
بالممل�ة المغ���ةمنافسةتنظ�م ال



ات ي المغربالسوق اقتصاد ف�ت
وتنظ�مه �ف

:االستقاللمنذوتنظیمهالسوقتاريخفيمھمةرئیسیةفتراتثالث
:الثمانینیاتأوائلإلى1956عاممن

الدولةسیاسيالتدخلمعولكنالسوقاقتصاداختیار
:التسعینیاتنھايةحتى1983عاممن

.االقتصادفيللدولةالمباشرالتدخلتقلیصمعالحراللیبرالياالقتصادعلىاالنفتاحتم
:الیومإلىوالعشرينالحاديالقرنمناألولالعقدأوائلمن

السوقوتنظیماالقتصادياالنفتاحتأصیل
المنافسةقواعدتنفیذ

 على أنه 15المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والذي نص في مادته 06/99صدر القانون رقم 1999عام خالل
.يحدث مجلس للمنافسة يكون له طابع استشاري ألجل إبداء اآلراء أو تقديم االستشارات أو التوصیات

 وره نص على تفعیل دور مجلس المنافسة لیصبح ھذا األخیر سلطة تقريرية إلى جاني د2011بعد صدور دستور
.االستشاري



اإلطار القانوني للمنافسة بالمملكة المغربیة

والتنافسالمقاولةو المبادرةح��ةالدولةتضمن":35المادة►
."الحر

ي مكلفةمستقلة،ه�أةالمنافسةمجلس":166المادة►
نظ�متإطار �ف

وعةحرةمنافسة ي واإلنصافالشفاف�ةبضمانوم�ش
قاتالعال�ف

ي ةالمنافسوضع�ةوضبطتحل�لخاللمنخاصةاالقتصاد�ة،
�ف

غ�ي �ةالتجار والممارساتلها المناف�ةالممارساتومراقبةاألسواق،
وعة ف وعمل�اتالم�ش ك�ي "واالحتكاراالقتصاديال�ت

الحروالتنافسوالمقاولة،المبادرةحریةالدولةتضمن►

دستور المملكة

�فالظه�ي ► 2014يونيو30المؤرخ116-14-1رقمال�ش
ألسعارابح��ةالخاص104.12رقمالقانونب�صدار 

.لتطب�قهالصادر 652-14-2رقموالمرسوموالمنافسة

�فالظه�ي ► 2014يونيو30المؤرخ117-14-1رقمال�ش
المنافسةبمجلسالمتعلق20.13رقمالقانونب�صدار 

.لتطب�قهالصادر 109-15-2رقموالمرسوم

التشریعات الحالیة

ي 
البعد االقتصادي: تع��ز ال�فاءة االقتصاد�ة•:الهدف النهائئ

البعد االجتما�ي : رفاه�ة المستهلك•



والھیئات التداولیةالمنافسةمجلس تشكیل 

، �ضم المجلسالمنافسةباإلضافة إ� رئ�س مجلس 
:عضوا 12

؛لرئ�سلنائبانالقضاةمنعضوان►
ي كفاءتهمإ�بالنظر اخت�ارهميتمأعضاءأر�عة►

الم�دان�ف
؛لرئ�سلنائبأحدهم،المنافسةأواالقتصادي

ي كفاءتهماإ�بالنظر اخت�ارهمايتمعضوان►
جالالم�ف

ي 
؛لرئ�سلنائبأحدهما ،القانويف

ي �شاطهمزاولواأنلهمسبقأويزاولونأعضاءثالثة►
�ف

؛الخدماتأو التوز�ــــعأو اإلنتاجقطاعات
ي ل�فاءتهبالنظر اخت�ارەيتمعضو►

.المستهلكةحما�م�دان�ف

�حدد الرئ�س عدد وتأل�ف الفروع و�لحاق األعضاء 
,بكل ف�ع

كنه يرأسها الرئ�س الذي �م. �ضم كل ف�ع ثالثة أعضاء
:تف��ض نائب رئ�س واحد

ف وهيئاتاالتفاقاتف�ع► .القطاع�ةالتقنني
اقتصاد�ة؛ةتبع�أواله�منةأوضاعباستغاللالمكلفالف�ع►
كزاتعنالمسؤولالقسم► ؛االقتصاد�ةال�ت
�ةالعموموالطلب�اتدولةالبمساعداتالمكلفالف�ع►

