
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة السيدة نادية فتاح 

 وزيرة االقتصاد والمالية 

 

 المغير والمتمم   41.21حول تقديم مشروع قانون رقم 

 المتعلق بمجلس المنافسة 20.13للقانون رقم 

 

 المستشارينالجلسة العامة التشريعية بمجلس 

 2022 نونبر يوم الثالثاء فاتح

*-*-*-* 

 
  

 

 

 



 بســـــــم هللا الرحمـــــــــان الرحيـــــــــم 

 

 

 السيد الرئيس المحترم،

 المحترمون،المستشارون السيدات والسادة 

 

 

لتقديم مشروع قانون رقم    ،يشرفني أن أقف أمام مجلسكم الموقر مرة أخرى

 المتعلق بمجلس المنافسة. 20.13يل وتتميم القانون رقم عد  تَ يَُروُم  41.21

 

السيد   وأريد أشكر  أن  المناسبة  المالية  بهذه  لجنة  والتنمية    والتخطيط  رئيس 

وكافة أعضاء اللجنة على ما بدلوه من مجهودات    المستشاريناالقتصادية بمجلس  

 .أشغال هذه اللجنةجبارة أثناء 

 

ة الملك لملكية السامية التي وجهها جاللللتعليمات ا  تنفيذاو  اإلطار،وفي هذا  

إلى رئيس الحكومة بهدف إضفاء الدقة الالزمة على اإلطار    السادس نصره هللامحمد  

المنافسةالقانوني   بمجلس  كهيئة   المتعلق  مكانته  تساهم    دستورية  وترسيخ  مستقلة، 

مشروع    أعدت وزارة االقتصاد والمالية،  في تكريس الحكامة الجيدةعلى الخصوص  

المتعلق    20.13قم  على القانون ر  تعديالهذا القانون بهدف إدخال مجموعة من الت

 .بمجلس المنافسة

 

 : ما يليوتهدف هذه التعديالت إلى  

 

لتفادي  - التقريرية داخله  الهيآت  المجلس ومختلف  توضيح صالحيات رئيس 

 بشأنها؛ أي خالفات حول تداخل االختصاصات وتالفي الطعون 

الهيآت  - مختلف  بين  االختصاصات  توزيع  للمجلس  األساسي  النظام  تخويل 

المتعلق بحرية االسعار    104.12التقريرية داخله والمحددة في القانون رقم  

 ؛20.13 والقانون السالف الذكر رقم نافسةوالم

 اب القانوني للتداول في الهيآت التقريرية؛صَ ضبط المقتضيات المتعلقة بالن   -



التقريرية وعدم السماح لحضورها  - الهيئات  التنصيص على سرية مداوالت 

 إال ألعضاء المجلس المعنيين؛ 

واالجتماعات   - المداوالت  بسرية  المجلس  أعضاء  التزام  على  وربط  التأكيد 

الفصل   ألحكام  طبقا  الجنائية  المسؤولية  بإثارة  مجموعة   446خرقها  من 

 القانون الجنائي؛

القضايا  - في  المصالح  تضارب  مراقبة  صالحية  المجلس  رئيس  تخويل 

 المجلس؛المتداولة في 

 إحداث مسطرة تجريح األعضاء والمقررين.  -

م إلى حين  سن مقتضيات تتعلق باستمرارية أعضاء المجلس المنتهية مهامه  -

 هم؛نيخلفوتعيين من  

إعطاء المجلس إمكانية إصدار مبادئ توجيهية تتعلق على وجه الخصوص  -

العقوبات  وتحديد  التفاوضية  والمساطر  الحضورية  مبدأ  ممارسة  بكيفيات 

 المالية التي يقررها المجلس المذكور؛

للمقررين   - هيئة  توظيفهم  بإحداث  وشروط  مهامهم  تحدد  المنافسة  مجلس 

 .ي النظام األساسي الخاص بمستخدمي المجلسف وأجورهم وترقيتهم 

 

هي الغاية من    ،المستشارون  ات والسادةدالسيد الرئيس حضرات السي  ،تلكم

 مشروع هذا القانون المعروض على مجلسكم الموقر للتصويت عليه.

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 


