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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  محــــددة  هـي  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست

نصوص)ع مة

مجموعة)املبهد)الب لي)للتج 0ة)وإدا0ة)املق والت.

 )2022 فبراير   15(  1443 رجب  من   13 في  صـــادر   2.21.805 رقم  مرسوم 

 1430 25 من جمادى األولى  في  2.08.65 الصادر  بتتميم املرسوم رقم 

)21 ماي 2009( بتطبيق القانون رقم 13.06 املتعلق بمجموعة املعهد 

1150العالي للتجارة وإدارة املقاوالت................................................................. 

إجع 0ية)تطعيق)مواصف ت)قي سية)مغربية.

  1443 رجب   5 في  صادر   389.22 رقم  والتجارة  الصناعة  لوزير  قرار 

1151)7 فبراير 2022( بإجبارية تطبيق مواصفات قياسية مغربية................ 

نصوص)خ صة

إقليم)ت 0ودانت.)-)نزع)ملكية)قطبة)أ0ضية.

مرسوم رقم 2.22.52 صادر في 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022( بإعالن أن 

املنفعة العامة تق�ضي بإحداث الثانوية اإلعدادية إكيدي وبنزع ملكية 

1152القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعة إكيدي بإقليم تارودانت 

إقليم)خريعكة.)-)نزع)ملكية)قطبة)أ0ضية.

2022( بإعالن  1443 )18 فبراير  16 من رجب  2.22.85 صادر في  مرسوم رقم 

أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث إعدادية القادسية )الشكران سابقا( 

األرضية  القطعة  ملكية  وبنزع  الجعد  أبي  بدائرة  الشكران  بجماعة 

1153الالزمة لهذا الغرض بإقليم خريبكة........................................................ 
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إقليم)أزيالل.)-)نزع)ملكية)قطع)أ0ضية.

مرسوم رقم 2.22.86 صادر في 16 من رجب 1443 )18 فبراير 2022( بإعالن أن 
املنفعة العامة تق�ضي بإحداث ثانوية القا�ضي عياض بأيت عتاب وبنزع 
 ..................... 1154ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم أزيالل.

افقة)على) عم لت )الصخيرات)-)تم 0ة)و)أك دير)-)إدا)وتن  .)-)املو
تصميمي)ونظ مي)التهيئة.

)2022 فبراير   23(  1443 رجب  من   21 في  صادر   2.22.14 رقم   مرسوم 
لتهيئة جماعة  باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين 
1154صباح وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة بعمالة الصخيرات - تمارة...... 

)2022 فبراير   23(  1443 رجب  من   21 في  صادر   2.22.15 رقم   مرسوم 
باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة القطب 
الريا�ضي والصحي والحضري بجماعة أكادير بعمالة أكادير - إدا وتنان 
 .......................................................... 1155وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

والصن عة) التج 0ة) غرفة) لدى) والتدبير«) الرقمي) »املبهد)
والخدم ت)لجهة)الدا0)العيض ء)-)سط ت.)-)اختص ص ت)
والتنسيق) التسيير) مجلس) وتسيير) تشكيل) وكيفي ت)

التربوي.

قرار لوزير الصناعة والتجارة رقم 2712.21 صادر في فاتح جمادى اآلخرة 1443 
مجلس  وتسيير  تشكيل  وكيفيات  اختصاصات  بتحديد   )2022 يناير   4(
التسيير والتنسيق التربوي »للمعهد الرقمي والتدبير« لدى غرفة التجارة 
1156والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء - سطات .................................

املب دالت)بي )الشه دات.

في  صادر   79.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   6(  1443 اآلخرة  3 جمادى 
1157الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   262.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1157بين الشهادات.

في  صادر   238.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1158بين الشهادات.

في  صادر   239.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1158بين الشهادات.

 240.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
صادر في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض 
1159املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

في  صادر   241.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1159بين الشهادات.

في  صادر   242.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1160بين الشهادات.

في  صادر   243.22 رقم  واالبتكار   العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1160بين الشهادات.

في  صادر   244.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1161بين الشهادات.

في  صادر   245.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1161بين الشهادات.

في  صادر   246.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1162بين الشهادات.

في  صادر   247.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1162بين الشهادات.

في  صادر   248.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1163بين الشهادات.

في  صادر   249.22 رقم  واالبتكار   العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1163بين الشهادات.

في  صادر   250.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1164بين الشهادات.

في  صادر   251.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1164بين الشهادات.

في  صادر   252.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1165بين الشهادات.

في  صادر   253.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1165بين الشهادات.

في  صادر   254.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1166بين الشهادات.

في  صادر   255.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1166بين الشهادات.

في  صادر   256.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1167بين الشهادات.

في  صادر   257.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1167بين الشهادات.

في  صادر   258.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 1168بين الشهادات.
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في  صادر   259.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 1168بين الشهادات.

في  صادر   330.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

القرار  بتتميم   )2022 فبراير  )فاتح   1443 اآلخرة  جمادى  من   29
 )2003 1423 )17 يناير  14 من ذي القعدة  2284.02 الصادر في  رقم 

1169بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

في  صادر   331.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

القرار  بتتميم   )2022 فبراير  )فاتح   1443 اآلخرة  جمادى  من   29
 )2003 1423 )17 يناير  14 من ذي القعدة  2284.02 الصادر في  رقم 

1169بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

في  صادر   332.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

القرار   بتتميم   )2022 فبراير  )فاتح   1443 اآلخرة  جمادى  من   29
 )2003 1423 )17 يناير  14 من ذي القعدة  2284.02 الصادر في  رقم 

1170بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

في  صادر   334.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

القرار  بتتميم   )2022 فبراير  )فاتح   1443 اآلخرة  جمادى  من   29
 )2003 1423 )17 يناير  14 من ذي القعدة  2284.02 الصادر في  رقم 

1170بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

إقليم)الصويرة.)-)إقرا0)مخطط)تنمية)الكتلة)البمرانية)القروية)
ملركز)جم عة)كشولة.

قرار لوالي جهة مراكش - آسفي رقم 297.22 صادر في 24 من جمادى اآلخرة 1443 

بإقرار  الصويرة  إقليم  عامل  قرار  على  باملوافقة   )2022 يناير   27(

بإقليم  كشولة  جماعة  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط 

1171الصويرة................................................................................................... 

نظ م)موظفي)اإلدا0ات)الب مة

نصوص)خ صة

وزا0ة)التربية)الوطنية)والتبليم)األولي)والري ضة.

 )2022 فبراير   25(  1443 رجب  من   23 في  صادر   2.22.69 رقم  مرسوم 

 1423 الحجة  ذي   8 بتاريخ   2.02.854 رقم  املرسوم  وتتميم  بتغيير 

)10 فبراير 2003( بشأن النظام األسا�ضي الخاص بموظفي وزارة التربية 

1172الوطنية ................................................................................................... 

2022( بتغيير  1443 )25 فبراير  23 من رجب  في  2.22.71 صادر  مرسوم رقم 

وتتميم املرسوم رقم 2.85.723 بتاريخ 7 اعبان 1407 )6 أبريل 1987( 

1175بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي ........................................... 

الوزا0ة)املكلفة)ب الستثم 0)والتق ئية)وتقييم)السي س ت)البمومية.

والتقائية  باالستثمار  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

 1443 رجب   7 في  صادر   3735.21 رقم  العمومية  السياسات  وتقييم 

واملصالح  األقسام  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2022 فبراير   9(

وتقييم  والتقائية  االستثمار  لوزارة  املركزية  للمديريات  التابعة 

1176السياسات العمومية .............................................................................. 

مجلس)املن فسة

قرار ملجلس املنافسة عدد 7/ق/2022 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 

قبل  من  املسير   »SPE AIF I LP« االستثماري  الصندوق  بتولي  املتعلق 

اقتناء  عبر  املشتركة  املراقبة   ،»SPE Capital )GP( Limited« اركة 

نسبة 21,55% من حصص رأسمال وحقوق التصويت اململوكة لشركة 

 »Holding Générale d’Education »Lycée Holdings« في مجموعة 
 ................................................................................... .)HOLGED( s.a«1179

 )2022 1443 )11 فبراير  9 رجب  8/ق/2022 صادر في  قرار ملجلس املنافسة عدد 

اركة  فرعها  خالل  من   »Adient plc« اركة  اقتناء  بعملية  املتعلق 
لألصول   »Chongqing Adient Automotive Components Co. Ltd«

مقاعد  ظهر  وألواح  الذراع  ومساند  الرأ1  مساند  وبيع  بتصنيع  املتعلقة 

 »Chongqing Boxun لشركة  اململوكة  الصلة،  ذات  واألجزاء  السيارات 

 ................................................ Science Innovation Industrial .Co., Ltd«1181

قرار ملجلس املنافسة عدد 9/ق/2022 صادر في 9 رجب 1443 )11 فبراير 2022( 

املراقبة   »FLS Germany Holding GmbH« اركة  بتولي  املتعلق 

عبر   »Thyssenkrupp Mining Technologies« لشركة  الحصرية 

 ............. 1183اقتناء مجموع أسهم الرأسمال وحقوق التصويت املرتبطة به.

قرار ملجلس املنافسة عدد 10/ق/2022 صادر في 9 رجب 1443 )11 فبراير 2022( 

الحصرية  املراقبة   »Ontime Corporate Union SL« بتولي اركة املتعلق 

 »Compania Logistica واركة   »Frialdis Maroc SARL« اركة  من  لكل 

 )»Actoral Distribucion Canarias S.A.U« وفرعها اركة( Actoral SAU«

 ،»Tum Capilar SL« واركة   »Transportes Yague 1955 SL« واركة 

 ................................. 1185وذلك عبر اقتناء مجموع حصص رأسمالها االجتماعي.

قرار ملجلس املنافسة عدد 11/ق/2022 صادر في 9 رجب 1443 )11 فبراير 2022( 

 »Altor وصندوق االستثمار »SMS GmbH« املتعلق بتولي كل من اركة

 »Kaefer Isoliertechnik GmbH املراقبة املشتركة على اركة Fund V«

 ......................... .»SMS Altor Holding SA« بواسطة اركة & Co. KG«1187

 1443 رجب  من   16 في  صادر  12/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

اركة  طرف  من  الحصرية  املراقبة  بتولي  املتعلق   )2022 فبراير   18(

املال  اقتناء مجموع رأ1  »Barcelo Hotels Mediterraneo S.L« عبر 

 »Narjis d’Investissements Touristiques وحقوق التصويت لشركة

 ....................................................... »Barcelo Fes« املالكة لفندق S.A«1189

 1443 رجب  من   16 في  صادر  13/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

 »Butec Group Holding اركة  بتولي  املتعلق   )2022 فبراير   18(

 »Engie Services لشركتي  املباارة  الحصرية  املراقبة   Limited«

»Maroc SA و»Cofely Tanger SAS«، واملراقبة الحصرية غير املباارة 

لشركة »Cofely Contracting Maroc SARL« عبر اقتناء مجموع أسهم 

 ............................. 1191الرأسمال االجتماعي وحقوق التصويت املرتبطة بها.

إعالن ت)وبالغ ت

في  صادر   655.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

21 من رجب 1443 )23 فبراير 2022( يتعلق بإعالن مفتوح للترايحات 

1194لرئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفا1 ....................................
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مرسوم)0قم)815.)).))صـــ د0)في)ع))من)0جب)ع  ) )5))فبراير)))1)) 

بتتميم)املرسوم)0قم)18.65.))الص د0)في)5))من)جم دى)األولى)1ع ) 

))))م ي)119)()بتطعيق)الق نو )0قم)16.ع))املتبلق)بمجموعة)

املبهد)الب لي)للتج 0ة)وإدا0ة)املق والت.

رئيس الحكومة،

 بعد االطالع على املرسوم رقم 2.08.65 الصادر في 25 من جمادى

املتعلق   13.06 رقم  القانون  بتطبيق   )2009 ماي   21(  1430 األولى 

تتميمه  وقع  كما  املقاوالت،  وإدارة  للتجارة  العالي  املعهد  بمجموعة 

وال سيما املادة 9 منه ؛

في الصادر   3200.21 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار   وعلى 

28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021( بتفويض بعض االختصاصات 

إلى الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ؛

وباقتراح من مجالس املعاهد وبعد استشارة مجلس التنسيق ورأي 

اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي على التوالي بتاريخ 4 فبراير 2021 

و 5 فبراير 2021 ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ فاتح رجب 1443 

)3 فبراير 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املشار  املرسوم  من   9 املادة  مقتضيات  التالي،  النحو  على  تتمم، 

 1430 األولى  جمادى  من   25 في  الصادر  رقم 2.08.65  أعاله  إليه 

)21 ماي 2009( :

»املادة 9. - تطبيقا للفقرة األولى .......... الدبلومات الوطنية التالية :

........................................................................................«

» - دبلوم الدكتوراه في التدبير :

................... سنوات  ثالث  التدبير  في  الدكتوراه  سلك   »يستغرق 

»أو دبلوم يعادلها.

»يمكن، بصفة استثنائية، تمديد مدة سلك الدكتوراه في التدبير 

املعهد  مدير  طرف  من  األكثر  على  سنوات  ثالث  أو  سنتين  أو  »لسنة 

املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  املحددة  الشروط  وفق  »املعني 

»بالتجارة املشار إليه أدناه.

» - الدبلوم الوطني لخبير محاسب :

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

الرسمية، الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ   يسند 

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  ووزير  والتجارة  الصناعة  وزير  إلى 

املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير  واالبتكار 

السنة  من  ابتداء  به  ويعمل  يخصه،  فيما  منهم  واحد  كل  بامليزانية، 

الدراسية 2021-2020.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

نصوص)ع مة
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قرا0)لوزير)الصن عة)والتج 0ة)0قم))).89ع)ص د0)في)5)0جب)ع  )  
)7)فبراير)))1)()بإجع 0ية)تطعيق)مواصف ت)قي سية)مغربية

وزير الصناعة والتجارة،

بناء على القانون رقم 12.06 املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة 
بتاريخ   1.10.15 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واالعتماد 

26 من صفر 1431 )11 فبراير 2010( والسيما املادة 33 منه ؛

وعلى مقرر ملدير املعهد املغربي للتقييس رقم 743.21 الصادر في 
2 اعبان 1442 )16 مار1 2021( القا�ضي باملصادقة على مواصفات 

قياسية مغربية ؛

وعلى مقرر ملدير املعهد املغربي للتقييس رقم 1833.21 الصادر في 
20 من ذي القعدة 1442 )فاتح يوليو 2021( القا�ضي باملصادقة على 

مواصفات قياسية مغربية ؛

الصادر   4528.14 رقم  للتقييس  املغربي  املعهد  ملدير  مقرر  وعلى 
على  باملصادقة  القا�ضي   )2014 ديسمبر   22(  1436 صفر  من   29 في 

مواصفات قياسية مغربية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتبر إجبارية التطبيق املواصفات القياسية املغربية التالية :

 - الصناعي  لالستخدام  اإليثيلي  الكحول   :  NM 03.2.171  -
املواصفات ؛

- NM ISO 12757 - 1 : أقالم الحبر وعبواتها - الجزء 1 : االستخدام  
العام ؛

- NM ISO 12757 - 2 : أقالم الحبر وعبواتها - الجزء 2 : االستخدام  
الكتابي ؛

- NM ISO 14145 - 1 : أقالم رولرز وعبواتها - الجزء 1 : االستخدام  
العام ؛

- NM ISO 14145 - 2 : أقالم رولرز وعبواتها - الجزء 2 : االستخدام  
الكتابي ؛

وذات  وعازلة  الدعم  ذاتية  سندويش  ألواح   :  NM EN 14509  -
طبقة مزدوجة بواجهات معدنية - منتوجات 

مصنعة - املواصفات.

املادة الثانية

األولى  املادة  في  إليها  املشار  املغربية  القياسية  املواصفات  توضع 
أعاله رهن تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقييس.

املادة الثالثة

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة )6( أاهر من تاريخ نشره 
بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022(.

اإلمضاء : رياض مزور.
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نصوص)خ صة

مرسوم)0قم))5.)).))ص د0)في)ع))من)0جب)ع  ) )5))فبراير)))1)()بإعال )أ )املنفبة)الب مة)تق�ضي)بإحداث)الث نوية)
اإلعدادية)إكيدي)وبنزع)ملكية)القطبة)األ0ضية)الالزمة)لهذا)الغرض)بجم عة)إكيدي)بإقليم)ت 0ودانت

رئيس الحكومة،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 
رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة  1441 )23 مار1  28 من رجب  2.20.292 الصادر في  وعلى املرسوم بقانون رقم 
الظهير  بتنفيذه  الصادر   42.20 رقم  بالقانون  سيما  وال  وتتميمه  تغييره  وقع  كما  عنها،  اإلعالن  وإجراءات  الصحية  الطوارئ 

الشريف رقم 1.20.67 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

 وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباار من 5 فبراير إلى 23 مار1 2020 والبحث التكميلي املباار من 27 يوليو إلى
5 أغسطس 2020 ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث الثانوية اإلعدادية إكيدي بجماعة إكيدي بإقليم تارودانت.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر، ملكية القطعة األرضية املبينة في الجدول أسفله واملرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم امللحق  
بأصل هذا املرسوم :
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مرسوم)0قم)85.)).))ص د0)في)6))من)0جب)ع  ) )8))فبراير)))1)) 

بإعال )أ )املنفبة)الب مة)تق�ضي)بإحداث)إعدادية)الق دسية)

وبنزع) الجبد) أبي) بدائرة) الشكرا ) بجم عة) س بق () )الشكرا )

ملكية)القطبة)األ0ضية)الالزمة)لهذا)الغرض)بإقليم)خريعكة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 1403 رجب   2 في  الصادر   2.82.382 رقم  املرسوم  وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 

)23 مار1 2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 

بالقانون  تغييره وتتميمه وال سيما  وإجراءات اإلعالن عنها، كما وقع 

بتاريخ  1.20.67 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   42.20  رقم 

4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020( ؛

إلى   11 من  املباار  اإلداري  البحث  ملف  على  االطالع  وبعد 

إلى  يوليو   27 من  املباار  التكميلي  والبحث   ،2020 مار1   23

17 سبتمبر 2020 ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

القادسية  إعدادية  بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

)الشكران سابقا( بجماعة الشكران بدائرة أبي الجعد بإقليم خريبكة.