.االستشار�ةوالمهام
.السنويالتق��رب�عدادالمكلفالف�ع►

باإلضافة إ� الرئ�س ، تضم اللجنة
:نواب للرئ�س 4الدائمة 

.القضاةمنانعضو ►

.)الرئ�سنائب(واحدعضو ►

.)الرئ�سنائب(واحدعضو ►

جلسة العامةالاللجنة الدائمة الفروع

ي �جتمعأن للمجلس �مكن 
ي لجنة أو ، جلسة عامة�ف

)13-20من القانون 14المادة (. فروعدائمة ، أو �ف

ها مقرر عام �ساعدە مقررون عامون مساعدون .يتوفر المجلس ع� مصالح للتحقيق والبحث �س�ي
واعد قة لوتقوم هذە المصالح بالتحق�قات واألبحاث الالزمة لتطبيق أحكام القانون المتعلق بح��ة األسعار والمنافسة ف�ما �خص الممارسات المناف�

ي القانون المذكور
وط المتعلقة باألبحاث المنصوص عليها �ف ف االقتصادي وفق ال�ش ك�ي المنافسة ومراقبة عمل�ات ال�ت

)13-20من القانون 16المادة (. 

اح من السلطة الحكوم�ة المختصة  ف بمرسوم يتخذ باق�ت .تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة �عني
ي جدول أعمال اجتماعاته

�ح�ف مندوب الحكومة جلسات المجلس بصفة استشار�ة وله أن �طلب تقي�د مسألة �ف



المنافسةقانون تطبیق نطاق 

ف األشخاصجميعع� أو الذاتيني
ف  غ�ي مأمتوف��نأ�انوا سواءاالعتبار�ني

رببالمغمؤسساتأو مقر ع�متوف��ن
أو عمل�اتهمغرض�كونما بمجرد 

ي المنافسةت�فاتهم
أو مغ���ةالالسوق�ف

ي 
أن�مكنأو السوقهذەمنمهمجزء�ف

تب .سةالمنافهذەع�أثر عليها ي�ت

والتوز�ــــعاإلنتاجأعمالجميعع�
ي تلكفيها بما والخدمات، بها تقوماليت

ام،العللقانونخاضعةاعتبار�ةأشخاص
ف تت�فعندما  ف كفاعلني ول�ساقتصاديني

لعامةاالسلطةلصالح�اتممارستها أثناء
.العامالمرفقلمهامأو 



مھام واختصاصات مجلس المنافسة
سلطة اتخاذ القرار

واءسلمنافسةاقواعد لف�ةالمناالممارسات►
.تنازع�ةإحالةع�بناءأو منهبمبادرة
.االتفاقات►
.اله�منةأوضاعاستغالل►

للغا�ةالمنخفضةالتسع�ي ممارسات►

كزات ► .االقتصاد�ةال�ت

االستشاریةالمھام

دراسات بشأن المناخ كما یكلف المجلس بإصدار 
العام للمنافسة قطاعیا ووطنیا

ي ►
المنافسةبمتعلقةمسألةأي�ف

ي مسألة من شأنها ►
�ي تط��ر س�ف

التنافس�ةاألسواق 

�ع�ةالنصوصمشار�ــــع► التنظ�م�ةأو الت�ش
:المتعلقة

.قسو إ�الدخولأو مهنةممارسةع�كم�ةقيود فرض•
ي أخرىخاصةأو استئثار�ةحقوقأو احتكاراتإقامة•

�ف
اب ي ال�ت ي أو المغريب

.منهمهمجزء�ف
وطأو بأسعار يتعلقف�ما موحدةممارساتفرض• البيع�ش
اب�ةالجماعاتأو الدولةمنإعاناتمنح• �ــــعللتوفقا ال�ت �ش

.بهاالمتعلق



رسم تخطیطي مبسط إلجراءات التعلیمات

إ�اإلحالةتكونأن�جب
الممارسات�شأنالمجلس
لمنافسةالقواعد المناف�ة
الشكلح�ثمنمقبولة

تكونوأنوالمضمون
ق�مةذاتبعنا�مدعومة

و3المادتان(.كاف�ةإثبات�ة
-20عددالقانونمن4

13(.

