جتمعه بشركائه ،وطنيا
ودوليا ،من أجل تعزيز صورته والنهوض مبكانته على جميع املستويات ،وتسخير جميع اإلمكانيات
املتاحة يف اتفاقيات التعاون املبرمة مع هؤالء الشركاء.
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مساهمة مجلس املنافسة في الحوار الوطنيالتنـموي اجلديد
مساهمة مجلس املنافسة يف احلوار الوطني حول النـموذج
كلمة رئيس مجلس المنافسة
حول النموذج التنموي الجديد
2

أمام اللجنة الخاصة بالنـموذج التنـموي الجديد
كلمة رئيس مجلس المنافسة
أمام اللجنة الخاصة بالنـموذج التنـموي الجديد

2

السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة األعضاء المحترمين،
السيد
المحترم،باسمي الشخصي وباسم السيدة والسادة أعضاء مجلس املنافسة واألمني
الرئيس البداية،
اسمحوا لي يف
المحترمين ،بها من طرف جاللة امللك محمد السادس دام له النصر
الثقة التي حظيمت
والسادةعلى
السيدات أهنئكم
العام ،أن
األعضاء
والتـمكني ،بتعيينكم رئيسا وأعضاء للجنة اخلاصة بالنـموذج التنـموي اجلديد.
اسمحوا لي يف البداية ،باسمي الشخصي وباسم السيدة والسادة أعضاء مجلس املنافسة واألمني
ومقترحاته،
طرفاملنافسة
ملجلس
الدعوة
بتوجيه
أشكركم
كما
النصر
وتصورهدام له
برأيهالسادس
لإلدالءمحمد
جاللة امللك
بها من
حظيمت
تفضلكم التي
علىعلى الثقة
أهنئكم
العام ،أن
محتوياته
قصد
اجلديد
التنـموي
النـموذج
مضامينه.اجلديد.
وإثراء التنـموي
بالنـموذج
إغناءاخلاصة
للجنة
وأعضاء
رئيسا
بتعيينكم
بشأنـمكني،
والت
واخلبرة
العالية
بالكفاءة
لإلدالء لهم
املنافسة مشهود
رئيس وأعضاء
بتوجيهاملكونة
تفضلكم اللجنة
االعتبار تركيبة
وأخذا بعني
ومقترحاته،
وتصوره
برأيه
الدعوةمنملجلس
أشكركم على
كما
املوقرة ستشكل قيـمة مضافة
وإثراءاللجنة
أشغال هذه
قوي بأن
النـموذجلدي
املتعددة ،فإن
مضامينه.
محتوياته
وإميانإغناء
راسخة قصد
قناعة اجلديد
التنـموي
بشأن
حقيقية إلرساء دعائم منوذج تنـموي جديد يواكب حتديات مغرب املستقبل.
وأخذا بعني االعتبار تركيبة اللجنة املكونة من رئيس وأعضاء مشهود لهم بالكفاءة العالية واخلبرة
إنسانية
من قمي
جميعكم
تتحلون به
على ما
قويعنبأنقرب
اطلعت
لدياملهنية
مسيرتي
فطيلة
قيـمة مضافة
ستشكل
املوقرة
هذه اللجنة
أشغال
املتواضعة،وإميان
قناعة راسخة
املتعددة ،فإن
دولة مميزين ،من خيرة
ورجاالت
وفكرية،
ومدنية
علمية
تنـموينخبة
باعتباركم
حقيقيةتدبيرية
وأهلية
املستقبل.
مغرب
حتديات
يواكب
جديد
وعلمية،منوذج
إلرساء دعائم
ما أنتجته بالدنا ،ممن يتوفرون على اخلبرة الواسعة ،والوعي األكيد بحجم املسؤولية ،والتش ّبع
فطيلة مسيرتي املهنية املتواضعة ،اطلعت عن قرب على ما تتحلون به جميعكم من قمي إنسانية
بالقمي الوطنية وااللتزام الصادق خلدمة املصالح العليا للبالد.
وأهلية تدبيرية وعلمية ،باعتباركم نخبة علمية ومدنية وفكرية ،ورجاالت دولة مميزين ،من خيرة
جلسات
بحجمسينبثق
األكيدإلى ما
والوعيوتطلع
مصدر ثقة
بالنسبة لنا
والصفات
أنتجتههذه
إن جميع
عن والتش ّبع
املسؤولية،
الواسعة،
تشكل اخلبرة
يتوفرون على
القميممن
بالدنا،
ما
ستساهم املنهجية التي اعتـمدمتوها،
العلياكما
واستنتاجات،
خالصات
تنظمونها من
االستـماع التي
للبالد.
خلدمة املصالح
الصادق
الوطنية وااللتزام
بالقمي
واملبنية على املقاربة التشاركية ،يف تثمني الذكاء اجلماعي ملختلف مكونات مجتـمعنا يف أفق بلورة
إن جميع هذه القمي والصفات تشكل بالنسبة لنا مصدر ثقة وتطلع إلى ما سينبثق عن جلسات
منوذج كفيل بخدمة قضايا التنـمية ببالدنا.
االستـماع التي تنظمونها من خالصات واستنتاجات ،كما ستساهم املنهجية التي اعتـمدمتوها،
الوطنية
ومكانة
ملختلف دور
عبر إبراز
املنافسة
مجلس
املقاربةتندرج
هذاعلىالسياق،
ويف
املنظومة أفق بلورة
مجتـمعنا يف
مكونات
اجلماعي
الذكاء
مساهمةتثمني
التشاركية ،يف
واملبنية
اجلديد.
قضاياـموي
ـموذج التن
كفيليف الن
للمنافسة
ببالدنا.
التنـمية
بخدمة
منوذج
الوطنية
املنظومة
يناير دور
عبرشهرإبراز
املنافسة
مجلس
مساهمة
متت تندرج
السياق،
اللجنة اخلاصة
ومكانةمن رئيس
 2020بطلب
وعرضها يف
،2019
شهر نونبر
برمجتها يف أواخر
هذااملساهمة
ويف هذه
-2
بالنـموذج التنـموي اجلديد.
للمنافسة يف النـموذج التنـموي اجلديد.
السنوي
اللجنة
التقرير رئيس
 - 2هذه املساهمة متت برمجتها يف أواخر شهر نونبر  ،2019وعرضها يف شهر يناير  2020بطلب من
2019اخلاصة101
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لكن اسمحوا لي بداية ،السيد الرئيس والسيدات والسادة أعضاء اللجنة احملترمني ،أن أعبر لكم،
قبل اإلدالء مبقترحات مجلس املنافسة ،عن قناعتي بشأن هذا املوضوع ،وعن مالحظة أعتبرها
جوهرية.
يف نظري ،تكمن محدودية النـموذج التنـموي احلالي أيضا يف عدم إعمال القواعد املتعلقة
باملنافسة احلرة والنزيهة ،وكذا يف تطبيق املبادئ واإلجراءات التي تضمن تكافؤ الفرص بني
املقاوالت واجلماعات الترابية واملواطنني إزاء الفعل االقتصادي ببالدنا .وقد ظل الوضع على
حاله بهذا الشأن إلى غاية إعادة تفعيل الدور املنوط مبجلس املنافسة من لدن جاللة امللك.
ويف هذا اإلطار ،وعلى ضوء تقيمي السنة األولى من عمل مجلس املنافسة ،تشكلت لدينا جميعا
قناعة مفادها أن إرساء منظومة وطنية للمنافسة تشكل ركيزة ال محيد عنها لدعم تفعيل النـموذج
التنـموي اجلديد املراد بلورته ،ودعامة ينبغي وضعها يف قلب العقد االجتـماعي اجلديد ملغرب
الغد.
وجتدر اإلشارة ،يف هذا الصدد ،إلى أن القانون األسمى للبالد ربط إجناح املشروع املجتـمعي
الذي رسم حدوده دستور سنة  ،2011بإرساء دعائم منافسة حرة ونزيهة وتكافؤ الفرص بني
اجلميع باعتبارهما مكونني أساسيني لهذا املشروع املجتـمعي.
وضمن هذا األفق ،البد من تقدمي أسباب ودواعي إحداث منظومة وطنية للمنافسة باعتبارها
مكونا رئيسيا للنـموذج التنـموي اجلديد ،مع تقدمي حملة عن تركيبة مجلس املنافسة ،واختصاصاته،
واألهداف االستراتيجية التي ّ
سطرها املجلس لعمله يف إطار ممارسة مهامه.