املادة الثانية

املحفظة،  غير  األرضية  القطعة  ملكية  ذكر،  ما  على  بناء  تنزع 

مساحتها 2404 م2، الكائنة بجماعة الشكران بدائرة أبي الجعد بإقليم 
بأصل  امللحق  التصميم  في  أحمر  بلون  حدودها  واملرسومة  خريبكة، 
الغزواني وهم  بن  في ملك ورثة لحلو أحمد  أنها  يفترض  املرسوم  هذا 

السادة والسيدات :

- عائشة بنت صالح ؛

- فاطنة بنت أحمد ؛

- لحلو رقية بنت أحمد ؛

- لحلو امحمد بن أحمد ؛

- لحلو املصطفى بن أحمد ؛

- لحلو صالح بن أحمد ؛

- لحلو فاطمة بنت أحمد ؛

- لحلو عبد الكبير بن أحمد ؛

- لحلو زهرة بنت أحمد ؛

- لحلو رايدة بنت أحمد ؛

- لحلو حادة بنت أحمد ؛

- لحلو محمد بن أحمد ؛

- لحلو فاطنة بنت أحمد ؛

- لحلو رابحة بنت أحمد ؛

- لحلو الزهرة بنت أحمد ؛

- لحلو مليكة بنت أحمد ؛

- لحلو حفيظة بنت أحمد ؛

املادة الثالثة. - يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

إلى وزيرة االقتصاد واملالية ومدير  املادة الرابعة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر  بالجريدة الرسمية، 

أمالك الدولة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.
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- لحلو عبد العالي بن أحمد ؛

- لحلو مينة بنت أحمد ؛

- لحلو لطيفة بنت أحمد،

أبي  دائرة  الشكران،  بجماعة  بهي  أيت  بدوار  جميعا  الساكنون 
الجعد، إقليم خريبكة.

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزيرة االقتصاد واملالية ومدير أمالك الدولة كل واحد 

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1443 )18 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

مرسوم)0قم)86.)).))ص د0)في)6))من)0جب)ع  ) )8))فبراير)))1)) 
الق �ضي) ث نوية) بإحداث) تق�ضي) الب مة) املنفبة) أ ) بإعال )
لهذا) الالزمة) األ0ضية) القطع) ملكية) وبنزع) بأيت)عت ب) عي ض)

الغرض)بإقليم)أزيالل.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( 

بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

إلى  ماي   29 من  املباار  اإلداري  البحث  ملف  على  االطالع  وبعد 

31 يوليو 2019 ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

عياض القا�ضي  ثانوية  بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن   يعلن 

بأيت عتاب بإقليم أزيالل.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر، ملكية القطع األرضية غير املحفظة املبينة 
في الجدول أسفله واملرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم امللحق 

بأصل هذا املرسوم :

أ0ق م)القطع)األ0ضية

ب لتصميم)التجزيئي
أسم ء)وعن وين)املالك)املفترضي 

مس حته )التقريبية

ب ملتر)املربع

ورثة أيت ناصر اوحمادي،1

الساكنون بدوار السدات، أيت عتاب، إقليم أزيالل.

80

محمد ادري�ضي،2

الساكن بدوار السدات، أيت عتاب، إقليم أزيالل.

111

ورثة محمد نصير،7

الساكنون بدوار السدات، أيت عتاب، إقليم أزيالل.

365

الحاج عبد العزيز السداتي،16

الساكن بدوار السدات، أيت عتاب، إقليم أزيالل.

1395

)بها شجرتان من 

الزيتون(

ورثة محمد نايت حدو،20

الساكنون بدوار السدات، أيت عتاب، إقليم أزيالل.

134

)بها شجرة واحدة من 

الزيتون(

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية، إلى وزيرة االقتصاد واملالية ومدير أمالك الدولة كل واحد 

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1443 )18 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

 مرسوم)0قم) ).)).))ص د0)في))))من)0جب)ع  )  )ع))فبراير)))1))
املوضوعي ) به) املتبلق) والنظ م) التصميم) على) افقة) ب ملو
لتهيئة)جم عة)صع ح)وب إلعال )أ )في)ذلك)منفبة)ع مة)ببم لة)

الصخيرات)-)تم 0ة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 
1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 
 الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992(

كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414

)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2020 ؛

 وعلى نتائج البحث العلني املباار بجماعة صباح من 12 مار1 إلى

14 أبريل 2021 ؛

دورته  خالل  املجتمع  صباح  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2021 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به  املتعلق  والنظام   AUST 05/2021 رقم  التصميم  على  يوافق 

عامة  منفعة  ذلك  في  أن  وباإلعالن  صباح  جماعة  لتهيئة  املوضوعين 

بعمالة الصخيرات - تمارة.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى رئيس مجلس جماعة صباح.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1443  )23 فبراير  2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

 مرسوم)0قم)5).)).))ص د0)في))))من)0جب)ع  )  )ع))فبراير)))1))

افقة)على)التصميم)والنظ م)املتبلق)به)املوضوعي )لتهيئة) ب ملو

ببم لة) أك دير) بجم عة) والحضري) والصحي) الري �ضي) القطب)

أك دير)-)إدا)وتن  )وب إلعال )أ )في)ذلك)منفبة)ع مة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 

 الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992(

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414

)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 9 فبراير 2021 ؛

الفترة  خالل  أكادير  بجماعة  املباار  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

املمتدة من 21 يونيو إلى 23 يوليو 2021 ؛

االستثنائية  دورته  خالل  أكادير  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

املنعقدة بتاريخ 29 يوليو 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 4 أغسطس 2021 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم 2020-01 والنظام املتعلق به املوضوعين 

بعمالة  أكادير  بجماعة  والحضري  والصحي  الريا�ضي  القطب  لتهيئة 

أكادير - إداوتنان وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.
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املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة أكادير تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم 

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1443  )23 فبراير  2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

جم دى) ف تح) في) ص د0) ((7((.(( 0قم) والتج 0ة) الصن عة) لوزير) قرا0)

بتحديد)اختص ص ت)وكيفي ت) ()(1(( ين ير) ( ( ع  )  اآلخرة)

»للمبهد) التربوي) والتنسيق) التسيير) مجلس) وتسيير) تشكيل)

والخدم ت) والصن عة) التج 0ة) غرفة) لدى) والتدبير«) الرقمي)

لجهة)الدا0)العيض ء)-)سط ت.

وزير الصناعة والتجارة،

 بناء على املرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى األولى 1407

وقع  كما  املنهي،  التكوين  ملؤسسات  عام  نظام  بسن   )1987 يناير   9(

تغييره وتتميمه، والسيما املادة 8 منه ؛

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

بشأن   )2020 يونيو  )فاتح   1441 اوال   9 في  الصادر   2443.20 رقم 

إحداث وتنظيم »معهد الرقمي والتدبير« لدى غرفة التجارة والصناعة 

والخدمات لجهة الدار البيضاء - سطات، والسيما املادة 7 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتألف مجلس التسيير والتنسيق التربوي »للمعهد الرقمي والتدبير« 

 - البيضاء  الدار  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة   لدى 

سطات، املشار إليه بعده باملجلس، من األعضاء التالين :

- مدير املعهد، رئيسا ؛

- مدير الدراسات، نائبا للرئيس ؛

- الحار1 العام، مقررا ؛

- ممثل عن كل اعبة من اعب التكوين ؛

 - ممثل عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء - 

سطات ؛

- مستشار التوجيه.

يضم املجلس ممثلين اثنين عن املتدربين في حالة البت في القضايا 
التأديبية تجاه املتدربين.

في  فائدة  يرى  شخص  كل  يستدعي  أن  املجلس  لرئيس  ويمكن 
جدول  في  املدرجة  القضايا  بعض  حول  استشارته  قصد  حضوره، 

األعمال.

املادة الثانية

يعين رئيس املجلس ونائبه وأعضاؤه بمقرر لرئيس غرفة التجارة 
والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء - سطات.

املادة الثالثة

السنة  في  مرات   )3( ثالث  رئيسه  من  باستدعاء  املجلس  يجتمع 
الدراسية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

املادة الرابعة

يختص املجلس باملهام التالية :

- يساهم في حسن سير املعهد، ويستشار في جميع القضايا التربوية 

والبيداغوجية واإلدارية للمعهد ؛

- يبدي رأيه في جميع القضايا التي تهم املتدربين ؛

التكوين  برامج  حول  وتوصياته  اقتراحاته  ويقدم  رأيه  يبدي   -

والتداريب  لالمتحانات  الزمني  والجدول  الزمن  واستعماالت 

التطبيقية ؛

بمشاركة  البرامج،  إنجاز  وكيفية  الدورية  النتائج  حصيلة  يدر1   -

مكوني األقسام املعنية للمعهد ؛

- يضع في نهاية سنة التكوين لوائح املتدربين الناجحين، وذلك على 

في  يبت  كما  املعهد،  مكوني  جميع  فيها  يشارك  التي  مداوالته  إثر 

وفقا  الكافية،  املعدالت  على  يحصلوا  لم  الذين  املتدربين  حالة 

ألحكام النظام الداخلي للمعهد.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  فاتح جمادى اآلخرة 1443 )4 يناير 2022(.

اإلمضاء : رياض مزور.
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 قرا0)لوزير)التربية)الوطنية)والتبليم)األولي)والري ضة)0قم))).79)ص د0)في

ع)جم دى)اآلخرة)ع  ) )6)ين ير)))1)()بتحديد)ببض)املب دالت)

بي )الشه دات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 

في ميدان  الوطنية  التربية  1959( بتحديد اختصاصات وزير  )21 يوليو 

متابعة  واهادات  واإلجازات  والشهادات  الجامعية  الرتب  في  املماثلة 

الدرو1 ؛

 1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم  وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 )22 أغسطس 

معادالت الشهادات ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 1431.12 الصادر في 11 من

2012( املتعلق بإعادة تنظيم اهادة التقني  1434 )26 نوفمبر  محرم 

العالي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 

الشهادات املنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اهادة التقني العالي )B.T.S( قطب الهندسة الكهربائية 

واإلعالميات »تخصص األنظمة الكهروبية« املسلمة من وزارة التربية 

الشهادة  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية 

التالية :

– Brevet de technicien supérieur »systèmes numériques, 
option B : Electronique et communication«, délivré par le 
ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des 
sports - République française,

مشفوعة بشهادة البكالوريا املغربية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 جمادى اآلخرة 1443 )6 يناير 2022(.

اإلمضاء : اكيب بنمو�ضى.

(6(.(( 0قم) والري ضة) األولي) والتبليم) الوطنية) التربية) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

واهادات متابعة الدرو1 ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�ضي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

البكالوريا، اهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16( 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 

الشهادات املنعقد بتاريخ 11 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اهادة البكالوريا املغربية »اعبة العلوم التجريبية - 

مسلك علوم الحياة واألرض«، الشهادة التالية :

– Diploma, délivré par Miss Porter’s School, Farmington 

Connecticut, U.S.A.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : اكيب بنمو�ضى.
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)).8ع) 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في مهن التربية والتكوين :

– Diplôme de master de sciences humaines et sociales, 

mention : métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation - pratiques et ingénierie de la formation, 

préparé et délivré au siège de l’Université Amiens Picardie 

Jules Verne - France, le 9 février 2021,

 Géomatique  : مسلك  والتقنيات،  العلوم  في  باإلجازة  مشفوعة 

et aménagement du territoire املسلمة من كلية العلوم والتقنيات 

ببني مالل.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).9ع) 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر املتخصص، الشهادة التالية في الترجمة :

– Diplôme d’études supérieures spécialisées en traduction 

assistée par ordinateur, préparé et délivré au siège de 

l’Université de Genève - Suisse - le 20 octobre 2006, assorti 

du grade de licenciée en traduction, préparé et délivré au 

siège de la même université,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



59))الجريدة الرسمية عدد 7072 -)7 اعبان 1443 )10 مار1 2022(  

 ( 1.(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

الترجمة :

– Grade de licenciée en traduction, préparé et délivré au 

siège de l’école de traduction et d’interprétation, Université 

de Genève - Suisse,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو مايعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

( (.(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

التواصل :

– Degree of bachelor of arts, préparé et délivré au siège 

de University of Arkansas - Etats - Unis - le 19 décembre 

2020,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7072 -)7 اعبان 1443 )10 مار1 2022(الجريدة الرسمية   ((61

( (.(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في التواصل :

– Degree of master of media and communications, préparé 

et délivré au siège de l’University of Wollongong Australia - 

Australie, le 22 septembre 2017,

املسلم  : دراسات دولية  بباكالوريو1 فنون، تخصص  مشفوعة 

من جامعة األخوين بإفران.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).ع ) 0قم) واالبتك 0  البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Information et في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: communication

– Diplôme de master de sciences humaines et sociales, 

mention : information, communication, préparé et délivré 

au siège de l’Université Sorbonne nouvelle - France - le 25 

mars 2021,

العلوم   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

االقتصادية والتدبير، مسار التدبير املسلمة من كلية العلوم القانونية 

واالقتصادية واالجتماعية بفا1.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



)6))الجريدة الرسمية عدد 7072 -)7 اعبان 1443 )10 مار1 2022(  

(  .(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

علوم التواصل :

– Degree of bachelor of arts, préparé et délivré au siège 

de University of Arkansas - Etats - Unis - le 19 décembre 

2020,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

( 5.(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في اللغات واملجتمع :

– Diplôme de master d’arts, lettres, langues, mention : 

langues et sociétés, préparé et délivré au siège de 

l’Université d’Aix Marseille - France - le 14 janvier 2020,

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية من مسلك : الدراسات 

األمازيغية املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس - فا1.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7072 -)7 اعبان 1443 )10 مار1 2022(الجريدة الرسمية   ((6(

( 6.(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

اللغة والثقافة األجنبية :

– Maîtrise, dans le domaine arts, lettres, langues, mention : 

langues et cultures étrangères : aire culturelle arabe, 

musulmane et hamito - sémitique, spécialité : Arabe, 

préparé et délivré au siège de l’Université d’Aix Marseille - 

Aix - en - Provence - France - le 8 juillet 2019,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

( 7.(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة 

بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

والدراسات  اإلعالم  في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

الثقافية :

اإلعالم   - واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  ماجستير  اهادة   -

والدراسات الثقافية املسلمة من معهد الدوحة للدراسات العليا 

اإلجازة  بشهادة  مشفوعة   2021 ماي   13 بتاريخ  قطر  بالدوحة، 

العالي لإلعالم  املعهد  في اإلعالم واالتصال املسلمة من  األساسية 

واالتصال بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



ع6))الجريدة الرسمية عدد 7072 -)7 اعبان 1443 )10 مار1 2022(  

( 8.(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Design innovation تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of design innovation, préparé et délivré 

au siège de Massachusetts College of arts and design - Etats - 

Unis, en mai 2020, assorti du degree of bachelor of arts, 

préparé et délivré au siège de Roger Williams University - 

Etats - Unis - le 19 mai 2018,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

( 9.(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Communication de design graphique

– Degree of bachelor of arts, préparé et délivré au siège de 

Roger Williams University - Etats - Unis - le 19 mai 2018,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7072 -)7 اعبان 1443 )10 مار1 2022(الجريدة الرسمية   ((6 

(51.(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة 

بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في علوم التربية :

- دبلوم الدراسات العربية العليا من املعهد قسم البحوث والدراسات 

القاهرة  العربية،  والدراسات  البحوث  معهد  من  املسلم  التربوية 

بجمهورية مصر العربية بتاريخ 16 يوليو 2012 مشفوع باإلجازة في 

اآلداب، تخصص : علم النفس املسلمة من كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية بمراكش.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

(5(.(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في تاريخ الفن :

– Titulo de doctor por la Universidad de Granada, préparé et 

délivré au siège de la Universidad de Granada - Espagne - 

le 10 avril 2013, assorti du diplôme d’études approfondies 

dans la spécialité »géographie de l’aménagement«, préparé 

et délivré au siège de l’Université Paris - Sorbonne )Paris 

IV( conservatoire national des arts et métiers - France - le 

28 juin 1983 et de la licence aménagement, préparée et 

délivrée au siège de l’Université Paris VIII - Créteil - France, 

au titre de l’année universitaire 1979-1980,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



65))الجريدة الرسمية عدد 7072 -)7 اعبان 1443 )10 مار1 2022(  

(5(.(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في علم النفس :

– Diplôme de master sciences humaines et sociales, 

mention : psychologie, spécialité : psychanalyse et 

recherche interdisciplinaires, préparé et délivré au siège 

de l’Université Paris 7 - France - le 17 novembre 2016, 

assorti du diplôme de licence sciences humaines et 

sociales, mention : psychologie, préparé et délivré au 

siège de l’Université Paris 5 - Université Paris Descartes - 

Paris - France - le 10 septembre 2012,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).ع5) 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في اللغة اإلنجليزية :

– Degree of master of arts in English, préparé et délivré 

au siège de Jawaharlal Nehru University - Inde - le 

5 novembre 2013,

الدراسات   : في  الدراسات األساسية  في  مشفوعة بدبلوم اإلجازة 

اإلنجليزية املسلم من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمكنا1.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7072 -)7 اعبان 1443 )10 مار1 2022(الجريدة الرسمية   ((66

(5 .(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Genre, égalité et politiques تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

: sociales

– Diplôme de master de sciences humaines et sociales, 

mentions : études sur le genre, parcours type genre, égalité 

et politiques sociales )GEPS(, délivré par l’Université 

Toulouse II )membre de l’Université fédérale Toulouse 

Midi-Pyrénées( - France - le 8 octobre 2020,

مشفوعة باإلجازة في الدارسات األساسية، مسلك : القانون العام 

كلية  من  املسلمة  الدولية  الدراسات   : تخصص   - الفرنسية  باللغة 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمكنا1.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

(55.(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Langue française تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master, domaine arts, lettres, langues, 

mention : lettres parcours type langue française, préparé 

et délivré au siège de Sorbonne Université - France - le 

1er octobre 2021,

الدراسات   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

الفرنسية املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



67))الجريدة الرسمية عدد 7072 -)7 اعبان 1443 )10 مار1 2022(  

(56.(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة 

بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في اللغويات :

اللغويات،  قسم  من  اللغويات،  في  )املاجستير(  العاملية  درجة   -

اإلسالمية  للجامعة  التابعة  العربية  اللغة  كلية  من  املسلمة 

بدرجة  مشفوعة  السعودية،  العربية  اململكة   - املنورة  باملدينة 

البكالوريو1 املسلمة من نفس املؤسسة بتاريخ 28 يونيو 2008، 

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

(57.(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة 

بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في اللغويات :

- درجة العاملية العالية )الدكتوراه( في اللغويات من قسم اللغويات 

اإلسالمية  للجامعة  التابعة  العربية  اللغة  كلية  من  املسلمة 

بدرجة  مشفوعة  السعودية،  العربية  باململكة   - املنورة  باملدينة 

وبدرجة  اللغويات،  قسم  من  اللغويات،  في  )املاجستير(  العاملية 

البكالوريا  وبشهادة  الجامعة،  نفس  من  املسلمتين  البكالوريو1، 

للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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(58.(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

والتربية  التدريس  مهن  في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

والتكوين :

– Diplôme de master de sciences humaines et sociales, 

mention : métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation )MEEF(, pratiques et ingénierie de la 

formation, préparé et délivré au siège de l’Université 

d’Aix-Marseille - France - le 14 juin 2021,

 : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  بشهادة  مشفوعة 

اآلداب  كلية  من  املسلمة  اللسانيات  مسار  الفرنسية،  الدراسات 

والعلوم اإلنسانية بمراكش.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

(59.(( 0قم) واالبتك 0) البلمي) والعحث) الب لي) التبليم) لوزير)  قرا0)

ص د0)في)7))من)جم دى)اآلخرة)ع  ) )1))ين ير)))1)()بتحديد)

ببض)املب دالت)بي )الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة اهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

والتربية  التدريس  مهن  في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

والتكوين :

– Diplôme de master de sciences humaines et sociales, 

mention : métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation )MEEF(, pratiques et ingénierie de la 

formation, préparé et délivré au siège de l’Université 

d’Aix-Marseille - France - le 31 octobre 2019,

 : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  بشهادة  مشفوعة 

اآلداب  كلية  من  املسلمة  اللسانيات  مسار  الفرنسية،  الدراسات 

والعلوم اإلنسانية بمراكش.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



69))الجريدة الرسمية عدد 7072 -)7 اعبان 1443 )10 مار1 2022(  

قرا0)لوزير)التبليم)الب لي)والعحث)البلمي)واالبتك 0)0قم))).1عع)ص د0)

بتتميم) ()(1(( فبراير) )ف تح) ع  )) اآلخرة) جم دى) من) ((9 في)

ع) )  القبدة) ذي) من) في) )) الص د0) (((8 .1( 0قم) القرا0)

ع11)()بتحديد)الئحة)الشه دات)التي)تب دل)دبلوم) )7))ين ير)

دكتو0)في)الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

 1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي   والبحث 

)17 يناير 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

21 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :

التي   الشهادات  الئحة  التالي  النحو  على  تحدد   - األولى.  »املادة 

»تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب 

)الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  »والصيدلة، 

»العلمية( أو ما يعادلها :

.......................................................................................................«

»)-)كندا):

».......................................................................................................

