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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

إداضة)الجم ضك)والر ائب)غير)املب ش ة):

إحداث)بج ة)عن)الخدم ت.	 

يتمم   )2022 أبريل   12(  1443 رمضان   10 في  صادر   2.22.228 رقم  مرسوم 
بموجبه املرسوم رقم 2.07.1263 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 
)27 ديسمبر 2007( بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة من قبل إدارة 
2607الجمارك والضرائب غير املباشرة............................................................ 

التص 1ح ت)الجم كية)غير)املوجزة.	 

 1443 رمضان  من   18 صادر في   381.22 رقـم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 
)20 أبريل 2022( بتغيير وتتميم قرار وزير املالية رقم 1319.77 بتاريخ 
التصريحات  بشأن   )1977 أكتوبر   31(  1397 القعدة  ذي  من   17

2608الجمركية غير املوجزة .............................................................................

نصوص)خ صة

تعيي9)آم 1ن)مس عدين)أ لص ف.

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 931.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 

2610بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم....................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 930.22 صادر في 5 شعبان 1443 )8 مارس 2022( 

2617بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائبين عنه............................................... 

املنتج ت) تع 1فة) (- املب ش ة.) غير) والر ائب) الجم ضك) إداضة)
والخدم ت)املقدمة.

 1443 شعبان  من   15 في  صادر   889.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 

 1000.09 رقم  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  بتتميم   )2022 مارس   18(

الصادر في 14 من ربيع اآلخر 1430 )10 أبريل 2009( بتحديد تعريفة 

والضرائب الجمارك  إدارة  قبل  من  املقدمة  والخدمات   املنتجات 

 ............................................................................................ 2617غير املباشرة.
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تفو1ض)اإلمر ء)واملص دقة)على)الصفق ت.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قرار 
 )2022 مارس   28(  1443 شعبان  من   25 في  صادر   924.22 رقم 
 1443 األول  ربيع  من   21 في  الصادر   2908.21 رقم  القرار  بتغيير 
2618)28 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.......... 

قرار للوزيـر املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان، الناطق 
 1443 21 من شعبان  923.22 صــــادر في  الرسمي باسم الحكومة رقـــم 
 ......... 2621)24 مارس 2022( بتفويــض اإلمــضاء واملصادقة على الصفقات.

اإلذ9)أمم ضسة)الهندسة)املعم ض1ة.

 1443 شعبان  من   25 في  صادر   932.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 مارس   28(
2621الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شعبان  من   25 في  صادر   933.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 مارس   28(
2621الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شعبان  من   26 في  صادر   934.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 مارس   29(
2622الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شعبان  من   26 في  صادر   935.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 مارس   29(
2622الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شعبان  من   26 في  صادر   936.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 مارس   29(
2622الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شعبان  من   26 في  صادر   937.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 مارس   29(
2622الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شعبان  من   26 في  صادر   938.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 مارس   29(
2622الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شعبان  من   26 في  صادر   939.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 مارس   29(
2622الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شعبان  من   26 في  صادر   940.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 مارس   29(
2622الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شعبان  من   26 في  صادر   941.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 مارس   29(
2622الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شعبان  من   26 في  صادر   942.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 مارس   29(
2623الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شعبان  من   26 في  صادر   943.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 مارس   29(
2623الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شعبان  من   26 في  صادر   944.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 مارس   29(
2623الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شعبان  من   26 في  صادر   945.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 مارس   29(
2623الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شعبان  من   26 في  صادر   946.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 مارس   29(
2623الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شعبان  من   26 في  صادر   947.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 مارس   29(
2623الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 شعبان  من   26 في  صادر   948.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 مارس   29(
2623الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 رمضان   5 في  صادر   1050.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أبريل   7(
2623الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 رمضان   5 في  صادر   1051.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أبريل   7(
2624الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 رمضان   5 في  صادر   1052.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أبريل   7(
2624الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 رمضان   4 في  صادر   1053.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أبريل   6(
2624الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 رمضان   5 في  صادر   1054.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أبريل   7(
2624الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 رمضان   5 في  صادر   1055.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أبريل   7(
2624الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 رمضان   4 في  صادر   1056.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أبريل   6(
2624الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 رمضان   5 في  صادر   1057.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أبريل   7(
2624الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 رمضان   5 في  صادر   1058.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أبريل   7(
2624الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 رمضان   5 في  صادر   1059.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أبريل   7(
2625الهندسة املعمارية ................................................................................... 
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 1443 رمضان   4 في  صادر   1060.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أبريل   6(

2625الهندسة املعمارية ................................................................................... 

تنمية)الكت2)العم انية)الق و1ة.

 1443 شعبان   5 في  صادر   887.22 رقم  ماسة   - سوس  جهـة  لوالـي  قرار 

)8 مارس 2022( باملوافقة على قرار عامل إقليم تيزنيت بإقرار مخطط 

2625تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة وجان............................... 

 1443 28 من شعبان  789.22 صادر في  قرار لوالـي جهـة مراكش - آسفي رقم 

بإقرار  مراكش  عمالة  عامل  قرار  على  باملوافقة   )2022 مارس   31(

2626مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أكفاي................ 

