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 وسطاء جمعية عن موفدين ضم ،المنافسة مجلس بمقر جتماعا، الجاري نونبر 4 ربعاءاأل  يوم  زوال  انعقد

 و .الكراوي إدريس السيد  المجلس رئيس  بحضور ،المنافسة مجلس عن وممثلين  بالمغرب التأمين ومستثمري

  بخصوص المستجدات بمختلف المجلس رئيس  إخبار أجل من الجمعية من وإلحاح بطلب   االجتماع هذا يأتي

 تدخل ألي كلي غياب أمام ،بناكاال شركات و التأمين شركات تمارسها التي الخطيرة والتواطؤات التجاوزات

  ، وكانت مناسبة المخالفات لزجر تانرقابي كهيئتان  ،المغرب بنكول مراقبة التأمينات و اإلحتياط االجتماعي للهيئة

 .الحالية السنة ومطلع 9102 سنة منتصف منذ المجلس على المعروضة اإلحاالت مآل لمعرفة

 طابع ذات وأخرى تنازعي طابع ذات منها انتنإث، إحاالت ثالث ةالمنافس مجلس الى رفعت قد الجمعية وكانت 

 بعض تمارسها التي  الشريفة والغير المشروعة الغير المنافسة تهم التي الخروقات من مجموعة حول، استشاري

 وجعلت التأمين في الوساطة قطاع نشاط زمتأ وهي الممارسات التي،  التجارية االبناك و التأمين شركات

. وكانت جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب قد سجلت وإفالس االقتصادية للهشاشة عرضة مهنييه

بينها فيما من جهة وشركات التأمين فيما بينها أخالقية بين  قانونية و ال وجود ممارسات احتكارية وتواطؤات ال

 المستهلك ىتح منها يسلمولم أضرت بالعديد من المستثمرين  ممارسات .من جهة أخرى التجارية بناكو بين األ

 بسبب البالد تعرفها التي واالجتماعية االقتصادية األزمة زمن في التأمين شركات عليه تواطأت الذي المغربي

 .المستجد 02 كوفيد فيروس انتشار تداعيات

 اإلحاالت في التحقيق بإجراءات التعجيل ،الدستورية المؤسسة رئيس من االجتماع هذا خالل الجمعية وطالبت

 طلب على بناء يتخذهاللمجلس أن  يمكن والتي ،االستعجالي الطابع ذات  المؤقتة التدابير واتخاذ ، إليه المرفوعة

 استعادة إلى   تهدف تدابير وهي  .بالمنافسة جسيم ضرر إلحاق في الممارسات تتسبب عندما، المعنية األطراف

 ال بشكل التطور من منعها و ،الوساطة في التأمين قطاع في ملحوظ بشكل تدهورت التيللسوق الطبيعية  الحالة

 شبه بشكل التأمين في الوساطة القطاع مهنيو يتكبدها و تكبدها التي الهامة األضرار بسبب  ،فيه يمكن التحكم 

 الفئة هذه نشاطل االستدامة ضمان أجل وذلك من، باألزمة يتميز الذي الحالي الوضع ظل في خصوصا، يومي

 في المقدمة والقرائن خصوصا بعد االثباتات ،االقتصادية السوق من واإلبادة الزوال من وحمايته المهنية

 . الموضوع

 تقدم على سيطلع نهأو الدراسة قيد هي يهعل المعروضة الملفات ان ،اللقاء هذا أثناء جهته من مجلسالرئيس  وأكد

 والتطبيق الوطني السوق لحماية والممكنة  الالزمة اإلجراءات بكل سيقوم المنافسة  مجلس وأن، بنفسه اشغالها

 الملفات في المتدخلين كل إلى باالستماع سيعجل كما، بالمنافسة ستم خروقات تبوث حال  في للقانون الفعلي

 .المعين التخاذ