« – Grade de bachelier en pharmacie (B. pharm), délivré 

« par l’Université Laval - Canada.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى اآلخرة 1443 )فاتح فبراير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

قرا0)لوزير)التبليم)الب لي)والعحث)البلمي)واالبتك 0)0قم))).)عع)ص د0)
بتتميم) ()(1(( فبراير) )ف تح) ع  )) اآلخرة) جم دى) من) ((9 في)
ع) )  القبدة) ذي) من) في) )) الص د0) (((8 .1( 0قم) القرا0)
ع11)()بتحديد)الئحة)الشه دات)التي)تب دل)دبلوم) )7))ين ير)

دكتو0)في)الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
العلمي رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( 
كما  الصيدلة،  في  دكتور  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
21 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :

التي   الشهادات  الئحة  التالي  النحو  على  تحدد   - األولى.  »املادة 
»تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب  
)الشعب   الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  »والصيدلة، 

»العلمية( أو ما يعادلها :

.........................................................................................................«

»)-)مصر):

..........................................................................................................«

جامعة  من  املسلمة  الصيدلية  العلوم  في  البكالوريو1  درجة   -  «
»القاهرة، مصر، دورة ماي 2002،

ينجز أاهر  ستة  مدته  بتدريب  الشهادة  هذه  تقرن  أن   »يجب 
مقبول  صيدلية(  مؤسسة  أو  )صيدلية  التدريب  على  مشرف  »لدى 
»من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة التدريب 

»الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى اآلخرة 1443 )فاتح فبراير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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قرا0)لوزير)التبليم)الب لي)والعحث)البلمي)واالبتك 0)0قم))).)عع)ص د0)
بتتميم) ()(1(( فبراير) )ف تح) ع  )) اآلخرة) جم دى) من) ((9 في)
ع) )  القبدة) ذي) من) في) )) الص د0) (((8 .1( 0قم) القرا0)
ع11)()بتحديد)الئحة)الشه دات)التي)تب دل)دبلوم) )7))ين ير)

دكتو0)في)الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
العلمي رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( 
كما  الصيدلة،  في  دكتور  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
21 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :

التي  الشهادات  الئحة  التالي  النحو  على  تحدد   - األولى.  »املادة 
»تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب 
)الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  »والصيدلة، 

»العلمية( أو ما يعادلها :

.........................................................................................................«

»)-)األ0د ):

..........................................................................................................«

الصيدلة،  كلية  من  املسلمة  الصيدلة  في  البكالوريو1  درجة   -  «
»الجامعة األردنية، األردن، بتاريخ 13 سبتمبر 2020،

ينجز أاهر  ستة  مدته  بتدريب  الشهادة  هذه  تقرن  أن   »يجب 
مقبول  صيدلية(  مؤسسة  أو  )صيدلية  التدريب  على  مشرف  »لدى 
 »من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة التدريب

»الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى اآلخرة 1443 )فاتح فبراير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

قرا0)لوزير)التبليم)الب لي)والعحث)البلمي)واالبتك 0)0قم))). عع)ص د0)

بتتميم) ()(1(( فبراير) )ف تح) ع  )) اآلخرة) جم دى) من) ((9 في)

ع) )  القبدة) ذي) من) في) )) الص د0) (((8 .1( 0قم) القرا0)

ع11)()بتحديد)الئحة)الشه دات)التي)تب دل)دبلوم) )7))ين ير)

دكتو0)في)الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

 1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي   والبحث 

)17 يناير 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

21 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :

التي  الشهادات  الئحة  التالي  النحو  على  تحدد   - األولى.  »املادة 

»تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب 

)الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  »والصيدلة، 

»العلمية( أو ما يعادلها :

.......................................................................................................«

»)-)بريط ني ):

».......................................................................................................

« – Degree of master of pharmacy, délivré par King’s 

«College London, Royaume-Uni.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى اآلخرة 1443 )فاتح فبراير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



)7))الجريدة الرسمية عدد 7072 -)7 اعبان 1443 )10 مار1 2022(  

من في) )) ص د0) ((97.(( 0قم) آسفي) (- مراكش) جهة) لوالي)  قرا0)
قرا0) على) افقة) ب ملو ()(1(( ين ير) ((7( ع  )  اآلخرة) جم دى)
ع مل)إقليم)الصويرة)بإقرا0)مخطط)تنمية)الكتلة)البمرانية)

القروية)ملركز)جم عة)كشولة)بإقليم)الصويرة.

والي جهة مراكش - آسفي،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

جمادى  فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 
للمملكة  اإلداري  التقسيم  بشأن   )1959 ديسمبر   2(  1379 اآلخرة 
 1436 9 ذي الحجة  بتاريخ   2.15.716 باملرسوم رقم  تغييره  كما وقع 

)23 سبتمبر 2015( ؛

 وعلى قرار وزير الداخلية رقم 3978.19 الصادر في 8 ربيع اآلخر 1441
)5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مخطط  إقرار  املتضمن  الصويرة  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 
تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة كشولة )املخطط رقم 

.)AUESS.PDAR. 02/2019

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بمراكش في 24 من جمادى اآلخرة 1443 )27 يناير 2022(.

اإلمضاء : كريم ق�ضي لحلو

*
* *

 قرا0)لب مل)إقليم)الصويرة

 بإقرا0)مخطط)تنمية)الكتلة)البمرانية)القروية

ملركز)جم عة)كشولة)بإقليم)الصويرة

عامل إقليم الصويرة،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات بالصويرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 ؛

واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  موافقة  على  االطالع  وبعد 

واملاء بالصويرة بتاريخ 4 ديسمبر 2019 ؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة كشولة خالل دورته االستثنائية 

املنعقدة بتاريخ 3 مار1 2020 ؛

وعلى البحث اإلداري املباار من 28 ديسمبر 2020 إلى 27 يناير 2021 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة كشولة 

)املخطط رقم AUESS.PDAR. 02/2019( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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نصوص)خ صة

وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة

 ((1(( فبراير) ((5( ع  )  ع))من)0جب) في) 69.)).))ص د0) 0قم) مرسوم)
بتغيير)وتتميم)املرسوم)0قم) 85.)1.))بت 0يخ)8)ذي)الحجة)ع) ) 
)1))فبراير)ع11)()بشأ )النظ م)األس �ضي)الخ ص)بموظفي)وزا0ة)

التربية)الوطنية.

رئيس الحكومة،

 بعد االطالع على املرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423
)10 فبراير 2003( بشأن النظام األسا�ضي الخاص بموظفي وزارة التربية 
2.18.294 رقم  باملرسوم  سيما  ال  وتتميمه،  تغييره  وقع  كما   الوطنية، 

الصادر في 24 من اعبان 1439 )11 ماي 2018( ؛

1443 رجب   8 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

)10 فبراير 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

92 و  املكررة   65 املواد  مقتضيات  التالي،  النحو  على  وتتمم،   تغير 

إليه  املشار  املرسوم  من   114 و  الثانية(  )الفقرة   104 و  املكررة   96 و 

أعاله رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003( :

»املادة 65 املكررة.- يشتمل إطار املتصرف التربوي على درجتين :

» - املتصرف التربوي من الدرجة األولى ؛

» - املتصرف التربوي من الدرجة املمتازة.

»وتخصص لهما الرتب ............................... بهذا املرسوم.

»يرقى .......................... إلى أخرى.

»وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة املوالية في الدرجة األولى واملمتازة 

»طبقا ............... املادة 103 أسفله.«

»املادة 92. - يتم تكليف املتصرفين التربويين بمهام اإلدارة التربوية 

»................ السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية.

»وتحدد بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية كيفيات 

»وضع لوائح األهلية.«

 »املادة 96 املكررة.- خالفا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل،

»..........................، وفق ما يلي :

الد0جة)األصلية)عند)ت 0يخ)التخرجاملراكز
 الد0جة)الجديدة

ببد)التخرج

................................................................................................................................................

مركز التوجيه والتخطيط 

التربوي

....................................مستشار …………………………....……........……

....................................مستشار …………………………....……........……

- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة 

املمتازة ؛

من  التأهيلي  الثانوي  للتعليم  مبرز  أستاذ   -

الدرجة املمتازة.

التوجيه  في  مستشار   -

الدرجة  من  التربوي 

املمتازة.

- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة 

املمتازة ؛

من  التأهيلي  الثانوي  للتعليم  مبرز  أستاذ   -

الدرجة املمتازة.

- مستشار في التخطيط 

الدرجة  من  التربوي 

املمتازة.

.......................................................................................................املدرسة العليا لألساتذة

املراكز الجهوية ملهن 

التربية والتكوين

 )سلك تكوين أطر

اإلدارة التربوية(

من  التأهيلي  الثانوي  للتعليم  مبرز  أستاذ   -

الدرجة املمتازة ؛

- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة 

املمتازة.

من  تربوي  متصرف   -

الدرجة املمتازة.

املراكز الجهوية ملهن 

التربية والتكوين

 )سلك تأهيل أطر

هيئة التدريس(

.......................................................................................................

الرتبة  حيث  من  الوضعية  بنفس  باألمر  املعنيون  »ويحتفظ 

»واألقدمية فيها.«

هيئة  أطر  التدريب  من  يعفى  كما  الثانية(.-  )الفقرة   104 »املادة 

»التدريس ……………………………. والتخطيط التربوي وإطار املتصرف 

»التربوي، واملمونون .............................. واملالية.«

»املادة 114. - باإلضافة إلى اروط الترقي باالختيار املنصوص عليها 

 »في املادتين 8 و 28 أعاله، تتم الترقية باالختيار .........................................

.................................................................................................................«

)الباقي دون تغيير.(

املادة الثانية

تنسخ مقتضيات املواد 49 و 50 و 58 و 59 و 65 املكررة أربع مرات 

 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423

)10 فبراير 2003( وتعوض كما يلي :

نظ م)موظفي)اإلدا0ات)الب مة
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إطار  الثانية من  الدرجة  في طريق االنقراض  - توضع   .49 »املادة 

»املستشارين في التوجيه التربوي.

 »يستفيد املستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية من

 »أقدمية اعتبارية مدتها أربع )4( سنوات تطبق على آخر وضعية إدارية

الترقي أجل  من  وتحتسب   ،2022 يناير  فاتح  في  باألمر   »للمعنيين 

»في الدرجة ابتداء من السنة املذكورة.

األولى  الدرجة  إلى  الترقية  تتم  بعده،   50 املادة  ملقتضيات  »خالفا 

»من إطار مستشار في التوجيه التربوي :

في  املستشارين  وجه  في  يفتح  املهنية  الكفاءة  امتحان  إثر  على  »أ( 

»التوجيه التربوي من الدرجة الثانية املتوفرين على أقدمية ست )6( 

 98 املادة  ملقتضيات  طبقا  وذلك  الصفة،  بهذه  الخدمة  من  »سنوات 

»أدناه ؛

بين  من  الترقية  جدول  في  التقييد  بعد  االختيار  طريق  عن  »ب( 

املتوفرين على  الثانية  الدرجة  من  التربوي  التوجيه  في  »املستشارين 

 »أقدمية عشر )10( سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية، دون التقيد

»بالحصيص، استثناء من مقتضيات املادة 99 أدناه ؛

طبقا  الترقية  جدول  في  التقييد  بعد  االختيار  طريق  عن  »ج( 

»ملقتضيات الفقرة األولى من املادة 114 أدناه، دون التقيد بالحصيص، 

»استثناء من مقتضيات املادة 99 أدناه.«

»املادة 50. - يعين في الدرجة األولى من إطار املستشارين في التوجيه 

»التربوي الحاصلون على دبلوم مستشار في التوجيه التربوي املحددة 

»اروط تسليمه وتهييئه بموجب مرسوم.«

الثانية من إطار  الدرجة  في طريق االنقراض  - توضع   .58 »املادة 

»املستشارين في التخطيط التربوي.

الثانية  الدرجة  من  التربوي  التخطيط  في  املستشارون  »يستفيد 

»من أقدمية اعتبارية مدتها أربع )4( سنوات تطبق على آخر وضعية 

»إدارية للمعنيين باألمر في فاتح يناير 2022، وتحتسب من أجل الترقي 

»في الدرجة ابتداء من السنة املذكورة.

األولى  الدرجة  إلى  الترقية  تتم  بعده،   59 املادة  ملقتضيات  »خالفا 

»من إطار املستشارين في التخطيط التربوي :

في  املستشارين  وجه  في  يفتح  املهنية  الكفاءة  امتحان  إثر  على  »أ( 

 »التخطيط التربوي من الدرجة الثانية املتوفرين على أقدمية ست )6(

98 املادة  ملقتضيات  طبقا  وذلك  الصفة،  بهذه  الخدمة  من   »سنوات 

»أدناه ؛

بين  من  الترقية  جدول  في  التقييد  بعد  االختيار  طريق  عن  »ب( 
 »املستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية املتوفرين على

دون  الثانية،  الدرجة  في  الخدمة  من  سنوات   )10( عشر  »أقدمية 
»التقيد بالحصيص، استثناء من مقتضيات املادة 99 أدناه ؛

 »ج( عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية طبقا ملقتضيات
استثناء  بالحصيص،  التقيد  دون  أدناه،   114 املادة  من  األولى  »الفقرة 

»من مقتضيات املادة 99 أدناه.«

»املادة 59. - يعين في الدرجة األولى من إطار املستشارين في التخطيط 
»التربوي الحاصلون على دبلوم مستشار في التخطيط التربوي املحددة 

»اروط تسليمه وتهييئه بموجب مرسوم.«

إطار  من  األولى  الدرجة  في  يعين  مرات.-  أربع  املكررة   65 »املادة 
»املتصرف التربوي الحاصلون على دبلوم التكوين في اإلدارة التربوية، 
التربية  ملهن  الجهوية  املراكز  من  تخرجهم  تاريخ  من  ابتداء  »وذلك 

»والتكوين.«

املادة الثالثة

خالفا ملقتضيات املادة 65 املكررة أربع مرات من املرسوم السالف 
الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003(، 
يعين في الدرجة األولى من إطار املتصرف التربوي خريجو سلك تكوين 
 أطــر اإلدارة التربوية وأطر هيئة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي -

التربية  ملهن  الجهوية  باملراكز   - التربوية  اإلدارة  أطر  تكوين  مسلك 
 2019 و   2018 و   2017 و   2016 و   2015 سنوات  برسم  والتكوين 
املتصرف  إطار  من  الدرجة الثانية  في  تعيينهم  سبق  الذين   ، و 2020

التربوي.

يتم هذا التعيين بعد انصرام سنة كاملة من تاريخ تعيين املعنيين 
باألمر في الدرجة الثانية من إطار املتصرف التربوي، ويسري مفعوله 

املادي كما يلي :

سنوات  برسم  للخريجين  بالنسبة   ،2020 يناير  فاتح  من  ابتداء   -
2015 و 2016 و 2017 و 2018 ؛

سنة  برسم  للخريجين  بالنسبة   ،2020 سبتمبر  فاتح  من  ابتداء   -
2019 ؛

سنة  برسم  للخريجين  بالنسبة   ،2021 سبتمبر  فاتح  من  ابتداء   -
.2020

املتصرف  إطار  من  األولى  الدرجة  في  باألمر  املعنيين  ترتيب  يعاد 
الذكر، بعد  السالف  96 من املرسوم  املادة  التربوي طبقا ملقتضيات 
إلغاء استفادتهم السابقة، بصفة متصرف تربوي من الدرجة الثانية، 
من  املكررة   115 املادة  في  عليها  املنصوص  االعتبارية  األقدمية  من 

املرسوم املذكور رقم 2.02.854.
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املادة الرابعة

خالفا ملقتضيات املواد 65 املكررة أربع مرات و 65 املكررة خمس 

مرات و 96 املكررة من املرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر 

في 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003(، يعين في الدرجة املمتازة من 

إطار املتصرف التربوي، عند تاريخ تخرجهم من املراكز الجهوية ملهن 

التربية والتكوين في فاتح سبتمبر 2022، املوظفون الذين يتابعون، في 

تاريخ نشر هذا املرسوم، تكوينهم بسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية 

وأطر هيئة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي - مسلك تكوين أطر 

 اإلدارة التربوية -، واملنتمون إلى الدرجة املمتازة من إطارهم األصلي

عند تاريخ التخرج.

من  الوضعية  بنفس  تعيينهم  تاريخ  في  باألمر  املعنيون  ويحتفظ 

حيث الرتبة واألقدمية فيها.

املادة الخامسة

الذكر السالف  املرسوم  من   92 املادة  مقتضيات  من   استثناء 

 ،)2003 فبراير   10(  1423 الحجة  ذي   8 في  الصادر   2.02.854 رقم 

الذين  التربوي،  املتصرف  إطار  إلى  املنتمين  غير  املوظفون  يستمر 

يزاولون بصفة فعلية، في تاريخ نشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية، 

 2.02.376 رقم  املرسوم  في  عليها  املنصوص  التربوية  اإلدارة  مهام 

النظام  بمثابة   )2002 يوليو   17(  1423 األولى  جمادى   6 في  الصادر 

وقع  كما  العمومي،  والتعليم  التربية  بمؤسسات  الخاص  األسا�ضي 

تغييره وتتميمه، في مزاولة املهام املذكورة.

من  املمتازة  والدرجة  األولى  الدرجة  في  منهم  للمرتبين  ويمكن 

إطارهم األصلي، أن يدمجوا، على التوالي، في الدرجة األولى والدرجة 

 65 املادة  في  عليه  املنصوص  التربوي  املتصرف  إطار  من  املمتازة 

املكررة من املرسوم املذكور رقم 2.02.854.

