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تعریف واضح  بخصوص بعض اإلشكاالت المترتبة عن غیاب    الموضوع:
حسن أبوعبد المجید، نائب رئیس    - ھوم المنافسة في التشریع المغربي  لمف

 مجلس المنافسة بالمملكة المغربیة.
 

أود في البدایة التقدم بالشكر الجزیل إلى السیدات والسادة منظمي ھذا اللقاء العلمي المتمیز كما  
خصائیین  یة المناظرة المرئیة رفقة زمالء أوأنا متواجد ولو عبر تقن   غبطتي أرید التعبیر عن  

ھم خالل منتدى المنافسة األول في ینایر  كان لي شرف التعرف على بعض  في مجال المنافسة
 بیروت بلبنان الشقیق.في  2020

 مقدمة: 

سأحاول أیتھا السیدات أیھا السادة األفاضل تسلیط الضوء على إحدى اإلشكاالت التي أفرزھا  
واضح   تعریف  في عدم وجود  والمتمثل  المنافسة  في مجال  الجدید  المغربي  بالتشریع  العمل 

 المنافسة.لمصطلح 

 تمحور حدیثي حول النقط اآلتیة: سی 

 اإلطار العام للموضوع؛  −
 تجلیات إشكالیة غیاب تعریف واضح للمنافسة؛  −
 یرمي إلى تخطي آثار غیاب تعریف واضح للمنافسة. تقدیم اقتراح  −

 اإلطار العام للموضوع: -1

المغربي، في   المنافسة  الجدیدة، منذ انطالق أشغالھ، منذ دجنبر  یعرف مجلس  ، 2018حلتھ 
تتمتع   باألساس على خمسة  كھیأة دستوریة  في عملھ  نشاطا دؤوبا، معتمدا  تقریریة،  بسلطة 

 نصوص قانونیة: 

 )؛ 1( 2011یولیو   30دستور  −
 )؛ 2( المتعلق بحریة األسعار والمنافسة 104.12القانون رقم  −

 
 

 

الجریدة الرسمیة    -  نص الدستور  بتنفیذ  1432من شعبان    27صادر في    1.11.91) ظھیر شریف رقم 1( 
 . 2011/ 07/ 30مكرر بتاریخ   5964عدد 

القانون رقم   بتنفیذ )  2014یونیو    30(  1435رمضان    2صادر في    1.14.116ھیر شریف رقم  ) ظ2(
  1435من رمضان    26بتاریخ   6276الجریدة الرسمیة عدد    -المتعلق بحریة األسعار والمنافسة    104.12

 ). 2014یولیو    24(
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 )3( 104.12المرسوم التطبیقي لقانون  −
 ) 4المنظم لمجلس المنافسة ( 20.13القانون رقم  −
 )5( 20.13والمرسوم التطبیقي لقانون  −

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  104.12) بتطبیق القانون رقم  2014(فاتح دجنبر   1436صفر   8صادر في  2.14.652) مرسوم رقم  3(
دجنبر   4(   1436من صفر    11بتاریخ    6314الجریدة الرسمیة عدد    –المتعلق بحریة األسعار والمنافسة  

2014  ( 
  20.13نون رقم  القا  بتنفیذ )  2014یونیو    30(   1435صادر في رمضان    1.14.117) ظھیر شریف رقم  4(

 . المتعلق بمجلس المنافسة
القانون رقم  2015یونیو    4(  1436من شعبان     16صادر في    2.15.109سوم رقم  ) مر5( بتطبیق    (

 المتعلق بمجلس المنافسة. 20.13
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في الباب الثاني عشر الذي یحمل عنوان "الحكامة    2011ورد ذكر مجلس المنافسة في دستور  
 الذي صیغ كاآلتي:  166في الفصل ، الجدیدة"

مستقلة، مكلفة في إطار تنظیم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافیة ة ھیأمجلس المنافسة " 
في   المنافسة  وضعیة  وضبط  تحلیل  خالل  من  خاصة  االقتصادیة،  العالقات  في  واإلنصاف 

وعمل المشروعة  غیر  التجاریة  والممارسات  لھا  المنافیة  الممارسات  ومراقبة  یات  األسواق، 
 التركیز االقتصادي واالحتكار" 

القانون   المادة    20.13وخول  من  األولى  الفقرة  في  تقریریة  سلطة  جاءت  2المجلس  التي   ،
محاربة      كاآلتي میدان  في  تقریریة  بسلطة  المجلس  یتمتع   " لقواعد :  المنافیة  الممارسات 

معرفة   ھي  كما  االقتصادي  التركیز  عملیات  ومراقبة  بحریة  المنافسة  المتعلق  القانون  في 
 األسعار والمنافسة". 