 -Iمهام مجلس المنافسة ،أهدافه ،ومنهجية عمله
يعد مجلس املنافسة مؤسسة دستورية مستقلة ،يستـمد استقالليته من تفضل جاللة امللك بتعيني
رئيسه وأمينه العام.
كما تتجسد هذه االستقاللية يف عدم تبعيته ألية جهة من حيث التسيير املالي ،ويف تشكيلته املتعددة
االختصاصات ،التي تضم ،عالوة على الرئيس ،قاضيني ،وأربعة خبراء من ذوي االختصاص يف
ميادين االقتصاد والقانون واملنافسة ،وثالثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا أنشطة
يف مجاالت اإلنتاج والتوزيع واخلدمات ،وعضو يمت اختياره بناء على كفاءته يف مجال حماية
املستهلك ،فضال عن مندوب احلكومة.
كما يتـمتع املجلس بصالحيات واسعة يف مجال اتخاذ القرار وتقدمي االستشارة واملبادرة بإبداء
رأيه يف إطار اإلحالة الذاتية ،يؤطرها بشكل دقيق القانون املنظم لعمل املجلس وللمنافسة،
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إذ يجوز لهذا األخير فرض عقوبات مالية يف حق املقاوالت التي ثبت تورطها يف ممارسات
منافية لشروط املنافسة احلرة والنزيهة .وميكن لهذه العقوبات املالية أن تبلغ نسبة  % 10من
رقم املعامالت املنجز على الصعيد الوطني والعاملي .وتكتسي هذه العقوبات طابعا جنائيا إذا
ما بلغت املمارسات درجة عالية من اخلطورة.
وفيـما يخص إبداء الرأي ،وطبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم التطبيقي للقانون املنظم ملجلس
املنافسة ،يتعني على احلكومة إبالغ املجلس مبآل اآلراء والتوصيات التي يصدرها يف أجل
شهرين ،مما ي�سفي قوة معنوية وسياسية على آراء وتوصيات املجلس.
من ناحية أخرى ،ميكن ملجلس املنافسة أن ينظر أيضا ،مببادرة منه ،يف جميع املسائل املتعلقة
باملنافسة ،وإجناز دراسات إجمالية وقطاعية ذات الصلة باملنافسة.
وأخيرا ،يعمل املجلس على إجناز تقرير سنوي يرفعه رئيس املجلس إلى أنظار جاللة امللك،
ويوجهه إلى رئيس احلكومة ،ويقدمه أمام كل من مجلسي البرملان.
ويمت إعداد قرارات املجلس من لدن مديرية التحقيقات التي تضم مقررين يزاولون مهامهم بكل
استقاللية وحتت إشراف مقرر عام .وقبل الشروع يف مزاولة مهامهم ،يؤدون القسم أمام محكمة
االستئناف بالرباط ،وينجزون مهامهم كقضاة حتقيق.
وتسهر مختلف أجهزة وهياكل املجلس على إجناز مهامه واختصاصاته قصد حتقيق األهداف
االستراتيجية التالية:
 حماية املستهلك واحلفاظ على القدرة الشرائية للمواطنني؛ تأمني متوين السوق الداخلية؛ املساهمة يف حتسني مناخ األعمال ببالدنا ،وتعزيز جاذبية االقتصاد الوطني؛ توجيه االستثمار واملساهمة يف دعم تنافسية املقاوالت واملجاالت الترابية؛ ترسيخ ثقافة املنافسة احلرة والنزيهة يف املجتـمع ،وتكريس قمي املبادرة واملخاطرة واالبتكارواالستحقاق والكفاءة.
وبناء عليه ،فإن املجلس يأمل أن يساهم يف توطيد قواعد وأسس الدميقراطية االقتصادية.
وعالوة على هذه األهداف االستراتيجية الهامة ،يكمن الدور اجلوهري ملجلس املنافسة أيضا
يف إجناز واستكمال اإلطار املؤسساتي الوطني الذي يروم تخويل الهيئات املستقلة ،على غرار
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مجلس املنافسة ،سلطة تقريرية حقيقية للتأثير على التوجهات الرئيسية للسياسات العمومية يف
املجاالت املرتبطة باختصاصه.
وتأتي عملية إعادة تفعيل الدور املنوط مبجلس املنافسة يف سياق ترجمة املستجدات املؤسساتية
التي نص عليها دستور  .2011وهكذا فإن املجلس األعلى للحسابات ،واملجلس االقتصادي
واالجتـماعي والبيئي ،والهيئة العليا لالتصال السمعي البصري ،واملجلس الوطني حلقوق اإلنسان،
ومؤسسة الوسيط ،والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ،واللجنة الوطنية ملراقبة
حماية املعطيات ذات الطابع الشخصي ،التي تقوم ،كمجلس املنافسة ،بإجناز املهام والصالحيات
املخولة لها مبوجب القانون األسمى لبالدنا ،توجد يف صلب البناء الدميقراطي الرامي إلى تعزيز
املكتسبات الدميقراطية يف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتـماعية.
ويف هذا األفق ،تتزايد حاجة بالدنا إلى حتقيق توزان ذكي ومتني بني السلطات التنفيذية،
والتشريعية ،والقضائية ،واالستشارية ،وتلك املتعلقة بالتقنني واحلكامة .وعليه ،فإننا ،لسنا
فحسب يف قلب توطيد البناء الدميقراطي ،وإمنا ضمن دينامية تتسم ،على وجه اخلصوص،
بظهور سلطات جديدة ،تروم وضع حد لالختالالت واالنحرافات التي قد يتسبب فيها بعض
الفاعلني يف املشهد املؤسساتي الوطني.
وأخذا بعني االعتبار كل هذه املعطيات ،فإن املنظومة الوطنية للمنافسة مدعوة أن حتتل مكانة
هامة ضمن النـموذج التنـموي اجلديد املنشود.