يقدم  باألمر،  للمعنيين  طلب  على  بناء  املذكور،  اإلدماج  ويتم 

داخل أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا املرسوم بالجريدة 

الرسمية، وذلك كما يلي :

غاية هذا  إلى  تم،  للذين  بالنسبة   2016 فاتح سبتمبر  ابتداء من   -

التاريخ، تعيينهم ملزاولة مهام اإلدارة التربوية، واستمروا في مزاولتها 

إلى غاية تاريخ نشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية ؛

بالنسبة  التربوية،  اإلدارة  مهام  ملزاولة  تعيينهم  تاريخ  من  ابتداء   -

 ،2016 سبتمبر  فاتح  بعد  املهام  هذه  ملزاولة  تعيينهم  تم  للذين 

بالجريدة  املرسوم  هذا  نشر  تاريخ  غاية  إلى  مزاولتها  في  واستمروا 

الرسمية.

من  الوضعية  بنفس  إدماجهم  تاريخ  في  باألمر  املعنيون  ويحتفظ 

حيث الرتبة واألقدمية فيها.

املادة السادسة

استثناء من مقتضيات املادتين 27 و28 من املرسوم السالف الذكر 

رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003(، يعين 

التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين خاص  الثانوي  التعليم  في إطار أساتذة 

باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين واجتياز امتحانه النهائي بنجاح :

التربية  بمزاولة مهام  املكلفون  الثانوي اإلعدادي  التعليم  - أساتذة 

متتالية مدة  منذ  التأهيلي  الثانوي  التعليم  سلك  في   والتدريس 

ال تقل عن أربع )4( سنوات عند تاريخ اإلعالن عن إجراء التكوين 

اإلجازة اهادة  على  األقل،  على  والحاصلون،  املذكور،   الخاص 

أو اهادة اإلجازة في الدراسات األساسية أو اهادة اإلجازة املهنية 

أو ما يعادل إحداها ؛

- أساتذة التعليم االبتدائي املكلفون بمزاولة مهام التربية والتدريس 
الثانوي  التعليم  سلك  أو  اإلعدادي  الثانوي  التعليم  سلك  في 

التأهيلي منذ مدة متتالية ال تقل عن أربع )4( سنوات عند تاريخ 

على  والحاصلون،  املذكور،  الخاص  التكوين  إجراء  عن  اإلعالن 

األقل، على اهادة اإلجازة أو اهادة اإلجازة في الدراسات األساسية 

أو اهادة اإلجازة املهنية أو ما يعادل إحداها.

ينظم التكوين الخاص املذكور كل سنة على مدى ثالث )3( سنوات 

ابتداء من سنة 2022، وتحدد اروط وكيفيات إجرائه بقرار للسلطة 

الحكومية  السلطة  عليه  تؤار  الوطنية  بالتربية  املكلفة  الحكومية 

املكلفة بإصالح اإلدارة.

املادة السابعة

املشار  الخاص  للتكوين  النهائي  االمتحان  في  الناجحين  تعيين  يتم 

إليه في املادة السادسة أعاله، في الدرجة املطابقة لدرجتهم األصلية من 

الوضعية  بنفس  ويحتفظون  التأهيلي،  الثانوي  التعليم  أساتذة  إطار 

اعتبارية  أقدمية  من  ويستفيدون  فيها.  واألقدمية  الرتبة  حيث  من 

مفعول  بدون  الدرجة،  في  الترقي  ألجل  تحتسب   )2( سنتان  مدتها 

مادي، طبقا ملقتضيات املادة 115 املكررة من املرسوم السالف الذكر 

رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003(.

ويعاد غير الناجحين في االمتحان النهائي للتكوين الخاص السالف 

والتدريس التربية  مهام  إليهم  وتسند  األصلي،  سلكهم  إلى   الذكر، 

في السلك املذكور.

املادة الثامنة

الرسمية،  بالجريدة  املرسوم  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يمنع، 

تكليف أطر هيئة التدريس بمزاولة مهام التربية والتدريس أو أي مهام 

أخرى، خارج سلكهم األصلي.
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املادة التاسعة

املرسوم  من  مرات  ثالث  املكررة   65 املادة  مقتضيات  تنسخ 
 1423 الحجة  ذي   8 في  الصادر   2.02.854 رقم  الذكر  السالف 
)10 فبراير 2003(، وكذا املادة الثالثة من املرسوم املشار إليه أعاله 

رقم 2.18.294 الصادر في 24 اعبان 1439 )11 ماي 2018(.

املادة العاارة

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 
وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة والوزير املنتدب لدى 
وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية والوزيرة املنتدبة لدى رئيس 
منهم  واحد  كل  اإلدارة،  وإصالح  الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة 

فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من رجب 1443 )25 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزير التربية الوطنية والتعليم

األولي والرياضة،

اإلمضاء : اكيب بنمو�ضى.

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

 الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة

املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : غيتة مزور.

 ((1(( فبراير) ((5( ع  )  ع))من)0جب) في) )7.)).))ص د0) 0قم) مرسوم)
 ( 17 ابع  ) (7 بت 0يخ) ع)85.7.)) 0قم) وتتميم املرسوم) بتغيير)

)6)أبريل)987)()بإحداث)مركز)التوجيه)والتخطيط)التربوي.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 92 منه ؛

وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 اعبان 1407 
)6 أبريل 1987( بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي ؛

وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق ؛

1443 رجب   8 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
)10 فبراير 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

من   17 و   2 املادتين  مقتضيات  التالي،  النحو  على  وتتمم،  تغير 

املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.85.723 الصادر في 7 اعبان 1407 

)6 أبريل 1987( :

 »املادة 2.- مركز التوجيه والتخطيط ..............................................

»بالتعليم االبتدائي والثانوي.

»ويشتمل على سلكين :

» - سلك تكوين املستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي، ويضم :

» * مسلك املستشارين في التخطيط التربوي ؛

»* مسلك املستشارين في التوجيه التربوي.

ويضم  التربوي،   ...................................... املفتشين  تكوين  سلك   -  «

»اعبة للتوجيه واعبة للتخطيط.

التخطيط  في  مستشار  دبلوم  وتسليم  بتحضير  املركز  »ويقوم 

التربوي التخطيط  في  مفتش  واهادة  التربوي  التوجيه  أو   »التربوي 

»أو التوجيه التربوي.

 »ويمكن أن يقوم املركز بإجراء .......................................................

»في ميدان التوجيه والتخطيط التربوي.«

»املادة 17.- يلج السنة األولى ............................. والتوجيه التربوي، 

»الناجحون في مباراة تفتح في وجه :

اإلعدادي  الثانوي  التعليم  وأساتذة  االبتدائي  التعليم  أساتذة   -  «

للتعليم  املبرزين  واألساتذة  التأهيلي  الثانوي  التعليم  »وأساتذة 

»الثانوي التأهيلي، الحاصلين على اهادة اإلجازة أو اهادة اإلجازة 

يعادلها،  ما  أو  املهنية  اإلجازة  أو اهادة  األساسية  الدراسات  »في 

15 سنة من الخدمة الفعلية  »املرسمين الذين قضوا على األقل 

»بقطاع التربية الوطنية، واملرتبين جميعهم على األقل في الدرجة 

»األولى من إطارهم ؛

» - األساتذة املنتمين لألطر النظامية لألكاديميات الجهوية للتربية 

في الدراسات  »والتكوين الحاصلين على اإلجازة أو اهادة اإلجازة 

املرسمين  يعادلها،  ما  أو  املهنية  اإلجازة  اهادة  أو  »األساسية 

»الذين قضوا على األقل 15 سنة من الخدمة الفعلية باألكاديمية 

في  األقل  على  جميعهم  واملرتبين  والتكوين،  للتربية  »الجهوية 

»الدرجة األولى من إطارهم.«
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املادة الثانية

في  »مستشار  دبلوم  التربوي  والتخطيط  التوجيه  مركز  يسلم 

حسب  التربوي«،  التوجيه  في  »مستشار  ودبلوم  التربوي«  التخطيط 

املرسوم  هذا  نشر  تاريخ  في  يتابعون،  الذين  للمتدربين  التخصص، 

التخطيط  في  املستشارين  تكوين  بسلك  تكوينهم  الرسمية،  بالجريدة 

والتوجيه التربوي، وذلك بعد نجاحهم في مباراة التخرج من هذا السلك.

املادة الثالثة

مستشار«،  »اهادة  عبارة  محل  مستشار«  »دبلوم  عبارة  تحل 

عبارة  محل  الوطنية«  بالتربية  املكلفة  الحكومية  »السلطة  وعبارة 

 »السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم االبتدائي والثانوي«، في جميع مواد

1407 اعبان   7 في  الصادر   2.85.723 رقم  الذكر  السالف   املرسوم 

)6 أبريل 1987(.

املادة الرابعة

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة والوزير املنتدب لدى 

وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية والوزيرة املنتدبة لدى رئيس 

منهم  واحد  كل  اإلدارة،  وإصالح  الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة 

فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من رجب 1443 )25 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزير التربية الوطنية والتعليم

األولي والرياضة،

اإلمضاء : اكيب بنمو�ضى.

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

 الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة

املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : غيتة مزور.

الوزارة املكلفة باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

والتق ئية ب الستثم 0) املكلف) الحكومة) 0ئيس) لدى) املنتدب) للوزير)  قرا0)

وتقييم)السي س ت)البمومية)0قم))).5ع7ع)ص د0)في)7)0جب)ع  ) 

)9)فبراير)))1)()بتحديد)اختص ص ت)وتنظيم)األقس م)واملص لح)

وتقييم) والتق ئية) االستثم 0) لوزا0ة) املركزية) للمديري ت) الت ببة)

السي س ت)البمومية.

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية 

وتقييم السياسات العمومية،

 بناء على املرسوم رقم 2.21.992 الصادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022(

 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة االستثمار والتقائية وتقييم السياسات

العمومية وال سيما املادة 14 منه ؛

 1426 اوال  من   29 في  الصادر   2.05.1369 رقم  املرسوم  وعلى 

الوزارية  القطاعات  تنظيم  قواعد  تحديد  بشأن   )2005 ديسمبر   2(

والالتمركز اإلداري ؛

وعلى املرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 

ورؤساء  األقسام  رؤساء  تعيين  كيفيات  اأن  في   )2011 نوفمبر   25(

املصالح باإلدارات العمومية ؛

1396 محرم  من   17 في  الصادر   2.75.864 رقم  املرسوم   وعلى 

)19 يناير 1976( بشأن نظام التعويضات املرتبط بمزاولة املهام العليا 

في مختلف الوزارات ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 اوال 1418 )2 فبراير 1998(

بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن 

استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات املصلحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يحدد كما يلي، تنظيم املديريتين التابعتين للمديرية العامة لالستثمار

ومناخ األعمال :

1 - تشتمل مديرية االستثمار على األقسام واملصالح التالية :

• قسم دعم ومواكبة املستثمرين، الذي يضم :

- مصلحة دعم املستثمرين وتنسيق االستثمار ؛

- مصلحة تتبع لجان االستثمار ؛

- مصلحة املشاريع االستراتيجية.
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• قسم االستراتيجية واليقظة، الذي يضم :

- مصلحة االستراتيجية ؛

- مصلحة البيانات واليقظة املتعلقة باالستثمار.

2 - تشتمل مديرية مناخ األعمال على األقسام واملصالح التالية :

• قسم تطوير التنافسية، الذي يضم :

- مصلحة إعداد تدابير تحسين مناخ األعمال ؛

- مصلحة تتبع وتقييم مناخ األعمال.

• قسم التقنين واليقظة، الذي يضم :

- مصلحة اللجان املتعلقة بمناخ األعمال ؛

- مصلحة البيانات واليقظة املتعلقة بمناخ األعمال.

املادة الثانية

 يحدد كما يلي، تنظيم املديريتين التابعتين للمديرية العامة اللتقائية

وتقييم السياسات العمومية :

األقسام  على  العمومية  السياسات  التقائية  مديرية  تشتمل   -  1

واملصالح التالية :

• قسم االستراتيجية وآليات االلتقائية، الذي يضم :

- مصلحة إعداد استراتيجية االلتقائية ؛

- مصلحة إعداد آليات االلتقائية.

• قسم تكامل وانسجام السياسات العمومية، الذي يضم :

- مصلحة تتبع تفعيل التقائية السياسات العمومية ؛

- مصلحة تتبع اللجان الوزارية والجهوية.

األقسام  على  العمومية  السياسات  تقييم  مديرية  تشتمل   -  2

واملصالح التالية :

• قسم تقييم السياسات العمومية، الذي يضم :

- مصلحة آليات تقييم السياسات العمومية ؛ 

- مصلحة دراسات األثر وفعالية السياسات العمومية.

• قسم التحليل واليقظة االستراتيجية، الذي يضم :

- مصلحة البيانات واليقظة املتعلقة بالتقائية وتقييم السياسات 

العمومية ؛

السياسات  تقييم  مجال  في  الفاعلين  مع  العالقات  مصلحة   -

العمومية.

املادة الثالثة

القانونية ونظم املعلومات على  تشتمل مديرية املوارد والشؤون 

األقسام واملصالح التالية :

• قسم الشؤون املالية، الذي يضم :

- مصلحة البرمجة وامليزانية ؛ 

- مصلحة املحاسبة والتدبير املالي ؛

- مصلحة املشتريات.

• قسم املوارد البشرية، الذي يضم :

- مصلحة التوظيف ؛

- مصلحة تدبير الحياة املهنية والتكوين املستمر ؛

- مصلحة تتبع األعمال االجتماعية.

• قسم الشؤون القانونية، الذي يضم :

- مصلحة التنظيم والدراسات ؛

- مصلحة املنازعات.

• قسم الشؤون العامة، الذي يضم :

- مصلحة نظم املعلومات ؛

- مصلحة الوسائل والدعم.

املادة الرابعة

على  والشراكات  الدولي  والتعاون  التواصل  مديرية  تشتمل 

األقسام واملصالح التالية :

• قسم التواصل، الذي يضم :

- مصلحة التواصل والعالقات العامة ؛

- مصلحة التدبير اآللي للوثائق.

• قسم التعاون الدولي والشراكات، الذي يضم :

- مصلحة التعاون الدولي ؛

- مصلحة العالقات املؤسساتية.
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املادة الخامسة

اإلدارة  تشتمل  الذكر،  السالفة  واملصالح  لألقسام  باإلضافة 

مباارة  تلحق  املعلومات  نظم  أمن  حماية  مصلحة  على  املركزية 

بالكتابة العامة، يناط بها ما يلي :

- إعداد وتتبع وتحيين مراجع سالمة نظم املعلومات الخاصة بالوزارة ؛

 - السهر على التطبيق السليم للتوجيهات الوطنية ألمن نظم املعلومات

على صعيد الوزارة ؛

العامة ألمن نظم املعلومات بكل تهديد قد يحدق  - إخبار املديرية 

بأمن نظم معلومات الوزارة والعمل على تطبيق توصيات املديرية 

العامة املذكورة في هذا الشأن.

املادة السادسة

وبالتقائية  باالستثمار  املكلفة  بالهياكل  املتعلقة  املقتضيات  تنسخ 
بموجب  املحدثة  األعمال  وبمناخ  وتقييمها،  العمومية  السياسات 
في  الصادر   2.13.253 رقم  للمرسوم  تطبيقا  املتخذة  القرارات 
اختصاصات  تحديد  بشأن   )2013 يونيو   20(  1434 اعبان  من   11
وتنظيم الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة 

والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه.

املادة السابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022(.

اإلمضاء : محسن الجزولي.



((79 الجريدة الرسميةعدد 7072 - 7 اعبان 1443 )10 مار1 2022( 

ع  )  0جب) (5 في) ص د0) 7/ق/))1)) عدد) املن فسة) ملجلس) قرا0)
 »SPE بتولي)الصندوق)االستثم 0ي) املتبلق) ()(1(( )7)فبراير)
 »SPE Capital (GP( اركة) قعل) من) املسير) (AIF I LP«
 %((,55 نسعة) اقتن ء) عبر) املشتركة) اقعة) املر (،Limited«
لشركة) اململوكة) التصويت) وحقوق) 0أسم ل) حصص) من)
 »Holding Générale مجموعة) في) (»Lycée Holdings«

.d’Education (HOLGED( s.a«

مجلس املنافسة،

واملنافسة األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  على   بناء 
في  الصادر   1.14.116 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

2 رمضان 1435 )30 يونيو 2014( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 
1435 2 رمضان  1.14.117 الصادر في   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)30 يونيو 2014( ؛

 1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم  وعلى 
)فاتح ديسمبر 2014( بتطبيق القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار 

واملنافسة ؛

1436 اعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 
)4 يونيو 2015( بتطبيق القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 
التكميلي  واالجتماع   )2022 يناير   28(  1443 اآلخرة  جمادى  25 من 
املنعقد يوم 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022(، طبقا ملقتضيات املادة 14 

من القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

ألعضاء  القانوني  النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكد  وبعد 
الداخلي  النظام  من   31 املادة  في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة 

للمجلس ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 
24 من  بتاريخ  املنافسة تحت عدد0138/ع.ت.إ/2021  العامة ملجلس 
الصندوق  بتولي  املتعلق   )2021 ديسمبر   28(  1443 األولى  جمادى 
 »SPE Capital )GP( املسير من قبل اركة »SPE AIF I LP« االستثماري
حصص  من   %21,55 نسبة  اقتناء  عبر  املشتركة  املراقبة   ،Limited«
في   »Lycée Holdings« لشركة  اململوكة  التصويت  وحقوق  رأسمال 

مجموعة »Holding Générale d’Education )HOLGED( s.a« ؛

البوعيا�ضي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 
 )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة  جمادى  فاتح  بتاريخ  رقم 001/2022 

 
ً
طبقا املوضوع  في  مقررة  الحجوي  سناء  السيدة  بتعيين  والقا�ضي 

األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام 
واملنافسة ؛

جمادى  من   11 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 
اآلخرة 1443 )14 يناير 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 
12 من جمادى اآلخرة 1443 )15 يناير 2022( والذي يمنح أجل 3 أيام 
التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
التبليغ بتاريخ 15 من جمادى اآلخرة 1443 )18 يناير 2022( ؛

املعد بشأن  للتقرير  املوضوع،  العام ومقررة  املقرر  تقديم  وبعد 
املنبثقة عنه،  وللتوصيات  للخالصات  املذكورة، وكذا  التركيز  عملية 
خالل اجتماع اللجنة الدائمة بتاريخ 05 رجب 1443 )7 فبراير 2022( ؛

السالف   104.12 القانون رقم  13 من  املادة  بمقت�ضى  إنه  وحيث 
يكون  ما  بمجرد  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  يمكن  فإنه  الذكر 
الطرف أو األطراف املعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه 
الكفاية يسمح بدراسة امللف، والسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا 

مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

اتفاق  موضوع  كان  الحالية  التركيز  عملية  مشروع  إن  وحيث 
مبدئي الذي تم توقيعه من طرف األطراف بتاريخ 24 ديسمبر 2021، 
مما يجعلها خاضعة للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

املنصوص عليها في املادتين 11 و 12 من القانون رقم 104.12 ؛

التي تنجز من خاللها عمليات  11 تحدد الحاالت  املادة  وحيث إن 
بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ  الخاضعة  االقتصادي  التركيز 
دراستها والترخيص لها، كما أن املادة 12  تحدد أسقف رقم املعامالت 
بمقت�ضى  املحدد  السقف  يفوق  أن  يجب  والذي  العالمي  أو  الوطني 
اليه  املشار   2.14.652 رقم  التطبيقي  املرسوم  من   )8( الثامنة  املادة 
أعاله، أو عندما تنجز جميع املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز 
خالل السنة املدنية السابقة  أكثر من أربعين باملائة )%40( من البيوع 
أو الشراءات أو املعامالت األخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوجات 
أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من 

