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القعدةذو24یخبتارالصادر2022/ق/68عدد ةفس المنامجلسقرار
 یز ترك ال  یات مل ع بعضبشأن2022یونیو24لالموافق1443

المنافسة لسلمج تبلیغھاندوة منجزال االقتصادي .

المنافسةمجلسإن
 ادرالص فسة ناالم و عاراألس  ریةبح  ق عل المت 104-12رقمننوالقاعلى اءبن 

الظھیربتنفیذه

1.14.116رقمالشریف
وبناء؛2014یونیو30لالموافق1435رمضان2فيالصادر

 یر ھ الظ بتنفیذهالصادرالمنافسةبمجلسالمتعلق20-13رقمالقانونعلى
الشریف

1.14.117رقم
یونیو30لالموافق1435رمضان2فيالصادر

؛2014

رقمالمرسومعلىوبناء
2.14.652

لفاتح قالمواف 1436صفر8فيالصادر
دیسمبر



2014 سعاراألبحریةالمتعلق104-12رقمالقانونبتطبیق
؛والمنافسة

رقمالمرسومعلىوبناء
2.15.109

الموافق1436شعبانمن16فيالصادر
04ل

بمجلسالمتعلق20-13رقمالقانونبتطبیق2015یونیو
؛المنافسة |

ذو24 خبتاری المنعقدالمنافسةلمجلسالعامةالجلسةاجتماععلىوبناء
1443القعدة

20-13رقمالقانونمن14ةالمادلمقتضیاتطبقا2022یونیو24لالموافق
بمجلسالمتعلق

المنافسة

فيھو

العامةالجلسةالنعقادالقانونيالنصابفرتو نم الرئیستأكدوبعد
فيعلیھالمنصوص

لداخليامالنظامن24المادة
؛للمجلس

104-12رقم ون قان ال من12دةالمامناألولى قرةالف مقتضیاتعلىبناءو
عملیة لك تبلیغیجب":نھأ قتضيت والتيوالمنافسةاألسعاربحریةالمتعلق

المعنیةفاألطراو نشآتالم طرفمنالمنافسةمجلس ىإل  اإنجازھ قبلتركیز ".
عیماه

 قتضيت والتيالقانوننفسمن14المادة نم ولىاألالفقرةمقتضیاتعلىوبناء



، نافسةالم مجلسموافقةبعدإالتركیز ملیة ع ل  فعليال  جازن اإلیتمنأ مكنی ال:أنھ
اإلدارة ة ق ف اموأو

المادة يف  ھا لی ع المنصوص روطالش فقوالتصديفيحقھاإعمالتماإذ
هأدنا18 "

رقمالقانونمن19المادةمنوالثانیةاألولىالفقرتینمقتضیاتعلىوبناء
إنجازتمإذا":أنھتقتضيوالتيوالمنافسة عاراألس یةبحرالمتعلق12-104

یدیةتھد ةغرام  ة ائل ط تحت،مریأ منافسةال مجلس إنف ، غ بلی ت دونتركیزعملیة
تنصالتيالحدود يوف 

إلىجوعالریتملمماالعملیةبتبلیغف رااألط ، انونالق ھذامن40المادةعلیھا
الموادفيعلیھا صوصالمن  مسطرةال  ق ی تطب عندئذویتم.للتركیزالسابقةالوضعیة

هعالأ17إلى15من .
الملزمیناألشخاصعلى فرضی أن،ذلكعلىةوعال،فسة ا ن الم  مجلسل یمكنو

في نیی االعتبارألشخاصاإلىبالنسبةألقصىا ا بلغه م یحددمالیة ةب  وعق بالتبلیغ
دون،مختتمةمحاسبیةسنةآخرخالل مغربال  يف  جزالمن معامالتھمرقممن5%

فيأنجزتھالذيمالتالمعا مرق ، حالال اقتضىاإذ، یھإل یضاف،سومالراحتساب
شخاصاأل ىل إ النسبةب و. ا ملكه ت تمالتيالجھة ترةالف نفسخاللالمغرب
5.000.000(یینمالخمسة ىإل  وبة عق ال تصلأنیمكن،الذاتیین