 -IIمكانة ودور المنظومة الوطنية للمنافسة في تفعيل النـموذج
التنـموي الجديد
تتجلى مكانة ودور هذه املنظومة الوطنية للمنافسة يف الثالثة أسباب الرئيسية التالية:
 .1التحدي االقتصادي باعتباره عامال رئيسيا يفرض نفسه يف بالدنا؛
 .2أهمية املنافسة احلرة والنزيهة لدعم التنـمية املستقبلية للمغرب؛
 .3إرساء منظومة وطنية مندمجة للمنافسة كرافعة للنـموذج التنـموي اجلديد.

 .1التحدي االقتصادي باعتباره عامال رئيسيا يفرض نفسه في بالدنا
يتـمثل هذا املعطى اجلوهري اليوم ،يف مكانة ودور القضايا االقتصادية يف التنـمية املستقبلية
لبالدنا.
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ويف حقيقة األمر ،جتد الدولة نفسها ،باعتبارها الضامن للمصلحة العامة ،أمام حتدي توفير
الشروط الرامية إلى تلبية احلاجات املتزايدة وامللحة للمواطنني واملقاوالت واملجاالت الترابية،
واملرتبطة بامليادين األكثر استراتيجية إزاء املعيش اليومي للساكنة ،واملتـمثلة يف دعم التـماسك
االجتـماعي ،وتعزيز األمن واالستقرار وتنافسية االقتصاد ومكانة بالدنا على الصعيد العاملي.
وتتط ّور هذه احلاجة يف إطارسياق وطني خاص يتـميز بثالث وقائع:
 ظهور وتطور جيل جديد من املواطنني أضحى أكثر وعيا بحقوقه ،وتتزايد متطلباته،السيـما يف ظل اإلمكانيات االستثنائية للتنظمي الذاتي ،التي بدأت متكنه من إسماع
صوته والدفاع عن حقوقه بوسائل متنوعة توفرها له املنصات الرقمية اجلديدة ،بعيدا
عن املؤسسات التقليدية كالنقابات واألحزاب السياسية وجمعيات املجتـمع املدني؛
ومبعنى آخر ،يتسم السياق الوطني احلالي بظهور وتطور سلط حقيقية جديدة جتسدها
فئات من املجتـمع تنتـمي إلى جيل جديد ،ال ميكن للدولة واملجتـمع ،على الصعيد
املركزي والترابي ،التغاضي عنه؛
 تتـمثل احلقيقة الثانية يف نشأة هذه الطفرة املجتـمعية اجلديدة ضمن بيئة مطبوعةبندرة مستـمرة ومؤكدة يف بعض املوارد بجميع أنواعها (املياه واألراضي الصاحلة للزراعة
والغابات واملراعي والثروة السمكية والطاقة وغيرها) .كما تتسم هذه البيئة بتعقد
حكامة القضايا االقتصادية الناجتة عن تقادم املعارف واملهارات واملؤهالت والوسائل
التكنولوجية واحلرف وتنامي انعدام األمن بجميع أشكاله؛
 وتكمن احلقيقة الثالثة يف استنفاد االقتصاد الوطني جلميع اإلمكانيات التي تتيح لهاحلصول على مصادر التـمويل التقليدية عبر اللجوء إلى الضرائب واالستدانة وترشيد
النفقات العمومي.
وعليه ،يكمن الرهان الكبير ،املنتظر حتقيقه من لدن النـموذج التنـموي اجلديد ،يف قدرة هذا
النـموذج مستقبال على توفير الشروط لتعبئة النبوغ الوطني والذكاء اجلماعي للفاعلني والقوى
احلية بالبالد ،وضمان اليقظة االستراتيجية للمؤسسات الوطنية واملقاوالت واملجاالت الترابية
قصد إنتاج ثروات جديدة عبر تفجير الطاقات اخلالقة القتصادنا ومجتـمعنا ،من خالل إرساء
أسس متينة ملنظومة وطنية للمنافسة.
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 .2أهمية المنافسة الحرة والنزيهة لدعم التنـمية المستقبلية في المغرب
يتـمثل الرهان الكبير الذي يجب على املغرب رفعه لتحقيق التنـمية املستقبلية بالبالد يف توفير
مناخ مالئم ملمارسة األعمال لفائدة جميع املواطنات واملواطنني الراغبني يف املبادرة املقاوالتية،
واملخاطرة ،واإلبداع ،وخلق األنشطة االقتصادية ،واملساهمة يف إنتاج الثروة الوطنية ليكونوا
أول املستفيدين منها بشكل مباشر ،ومتكينهم من القيام بذلك دون حواجز ومعيقات حتول دون
متكينهم من تثمني مؤهالتهم يف مجال املبادرة املقاوالتية ،وجتعلهم يف حالة فقدان الثقة يف
مؤسساتهم بشكل مستـمر.