من التذكیر باإلطار والظروف التي  وال بد ھنا، نظرا ألھمیة ذلك بالنسبة للموضوع المطروح،  
لتطبیقیین إذ تمت صیاغتھما في إطار ومرسومیھما ا 20.13و  104.12عرفت بلورة قانوني 

 .2008الوضع المتقدم للمغرب مع اإلتحاد األوروبي سنة تفعیل 

 2009خطة عمل وضعت سنة  لقد استفاد واضعو النصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة من  
  التوأمة بین األمانة العامة للحكومة من قبل األمانة العامة للحكومة المغربیة في إطار مشروع  

إسبانیا (  و  اإلتحاد األوروبي فرنسا  العضوین في  الدولتین  یندرج ھذا  )  6ونظیرتھا في  كما 
العمل ضمن خطة العمل المشتركة بین المغرب و اإلتحاد األوروبي الرامیة إلى عدم المغرب  

 ). 7في مجال السیاسة التنافسیة (

  

 

 

 
 

 
المملكة  6( بین  القانوني  التقارب  الطبعة األولى    -المطبعة الرسمیة  –وروبي  المغربیة واإلتحاد األ) دلیل 

2015. 
)7 (Plan d’action UE/ Maroc – UE-MA 2702/05 

fr.pdf-plan-action-emp-https://wwfem.awsassets.panda,org/downloads/morocco 

ویمكن ألي مھتم بشأن الصیاغة القانونیة الوقوف على التشابھ الكبیر بین النصوص المغربیة  
 ) 8بالمنافسة والنصوص المقابلة لھا في التشریع الفرنسي ( المتعلقة

https://wwfem.awsassets.panda,org/downloads/morocco-emp-action-plan-fr.pdf
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المغرب   في  المنافسة  قوانین  بھا  وضعت  التي  الكیفیة  على  االطالع  باألسلوب  احتذاء  بعد 
تعریف واضح لمصطلح  والمدرسة الفرنسیة في ھذا المجال نقترح رصد تجلیات اشكالیة غیاب  

 المنافسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)8 (Ordonnance N° 86-.1243 DU 1/12/1986 Relative à la liberté des prix et de la 
concurrence 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEX000006069351/ 
Décret N°86.1309 DU 29/12/1986 fixant les conditions d’application de 

l’ordonnance N°86.1243 
17/-05-https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT00000882067 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEX000006069351/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT00000882067-05-17/
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 :لمنافسةلمصطلح ا تجلیات إشكالیة غیاب تعریف واضح -2

أظ لقانوني  لقد  الفعلي  التنزیل  مفھوم   20.13و    104.12ھر  بخصوص  االشكاالت    بعض 
بنتاج مجلس المنافسة المغربي خالل الفترة  المنافسة وھو األمر الذي استرعى انتباھي كمھتم  

أفرزتھ  وھي فترة، على قصرھا غنیة للغایة بما    2021ومابین    2018دجنبر    18الممتدة ما بین  
 من استنتاجات ودروس. 

فإذا بات من المتفق علیھ عموما اعتبار المنافسة عملیة منازلة اقتصادیة بین منتجي أو مقدمي  
منتوجات وخدمات بنفس المواصفات أو بمواصفات متقاربة قابلة لالستبدال في نفس السوق  

إلى مج فإن عددا   یتوجھون  االقتصادیین  الفاعلین  المنافس كبیرا من  فوزھم    تعذرة عقب  لس 
معینة،   عمومیة  مقاو بصفقة  مخاصمة  عوض  عمومیة  مؤسسة  أو  إدارة  أو  مخاصمین  لة 

یأخذونھا قد  لھم  منافسة  بممارسات    مقاوالت  قیامھا  المنافسة كما ھو  على  قواعد  تتنافى مع 
 . 104.12منصوص علیھا في قانون 

ویكتسب ھذا اإلشكال أھمیة خاصة حینما نعلم مثال بأن الصفقات العمومیة تشكل نصف عدد  
 . 2019اإلحاالت التنازعیة المسجلة خالال سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  حسب القطاعات.  التنازعیة   ) توزیع اإلحاالت 9(
 .61صفحة   2019التقریر السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة  



6 
 

تمنح للمقاوالت الحق في إحالة كل الممارسات    20.13من قانون    3أنھ ونظرا لكون المادة  غیر  
المجلس   الشكل ویباشر  الطلب من حیث  یتم قبول  المجلس فقد  المنافسة على  لقواعد  المنافیة 

 ول الطلب لعدم االختصاص. معالجة الملف لتنتھي المسطرة بعدم قب

 فكیف یمكن إذا تخطي اآلثار السلبیة المترتبة عن غیاب تعریف واضح للمنافسة؟

 تقدیم اقتراح یرمي إلى تخطي آثار غیاب تعریف واضح للمنافسة: -3

لتخطي اآلثار السلبیة المترتبة عن غیاب تعریف واضح لمصطلح المنافسة نقترح األخذ بالمنھج  
المغربي ومنذ    األنجلوسكصوني   المشرع  القانونیة والذي مشى علیھ  النصوص  في صیاغة 

فائدة في وضع رھن   تبین أن ھناك  قائمة من المصطلحات  زمن طویل والمتمثل في حصر 
یسر على المرتفقین  إشارة القارئ تعاریف لھا وفي مقدمتھا مصطلح المنافسة، األمر الذي سی 

ي ھذا األخیر عن معالجة ملفات عدیدة یعرف مآلھا یوم التوصل  استیعاب دور المجلس ویغن 
 بھا. 

 

 وشكرا للجمیع على حسن اإلصغاء 
 سالم. وال                                                 

 