) إنوحیث؛"ھمدر
المخالفةالمنشآتمواجھةفيالمقررةالمالیة ة وب العق تحدیدتأىار ة س المناف مجلس

۔بشأنھاجاریةتحقیقمسطرةتكنلممااالقتصاديالتركیز ات لی عم تبلیغلزامیةإل
محاسبیةسنةآخرخاللالمغربفيالمنجز اتھ معامالرقممن%1 سبةن في

تالمعامالرقم،الحالاقتضىإذا،لیھإیضاف،الرسوماحتسابدون،مختتمة
وفقوذلك،تملكھاتمالتيالجھةةالفترنفسخاللالمغربفيأنجزتھالذي

أدناهالمنطوقفيالمسطرةالمعاییر .



کہہےلمااوحلو
لخ

: يیل ما ررق 

المخالفةالمنشآتمواجھةفيالمقررةالمالیةالعقوبةتحدد:فریدة ادةم 
تبلیغإللزامیة

التركیزعملیات
 تصادياالق 

%1نسبةفي.بشأنھاجاریةتحقیقمسطرةتكنلمما
رقممن

احتسابدون،مختتمةمحاسبیةسنةآخرلخال مغربال فيالمنجزمعامالتھا
المغربفي جزتھأن الذيمالتالمعارقم،لحالااقتضىاإذ،إلیھیضاف،الرسوم
التالیة یر عای الم علىبناءوذلك،تملكھاتمالتيالجھة ترةالف نفسخالل :

- قبل زتأنج قدالمبلغةغیردياالقتصا یزالترك عملیةتكونأن:الأو
جنبرد31تاریخ

؛2021
. بالعملیات نیةلمع اطرافاأللدنمن اتلقائی بالعملیةالتصریحیتمأن:ثانیا

 مذكورةال 

 ر نب دج 31هأقصاأجلداخل
؛2022

- وفقالتركیز عملیةل  لالكام  غلتبلی باالمذكور ح صری الت فقیرأن:ثالثا
المحددةالمسطرة

رقمالقانونفي



؛12-104
- صراحة،التصالحیةالمسطرةبھذهالمعنیةاألطرافقبولیصدرأن: ارابع 

وفيالمسطرةھذهفيالمنازعةعدمخاللھامنوتقبل،كتابیةرسالةبواسطة
بالعقوبةالقاضيالقرار .

طبقاالمنعقدة،المنافسةلمجلسالعامةالجلسةنلدمنالقرارھذابشأنالتداولتم
ذو24بتاریخ،فسةالمنابمجلس ق ل المتع 20-13القانونمن14المادة كامألح 

رئیسارحوأحمدالسیدبحضور،2022یونیو24لالموافق1443لقعدةا
والسید،بنیوسفجیھانوالسیدة،اسنینة غنيال  دعب السید:الرئیسونواب،للجلسة

،الصابونيبنیوسفالسید:بالمجلسالمستشارینواألعضاء،المقدماللطیفعبد
،بنعليرشیدوالسید،الحاتمياللطیفعبدوالسید،الطالبيالعزیزعبدوالسید
خراطيبوعزةوالسید،محسوسيالعیدوالسید .
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:التوقیعات

أحمد: ةالجلس ورئیسالمجلسرئیس
رحو



جیھان:الرئیسنائبة
بنیوسف

الغنيعبد:الرئیسنائب
سنینةا

اللطیفعبد:الرئیسنائب
المقدم

بنیوسف:المستشارالعضو
الصابوني

 مھدل 

العزیز دعب :المستشارالعضو
 طالبيال 

 لطیفل اعبد:المستشارالعضو
الحاتمي



رشید:المستشارالعضو
بنعلي

العید:المستشارالعضو
محسوسي

السوسالحمد

ة ز وع ب :المستشارالعضو
طيخرا