غير أنه يظهر جليا أن بالدنا تزخر ،يف هذا الباب ،بإمكانيات هامة يف مجال خلق األنشطة
االقتصادية املدرة للقيـمة وفرص الشغل يف جميع املجاالت ذات الصلة بالثروة اإلجمالية للبالد،
تتجسد يف الرأسمال الطبيعي ،والرأسمال املنتج والرأسمال الالمادي.
وتظل هذه املؤهالت رهينة بسوء االستعمال أو بعجز يف تثمينها ،والكثير منها لم يمت اكتشافه
بعد .وترجع هذه احلقيقة إلى وجود اختالالت متعددة حتول دون حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص بني
اجلميع إزاء الفعل االقتصادي ،وتكوين جيل مهم من املقاوالت واملقاولني القادرين على توفير
حلول مالئمة ومستدامة ملختلف التحديات االقتصادية التي تواجهها بالدنا.
وحسب التقرير الصادر عن مؤشر تتبع ريادة األعمال العاملي "،"Global Entrepreuneuship Monitor
برسم سنة  ،2019تعتبر االختالالت السالفة الذكر أحد األسباب التي جعلت بالدنا تصنف يف
الرتبة  45من أصل  50بلدا يف مجال التسهيالت املمنوحة ملمارسة األعمال ،فضال عن العدد
القليل من املقاوالت التي ينتجها اقتصادنا سنويا ،والذي يبلغ  80000مقاولة ،مقارنة مع ما تنتجه
الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا ،والذي يبلغ يف املتوسط السنوي  2.500.000و756.000
على التوالي.
ومن الناحية االجتـماعية ،ال تعتبر املنافسة عامال يساهم يف حتقيق مستوى أكبر من العدالة
االجتـماعية فحسب ،بل تعد أيضا مؤشرا قويا للتوفيق بني مصالح الدولة واملقاوالت واملجاالت
الترابية واملستهلكني.
ويعتبر هذا الهدف حاسما بالنسبة ملجلس املنافسة ،إذ يقع يف قلب املهام الرئيسية املوكولة له
مبوجب القانون .كما يندرج يف إطار التطبيق الصارم للمقتضيات املنصوص عليها يف القانون
املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الرامية إلى ترسيخ أسس منافسة حرة بني الفاعلني يف األسواق،
وضمان املساواة بينهم إزاء الفعل االقتصادي ،ومحاربة االستغالل التع�سفي لوضع مهيـمن،
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واألوضاع القائمة على الريع ،واالحتكار ،وجميع املمارسات غير املشروعة .إضافة إلى ذلك،
تساهم احلكامة االقتصادية اجليدة يف تفجير طاقات االقتصاد واملجتـمع.
زيادة على ذلك ،تشكل املنافسة النزيهة واملشروعة ،بحكم استنادها إلى اإلنصاف والعدل ،عامال
يسهم يف تقوية ثقة املقاوالت واملواطنني واملجاالت الترابية يف مؤسسات التقنني واحلكامة
ببالدنا .ونظرا لدورها يف تخليص املجتـمع من احلواجز أمام أية مبادرة مقاوالتية ،تقوم احلكامة
االقتصادية املسؤولة بالنسبة للمجتـمع بتوفير مناخ مالئم ملمارسة األعمال .وهكذا فإنها جتعل
منهم فاعلني يف مجال إنتاج الثروة الوطنية وبالتالي املستفيدين منها بشكل مباشر .وعليه ،جتد
املنافسة النزيهة واملشروعة مكانتها ضمن هذه البيئة ،تعم بالفائدة على اجلميع وتساهم يف
حتقيق توازن ذكي بني العدالة االجتـماعية والتنافسية االقتصادية ،وبالتالي ضمان التوفيق بني
مصالح الدولة واملقاوالت واملستهلكني.
لكل هذه األسباب ،أضحى ضروريا العمل على إرساء منظومة وطنية للمنافسة ،قوية ومندمجة
كفيلة بجعلها رافعة مستقبلية للنـموذج التنـموي اجلديد.
يف هذا اإلطار ،وكمؤشر قوي على أهمية هذا البناء ،نظم مجلس املنافسة بشراكة مع مجموعة
البنك الدولي ،يوم  26يونيو  ،2019ندوة وطنية حول موضوع «دينامية منظومة املنافسة يف
مغرب منفتح» ،ووضع برنامجا للتعاون املؤسساتي مع بنك املغرب واللجنة الوطنية ملراقبة حماية
املعطيات ذات الطابع الشخصي ،وكذا مع ع ّدة هيئات وطنية للمنافسة عبر العالم ،ومنظمات
دولية تُعنى بقضايا املنافسة والتجارة.