تیةاذاإلحالة الأو اإلحالة  تحقیق اإلخطار 
بالمؤاخذات

تقریر إنشاء 
التعلیمات

إخطار 
األطراف 
بالتقریر

منالتحق�قاتإجراءيتم
ةالتابعالتحقيقأجهزةقبل

مقرر�نمنالمكونةللمجلس
ف  تكونأن�مكن.محلفني
وتتطلبثق�لةأو �س�طة
أو األش�اءمصادرة

المراقبةتحتالمستندات
الخامسالعنوان(.القضائ�ة

)12-104رقمالقانونمن

األطرافإخطار يتمعندما 
لديهمفإن،مؤاخذاتبال

ة لتقد�مشه��نف�ت
.األمرلزمإذا ،مالحظاتهم

االستفادة�مكنهمكما
اضعدممسطرة ع�االع�ت

من29المادة(.المؤاخذات
.)12-104عددالقانون

ع�التق��ر �حتويأن�جب
وعند ،بالوقائعب�ان

االنتها�ات،االقتضاء
المعلوماتوكذلكالمذكورة
ي والوثائق ها علي�عتمد اليت

.األطرافومالحظاتالمقرر 
عددالقانونمن29المادة(

104-12(.

المعن�ةاألطرافع��جب
ي مالحظاتهمتقد�م

�ف
تار�ــــخمنشه��نغضون
منح�جوز .التق��راستالم

ف شهر مهلة للطرفني
و�عداد الملفالستشارة

30و29مادة(.مالحظاتهم
.)12-104عددالقانونمن

مجلس عقد اجتماع 
اإلدارة

المنافسةمجلساجتماعات
�جوز .علن�ةل�ست

وا أنلألطراف وأن�ح�ف
إ�االستماع�طلبوا 

العامللمقرر �جوز .المجلس
إبداءالعامالمقرر نائبأو 

المادة(.شف��ةمالحظات
-104عددالقانونمن33

12(.



العقوبات

رقممبلغمن%10:األق�المبلغ
،أو العال�ي األع�المعامالت ي الوطيف

ي للمنشآتبالنسبة شاط�لها ل�ساليت
، والمنجز الرسوماحتسابدوندو�ي
المحاسب�ةالسنواتإحدىخالل

ي السنةمنذ المختتمة ي لكتسبقتاليت اليت
.بالممارساتالق�امخاللها تم

المال�ةالغرامات 
ي حـــدود 

مـــن متوســـط رقـــم األعمـــال اليـــو�ي دون احتســـاب الرســـوم، عـــن كـــل يـــوم تـــأخ�ي % 5غرامـــة تهد�د�ـــة �ف
:ابتداء من التار�ــــخ الذي �حددە من أجل إجبارهم 

وط عــ� تنف�ــذ قــرار ألــزمهم بوضــع حــد لممارســات مناف�ــة لقواعــد المنافســة أو تنف�ــذ قــرار فــرض-1 علــيهم �ش
ام قرار جعل أحد التعهدات إجبار�ا عمال بالمادة  أعالە ؛36خاصة أو اح�ت

ام التداب�ي المتخذة تطب�قا للمادة -2 . أعالە35ع� اح�ت
ف االعتبـــار عــــ� أســـاس حســــابات المنشــــأة المتعلقـــة بالســــنة ا لمحاســــب�ة و�حتســـب رقــــم األعمـــال المــــأخوذ بعــــني

ي تار�ــــخ القرار
ة المختتمة �ف .األخ�ي

ي شكل رقم معامالت، فإن الغرامة التهد�د�ة
ي ل�س لها �شاط �ف ي مبلغ أق�ـ و�النسبة إ� الهيئات اليت

تحدد �ف
,درهم يوم�ا) 5000(قدرە خمسة أالف 

و�ذا لم �كن المخالف منشأة، فإن المبلغ 
ف  األق� للعق��ة هو أر�عة ماليني

درهم) 4.000.000(

القرارات��ش 
ي أو بكاملها الف�علهذا تطب�قا المتخذةالقرارات��ش 

أ��ث أو بواحدةمستخرجات�ف
اتأو القانون�ةاإلعالنات��ش لها المخولةالجرائد من ي الن�ش و�تعل�قها ها �عيناليت
ي 
ي األما�ن�ف �حددهااليت



للعقوباتحلول بديلة

غة إذا لم تعارض إحدى الهيئات أو المنشآت صحة المؤاخذات المبل
.صفإليها ، �قلص المبلغ األق� للعق��ة المحكوم بها إ� الن

ي عندما تتعهد المنشأة أو اله�أة عالوة ع� ذلك بتغي�ي ت� 
فاتها �ف

ح ع� المجلس أخذ ذل ك أ�ضا المستقبل، �جوز للمقرر العام أن �ق�ت
ف االعتبار عند تحد�د مبلغ العق��ة بعني