السوق املذكورة ؛

مجلس)املن فسة
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وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة 11 من 
تقوم  »عندما  تركيزا،  يشكل  أنه  تنص  والتي   104.12 رقم  القانون 
املراقبة  بتولي  مباار،  غير  أو  مباار  بشكل  منشآت،  عدة  أو  منشأة 
على مجموع منشآت أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى 
أو أجزاء منها، سواء بواسطة املساهمة في رأ1 املال أو اراء األصول 
الحقوق  املراقبة عن  وتنتج  الوسائل.  أو غيرها من  بواسطة عقد  أو 
أو العقود أو الوسائل األخرى التي تخول وحدها أو مجتمعة، اعتبارا 
لظروف الواقع أو القانون، إمكانية ممارسة تأثير حاسم على نشاط 
 »SPE املنشأة، وهو ما ينطبق على عملية تولي الصندوق االستثماري
 ،»SPE Capital )GP( Limited« اركة  قبل  من  املسير   AIF I LP«
رأسمال  حصص  من   %21,55 نسبة  اقتناء  عبر  املشتركة  املراقبة 
وحقوق التصويت اململوكة لشركة »Lycée Holdings« في مجموعة 

»Holding Générale d’Education )HOLGED( s.a« ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها ارط 
القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 
املعامالت  أرقام  أسقف  تجاوز  وهو  الذكر  السالف  رقم 104.12 

املنصوص عليها في املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

التابع   »SPE AIF I LP« االستثماري  الصندوق   : املقتني  الطرف   -
اإلنتاج  قطاع  في  استثمارات  تدير  التي   »SPE Capital« لشركة 
من  والخدمات  الصناعة  لدعم  التحتية  والبنيات  والخدمات 
قطاعات  تستهدف   »SPE AIF I LP« أن  كما  الصناعات.  أجل 
الصناعة والصحة والتعليم، خاصة امال إفريقيا )مصر واملغرب 
رقابة  سلطة  ممارسة  مع  استثمارات  إنجاز  إلى  وتروم  وتونس(. 
على املنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم سريعة النمو. كما تهتم 
بمشاكل االنتقال والتحول. وتتواجد »SPE AIF I LP« باملغرب في 
 »SPE Capital« قطاع الصناعة الصيدالني، بعد الترخيص لتولي
 »SAHAM اركة  على  املشتركة  املراقبة   »PROPARCO« و
»PHARMA بمقت�ضى قرار مجلس املنافسة عدد 03 /ق/ 2020 

الصادر في 16 يناير 2020 ؛

- الطرف املستهدف : مجموعة »Holged« مجهولة االسم الخاضعة 
للقانون املغربي، تم إنشاؤها سنة 2015 وتهدف إلى حيازة أصول 
مجموعة  تمتلك  أنها  كما  التعليم،  قطاع  في  النااطة  الشركات 

مدار1 الجبر والياسمين وجوري ؛

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�ضي  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 
وفرتها  التي  الوثائق  الى   استنادا  و   املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 
األطراف املبلغة، وجلسة االستماع لألطراف املعنية، فإنه تم تحديد 
األسواق املعنية بشقيها، سوق املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي 
للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ 

املشار   2.14.652 رقم  املرسوم  في  الوارد  التركيز،  بعملية  املتعلق 
إليه أعاله، حيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد 
حسب نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي، والتي يكون للعملية املبلغة 

أثر عليه بصفة مباارة أو غير مباارة ؛

وحيث إنه بعد االطالع على وثائق امللف، فإن األسواق املرجعية 
هي سوق التعليم املدر�ضي الخاص للمنظومة الوطنية، وسوق التعليم 
املدر�ضي الخاص التابع للبعثة الفرنسية اللتان تنشط فيهما مجموعة 

»Holged« ؛

وحيث إنه فيما يخص التحديد الجغرافي لسوق التعليم املدر�ضي 
السوق  هي  املعنية  السوق  فإن  الوطنية،  للمنظومة  التابع  الخاص 
املحلية، التي تشمل املدن التي تتواجد بها مدار1 الياسمين وجوري 
)مراكش وفا1 وسال والقنيطرة والجديدة والدار البيضاء وبرايد 

وخريبكة وبن جرير( ؛

وحيث إنه فيما يخص التحديد الجغرافي لسوق التعليم املدر�ضي 
فقط  تشمل  املعنية  السوق  فإن  الفرنسية،  للبعثة  التابع  الخاص 

مدينة الدار البيضاء ؛

وحيث إن عملية التركيز االقتصادي الحالية ليس من اأنها تعزيز 
حصص السوق التي تتوفر عليها الشركة املستهدفة. كما أنه ليس من 
الجهة  كون  إلى  نظرا  األفقي،  املستوى  على  باملنافسة  اإلخالل  اأنها 
يتوفر على أي نشاط  املقتنية »SPE AIF I LP« صندوق استثماري ال 
تأثير أفقي أي تراكم  في السوق املرجعية، وبالتالي فإنه ال وجود ألي 

للحصص في األسواق املشار إليها أعاله ؛

على  باملنافسة  اإلخالل  اأنها  من  ليس  العملية  هذه  إن  وحيث 
 املستوى العمودي كون »SPE AIF I LP« ال تتواجد على مستوى املنبع

أو املصب لسوق التعليم املدر�ضي الخاص.

يقرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 
بتاريخ  0138/ع.ت.إ/2021  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
الشروط  يستوفي   )2021 دجنبر   28(  1443 األولى  جمادى  من   24

القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 
اركة  قبل  من  املسير   »SPE AIF I LP« االستثماري  الصندوق  بتولي 
نسبة اقتناء  عبر  املشتركة  املراقبة   ،»SPE Capital )GP( Limited« 

لشركة  اململوكة  التصويت  وحقوق  رأسمال  حصص  من   %  21,55
 »Holding Générale d’Education مجموعة  في   »Lycée Holdings«

.)HOLGED( s.a«
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ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

املنافسة، خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 

 ،)2022 1443 )31 يناير  28 من جمادى اآلخرة  وصدر القرار بتاريخ 

بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا 

ورئيسا  املجلس  رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحضور  وذلك  املنافسة، 

للجلسة، السيدة جيهان بنيوسف، والسادة عبد الغني اسنينة، و عبد 

اللطيف املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.     عبد الغني أسنينة.     عبد اللطيف املقدم.     حسن أبو عبد املجيد.

ع  )  0جب) (9 في) ص د0) 8/ق/))1)) عدد) املن فسة) ملجلس) قرا0)

 »Adient plc«(فبراير)))1)()املتبلق)ببملية)اقتن ء)اركة((((

 »Chongqing Adient Automotive(من)خالل)فرعه )اركة

وبيع) بتصنيع) املتبلقة) لألصول) (Components Co. Ltd«
السي 0ات) الذ0اع)وألواح)ظهر)مق عد) الرأ1)ومس ند) مس ند)

 »Chongqing Boxun(واألجزاء)ذات)الصلة،)اململوكة)لشركة

Science Innovation Industrial .Co., Ltd«

مجلس املنافسة،

واملنافسة األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  على   بناء 

في  الصادر   1.14.116 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

2 رمضان 1435 )30 يونيو 2014( ؛

بتنفيذه  الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 

الظهير الشريف رقم 1.14.117 الصادر في 2 رمضان 1435 )30 يونيو 2014( ؛

)فاتح ديسمبر   1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم  وعلى 

األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014

واملنافسة ؛

اعبان 1436  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم  وعلى 

بمجلس  املتعلق   20.13 رقم   القانون  بتطبيق   )2015 )4 يونيو 

املنافسة ؛ 

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

التكميلي  واالجتماع   )2022 يناير   28(  1443 اآلخرة  جمادى  25 من 

ملقتضيات  طبقا   ،)2022 فبراير   11(  1443 رجب   9 بتاريخ  املنعقد 

املادة 14 من القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

املنصوص  القانوني  النصاب  توفر  الجلسة من  رئيس  تأكد  وبعد 

عليه في املادة 31 من النظام الداخلي للمجلس ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  طلب  وعلى 
19 من  بتاريخ  136/ع.ت.إ/2021  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
اقتناء  بعملية  واملتعلق   )2021 ديسمبر   23(  1443 األولى  جمادى 
 »Chongqing Adient اركة  فرعها  خالل  من   »Adient plc« اركة 
»Automotive Components Co. Ltd لألصول املتعلقة بتصنيع وبيع 
مساند الرأ1 ومساند الذراع وألواح ظهر مقاعد السيارات واألجزاء 
 »Chongqing Boxun Science لشركة  اململوكة  بها،  املرتبطة 

»Innovation Industrial Co., Ltd ؛

البوعيا�ضي  خالد  السيد  املنافسة  ملجلس  العام  املقرر  قرار  وعلى 
 1443 األولى  جمادى  من   23 في  املؤرخ   148/2021 عدد  تحت 
مقررا  الصباحي  وائل  السيد  بتعيين  والقا�ضي  )27 ديسمبر 2021( 
املتعلق   104.12 رقم  القانون  27 من  املادة  املوضوع طبقا ألحكام  في 

بحرية األسعار واملنافسة ؛

جمادى  من   14 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 
اآلخرة 1443 )17 يناير 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
بتاريخ  الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،  اإللكتروني  املوقع  في 
أجل  يمنح  والذي   )2022 يناير   22(  1443 اآلخرة  جمادى  19 من 
خمسة )5( أيام لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع 

عملية التركيز أعاله ؛

وحيث إن الفاعلين في األسواق املعنية بمجال صناعة وبيع مساند 
السيارات واألجزاء ذات  الذراع وألواح ظهر مقاعد  الرأ1 ومساند 

الصلة، لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز الحالية ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
التبليغ بتاريخ 20 من جمادى اآلخرة 1443 )23 يناير 2022( ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقرر  العام  املقرر  تقديم  وبعد 
املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز  عملية 
بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  خالل  عنه، 
التكميلي  واالجتماع   )2022 يناير   28(  1443 اآلخرة  جمادى  من   25

املنعقد بتاريخ 9 رجب 1443 )11 فبراير 2022( ؛

املذكور   104.12 رقم  القانون  من   13 املادة  بمقت�ضى  إنه   
ُ

وحيث
الطرف  يكون  ما  بمجرد  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  يمكن  فإنه 
أو األطراف املعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية 
يسمح بدراسة امللف، وال سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا 

أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضــوع اتفاق مبرم 
خاضعة  يجعلها  مما   2021 ديسمبر   10 بتاريخ  املعنية  األطــراف  بين 

للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛
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مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عمليات  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

104.12 املشار  11 و 12 من القانون رقم  املنصوص عليها في املادتين 

إليه أعاله ؛

التي تنجز من خاللها عمليات  11 تحدد الحاالت  املادة  وحيث إن 

بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ  الخاضعة  االقتصادي  التركيز 

دراستها والترخيص لها، كما أن املادة  12 تحدد أسقف رقم  املعامالت  

بمقت�ضى  املحدد  السقف  يفوق  أن  يجب  والذي  العالمي  أو  الوطني  

املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 املشار إليه أعاله، أو عندما تنجز 

جميع املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية 

السابقة أكثر من %40 من البيوع أو الشراءات أو املعامالت األخرى 

النوع نفس  من  الخدمات  أو  املنتوجات  أو  للسلع  وطنية  سوق   في 

أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛

 »Adient وحيث إن العـمـلـيـة مـوضـوع الـتـبـلـيـغ تـتـعـلـق باقتناء اركة

 »Chongqing Adient Automotive اركة  فرعها  خالل  من   plc«

»Components Co. Ltd لألصول املتعلقة بتصنيع وبيع مساند الرأ1 

املرتبطة  واألجزاء  السيارات  مقاعد  ظهر  وألواح  الذراع  ومساند 

 »Chongqing Boxun Science Innovation لشركة  اململوكة  بها، 

»Industrial Co., Ltd ؛

 
ً
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها ارطا

القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 

املعامالت  رقم  سقف  تجاوز  وهو  الذكر  السالف   104.12 رقم 

املرسوم  من   8 املادة  في  واملحدد  املنشآت  ملجموع  العالمي  اإلجمالي 

رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي على التوالي :

 »Chongqing Adient Automotive اركة   : املقتني  الطرف   -

الخاضعة  املحدودة  املسؤولية  ذات   Components Co., Ltd«

في  السيارات  مقاعد  صناعة  مجال  في  تنشط  الصيني،  للقانون 

الصين، وهي تابعة ل » Adient plc «  الخاضعة للقانون اإليرلندي، 

وأفريقيا  وأوروبا  أمريكا  في  السيارات  مقاعد  صناعة  في  وتنشط 

 ،)  OEM  ( األصلية  للمعدات  املصنعة  للشركات  كمورد  وآسيا 

اركة وهو  لها  فرعا  املغربية،  السوق  في  مباار  بشكل  وتمتلك 

املحدودة  املسؤولية  ذات   »Adient Automotive Seating sarl«

بالقنيطرة  التجارية  باملحكمة  مسجلة  املغربي  للقانون  الخاضعة 

55181 ، والتي تنشط حصريا من خالل توفير آليات  تحت عدد 

ملقاعد السيارات، وبالتحديد أجهزة تعديل انحناء املقاعد وأقفال 

املقاعد ؛

- األصول املستهدفة في هذه العملية : ويتعلق األمر بأصول تصنيع 
وبيع مساند الرأ1 ومساند الذراع وألواح ظهر مقاعد السيارات 
 »Chongqing Boxun لشركة   اململوكة  الصلة،  ذات  واألجزاء 

.Science Innovation Industrial Co., Ltd.«

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه،  وحيث 
الـتـبـلـيـغ  مـوضـوع  االقتصادي  الـتـركـيـز  عـمـلـيـة  فإن  االستماع،  جلسة 
إلى  الهادفة   »Adient« مجموعة  استراتيجية  تنفيذ  إطار  في  تندرج 
الزيادة في النمو وتحسين تكامل عمليات الشركة في السوق الصينية 

بشكل مستقل ؛

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�ضي  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 
واملعطيات  الوثائق  إلى  واستنادا  املنافسة،  ملجلس  التابعة  التحقيق 
 التي وفرتها األطراف املبلغة، فإنه تم تحديد األسواق املعنية بشقيها :

للعملية، وذلك تطبيقا  الجغرافي  الخدمة واالمتداد  أو  املنتوج  سوق 
ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، 
يعرف  حيث  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  باملرسوم  وامللحق 
املنتوجات نوع  حسب  املحدد  املناسب  السوق  بكونه  املعني   السوق 

أو املوقع الجغرافي، والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباارة 
أو غير مباارة ؛

وحيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب 
أثر  املبلغة  للعملية  يكون  والتي  الجغرافي،  املوقع  أو  املنتوجات  نوع 

عليه بصفة مباارة أو غير مباارة ؛

أن  إلى  التحقيق  امللف، خلص  وثائق  بعد االطالع على  إنه  وحيث 
الرأ1  مساند  وبيع  صناعة  سوق  هي  العملية  بهذه  املعنية  األسواق 

ومساند الذراع وألواح ظهر مقاعد السيارات واألجزاء ذات الصلة ؛

بعملية  املعنية  لألسواق  الجغرافي  التحديد  ناحية  من  إنه  وحيث 
التركيز، فإنه يمكن تركها مفتوحة بالنظر إلى أن السوق الصينية هي 
الرأ1  مساند  وبيع  بصناعة  واملتعلقة  املستهدفة  باألصول  املعنية 

ومساند الذراع وألواح ظهر مقاعد السيارات واألجزاء ذات الصلة ؛

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�ضي للعملية أسفر أبان على 
أطراف  لكون  الحالية،  التركيز  بعملية  تتأثر  لن  الوطنية  السوق  أن 
العـمـلـيـة مـوضـوع الـتـبـلـيـغ ليس لهم تواجد في األسواق املغربية املعنية. 
ونتيجة لذلك، فإن حصص السوق في األسواق املرجعية املعنية لن 
تعرف أي تراكم بعد إنجاز العملية املبلغة، وبالتالي فإن بنية األسواق 
االقتصادية على املستوى الوطني لن تشهد أي تغيير، ولن يكون للعملية 
 أي تأثير على املنافسة في السوق املغربية، كما أنها لن تساهم في خلق

أو تعزيز مركز مهيمن ؛

لن  الحالي  التبليغ  موضوع  االقتصادي  التركيز  عملية  إن  وحيث 
السوق  في  املنافسة  تكتلي على  أو  أفقي  أو  تأثير عمودي  أي  لها  يكون 

الوطنية املعنية،
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يقرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 
بتاريخ  136/ع.ت.إ/2021  عدد  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
كافة  يستوفي   ،)2021 ديسمبر   23(  1443 األولى  جمادى  19 من 

الشروط القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 
 »Chongqing اركة  فرعها  خالل  من   »Adient plc« اركة  باقتناء 
املتعلقة  لألصول   Adient Automotive Components Co. Ltd«
مقاعد  ظهر  وألواح  الذراع  ومساند  الرأ1  مساند  وبيع  بتصنيع 
 »Chongqing لشركة  اململوكة  بها،  املرتبطة  واألجزاء  السيارات 

.Boxun Science Innovation Industrial Co., Ltd«

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 
املنافسة، خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 25 من جمادى اآلخرة 1443 
 11(  1443 رجب   9 بتاريخ  القرار  وصدر   )2022 يناير   28(
فبراير 2022(، طبقا ألحكام املادة 14 من القانون رقم 20.13 املتعلق 
الجلسة،  السيد أحمد رحو رئيس  املنافسة، وذلك بحضور  بمجلس 
والسيدة جيهان بنيوسف، والسادة عبد الغني أسنينة، عبد اللطيف 

املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاًء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.     عبد الغني أسنينة.     عبد اللطيف املقدم.     حسن أبو عبد املجيد.

ع  ) 0جب) (9 في) ص د0) 9/ق/))1)) عدد) املن فسة) ملجلس)  قرا0)
 »FLS Germany اركة) بتولي) املتبلق) ()(1(( ))))فبراير)
 »Thyssenkrupp(اقعة)الحصرية)لشركة »Holding GmbH)املر
»Mining Technologies)عبر)اقتن ء)مجموع)أسهم)الرأسم ل)

وحقوق)التصويت)املرتعطة)به.