 .3إرساء دعائم منظومة وطنية مندمجة للمنافسة
تقتضي مكافحة مختلف أشكال الريع وحاالت االستغالل التع�سفي لوضع مهيـمن ومظاهر االحتكار
واآلثار السلبية الناجمة عن عمليات التركيز االقتصادي ،وكذا التواطؤ بني عالم األعمال واحمليط
السياسي ،وضع أسس منظومة وطنية حقيقية ومندمجة للمنافسة ،بوصفها إطارا للتشاور يرتكز
على التكامل املؤسساتي وانسجام املهام والتقائية األهداف ،ويتيح جلميع األطراف الفاعلة
واملؤسسات املعنية من التفاعل .ويظل إجناح هذه املنظومة رهينا بتحمل املسؤولية االقتصادية
املشتركة بني الدولة والبرملان والسلطة القضائية والسلطة االستشارية والهيئات الوطنية للتقنني
واحلكامة ،واملجاالت الترابية واملقاوالت واملجتـمع املدني.
وجتد هذه املسؤولية اجلماعية دواعيها يف الطابع املعقد الذي تتسم به حكامة وتقنني املنافسة يف
األسواق .كما تتطلب فعالية نتائجها انخراط جميع مؤسسات احلكامة املعنية مبحاربة الرشوة،
وربط املسؤولية باحملاسبة ،وحماية األجيال اجلديدة حلقوق اإلنسان ،ومراقبة حماية املعطيات
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ذات الطابع الشخصي ،ومحاربة جميع أشكال االختالالت االقتصادية (الريع ،والتـملص الضريبي،
والزبونية يف مجال الصفقات العمومية والتدبير املفوض للخدمات العمومية وغيرها).
هذا هو املعنى الذي مينحه مجلس املنافسة ملبدأ التكامل املؤسساتي بني السلطات التشريعية
والتنفيذية واالستشارية والقضائية ،وهيئات التقنني واحلكامة .وهو مبدأ يجسد اخليار الذي
تبناه املجلس والرامي إلى ضمان االلتقائية بني جميع املؤسسات الدستورية املعنية باحلكامة
والتقنني على أساس تطوير أشكال مبتكرة للشراكة .غير أن إرساء هذه املنظومة يتطلب التطبيق
الفعال لعدة تدابير مصاحبة من طرف جميع املتدخلني يف هذه املنظومة.
 1-3التدابير المنوطة بمجلس المنافسة

 السهر على ضمان مبدإ تكافؤ الفرص واملساواة بني املقاوالت واملستهلكني واملجاالتالترابية إزاء الفعل االقتصادي عبر التطبيق الصارم للقانون ذي الصلة؛
 تخليص االقتصاد الوطني من مظاهر الريع واالستغالل التع�سفي لوضع مهيـمن وأشكالاالحتكار واآلثار السلبية املترتبة عن عمليات التركيز االقتصادي والتواطؤ بني كل من عالم
السياسة واألعمال ،من خالل تكريس مبدأ سمو القانون؛
 احلماية ،مبوجب القانون ،للمستهلكني واملكونات الهشة لألسواق ضد مظاهر االحتكارواالتفاقات غير املشروعة؛
 املساهمة يف رفع احلواجز التي حتول دون دخول منافسني جدد إلى السوق عبر فرضعقوبات على الشركات املؤاخذ عليها ،والترافع لصالح إلغاء االمتيازات التي تتجسد يف منح
املأذونيات والرخص يف جميع قطاعات النشاط االقتصادي ،والعمل على إخضاعها لقواعد
جديدة تضمن املساواة واإلنصاف والشفافية واملنافسة احلرة واملشروعة؛
 ضمان التوفيق بني متطلبات تنافسية االقتصاد الوطني على الصعيد الدولي ،واحترامقواعد املنافسة يف األسواق الداخلية ،يف أفق أخذ مصالح املقاوالت واملقاولني املغاربة يف
صدارة االعتبار.
 2-3اإلجراءات تجاه الحكومة