ي أو ك�ي إعفاءمنح�جوز 
قامتة،ه�أأو لمنشأةالمال�ةالعق��اتمنجزيئ

هذا من6المادةمقتض�اتبموجبمحظورةبممارسةأخرىأطرافمع
ي ساهمتإذا القانون،

رتكبيها،موتحد�د المحظورةالممارسةوق�عإثبات�ف
.قبلمناإلدارةأو المنافسةلمجلستتوفر لممعلوماتتقد�مخاللمن

)41المادة (

)37المادة (



التركیزات االقتصادية
)11المادة (

ف  :تنجز عمل�ة ترك�ي

قلةمستكانتمنشآتعدةأو منشأتانتندمجحينما 
.سابقا

2

1

3

ةمنشأيراقبونأشخاص،عدةأو شخص�قومحينما 
غ�ي أو مبا�ش �شكلالمراقبة،بتو�ي األقل،ع�واحدة
، ع�أو منها جزءأو أخرىمنشأةمجم�عع�مبا�ش
بواسطةسواءمنها،أجزاءأو أخرىمنشآتمجم�ع

ي المساهمة
اءأو المالرأس�ف بواسطةأو األصول�ش

ها أو عقد  .الوسائلمنغ�ي
�ي غأو مبا�ش �شكلمنشآت،عدةأو منشأةتقومعندما 

، جزءأو أخرىمنشأةمجم�عع�المراقبةبتو�ي مبا�ش
سواءمنها،أجزاءأو أخرىمنشآتمجم�عع�أو منها 