مجلس املنافسة،

واملنافسة األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  على   بناء 
في  الصادر   1.14.116 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

2 رمضان 1435 )30 يونيو 2014( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 
 1435 2 رمضان  1.14.117 الصادر في  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)30 يونيو 2014( ؛

 1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم  وعلى 
بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق  )فاتح ديسمبر 2014( 

األسعار واملنافسة ؛

 1436 اعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم  وعلى 
)4 يونيو 2015( بتطبيق القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 
9 رجب 1443 )11 فبراير 2022( طبقا ملقتضيات املادة 14 من القانون 

رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

املنصوص  القانوني  النصاب  توفر  الجلسة من  رئيس  تأكد  وبعد 
عليه في املادة 31 من النظام الداخلي للمجلس ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  طلب  وعلى 
بتاريخ  130/ع.ت.إ/2021  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
اركة  بتولي  واملتعلق   )2021 نوفمبر   30(  1443 اآلخر  ربيع  من   24
لشركة  الحصرية  املراقبة   »FLS Germany Holding GmbH«
»Thyssenkrupp Mining Technologies« عبر اقتناء مجموع أسهم 

رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة به ؛

البوعيا�ضي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 
)فاتح   1443 اآلخر  ربيع  من   25 في  املؤرخ   2021/142 عدد  تحت 
في  مقررا  الصباحي  وائل  السيد  بتعيين  والقا�ضي  ديسمبر 2021( 
املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام  طبقا  املوضوع 

بحرية األسعار واملنافسة ؛

جمادى  من   16 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 
األولى 1443 )21 ديسمبر 2021( ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
التبليغ بتاريخ 19 من جمادى األولى 1443 )24 ديسمبر 2021( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
في املوقع اإللكتروني للمجلس، وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ 20 من 
جمادى األولى 1443 )25 ديسمبر 2021( والذي يمنح أجل خمسة أيام 
التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

املعدات  توفير  بمجال  املعنية  األسواق  في  الفاعلين  إن  وحيث 
قطاع  في  والتفريغ  للشحن  اللوجستية  بالخدمات  الخاصة  الجديدة 
املعادن  قطاع  في  البري  للنقل  الثقيلة  املعدات  توفير  ومجال  املعادن 
البيع املتعلقة بمعدات استخراج املعادن، لم يبدوا  وخدمات ما بعد 

أية مالحظة حول عملية التركيز الحالية ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقرر  العام  املقرر  تقديم  وبعد 
املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز  عملية 
بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  خالل  عنه، 

9 رجب 1443 )11 فبراير 2022( ؛
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املذكور   104.12 رقم  القانون  من   13 املادة  بمقت�ضى  إنه   
ُ

وحيث
الطرف  يكون  ما  بمجرد  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  يمكن  فإنه 
أو األطراف املعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية 
يسمح بدراسة امللف، وال سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا 

أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضــوع اتفاق مبرم 
بين األطــراف املعنية بتاريخ 28 و 29 يوليو 2021 مما يجعلها خاضعة 

للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عمليات  مراقبة  إن  وحيث 
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 
104.12 املشار  11 و 12 من القانون رقم  املنصوص عليها في املادتين 

إليه أعاله ؛

التي تنجز من خاللها عمليات  11 تحدد الحاالت  املادة  وحيث إن 
بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ  الخاضعة  االقتصادي  التركيز 
دراستها والترخيص لها، كما  أن املادة  12 تحدد  أسقف رقم  املعامالت 
بمقت�ضى  املحدد  السقف  يفوق  أن  يجب  والذي  العالمي  أو  الوطني 
املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 املشار إليه أعاله، أو عندما تنجز 
جميع املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية 
السابقة أكثر من %40 من البيوع أو الشراءات أو املعامالت األخرى 
أو  النوع  نفس  الخدمات من  أو  املنتوجات  أو  للسلع  في سوق وطنية 

القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛

اركة  بتولي  تـتـعـلـق  الـتـبـلـيـغ  مـوضـوع  العـمـلـيـة  إن  وحيث 
لشركة  الحصرية  املراقبة   »FLS Germany Holding GmbH«
»Thyssenkrupp Mining Technologies« عبر اقتناء مجموع أسهم 

رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة به ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها ارطين 
القانون من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط   من 

املعامالت  رقم  سقف  تجاوز  وهما:  الذكر  السالف   104.12 رقم 
املرسوم  من   8 املادة  في  واملحدد  املنشآت  ملجموع  العالمي  اإلجمالي 
رقم 2.14.652، وتجاوز سقف رقم املعامالت اإلجمالي املنجز باملغرب 
من طرف اثنين على األقل من املنشآت واملحدد في املادة 8 من املرسوم 

رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هما على التوالي :

- الطرف)املقتني : » FLS Germany Holding GmbH «، وهي اركة 
للمجموعة  القابضة  الشركة  وتعتبر  األملاني،  للقانون  خاضعة 
الدنماركية » FLSmidth & Co. A/S « التي تنشط في مجال توريد 
إلى  باإلضافة  والوحدات،  واملعدات  بالكامل  الجاهزة  املصانع 
بصناعات  الخاصة  والخدماتية  الهندسية  والحلول  الغيار  قطع 
فرعا  الشركة  وتمتلك  العالمي.  الصعيد  على  واملعادن  اإلسمنت 

 »FLSmidth Maroc« اركة  وهو  املغربية  السوق  في  لها  مباارا 
تعمل  والتي  املغربي،  للقانون  الخاضعة  املحدودة  املسؤولية  ذات 
قطع  إلى  باإلضافة  األم،  الشركة  معدات  مجموعة  تقديم  على 
الغيار املتعلقة بها وخدمات التحديث وباقي خدمات ما بعد البيع ؛

 »Thyssenkrupp Mining اركة   : املستهدفة) والجهة)  -
خاضعة  املحدودة  املسؤولية  ذات  اركة  هي   Technologies«
للقانون األملاني، وسوف تمتلك بشكل مباار وغير مباار النشاط 
املصانع  بتقنيات  املتعلقة  األنشطة  يشمل  الذي  املستهدف 
والحلول الصناعية في قطاع التعدين، والتي سيتم فصلها قانونيا 
 »Thyssenkrupp Industrial وعملًيا عن نشاط املجموعة البائعة
واملتخصصة  األملانية  الصناعية  املجموعة   ،Solutions AG«
وفي  والتجهيزية،  الصناعية  واملنتوجات  املواد  وتجارة  إنتاج  في 
ويتمثل  الصناعية.  والخدمات  العمليات  هندسة  حلول  توفير 
 »Thyssenkrupp فرعها  في  املغرب  في  املستهدف  النشاط  تواجد 
ذات  اركة  وهي   Industrial Solutions Maroc S.A.R.L.«
عبر  حاليا  تنشط  املغربي،  للقانون  خاضعة  املحدودة  املسؤولية 
صفقات عمومية مفتوحة في مجال تقديم خدمات ما بعد البيع 
الخاصة  الجديدة  املعدات  وتوفير  املعادن  باستخراج  املتعلق 

بالخدمات اللوجستية للشحن والتفريغ ؛

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه،  وحيث 
الـتـبـلـيـغ  مـوضـوع  االقتصادي  الـتـركـيـز  عـمـلـيـة  فإن  االستماع،  جلسة 
منتجاتها  مجموعة  تعزيز  من   »FLSmidth & Co.A/S« ستمكن 
من  وتمكينها  املصنع،  إلى  املنجم  من  والخدمات  واملعدات  بالتقنيات 
عاملية  وتغطية  أوسع  منتجات  وتقديم  أفضل،  بقيمة  عمالئها  تزويد 
التنمية  في  والبيئية  املالية  أهدافها  بتحقيق  لها  ستسمح  كما  أفضل، 

املستدامة والرقمية ؛

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�ضي  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 
واملعطيات  الوثائق  إلى  واستنادا  املنافسة،  ملجلس  التابعة  التحقيق 
 : املعنية بشقيها  تم تحديد األسواق  فإنه  املبلغة،  التي وفرتها األطراف 
للعملية، وذلك تطبيقا  الجغرافي  الخدمة واالمتداد  أو  املنتوج  سوق 
ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، 
يعرف  حيث  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  باملرسوم  امللحق  و 
السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو 
املوقع الجغرافي، والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباارة 
أو غير مباارة ؛ وحيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب 
املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي، والتي يكون للعملية 

املبلغة أثر عليه بصفة مباارة أو غير مباارة ؛

أن  إلى  التحقيق  امللف، خلص  وثائق  بعد االطالع على  إنه  وحيث 
األسواق املعنية بهذه العملية هي :
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اللوجستية  بالخدمات  الخاصة  الجديدة  املعدات  توفير  سوق   -

للشحن والتفريغ في قطاع املعادن ؛

- سوق خدمات ما بعد البيع املتعلقة بمعدات استخراج املعادن ؛

- سوق توفير املعدات الثقيلة للنقل البري في قطاع املعادن ؛

بعملية  املعنية  لألسواق  الجغرافي  التحديد  ناحية  من  إنه  وحيث 

التركيز، فإنه يمكن تحديدها على املستوى الدولي لكون اختيار املورد 

اختيار  على  أساسا  ويعتمد  مفتوحة،  عروض  طلبات  خالل  من  يتم 

أجود وأنسب املعدات ودون أي تفضيل محلي ؛

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�ضي لعملية التركيز الحالية 

لكون  نظرا  بها،  تتأثر  لن  باملغرب  املعنية  األسواق  كون  عن  أسفر 

فإن  لذلك،  ونتيجة  مفتوحة.  عروض  طلبات  عبر  يتم  املورد  اختيار 

حصص السوق في األسواق املرجعية لن تعرف أي تراكم بعد إنجاز 

الخاصة  الجديدة  املعدات  توفير  سوق  باستثناء  املبلغة  العملية 

بالخدمات اللوجستية للشحن والتفريغ في قطاع املعادن مع اإلاارة 

إلى أن الحصة التراكمية في هذه السوق تبقى ضعيفة )0-5 %(، وبالتالي 

أي  تشهد  لن  الوطني  املستوى  على  االقتصادية  األسواق  بنية  فإن 

املغربية،  السوق  في  املنافسة  تأثير على  أي  للعملية  يكون  تغيير، ولن 

كما أنها لن تساهم في خلق أو تعزيز مركز مهيمن؛ 

وحيث إن هذه العملية لن تؤد إلى إغالق األسواق املعنية باملغرب، 

نظرا لوجود اركات كبرى متعددة تنشط داخلها، وبالنظر كذلك إلى 

القوة التفاوضية التي يتوفر عليها الزبناء ؛

لن  الحالي  التبليغ  موضوع  االقتصادي  التركيز  عملية  إن  وحيث 

يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي مقيد للمنافسة في األسواق 

املعنية وطنيا،

يقرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

 24 بتاريخ  130/ع.ت.إ/2021  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

الشروط  كافة  يستوفي   ،)2021 نوفمبر   30( اآلخر 1443  ربيع  من 

القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة لعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

اركة »FLS Germany Holding GmbH« املراقبة الحصرية لشركة 

»Thyssenkrupp Mining Technologies« عبر اقتناء مجموع أسهم 

رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة به.

الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

 1443 رجب   9 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  املنافسة،  ملجلس 

 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا  )11 فبراير 2022(، 

رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحضور  وذلك  املنافسة،  بمجلس  املتعلق 

الجلسة، والسيدة جيهان بنيوسف، والسادة عبد الغني أسنينة، عبد 

اللطيف املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاًء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.     عبد الغني أسنينة.     عبد اللطيف املقدم.     حسن أبو عبد املجيد.

ع  )  0جب) (9 في) ص د0) 1)/ق/))1)) عدد) املن فسة) ملجلس) قرا0)

 »Ontime Corporate اركة) بتولي) املتبلق) ()(1(( فبراير) ((((

 »Frialdis Maroc(اقعة)الحصرية)لكل)من)اركة »Union SL)املر

»SARL)واركة)»Compania Logistica Actoral SAU«))وفرعه )

واركة) ()»Actoral Distribucion Canarias S.A.U« اركة)

(،»Tum Capilar SL«(واركة(»Transportes Yague (955 SL«

وذلك)عبر)اقتن ء)مجموع)حصص)0أسم له )االجتم عي.

مجلس املنافسة،

واملنافسة  األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  على  بناء 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435

)30 يونيو 2014( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 

1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛

1436 صفر   8 فـــي  الصـــادر   2.14.652 رقــم  املرســوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 اعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 يونيو 2015( بتطبيق القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

بتاريخ املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع   وعلى 

9 رجب 1443 )11 فبراير 2022(، طبقا ملقتضيات املادة 14 من القانون 

رقم  20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

القانوني  النصاب  توفر  من  املنافسة  مجلس  رئيس  تأكد  وبعد 

ألعضاء اللجنة الدائمة املنصوص عليه في املادة 31 من النظام الداخلي 

للمجلس ؛
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األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

بتاريخ   2022  / ع.ت.إ   /  007 عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

 »Ontime 9 جمادى اآلخرة 1443 )12 يناير 2022(، املتعلق بتولي اركة

 »Frialdis اركة  من  لكل  الحصرية  املراقبة   Corporate Union SL«

 »Compania Logistica Actoral SAU« واركة   Maroc SARL«

واركة    )»Actoral Distribucion Canarias S.A.U« اركة  )وفرعها 

وذلك   ،»Tum Capilar SL« واركة   »Transportes Yague 1955 SL«

عبر اقتناء مجموع حصص رأسمالها االجتماعي ؛

البوعيا�ضي  خالد  السيد  املنافسة  ملجلس  العام  املقرر  قرار  وعلى 

 )2022 يناير   12(  1443 اآلخرة  جمادى   9 بتاريخ   2022/007 رقم 

 ألحكام 
ً
والقا�ضي بتعيين السيد ايت اصغير نبيل مقررا في املوضوع طبقا

املادة 27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ 22 من جمادى اآلخرة 1443 

)25 يناير 2022( ؛

التركيز االقتصادي  املنافسة حول مشروع  وبعد نشر بالغ مجلس 

بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

23 من جمادى اآلخرة 1443 )26 يناير 2022( والذي يمنح أجل 3 أيام 

التركيز  عملية  مشروع  حول  مالحظاتهم  إبداء  قصد  املعنيين  لألغيار 

أعاله ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ 24 من جمادى اآلخرة 1443 )27 يناير 2022( ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقرر  العام  املقرر  تقديم  وبعد 

عنه،  املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز  عملية 

1443 رجب   9 بتاريخ  املنعقد  للمجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع   خالل 

)11 فبراير 2022( ؛

عملية فإن   ،104.12 رقم  القانون  من   13 للمادة  طبقا  إنه   وحيث 

بتاريخ مبرم  تفويت  عقد  موضوع  كانت  بها  القيام  املزمع   التركيز 

 »Ontime Corporate Union اركة  بموجبه  اقتنت  أكتوبر2021   29

رأسمال  حصص  مجموع   »Chamonix SLU« اركة  لدن  من   SL«

 »Frialdis Maroc SARL« لشركات  لها  التابعة  التصويت  وحقوق 

 »Actoral الشركة  )وفرع   »Compania Logistica Actoral SAU«و

»Transportes Yague 1955 SL« و   )Distribucion Canarias SAU« 

و»Tum Capilar SL« ؛ 

وحيث إن مراقبة عملية التركيز االقتصادي من لدن مجلس املنافسة 

تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط املنصوص 

عليها في املادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12؛

الخاضعة  االقتصادي  التركيز  عمليات  تعرف   11 املادة  إن  وحيث 
أن كما  لها،  والترخيص  دراستها  بغرض  املنافسة  مجلس  إلى   للتبليغ 

املادة 12 تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب أن 
يفوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة الثامنة )8( من املرسوم التطبيقي 
التي  املنشآت  جميع  تنجز  عندما  أو  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم 
من  أكثر  السابقة   املدنية  السنة  خالل  التركيز  عملية  في  طرفا  تكون 
في  األخرى  املعامالت  أو  الشراءات  أو  البيوع  )40%( من  باملائة  أربعين 
سوق وطنية للسلع أو املنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة 

لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛

 »Ontime اركة  بتولي  تتعلق  التبليغ  موضوع  العملية  إن  وحيث 
 »Frialdis اركة  من  لكل  الحصرية  املراقبة   Corporate Union SL«
 »Compania Logistica Actoral SAU« واركة   Maroc SARL«
واركة   )»Actoral Distribucion Canarias S.A.U« اركة  )وفرعها 
وذلك   ،»Tum Capilar SL« واركة   »Transportes Yague 1955 SL«
تشكل  فهي  وبالتالي  االجتماعي،  رأسمالها  حصص  مجموع  اقتناء  عبر 
تعرف  رقم 104.12 والتي  القانون  املادة 11 من  مدلول  حسب  تركيزا 

عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة؛

 وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها ارطا 
القانون من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط   من 

رقم 104.12 السالف الذكر وذلك لتجاوز سقف رقم املعامالت اإلجمالي 
املرسوم من   )8( الثامنة  املادة  في  واملحدد  املنشآت  ملجموع   العالمي 

رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

اركة  وهي    »Ontime Corporate Union SL«  : املقتني  الطرف   -
اإلسباني وتنشط  للقانون  خاضعة  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
والرسائل  املستندات  وإدارة  والتخزين  النقل  خدمات  سوق  في 
 »Movicar 65,98 % لشركة الرقمية. وهي اركة مملوكة بنسبة 
وإدارة  تملك  في  نشاطها  يتمثل  والتي   Global Business SL«

مساهمات في الشركات العاملة في قطاع النقل وإدارة العقارات.

- األطراف املستهدفة : 

املحدودة  املسؤولية  ذات   »Frialdis Maroc SARL« اركة   •
لدى  التجاري  السجل  في  واملسجلة  املغربي،  للقانون  الخاضعة 
املحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 52.799، والتي تنشط أساسا 

 على املستويين الوطني والدولي ؛
ً
في نقل البضائع برا

اركة  وهي   ،»Compania Logistica Actoral SAU« واركة   •
مساهمة ذات الشريك الوحيد خاضعة للقانون اإلسباني، تنشط 
ويتمثل  اإلسبانية.  األرا�ضي  وخارج  داخل  البضائع  نقل  مجال  في 
ااحنة   600 لـ  السنوي  التأجير  في  حصريا  املغرب  في  نشاطها 

لفائدة اركة  »Frialdis Maroc SARL« ؛
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الخاضعة   »Actoral Distribucion Canarias SAU« واركة   •
 »Compania %100 لشركة  بنسبة  واململوكة  للقانون اإلسباني، 
»Logistica Actoral SAU، وتعمل في مجال نقل البضائع لفائدة 
زبونها الرئي�ضي اركة  »Mercadona SA«، التي تدير سلسلة من 

األسواق املمتازة في إسبانيا ؛

• واركة »Transportes Yague 1955 SL« ذات املسؤولية املحدودة 
البضائع  نقل  مجال  في  تعمل  والتي  اإلسباني،  للقانون  الخاضعة 

واملنتجات لحسابها الخاص ولحساب اركات أخرى ؛

• »Tum Capilar SL« ذات املسؤولية املحدودة الخاضعة للقانون 
اإلسباني أنشئت حديثا وهي تعمل في مجال النقل البري للبضائع 

على بعد مسافات قصيرة.