 تقيمي حصيلة التشريع احلالي املتعلق باملنافسة بهدف تطوير النصوص التنظيـمية ذاتالصلة ،وضمان التقائية كافة النصوص املؤطرة ملنظومة املنافسة؛

108

مجلس المنافسة

4493

مساهمة مجلس املنافسة يف احلوار الوطني حول النـموذج التنـموي اجلديد

4494

الجريدة الرسمية

عدد 27 - 6909جحلا وذ 27ذ (1( 27سغأ ((17 (17

تهدف هذه احلصيلة إلى وضع حد للممارسات االنتقائية التي تعطي األولوية ملقاوالت
على حساب أخرى على مستوى قطاعات النشاط الوطني ،وداخل القطاع اخلاص ،وبني
القطاعني العام واخلاص؛
 إعداد النصوص التنظيـمية الرامية إلى تكريس اإلنصاف يف مجال املساعدات العموميةومنح اإلعانات من لدن الدولة ،حيث تستفيد قطاعات دون غيرها ومتنح لفاعلني دون
غيرهم؛
 مواصلة وتعزيز دمقرطة الولوج إلى الطلبيات العمومية يف جميع األسواق؛ إعادة النظر يف املنح االنتقائي للتحفيزات اجلبائية القطاعية؛ وضع حد لألوضاع املهمنية لكافة الفاعليني الرئيسيني الذين ظلوا يستفيدون من بنياتحتتية شيدتها الدولة ،كما هو احلال بالنسبة لكافة صناعات الشبكات كاالتصاالت
والكهرباء؛
 وضع حد حلاالت احتكار أقليات مقاوالتية يف قطاعات احملروقات واألبناك والتأميناتواإلسمنت.
 3-3اإلجراءات تجاه المقاوالت

 تعزيز مراقبة سلوك املقاوالت من خالل محاربة االتفاقات غير املشروعة ،واالستغاللالتع�سفي لوضع مهمني وحالة تبعية اقتصادية؛
 تعزيز مراقبة بنية األسواق عبر احلد من اآلثار السلبية احملتـملة املترتبة عن عملياتالتركيز االقتصادي ،وذلك بوسطة العقوبات والتحسيس؛
 محاربة جميع أشكال الريع عبر التخلي عن النظام احلالي لتفويت ومنح الرخص واالستعاضةعنه بنظام قائم على التعاقد ،وتدعيـمه بدفتر حتمالت يحدد حقوق وواجبات األطراف
املتعاقدة؛
 ترسيخ ثقافة حتمل املسؤولية االقتصادية لدى املقاوالت ،وبشراكة مع اجلمعيات واملنظماتاملهنية ،من خالل تشجيعها على إعداد مواثيق لألخالقيات.
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 4-3اإلجراءات تجاه المستهلكين

 تنظمي حملة تواصلية مكثفة وعن قرب إلخبار وحتسيس املواطنني بقضايا املنافسة؛ اتخاذ خطوات مالئمة ومناسبة للترافع لدى الفاعلني الذين يخول لهم القانون حق اإلحالةعلى مجلس املنافسة؛
 خلق دينامية داخل املجتـمع املدني حتث املستهلكني عل التنظمي الذاتي والدفاع عنمصاحلهم يف األسواق؛
 إشراك ممثلي جمعيات املستهلكني يف أنشطة املجلس (ورشات عمل وندوات وجلساتاستـماع وغيرها)؛
 تقوية قدرات املجلس يف مجال حماية املستهلكني. 5-3اإلجراءات تجاه المجاالت الترابية

 يعتبر مجلس املنافسة سلطة وطنية؛ يخول القانون للجهات واجلماعات إحالة جميع القضايا املتعلقة باملنافسة على املجلس؛ تلعب املجاالت الترابية دورا يف حتديد السوق املعنية ألن عمليات التركيز االقتصادي قدتتخذ بعدا محليا أو وطنيا أو دوليا؛
 ترخص املادة  43من القانون املتعلق بحرية األسعار واملنافسة للهيئات احلكومية املختصة،على مستوى اجلهات واجلماعات ،تسوية النزاعات ذات الطبيعة التنافسية ،والتي ال تتطلب
تسوية على الصعيد الوطني .غير أنه يتعني عليها إخبار رئيس مجلس املنافسة بجميع
القرارات املتخذة يف هذا الشأن؛
 -كما جتدر اإلشارة بأن السياسة الوطنية للمنافسة تطبق على املستوى الترابي.

 .4التحديات المطروحة على مجلس المنافسة
يواجه مجلس املنافسة ،على نحو متزايد ،على غرار جميع السلطات املكلفة باملنافسة عبر العالم،
جيال جديدا من التحديات التي أفرزتها التحوالت النوعية التي شهدتها األسواق ،من بينها ،على
وجه اخلصوص:
 نشأة وتطور جيل جديد من عمليات التركيز االقتصادي ،بقيادة مجموعات قوية عابرةللحدود الوطنية تنشط يف جميع قطاعات النشاط االقتصادي ويف جميع األسواق؛
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 التطور الهائل لرقمنة املبادالت التجارية داخل البلدان وفيـما بينها ،حيث أفضى إلى ظهورممارسات جديدة منافية للمنافسة يصعب التنبؤ بها أو ضبطها يف احلني؛
 االستخدام غير األخالقي للمعطيات الشخصية ألغراض جتارية ،السيـما من قبل الشركاتالعمالقة التي تستخدم الشبكات الرقمية ،ومنصات التجارة اإللكترونية الدولية الكبرى؛
 غياب قانون دولي منظم للمنافسة ميكن من معاجلة االختالالت الناجمة عن هذه احلقائقاجلديدة ،من خالل التنسيق بني الدول؛
 وأخيرا ،الصعوبات املتنامية التي تواجهها سلطات املنافسة الوطنية الفتية ،كما هو احلالبالنسبة ملجلسنا ،واملتعلقة باكتساب مهارات متكنها من إرساء حكامة اقتصادية حقيقية
ألبرز ممارسات املنافسة غير املشروعة ،وخصوصا االتفاقات ،والتركيزات االقتصادية،
ومعاجلة أشكال رقمية جديدة للسلوكات املنافية للمنافسة.
وقد قام املجلس ،ملواجهة هذه التحديات ،بفتح عدة أوراش مهمة تندرج يف إطار مخطط العمل
الذي أعده للفترة املمتدة بني  2019و.2023