ي المساهمةبواسطة
اءأو المالرأس�ف أو األصول�ش

ها أو عقد بواسطة .الوسائلمنغ�ي
ا �شكل ف ي ترك�ي

كةممنشأةإحداثالمادة،هذەمفهوم�ف ش�ت
.قلمستاقتصاديك�انمهامبكافةدائم�شكلتقوم



التركیزاتأشكال

أشــــركة

بشــــركة

تشــــركة
50% 50%

أشــــركة

بشــــركة

دشــــركة
50% 50%

تشــــركة

بشــــركة

أشــــركة
50% 50%

بعد قبل

كة إحداث منشأة مش�ت

المرور من المراقبة الح��ة 
كة إ� المراقبة المش�ت

كة المرور من المراقبة المش�ت
إ� المراقبة الح��ة 

كة تغي�ي المراقبة المش�ت

بشــــركةادماج بأشــــركةأشــــركة

تشــــركة أشــــركة

أشــــركة

أشــــركة
100%

تشــــركة

بشــــركة

أشــــركة
50% 50%

تشــــركة

بشــــركة

أشــــركة
50% 50%

بشــــركة
100%

أشــــركة



المبلغة عنھامجموعة العملیات 

العمل�ة

حقوق / اقتناء رأسمال 
حق النقض/ التص��ت 

�خول المراقبة 

�منح العقد المراقبة ع� 
اإلدارة والموارد إذا كان 

مثل إدارة (ط��ل األمد 
)عقود اإل�جار

اقتناء مجموعة من 
األصول  دون احتساب 

الرسوم

إحداث منشأة مشتركة

اندماج 



الغیر المبلغةالتركیزات

ونبداألصولع�االستحواذ 
معامالترقم

كة غ�ي �شطة منشأة مش�ت

�ةإعادة اله�كلة الداخل

االستحواذ بدون 
تغي�ي المراقبة

30/01/2019بتار�ــــخ 2019/ق/01قرار رقم 
إعادة اله�كلة الداخل�ة غ�ي المبلغة

كة العمران ◄ كة العمران مكناس ��ش ادماج �ش
فاس

كات من قب◄ ل تحد�د مهام وأول��ات هذە ال�ش
مجموعة العمران

ف بال�امل من قب◄ كتني ل امتالك رأس مال ال�ش
المجموعة األم

كات التابعة ال تتمتع باالستقال◄ ل�ةال�ش



الحد الموجب إلجبارية التبلیغ

عنقلتال مجمعةسوقبحصةالطرفانيتمتع
ي 40٪

.المغرب�ف

نعیزیدتراكميمبیعاتحجمالشركاتتحقیق
.العالممستوىعلىدرھمملیون750

كتان ت��د ةفرد�مب�عاتتحققاناألقلع��ش
ي درهممليون250عن

.المغرب�ف

وط التبليغ إجباري إذا تحققت أحد هذە ال�ش



اإلجرائيالتقويم

عدم وجود إجراء للتبليغ
المسبق ول�ن من الممكن
ة إجراء اتصاالت غ�ي رسم�

ي 
مع المجلس، ال س�ما �ف

حالة الشك �شأن طب�عة
التبليغ

استكمال التبلیغتبلیغ مسبق؟
الملف

المرحلة 
األولى

المرحلة 
الثانیة

اال�داع الرس�ي 

ال يتم احتساب الموعد 
الفع�ي للتحق�قات

!
الحصول ع� تتمة الملف 

ا ب ي غضون شهر تق��ب�
عد �ف

اإل�داع الرس�ي 

ا  60 يوم�
ي حالة تقد�20+ 

ا �ف م يوم�
امات ف ال�ت

ا 90 يوم�
ي حالة تقد�م 30+ 

ا �ف يوم�
امات ف ال�ت

مناقشات مع المقرر، طلب 
معلومات إضاف�ة



المالیةالغرامات 

االتفاقیات الھیمنةاستخدام 
التركیزات

ي المغرب 5≤ •
كة(٪ من حجم األعمال �ف )�ش

ف 5≤ • )شخص طب��ي (درهم ماليني

أق� العق��ات



2021الصادرة عن المجلس في عام القرارات واآلراء 

ن�ع الملفات عدد الملفات

ي صادرة قرارت
ف �ت ك�ي االقتصاديملفات تبليغ عمل�ات ال�ت 121

ي القرارات 
التنازع�ةاإلحاالت الصادرة �ف 16

آراء 4

مجم�ع 141

ي عام تفص�ل 
)بالنسبة المئ��ة(2021القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة �ف

لـالتف��ضطلب
كز االقتصادي  )٪84.6(ال�ت

ي القرارات 
)٪11.2(المسائل الخالف�ة الصادرة �ف

)٪4.2(الرأيإبداءطلب



التي يصدرھا المجلساآلراء 

حـولالنـوابمجلـسلرئ�ـسطلـبع�بنـاءبالمغـرب،المدر�ي التعل�ـمبقطـاعالمنافسـةبوضع�ـةالمتعلـقالمنافســــةمجــــلسرأي
الخصو�ي التعل�ممؤسساتبالمنافسـةقـــواعد 

الفرزتباراتاخأسعار تحد�د �شأناإلداريواإلصالحوالمال�ةاالقتصاد وز�ر منالرأيإبداءطلببخصوصالمنافسةمجلسرأي
Covid-19.

اممـدىدراسـةحـولالمنافســــةمجــــلسرأي ي اح�ت مشـروعةوالالحـرةالمنافسـةلقواعـد بالمغـربالمائـدةز�ـوتومسـتورديمنت�ب
ي المادةهـذەب�ـعأسـعار شـهدتهالـذياالرتفـاعإثـر ع�

الوطن�ةالسوق�ف

قانـون رقـم بعـد إنتاجـه بالمغـرب، و�تغي�ي الالغـازالطب��ي المتعلـق بقطـاع 17.94رأي مجــــلس المنافســــة حـول مشـروع القانـون رقـم 
.ال�ه��اءالمتعلـق بضبـط قطاع 15.48

A 
/ 

3/
21

A 
/ 

4/
21

A 
/ 

2/
21

A 
/ 

1/
21



التي يصدرھا المجلساآلراء 

وع�شأنالمنافسةمجلسرأي أحكاموسنالتجارةبمدونةالمتعلق15.95رقمالقانونوتتم�مبتغي�ي 69.21رقمالقانونم�ش
ەوقعكما األداء،بآجالخاصة .وتتم�مهتغي�ي

اممدىحولبرأيإلدالءالمبادرةباتخاذ المتعلقالمنافسةمجلسرأي للنقلالمفوضالتدب�ي مستوىع�المنافسةقواعد اح�ت
يالعمو�ي  ف والرابطالح�ف الحافالتبواسطةالمدنبني

ي ال�ب�ي االرتفاعحولالمنافسةمجلسرأي
ي األول�ةوالمواد الخامالمواد أسعار �ف

التناف�ي الس�ي �عوتداع�اتهالعالم�ة،السوق�ف
�نالغازوال(المحروقاتحالةالوطن�ة،لألسواق ف  A)والب�ف

/ 
3/
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على حسن إصغائكمشكرا 
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