املبلغة،  األطراف  تصريحات  وكذا  التبليغ  ملف  حسب  إنه  وحيث 
فإن مشروع عملية التركيز الحالية يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى 
»Ontime Corporate Union SL« تعزيز محفظة خدمات وزبناء اركة 

حيث  من  املستهدفة  الشركات  وأنشطة  نشاطها  بين  تكامل  وتحقيق 
األسطول واملناطق والوجهات ؛

وحيث إنه في إطار التحليل التناف�ضي، الذي قامت به مصالح التحقيق 
لدى مجلس املنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها األطراف املبلغة، تم 
تحديد السوق املعنية بشقيها، سوق الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية، 
وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية 
التركيز، الوارد في املرسوم رقم 2.14.652 املشار إليه أعاله، حيث يعرف 
أو  املنتوجات  نوع  حسب  املحدد  املناسب  السوق  بكونه  املعني  السوق 
مباارة بصفة  عليه  أثر  املبلغة  للعملية  يكون  والتي  الجغرافي،   املوقع 

أو غير مباارة ؛

بهذه  املعنية  املرجعية  السوق  أن  امللف  وحيث يستفاد من عناصر 
العملية هي سوق النقل البري للشاحنات ؛

األنشطة  لكون  ونظرا  الجغرافي،  التحديد  ناحية  من  إنه  وحيث 
بعد  ذا  يبقى  املعنية  السوق  تحديد  فإن  الوطنية،  السوق  تهم  املعنية 

وطني ؛

كون  عن  أسفر  للعملية  والتناف�ضي  االقتصادي  التحليل  إن  وحيث 
العملية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي على املنافسة 
في السوق الوطنية للنقل البري للشاحنات ذات الحمولة الكاملة، نظرا 
لكون املجموعة املقتنية »Ontime Corporate Union SL« ال تنشط على 
مستواه ولم تحقق أي رقم معامالت فيه، وبالتالي فإن الحصة السوقية 
لشركة »Frialdis Maroc SARL« التي تنشط وحدها في السوق املعنية 
ستظل دون تغيير بعد العملية، بحيث أنها ال تتجاوز نسبة ما بين 1-5 % ؛ 

وحيث إنه استنادا إلى الوثائق التي وفرتها األطراف املبلغة، يتبين أنه 
في السوق املرجعية  تأثير سلبي على املنافسة  يترتب عن العملية أي  لن 

املعنية أو في جزء مهم منها،

يقرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 
بتاريخ   2021  / ع.ت.إ   /  007 عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

9 جمادى اآلخرة 1443 )12 يناير 2022( يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

بتولي  املتعلقة  االقتصادي  لعملية التركيز  املنافسة  مجلس  يرخص 
لكل  الحصرية  املراقبة   »Ontime Corporate Union SL« اركة 
 »Compania Logistica واركة   »Frialdis Maroc SARL« اركة  من  
 Actoral Distribucion Canarias« اركة  )وفرعها   Actoral SAU«
 »Tum واركة   »Transportes Yague 1955 SL« واركة   )»S.A.U

»Capilar SL، وذلك عبر اقتناء مجموع حصص رأسمالها االجتماعي.

ملجلس الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول   تم 
املنافسة، املنعقدة طبقا ألحكام املادة 14 من القانون رقم 20.13 املتعلق 
بحضور   ،)2022 فبراير   11(  1443 رجب   9 بتاريخ  املنافسة  بمجلس 
بنيوسف، والسادة  للجلسة، والسيدة جيهان   

ً
السيد أحمد رحو رئيسا

عبد الغني أسنينة، عبد اللطيف املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمض ءات):

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.     عبد الغني أسنينة.        عبد اللطيف املقدم.     حسن أبو عبد املجيد.

ع  )  0جب) (9 في) ص د0) ))/ق/))1)) عدد) املن فسة) ملجلس) قرا0)
(»SMS GmbH«(فبراير)))1)()املتبلق)بتولي)كل)من)اركة((((
على) املشتركة) اقعة) املر (»Altor Fund V« االستثم 0) وصندوق)
اركة)»Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG«)بواسطة)

.»SMS Altor Holding SA«(اركة

مجلس املنافسة،

واملنافسة  األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  على  بناًء 
 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435

)30 يونيو 2014( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 
1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛

1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم   وعلى 
بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛
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1436 اعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 
) 4 يونيو 2015( بتطبيق القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

بتاريخ املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع   وعلى 
9 رجب 1443 )11 فبراير 2022(، طبقا ملقتضيات املادة 14 من القانون 

رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

املنصوص  القانوني  النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكد  وبعد 
عليه في املادة 31 من النظام الداخلي للمجلس ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  طلب  وعلى 
بتاريخ   ،2022/ ع.ت.إ   /  004 عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
اركة  كل من  بتولي  واملتعلق  يناير2022(،   6(  1443 اآلخرة  جمادى   3
»SMS GmbH« وصندوق االستثمار »Altor Fund V« املراقبة املشتركة 
على اركة »Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG« بواسطة اركة 

»SMS Altor Holding SA« ؛ 

وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة السيد خالد البوعيا�ضي تحت 
 ،)2022 يناير   12(  1443 اآلخرة  جمادى   9 في  املؤرخ   004/2022 عدد 
 ألحكام 

ً
والقا�ضي بتعيين السيد أنيس إضصالح مقررا في املوضوع طبقا

املادة 27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  22 من جمادى اآلخرة 1443 
)25 يناير 2022( ؛

التركيز االقتصادي  املنافسة حول مشروع  وبعد نشر بالغ مجلس 
من   24 بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 
أيام   )5( أجل  يمنح  والذي  27يناير2022(،   (  1443 اآلخرة   جمادى 
التركيز  عملية  مشروع  حول  مالحظاتهم  إبداء  قصد  املعنيين  لألغيار 

الحالي ؛

وحيث إن الفاعلين واملتدخلين في سوق الخدمات الصناعية املتعلقة 
الحرائق  من  والحماية  األسطح  وحماية  الولوج،  وتكنولوجيات  بالعزل، 
)IASP( والخدمات ذات الصلة لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز 

الحالية ؛

امللف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
بتاريخ 25 من جمادى اآلخرة 1443 )28 يناير 2022( ؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية 
املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  االقتصادي  التركيز 
 عنه، خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ 9 رجب 1443

)11 فبراير 2022( ؛

املذكور   104.12 رقم  القانون  من   13 املادة  بمقت�ضى  إنه   
ُ

وحيث
الطرف يكون  ما  بمجرد  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  يمكن   فإنه 

الكفاية  فيه  بما  مكتمل  مشروع  تقديم  على  قادرة  املعنية  األطراف  أو 
مبدئيا اتفاقا  أبرمت  قد  تكون  حينما  وال سيما  امللف،  بدراسة   يسمح 

أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضــوع عقد اقتناء 

2021 مما يجعلها خاضعة  8 ديسمبر  مبرم بين األطــراف املعنية بتاريخ 

للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عمليات  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

املنصوص عليها في املادتين 11 و 12 من القانون رقم 104.12 املشار إليه 

أعاله ؛

عمليات  خاللها  من  تنجز  التي  الحاالت  تحدد   11 املادة  إن  وحيث 

التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها 

12 تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني   والترخيص لها، كما أن املادة  

8 من  املادة  العالمي والذي يجب أن يفوق السقف املحدد بمقت�ضى  أو 

املرسوم رقم 2.14.652 املشار إليه أعاله، أو عندما تنجز جميع املنشآت 

التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة أكثر من 

وطنية  سوق  في  األخرى  املعامالت  أو  الشراءات  أو  البيوع  من   40%

للسلع أو املنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو 

في جزء مهم من السوق املذكورة؛

اركة  من  كل  بتولي  تـتـعـلـق  الـتـبـلـيـغ  مـوضـوع  العـمـلـيـة  إن  وحيث 

»SMS GmbH« وصندوق االستثمار »Altor Fund V« املراقبة املشتركة 

على اركة »Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG« بواسطة اركة 

مدلول  حسب  تركيزا  تشكل  فهي  وبالتالي   ،»SMS Altor Holding SA«

املادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛

ارطا  الستيفائها  التبليغ،  إللزامية  تخضع  العملية  هذه  إن  وحيث 

القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 

رقم 104.12 السالف الذكر وهو تجاوز سقف رقم املعامالت اإلجمالي 

املرسوم  من   )8( الثامنة  املادة  في  واملحدد  املنشآت  ملجموع  العالمي 

رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

اركة  وهي   »SMS GmbH« مباارة  غير  بصفة  املقتنية  الجهة   -

امليكانيكية  والهندسة  واملنشآت  اآلالت  تصنيع  في  تنشط  أملانية 

لصناعة الحديد والصلب ؛

»Altor Fund V« وهي عبارة  مباارة  املقتنية بصفة غير  والجهة   -

عن صندوق استثماري مؤسس بدولة السويد ينتمي إلى مجموعة 

وتطوير  االستثمار  على  تركز  التي   »Altor« االستثمار  صناديق 

 Altor« الشركات املتوسطة الحجم، ويتم تسيير صندوق االستثمار

Fund V« من قبل اركة »Altor Fund Manager AB« ؛ 

- والجهة املقتنية بصفة مباارة »SMS Altor Holding SA« الخاضعة 

»Altor Fund V« لقانون اللوكسمبورغ، تم تشكيلها حديثا من قبل 

و »SMS GmbH« من أجل إنجاز هذه العملية ؛
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 »Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. والجهة املستهدفة اركة -
توفير  في  أسا�ضي  بشكل  وتنشط  األملاني  للقانون  الخاضعة   KG«
الولوج،  وتكنولوجيات  بالعزل،  املتعلقة  الصناعية  الخدمات 
 وحماية األسطح والحماية من الحرائق)IASP( باإلضافة إلى خدمات

ذات الصلة بالنشاط األسا�ضي ؛

- والجهة املفوتة : اركة »Kaefer Holding« القابضة والخاضعة 
 »Kaefer اركة  رأسمال  من   94.5% تمتلك  األملاني،  للقانون 
 »Ralf السيد  مع  بشراكة   Isoliertechnik GmbH & Co. KG«

»Jürgen Koch الذي يمتلك %5.5 املتبقية.

وحيث إنه، حسب ملف التبليغ والتصريحات املدلى بها خالل جلسة 
االستماع، فإن عـمـلـيـة الـتـركـيـز االقتصادي مـوضـوع الـتـبـلـيـغ تندرج في 
 »Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG« إطار إعادة هيكلة مجموعة
أفضل  استخدام مواردها بشكل  املعنية من  الشركات  تمكين  أجل  من 
مكانة  تعزيز  من  العملية  ستمكن  كما  منتوجاتها،  مردودية  وتحسين 

األطراف املعنية في السوق الدولية ؛

وحيث إنه في إطار التحليل التناف�ضي الذي قامت به مصالح التحقيق 
وفرتها  التي  واملعطيات  الوثائق  إلى  استنادا  و  املنافسة،  ملجلس  التابعة 
األطراف املبلغة، فإنه تم تحديد األسواق املعنية بشقيها : سوق املنتوج 
النقطة  ألحكام  تطبيقا  وذلك  للعملية،  الجغرافي  واالمتداد  الخدمة  أو 
الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، و امللحق باملرسوم 
بكونه  املعني  السوق  يعرف  حيث  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم 
السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي، والتي 

يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباارة أو غير مباارة ؛

أن  إلى  التحقيق  خلص  امللف،  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه  وحيث 
املتعلقة  الصناعية  الخدمات  أسواق  هي  العملية  بهذه  املعنية  األسواق 
بالعزل، وتكنولوجيات الولوج، وحماية األسطح والحماية من الحرائق 
)ما يصطلح بخدمات IASP( باإلضافة إلى الخدمات ذات الصلة بالنشاط 

الرئيس للشركة؛

وحيث إن التحديد الجغرافي للسوق املرجعية املعنية يمكن أن يبقى 
 بالنظر إلى طبيعة العملية وآثارها على املنافسة والتي لن تشهد 

ً
مفتوحا

أي تغيير؛

والتناف�ضي  االقتصادي  والتحليل  التبليغ  ملف  عناصر  إن  وحيث 
للعملية أسفر عن كون السوق الوطنية لن تتأثر بعملية التركيز الحالية 
أي  لهما  ليس  املستهدفة  والجهة  املقتني  الطرف  لكون  جهة،  من  نظرا، 
تواجد في السوق املغربية، باستثناء اركة تابعة للجهة املستهدفة وهي 
اركة »KAEFER SARLAU« لكنها ال تمار1 أي نشاط منذ إحداثها سنة 
هي  الـتـبـلـيـغ  مـوضـوع  العـمـلـيـة  لكون  أخرى،  جهة  ومن  باملغرب.   2011
 »Kaefer Isoliertechnik مجرد انتقال من سيطرة حصرية على اركة
»GmbH & Co. KG إلى تولي اركة »SMS Altor Holding SA« املراقبة 

املشتركة للشركة املستهدفة مع اركة »Kaefer Holding« املفوتة ؛

وحيث إن حصص األطراف في األسواق املرجعية املعنية لن تعرف 
أي تراكم بعد إنجاز العملية املبلغة، كما أن بنية األسواق االقتصادية 
على املستوى الوطني لن تعرف أي تغيير، ولن يكون للعملية أي تأثير على 
املنافسة في السوق الوطنية ولن تساهم في خلق أو تعزيز مركز مهيمن ؛

وحيث إن عملية التركيز االقتصادي موضوع التبليغ الحالي لن يكون 
لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على املنافسة في السوق الوطنية،

يقرر ما يلي :

املادة األولى

ملجلس  العامة  األمانة  لدى  املسجلة  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 
1443 اآلخرة  3 جمادى  بتاريخ  004/ع.ت.إ/2022   املنافسة تحت عدد 

)6 يناير 2022(، يستوفي كافة الشروط القانونية.

املادة الثانية

بتولي  املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 
 »Altor Fund V« االستثمار  وصندوق   »SMS GmbH« اركة  من  كل 
 »Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. اركة  على  املشتركة  املراقبة 

.»SMS Altor Holding SA« بواسطة اركة KG«

تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة ملجلس املنافسة، 
خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 9 رجب 1443 )11 فبراير 2022(، طبقا 
املنافسة،  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام 
جيهان  والسيدة  الجلسة،  رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحضور  ذلك  و 
وحسن  املقدم،  اللطيف  وعبد  أسنينة،  الغني  عبد  والسادة  بنيوسف، 

أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.     عبد الغني أسنينة.          عبد اللطيف املقدم.     حسن أبو عبد املجيد.

ع  ) 0جب) من) ((6 في) ص د0) ))/ق/))1)) عدد) املن فسة) ملجلس)  قرا0)
طرف) من) الحصرية) اقعة) املر بتولي) املتبلق) () ((1(( فبراير) ((8(
 اركة)»Barcelo Hotels Mediterraneo S.L«)عبر)اقتن ء)مجموع
 »Narjis(d’Investissements(0أ1)امل ل)وحقوق)التصويت)لشركة

»Barcelo Fes«(امل لكة)لفندق(Touristiques(S.A«

مجلس املنافسة،

واملنافسة  األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  على  بناًء 
 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435

)30 يونيو 2014( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 
1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛
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1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم   وعلى 
بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 اعبان  من   16 الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 
)4 يونيو 2015( بتطبيق القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 
14 من  2022( طبقا ملقتضيات املادة  1443 )18 فبراير  16 من رجب 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

وبعد تأكد رئيس الجلسة من توفر النصاب القانوني ألعضاء اللجنة 
الدائمة املنصوص عليه في املادة 31 من النظام الداخلي للمجلس ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 
بتاريخ  012/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 
املراقبة  بتولي  املتعلق   ،)2022 يناير   20(  1443 اآلخرة  17 من جمادى 
 »Barcelo Hotels Mediterraneo S.L« اركة  طرف  من  الحصرية 
 »Narjis لشركة  التصويت  وحقوق  املال  رأ1  مجموع  اقتناء  عبر 
»d’Investissements Touristiques S.A املالكة لفندق »Barcelo Fes« ؛

البوعيا�ضي  خالد  السيد  املنافسة،  ملجلس  العام  املقرر  قرار  وعلى 
 )2022 يناير   20( 1443 17 من جمادى اآلخرة  بتاريخ   13 /2022 رقم 
 ألحكام 

ً
والقا�ضي بتعيين السيدة جيهان بنيس مقررة في املوضوع طبقا

املادة 27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

التركيز االقتصادي  املنافسة حول مشروع  وبعد نشر بالغ مجلس 
بإحدى الجرائد الوطنية وباملوقع اإللكتروني للمجلس بتاريخ 14 من رجب 1443 
)16 فبراير 2022( والذي يمنح أجل يومين لألغيار املعنيين قصد إبداء 

مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛

أية  يبدوا  لم  الفندقة،  سوق  في  واملتدخلين  الفاعلين  إن  وحيث 
مالحظة حول عملية التركيز موضوع التبليغ ؛

امللف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
بتاريخ 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022( ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقررة  العام  املقرر  تقديم  وبعد 
وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  االقتصادي  التركيز  عملية 
املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  خالل  عنه،  املنبثقة 

بتاريخ 16 من رجب 1443 )18 فبراير 2022( ؛

املذكور   104.12 رقم  القانون  من   13 املادة  بمقت�ضى  إنه   
ُ

وحيث
الطرف يكون  ما  بمجرد  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  يمكن   فإنه 

الكفاية  فيه  بما  مكتمل  مشروع  تقديم  على  قادرة  املعنية  األطراف  أو 
مبدئيا اتفاقا  أبرمت  قد  تكون  حينما  وال سيما  امللف،  بدراسة   يسمح 

أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضــوع اتفاق، قبلت 

 ،2021 سبتمبر   9 بتاريخ  مراسلتها  بمقت�ضى  املفوتة  األطراف  بموجبه 

،»Barcelo Hotels Mediterraneo S.L« العرض الذي تقدمت به اركة 

 »Narjis d’Investissements اركة  في  مساهماتها  اقتناء  قصد 

»Touristiques S.A املالكة لفندق »Barcelo Fes«، مما يجعلها خاضعة 

للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عمليات  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

املنصوص عليها في املادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 املشار إليه 

أعاله ؛

عمليات  خاللها  من  تنجز  التي  الحاالت  تحدد   11 املادة  إن  وحيث 

التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها 

الوطني   املعامالت  تحدد أسقف رقم   12 املادة  أن  لها، كما  والترخيص 

8 من  املادة  العالمي والذي يجب أن يفوق السقف املحدد بمقت�ضى  أو 

املرسوم رقم 2.14.652 املشار إليه أعاله، أو عندما تنجز جميع املنشآت 

التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة أكثر من 

وطنية  سوق  في  األخرى  املعامالت  أو  الشراءات  أو  البيوع  من   40%

القابلة لالستبدال النوع أو   للسلع أو املنتوجات أو الخدمات من نفس 

أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛

وحيث إن العـمـلـيـة مـوضـوع الـتـبـلـيـغ تـتعلق بتولي املراقبة الحصرية من 

طرف اركة »Barcelo Hotels Mediterraneo S.L«عبر اقتناء مجموع 

 »Narjis d’Investissements للشركة  التصويت  وحقوق  املال  رأ1 

املالكة لفندق »Barcelo Fes«، وبالتالي فهي تشكل   Touristiques S.A«

تركيزا حسب مدلول املادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛

ارطا  الستيفائها  التبليغ،  إللزامية  تخضع  العملية  هذه  إن  حيث 

القانون من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط   من 

رقم 104.12 السالف الذكر وهو تجاوز سقف رقم املعامالت اإلجمالي 

العالمي ملجموع املنشآت واملحدد في املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 ؛ 

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز، هي :

وهي   »Barcelo Hotels Mediterraneo S.L«  : املقتني  الطرف   -

ومقرها  اإلسباني  القانون  بموجب  تأسست  مساهمة  اركة 

الضيافة  دور  وتوفر  ونزل  فنادق  تدير  بإسبانيا،  باملا  في  يقع 

في  للعمالء  خدماتها  وتقدم  واملناسبات  االجتماعات  وفضاءات 

إسبانيا وساحل البحر األبيض املتوسط، كما أنها اركة مملوكة 

 »Barcelo Corporacion Empresarial لشركة   100% بنسبة 

إسبانية  اركة  وهي   »Grupo Barcelo« ملجموعة  التابعة   S.A«

متخصصة في الفندقة واألسفار ويقع مقرها الرئي�ضي في باملا دي 

مايوركا في جزر البليار ؛
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 »Narjis d’Investissements Touristiques S.A« : الجهة املستهدفة -

 وهي اركة مساهمة خاضعة للقانون املغربي ويقع مقرها الرئي�ضي

بالدار البيضاء، وهي املالكة لفندق »Barcelo Fès« وتعمل بشكل 

رئي�ضي في قطاع الفنادق. 