 .5أوراش المستقبل
يحرص مجلس املنافسة على مواصلة عمله بشكل فعلي ،واملتـمثل يف ضبط املنافسة من خالل
محاربة جميع أشكال االتفاقات واالستغالل التع�سفي لوضع مهيـمن ،واالستهداف الذكي لألسواق
والقطاعات ،فضال عن التحكم يف اآلثار السلبية املترتبة عن عمليات التركيز االقتصادي ،وذلك
بفضل استراتيجيته القائمة على تعزيز قدراته وأجهزته .كما يعمل املجلس ،باملوازاة ،على فتح
مجموعة من األوراش املهيكلة.
يتعلق الورش األول بوضع مقياس وطني للمنافسة ،يستند إلى دليل مرجعي يتضمن مؤشرات
موضوعية وقابلة للقياس قصد تتبع وضعية وتطور املنافسة يف القطاعات واألسواق ذات األولوية،
ويتـماشى مع األهداف االستراتيجية للمجلس يف مجال حتسني شروط املنافسة داخل االقتصاد
الوطني.
ويعنى الورش الثاني بإجناز استطالع للرأي سنويا قصد تقيمي متثالت املنافسة لدى الفاعلني
واملؤسسات ،الذين يتـمتعون بحق اإلحالة لدى مجلس املنافسة ،والذين ينشطون داخل القطاعات
املنتجة واألسواق التي يتوفر عليها االقتصاد الوطني.
ويرتكز الورش الثالث على إحداث مرصد لليقظة االقتصادية والتنافسية والقانونية قصد متكني
املجلس من نظام معلوماتي مندمج ،تسهر على حتيينه وحتديثه مصالح املجلس املتـمثلة يف
التقرير السنوي 2019
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مديريتي التحقيقات والدراسات .كما سيعتـمد على الدراسات القطاعية والوطنية التي سيشرف
املجلس على إجنازها وتتبعها ،أو التي سيمت إجنازها يف إطار شراكات وطنية ودولية و/أو من
خالل االستعانة بخبرة خارجية ،حيث ستـمنح األولوية للجامعات ومراكز البحث الوطنية لتقدمي
خبراتها يف هذا املجال ،عالوة على اللجوء إلى كفاءات مغاربة العالم.
ويندرج الورش الرابع واألخير يف سياق مهام الدفاع والترافع الرامية إلى تعزيز ثقافة املنافسة
ببالدنا .ويعتزم املجلس ،يف هذا الصدد ،تطوير استراتيجية للتواصل بشكل مكثف وعن قرب
تستهدف املواطنني ،واملقاوالت ،واملجاالت الترابية قصد حتسيس كافة مكونات املجتـمع بأهمية
املنافسة لدعم التنـمية ببالدنا .وتروم هذه االستراتيجية متكني جميع الفاعلني والقوى احلية
الناشطة يف االقتصاد واملجتـمع من اإلملام باإلشكاليات الكبرى ذات الصلة باملنافسة احلرة
والنزيهة ،باعتبارها رافعة أساسية للحكامة االقتصادية العادلة واملسؤولة.

خالصة
منذ إعادة تفعيله من لدن صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل يف نونبر  ،2018سعى
مجلس املنافسة إلى إدراج عمله ضمن إطار التكامل بني كافة املؤسسات الدستورية الوطنية
ببالدنا ،بهدف املساهمة يف بناء منوذج تنـموي يحافظ على مصالح الدولة واملواطنني واملقاوالت
واملجاالت الترابية ،السيـما من خالل وضع الرأسمال البشري يف قلب السياسات العمومية
للمنافسة.
وعالوة على األسباب التي حددتها عدة مؤسسات وطنية ودولية (املجلس االقتصادي واالجتـماعي
والبيئي ،وبنك املغرب ،واملندوبية السامية للتخطيط ،ومجموعة البنك الدولي ،)... ،فإن هذا
اخليار يعبر عن قناعتنا الراسخة ببلوغ النـموذج التنـموي احلالي حدوده ،وذلك راجع أساسا إلى
أربعة أسباب:
 تنتج بالدنا الثروة ،لكن يمت توزيعها بشكل غير عادل على املستوى االجتـماعي والترابيوعلى مستوى النوع؛
 تنتج بالدنا القيـمة ،لكن بشكل يفضي إلى اإلفراط يف استغالل واستنزاف مواردها الطبيعية؛ تطوير بالدنا وتوسيعها لنطاق رأسمالها املنتج وبنياتها التحتية األساسية ،ولكن دون تثمنيكاف وموازي لرأسمالها الالمادي؛
 بلورة بالدنا الستراتيجيات متعددة ،لكنها ال تعتـمد كثيرا على املجاالت الترابية واجلماعات،أي على حتقيق التنـمية من القاعدة ،وبشكل ميكن املواطنني من متلك برامج التنـمية املوجهة
إليهم حتى يصبحوا الفاعلني واملستفيدين املباشرين من ثمارها.
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وعلى ضوء هذه احلقائق ،يشكل إرساء دعائم منظومة وطنية قوية للمنافسة ،تلعب دورها بالشكل
الكامل ،أهمية كبيرة يف سياق دعم جهود بناء النـموذج التنـموي اجلديد.
كما أن احلكامة االقتصادية والعادلة تعتبر إحدى الركائز األساسية لترجمة هذا النـموذج التنـموي
على أرض الواقع.
زيادة على ذلك ،ومن خالل مواصلة العمل الرامي إلى احلفاظ على القدرة الشرائية للمواطنني،
وحماية الفئات الهشة يف األسواق ،وضمان تكافؤ الفرص بني اجلميع من مستهلكني ،ومقاوالت،
وجماعات ترابية ،إزاء الفعل االقتصادي ،يتعني وضع هذه احلكامة االقتصادية املسؤولة يف
قلب األهداف االستراتيجية للنـموذج التنـموي اجلديد ،ملا لها من آثار أكيدة على حتقيق العدالة
االجتـماعية.