وحيث إنه في إطار التحليل التناف�ضي الذي قامت به مصالح التحقيق 

وفرتها  التي  واملعطيات  الوثائق  إلى  استنادا  و  املنافسة،  ملجلس  التابعة 

األطراف املبلغة، فإنه تم تحديد األسواق املعنية بشقيها : سوق املنتوج 

النقطة  ألحكام  تطبيقا  وذلك  للعملية،  الجغرافي  واالمتداد  الخدمة  أو 

الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، و امللحق باملرسوم 

بكونه  املعني  السوق  يعرف  حيث  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم 

السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي، والتي 

يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباارة أو غير مباارة ؛

وحيث إنه بعد االطالع على وثائق امللف و بالنظر إلى كون الطلب في 

السوق املعنية، خلص التحقيق إلى أن السوق املعنية بهذه العملية هي 

سوق الفنادق املصنفة أربعة نجوم ؛

ونظرا  املعنية،  للسوق  الجغرافي  التحديد  ناحية  من  إنه  وحيث 

ألهمية املوقع الجغرافي وقربه كمعيار الختيار املستهلكين، فإن تحديد 

السوق املعنية يبقى ذا بعد محلي ؛

وحيث إن التحليل التناف�ضي للعملية موضوع التبليغ أسفر عن كون 

الحالية، لكون تواجد  التركيز  تتأثر بعملية  بالعملية لن  السوق املعنية 

ناتج عنها،  للعملية وغير  السوق هو سابق  املقتنية داخل هذه  الشركة 

حيث أنها تسير حاليا نفس الفندق تحت تسميتها التجارية، في حين أن 

فقط  تمتلك   »Narjis d’Investissements Touristiques S.A« اركة 

العقار املعني و األصل التجاري املرتبط به. وبالتالي فإن حصص السوق 

في السوق املعنية لن تعرف أي تراكم بعد إنجاز العملية املبلغة. كما أن 

بنية السوق لن تعرف أي تغيير، ولن يكون للعملية أي تأثير على املنافسة 

في السوق املغربية ولن تساهم في خلق أو تعزيز مركز مهيمن ؛

وحيث إن عملية التركيز االقتصادي موضوع التبليغ الحالي لن يكون 

لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على املنافسة في السوق املعنية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

من  17 بتاريخ  12/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

الشروط  كافة  يستوفي   ،)2022 يناير   20(  1443 اآلخرة  جمادى 

الشكلية القانونية.

املادة الثانية

بتولي  املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 
»Barcelo Hotels Mediterraneo S.L« املراقبة الحصرية من طرف اركة 

 »Narjis لشركة  التصويت  وحقوق  املال  رأ1  مجموع  اقتناء  عبر 
 .»Barcelo Fès« املالكة لفندق d’Investissements Touristiques S.A«

تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة ملجلس املنافسة، 
خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 16 من رجب 1443 )18 فبراير 2022(، طبقا 
املنافسة،  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام 
الغني  عبد  والسادة  للجلسة،  رئيسا  رحو  أحمد  السيد  بحضور  وذلك 

أسنينة، وعبد اللطيف املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمض ءات):

أحمد رحو.

عبد الغني أسنينة.     عبد اللطيف املقدم.     حسن أبو عبد املجيد.

ع  )  6))من)0جب) ع)/ق/))1))ص د0)في) قرا0)ملجلس)املن فسة)عدد)
 »Butec( Group اركة) بتولي) املتبلق) ()(1(( فبراير) ((8(
لشركتي) املع ارة) الحصرية) اقعة) املر (Holding( Limited«
(،»Cofely Tanger SAS«و (»Engie Services Maroc SA«
 »Cofely(Contracting(اقعة)الحصرية)غير)املع ارة)لشركة واملر
»Maroc(SARL)عبر)اقتن ء)مجموع)أسهم)الرأسم ل)االجتم عي)

وحقوق)التصويت)املرتعطة)به .

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناء على 
 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435

)30 يونيو 2014( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 
1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛

1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم   وعلى 
بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  فاتح   (

األسعار واملنافسة؛

1436 اعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 
)4 يونيو 2015( بتطبيق القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

بتاريخ املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع   وعلى 
16 من رجب 1443 )18 فبراير 2022(، طبقا ملقتضيات املادة 14 من 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛
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وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من توفر النصاب القانوني ألعضاء 
اللجنة الدائمة املنصوص عليه في املادة 31 من النظام الداخلي للمجلس ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  على  وبناء 
بتاريخ   2022 009/ع.ت.إ/  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 
اركة  بتولي  املتعلق   ،)2022 يناير   17(  1443 اآلخرة  جمادى  من   14
»Butec Group Holding Limited« املراقبة الحصرية املباارة لشركتي 
واملراقبة   ،»Cofely Tanger SAS« و   »Engie Services Maroc SA«
 »Cofely Contracting Maroc SARL« لشركة  املباارة  غير  الحصرية 
التصويت  وحقوق  االجتماعي  الرأسمال  أسهم  مجموع  اقتناء  عبر 

املرتبطة بها ؛

البوعيا�ضي  خالد  السيد  املنافسة  ملجلس  العام  املقرر  قرار  وعلى 
 )2022 1443 )19 يناير  16 من جمادى اآلخرة  2022/009 بتاريخ  رقم 
 ألحكام 

ً
والقا�ضي بتعيين السيد ياسين العلواوي مقررا في املوضوع طبقا

املادة 27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

التركيز االقتصادي  املنافسة حول مشروع  وبعد نشر بالغ مجلس 
من  13 بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد   بإحدى 

رجب 1443 )11 فبراير 2022( والذي يمنح أجل 3 أيام لألغيار املعنيين 
قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛

املناخية  الهندسة  في سوق خدمات  واملتدخلين  الفاعلين  إن  وحيث 
والهندسة الكهربائية وإدارة وصيانة املباني متعددة التقنيات لم يبدوا 

أية مالحظة حول عملية التركيز موضوع التبليغ ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
التبليغ بتاريخ 9 رجب 1443 )11 فبراير 2022( ؛

وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ 25 من جمادى اآلخرة 1443 
)28 يناير 2022( ؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية 
خالل  عنه،  املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز 
 1443 رجب  من   16 بتاريخ  املنعقد  للمجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع 

)18 فبراير 2022( ؛

وحيث إنه بمقت�ضى املادة 13 من القانون رقم 104.12 املذكور فإنه 
يمكن تبليغ عملية التركيز االقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو األطراف 
املعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة 
 امللف، وال سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا

أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

مبرم  تفويت  عقد  موضوع  كانت  املبلغة  التركيز  عملية  إن  وحيث 
 »Butec Group Holding بتاريخ 16 ديسمبر 2021 اقتنت بموجبه اركة
 »Engie Energie و   »Engie Energie« الشركتين  لدن  من   Limited«
املرتبطة  التصويت  وحقوق  رأسمال  حصص  مجموع   Services«

»Cofely Tanger SAS« واركة »Engie Services Maroc SA« بشركة 

واركة »Cofely Contracting, SARL« مما يجعلها خاضعة للتبليغ طبقا 

للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

وحيث إن مراقبة عملية التركيز االقتصادي من لدن مجلس املنافسة 

تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط املنصوص 

عليها في املادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 ؛

الخاضعة  االقتصادي  التركيز  عمليات  تعرف   11 املادة  إن  وحيث 

أن كما  لها،  والترخيص  دراستها  بغرض  املنافسة  مجلس  إلى   للتبليغ 

املادة 12  تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب أن 

يفوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة الثامنة )8( من املرسوم التطبيقي 

التي  املنشآت  جميع  تنجز  عندما  أو  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم 

من  أكثر  السابقة   املدنية  السنة  خالل  التركيز  عملية  في  طرفا  تكون 

في  األخرى  املعامالت  أو  الشراءات  أو  البيوع  )40%( من  باملائة  أربعين 

سوق وطنية للسلع أو املنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة 

لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛

 »Butec اركة  بتولي  تتعلق  التبليغ  موضوع  العملية  إن  وحيث 

 »Engie املراقبة الحصرية املباارة لشركتي Group Holding Limited«

»Services Maroc SA و»Cofely Tanger SAS«، واملراقبة الحصرية غير 

املباارة لشركة »Cofely Contracting Maroc SARL« عن طريق اقتناء 

وبالتالي  بها،  املرتبطة  التصويت  وحقوق  االجتماعي  الرأسمال  مجموع 

 104.12 رقم  القانون  من   11 املادة  مدلول  حسب  تركيزا  تشكل  فهي 

مجلس  إلى  للتبليغ  الخاضعة  االقتصادي  التركيز  عمليات  تعرف  والتي 

املنافسة ؛

الستيفائها  التبليغ،  إللزامية  تخضع  العملية  هذه  إن  وحيث   

القانون من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط   أحد 

رقم 104.12 السالف الذكر، وهو تجاوز سقف رقم املعامالت اإلجمالي 

من   )8( الثامنة  املادة  في  واملحدد  املنشآت  ملجموع  والوطني  العالمي 

املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

- الشركة املقتنية »Butec Group Holding Limited« : وهي اركة 

تنتمي ملجموعة »Butec«، املسجلة لدى املركز املالي الدولي في دبي. 

متعددة،  مجاالت  في  نشاطاتها   Butec اركات  مجموعة  تمار1 

املشاريع  والغاز،  النفط  مشاريع  واملياه،  البيئة  مشاريع   : أهمها 

للطاقة  التحتية  البنية  مشاريع  الذكية،  واملباني  الصناعية 

والخدمات املتعددة التقنيات وإدارة مرافق الطاقة واملياه ؛

- الشركات املستهدفة : 
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• اركة Engie Services Maroc: تأسست سنة 1976، وهي اركة 
التجاري  السجل  في  ومسجلة  املغربي  للقانون  خاضعة  مساهمة 

 99.99% بنسبة  مملوكة  وهي   ،34017 رقم  تحت  البيضاء  للدار 

خدمات  سوق  في  وتنشط   ،ENGIE AFRIQUE اركة  طرف  من 

الطاقة في املغرب وتقوم بتصميم وتطوير حلول ملواجهة تحديات 

الطاقة الجديدة والتنظيمية والبيئية والبشرية ؛

• اركة »Cofely Tanger«: وهي اركة مساهمة مبسطة خاضعة 

رقم  تحت  لطنجة  التجاري  السجل  في  مسجلة  املغربي  للقانون 

 »Engie اركة  طرف  من   %  99 بنسبة  مملوكة  وهي   53741

 »Engie Service وبنسبة %1 من طرف اركة Energie Services«

»Maroc. وتنشط بشكل أسا�ضي في قطاع إدارة املرافق في املغرب؛

• اركة »Cofely Contracting Maroc« : وهي اركة ذات مسؤولية 
التجاري  السجل  في  ومسجلة  املغربي  القانون  بموجب  محدودة 

.2012 سنة  إنشاؤها  تم    .264121 رقم  تحت  البيضاء   للدار 

 »Engie Services Maroc« وهي مملوكة من طرف كل من اركة

أنشطتها  مزاولة  عن  توقفت  وقد   ،»Engie Afrique« واركة 

باستثناء عقد يتعلق بالتركيب الكهربائي وخدمات الصيانة ألحد 

موردي زيت الزيتون في املغرب.

يندرج  هذه  التركيز  عملية  فإن  التبليغ،  ملف  حسب  إنه،  وحيث 

الدول  في  للتوسع   ،Butec مجموعة  أقرتها  التي  االستراتيجية،  إطار  في 

الدول  في هذه  بتملك اركات قائمة  الواعدة، والتي تق�ضي،  اإلفريقية 

ذات اختصاصات مماثلة أو متكاملة مع مجاالت عمل اركات املجموعة 

واختصاصاتها في مجال أعمال البناء واألاغال العامة.

وحيث إنه في إطار التحليل التناف�ضي، الذي قامت به مصالح التحقيق 

لدى مجلس املنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها األطراف املبلغة، تم 

تحديد السوق املعنية بشقيها، سوق الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية، 

وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية 

التركيز، الوارد في املرسوم رقم 2.14.652 املشار إليه أعاله، حيث يعرف 

املنتوجات نوع  حسب  املحدد  املناسب  السوق  بكونه  املعني   السوق 

أو املوقع الجغرافي، والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباارة 

أو غير مباارة ؛

وحيث يستفاد من عناصر امللف أن األسواق املرجعية املعنية بهذه 

وخدمات  املناخية  والهندسة  الكهربائية  الهندسة  أسواق  هي  العملية 

اإلدارة وصيانة املباني املتعددة التقنيات ؛

في  يتمثل  املرجعية  لألسواق  بالنسبة  الجغرافي  التحديد  إن  وحيث 

السوق الوطنية،  كما يمكن أن يبقى التحديد مفتوحا لكون استنتاجات 

 كان التعريف املعتمد ؛
ً
التحليل التناف�ضي ستظل دون تغيير أيا

املقتنية  الشركة  أن  أبان على  للعملية  التناف�ضي  التحليل  إن  وحيث 

املرجعية  األسواق  في  تنشط  ال   »Butec Group Holding Limited«

الوطنية ولم تحقق أي رقم معامالت في املغرب وبالتالي ليس هناك أي 

تراكم لحصص السوق ؛

 %]5-0[ تمثل  املستهدفة  للشركات  السوقية  الحصص  إن  وحيث 

بالنسبة لسوق الهندسة املناخية، و]5-10[% بالنسبة لسوق الهندسة 

املباني  وصيانة  اإلدارة  خدمات  لسوق  بالنسبة  و]10-5[%  الكهربائية، 

التركيز  عملية  إنجاز  قبل  وقائمة  حصص  وهي  التقنيات،  املتعددة 

وليست ناتجة عنها؛

تنافسا  تشهد  الحالية  التركيز  بعملية  املعنية  األسواق  إن  وحيث 

كبيرا من خالل تواجد العديد من الشركات التي تنشط فيها ؛

كون  عن  أسفر  للعملية  والتناف�ضي  االقتصادي  التحليل  إن  وحيث 

العملية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي على املنافسة 

في األسواق املعنية،

قرر ما يلي:

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ   2022 /ع.ت.إ/   009 عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

الشروط  يستوفي   )2022 يناير   17(  1443 اآلخرة  جمادى  من   14

القانونية.

املادة الثانية

بتولي  املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

اركة »BUTEC Group Holding Limited« املراقبة الحصرية املباارة 

 ،»Cofely Tanger SAS« و   »Engie Services Maroc SA« لشركتي 

 »Cofely Contracting Maroc واملراقبة الحصرية غير املباارة لشركة

»SARL عن طريق اقتناء مجموع حصص الرأسمال االجتماعي وحقوق 

التصويت املرتبطة بها.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا  املنعقدة  املنافسة، 

املتعلق بمجلس املنافسة بتاريخ 16 من رجب 1443 )18 فبراير 2022(، 

 للجلسة، والسادة عبد الغني أسنينة، 
ً
بحضور السيد أحمد رحو رئيسا

عبد اللطيف املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمض ءات):

أحمد رحو.

عبد الغني أسنينة.             عبد اللطيف املقدم.              حسن أبو عبد املجيد.
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بف 1.)

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على القانون التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب 

الصادر  الدستور،  من  و92   49 الفصلين  ألحكام  تطبيقا  العليا 

 1433 27 من اعبان  بتاريخ   1.12.20 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)17 يوليو 2012(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

1421 صفر  من   15 بتاريخ   1.00.199 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه، وال سيما املادة 15 منه ؛

1433 24 من ذي القعدة  2.12.412 الصادر في   وعلى املرسوم رقم 

التنظيمي  القانون  4 و5 من  املادتين  2012( بتطبيق أحكام  )11 أكتوبر 

يتم  التي  العليا  املناصب  في  التعيين  بمسطرة  يتعلق  فيما   02.12 رقم 

التداول في اأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، والسيما املادة 8 منه ؛

العلمي والبحث  األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار   وعلى 

رقم 1774.01 الصادر في 8 رجب 1422 )26 سبتمبر 2001( بتحديد 

الجامعات،  من  جامعة  لرئاسة  الترايحات  عن  اإلعالن  إجراءات 

والسيما املادة األولى منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

سيدي  جامعة  رئيس  منصب  لشغل  الترايحات  إيداع  عن  يعلن 

محمد بن عبد هللا بفا1 طبقا ملا يلي :

التعليم  املركزية لوزارة  اإلدارة  مقر  من  الترايح  ملفات  تسحب   -

العالي والبحث العلمي واالبتكار، املكتب 19، )زنقة إدريس األكبر، 

www.( األنترنيت  على  الوزارة  موقع  من  أو  الرباط(  حسان، 

enssup.gov.ma( ابتداء من 21 إلى 25 مار1 2022، وذلك خالل 

التوقيت املعمول به داخل اإلدارات العمومية ؛

- تودع ملفات الترايح، املكونة بصفة قانونية طبقا للمادة الثالثة 

1422 )26 سبتمبر  8 رجب  في  الصادر   1774.01 القرار رقم  من 

2001( املشار إليه أعاله، في ستة )6( نظائر، إضافة إلى نسختين 

 ،PDFو  WORD بصيغتي   )2 USB( إلكترونيتين  دعامتين  على 

بمقر   ،2022 أبريل   29 إلى   25 من  ابتداء  إيداع،  وصل  مقابل 

واالبتكار،  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  املركزية  اإلدارة 

خالل  وذلك  الرباط(،  حسان،  األكبر،  إدريس  )زنقة   ،19 املكتب 

التوقيت املعمول به داخل اإلدارات العمومية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وباملوقع اإللكتروني لرئاسة 

التعليم  لوزارة  اإللكتروني  واملوقع   )www.cg.gov.ma( الحكومة 

وعلى   ،)www.enssup.gov.ma( واالبتكار،  العلمي  والبحث  العالي 

 ،)www.emploi-public.ma( العمومي  للتشغيل  اإللكترونية  البوابة 

ويعلق بمقر جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفا1، وينشر في اكل 

إعالن في أربع جرائد على األقل توزع وطنيا.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1443 )23 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي

إعالن ت)وبالغ ت