التقرير السنوي 2019
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نصوص خاصة
قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  1796.20صادرفي  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Droit économie et gestion
– Diplôme de master droit, économie, gestion, mention :
droit de la santé, préparé et délivré au siège de l’Université
de Bordeaux - France - le 23 octobre 2018,
مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية مسلك  :القانون
الخاص املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
بمكناس.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  1797.20صادرفي  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Finance et gestion
– Diplôme/grade de master de l’Université Paris-Dauphine
(PSL research university), mention : finance, spécialité :
recherche en finance - gestion, préparé et délivré au siège
 )de l’Université Paris-Dauphine (PSL research UniversityParis - France, le 19 novembre 2012, assorti de la licence
gestion, économie, droit et sciences de la société dans
le domaine gestion, économie, droit, et sciences de la
société mention : sciences de gestion, préparée et délivrée
au siège de l’Université Paris-Dauphine - France - au titre
de l’année universitaire 2007-2008,
وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  1798.20صادرفي  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  1799.20صادرفي  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17يونيو ،2020
قرر ما يلي :

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Gestion

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Diplomatie et relations
: internationales

– Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention :
sciences du management, spécialité : sciences de gestion,
à finalité recherche, préparé et délivré au siège de
l’Université de Brest - France - le 15 novembre 2017,

– Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention :
administration publique, parcours diplomatie et relations
internationales, préparé et délivré au siège de l’Université
de Brest-France - le 27 janvier 2020,

مشفوعة بدبلوم املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير تخصص :
التسيير اختيار  :التسيير املالي واملحاسباتي املسلم من املدرسة
الوطنية  للتجارة  والتسيير  بالقنيطرة.

مشفوعة بدبلوم مدرسة إدارة األعمال مسلك  :البرنامج الدولي
في التدبير املسلم من مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة الدولية
للرباط.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  1800.20صادرفي  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  1801.20صادرفي  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17يونيو ،2020
قرر ما يلي :

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Administration publique
– Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention :
administration publique, parcours sureté, urgence,
sécurité, préparé et délivré au siège de l’Université de
Brest - France - le 27 janvier 2020,
مشفوعة بدبلوم مدرسة إدارة األعمال مسلك  :البرنامج الدولي
في التدبير املسلم من مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة الدولية
للرباط.

تقب ــل ملع ــادلـ ــة املاستر املتخصص ،الشهـ ــادة الت ــاليـ ــة ف ــي Droit,
: économie et gestion
– Diplôme de master droit, économie, gestion à finalité
professionnelle, mention : sciences du management,
spécialité : marketing des services, préparé et délivré
au siège de l’Université de Brest-Rennes - France - le
10 janvier 2011, assorti de la licence d’études fondamentales,
filière : sciences économiques et gestion option : économie
et gestion, délivrée par la faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales, Ain Chock - Casablanca.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  1802.20صادرفي  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  1803.20صادرفي  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17يونيو ،2020
قرر ما يلي :

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في : Sciences de gestion

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Droit, économie et gestion
– Diplôme de master droit, économie, gestion à finalité
recherche, mention : sciences du management, spécialité :
sciences de gestion, préparé et délivré au siège de
l’Université de Brest-Rennes - 13 mars 2012, assorti
de la licence d’études fondamentales, filière : sciences
économiques et gestion option : économie et gestion,
délivrée par la faculté des sciences juridiques, économiques
et sociales, Ain Chock - Casablanca.

– Diplôme de doctorat en sciences de gestion, préparé
et délivré au siège de l’Université de Brest - France - le
25 janvier 2019, assorti du diplôme de master droit,
économie, gestion, à finalité recherche, mention :
sciences du management, spécialité : sciences de gestion,
préparé et délivré au siège de la même université - le
13 mars 2012 et de la licence d’études fondamentales,
filière : sciences économiques et gestion option : économie
et gestion, délivrée par la faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales, Ain Chock - Casablanca.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  1804.20صادرفي  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  1805.20صادرفي  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Droit, sciences politiques et sociales

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Droit privé

– Diplôme de licence droit, sciences politiques et sociales,
mention : droit, préparé et délivré au siège de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Paris - France - le 8 octobre
2013,

– Maîtrise droit, science politique, mention : droit privé
préparée et délivrée au siège de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne - Paris - France - le 11 septembre 2014,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