إقليم)ت ضودانت.)-)ت ض1خ)افتت ح)عملية)التحديد)اإلداضي.

1443 شعبان   25 بتاريخ   7077 عدد  الرسمية  بالجريدة  وقع  خطإ   استدراك 

2626)28 مارس 2022( ................................................................................... 

املحكمة)الدستوض1ة

2627قرار  رقم 170.22 م.إ صادر في 10 رمضان 1443 )12 أبريل 2022(................. 

نظ م)موظفي)اإلداضات)الع مة

نصوص)خ صة

وزاضة)الداخلية.

قرار لوزير الداخلية رقم 896.22 صادر في 20 من رجب 1443 )22 فبراير 2022( 

املتساوية األعضاء  اللجان اإلدارية  في  بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين 

واملتصرفين  واملتصرفين  املمتازين  املتصرفين  إطار  إزاء  املختصة 

 .................................................................... 2629املساعدين بوزارة الداخلية.

وزاضة)التجهيز)وامل ء.

 1443 شعبان  من   12 في  صادر   869.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 

تامري على وادي  بإحداث إعداد مؤقت لورش سد   )2022 )15 مارس 

 ............................................................................... 2630تامري بعمالة أكادير.

 1443 شعبان  من   12 في  صادر   870.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 

إيمفوت  سد  تعلية  لورش  مؤقت  إعداد  بإحداث   )2022 مارس   15(

2631بإقليم سطات.......................................................................................... 

 1443 شعبان  من   12 في  صادر   871.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 

بإقليم تاغزيرت  سد  لورش  مؤقت  إعداد  بإحداث   )2022 مارس   15( 

2632بني مالل................................................................................................... 

 1443 شعبان  من   12 في  صادر   872.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 

2022( بإحداث إعداد مؤقت لورش سد خنك كرو بإقليم  )15 مارس 

2634فكيك....................................................................................................... 

 1443 شعبان  من   12 في  صادر   873.22 رقم  واملاء  التجهيز   لوزير  قرار 
)15 مارس 2022( بإحداث إعداد مؤقت لورش سد على وادي لخضر 
2635بإقليم أزيالل............................................................................................ 

مجلس)املن فسة

 1443 رجب  من   26 في  صادر  0014/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
 «Cirsa International Business 28 فبراير 2022( املتعلق بتولي شركة(
 «Thousand and One لشركة  املشتركة  املراقبة   Corporation S.L.»
75 %من أسهم رأسمال وحقوق  «Nights AB وذلك عبر اقتناء نسبة 
 ............................................................................. 2637التصويت املرتبطة به.

 1443 رجب  من   26 في  صادر  0015/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
 «Cheplapharm Arzneimittel 28 فبراير 2022( املتعلق باقتناء شركة(
دواء  وتسويق  بإنتاج  املرتبطة   »Sanofi« شركة  ألصول   Gmbh»
 ................................................................. .«Cortancyl« و »Solupred»2639

 1443 شعبان   8 في  صادر  0016/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
 «Dr. Ing. h.c. F. Porsche شركة  بتولي  املتعلق   )2022 مارس   11(
«Aktiengesellschaft املراقبة الحصرية لشركة »Fazua GmbH« عن 
2641طريق اقتناء مجموع رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به................ 

1443 شعبان  من   11 في  صادر  0017/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس   قرار 
 «Timber Servicios شركة  بتولي  املتعلق   )2022 مارس   14(
 «The Carlyle Group Inc» لشركة  التابعة   Empresariales S.A»
 «LSFX Flavum Topco, S.L. لشركة  املباشرة  الحصرية  املراقبة 
 ...............................................................................................)Altadia)«2643

 1443 شعبان  من   11 في  صادر  0019/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

 «Accenture Holding France 14 مارس 2022( املتعلق بتولي شركة(

«SAS املراقبة الحصرية لكل من شركة «AFD Technologies» وشركة 
 ،»AFD Network Solutions SARL« وشركة »AFD Belgium SARL»
2645عبر اقتناء مجموع رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به................... 

 1443 شعبان  من   18 في  صادر  0020/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
)21 مارس 2022( املتعلق بتولي شركة »Michoc SA« املراقبة الحصرية 
من   %90 نسبة  اقتناء  عبر   »Primo Cake Sarlau« لشركة  املباشرة 
 .................................. 2647حصص رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به.

 1443 شعبان  من   18 في  صادر  0022/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
2022( املتعلق بتولي شركة »Kelix Bio Limited« املراقبة  )21 مارس 
«Pharmaceutical Institute SA» عبر  املباشرة لشركة  الحصرية غير 
 .............. 2650اقتناء مجموع أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به.

 1443 شعبان  من   18 في  صادر  0023/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
 «Inetum Holding Maroc شركة  بتولي  املتعلق   )2022 مارس   21(
«SA املراقبة الحصرية لشركة «EditInfo IT SARL» عبر اقتناء مجموع 
 ................. 2652حصص رأسمالها االجتماعي وحقوق التصويت املرتبطة به.

 1443 شعبان  من   18 في  صادر  0024/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
املتعلق بتولي شركة »Lear Corporation« املراقبة   )2022 )21 مارس 
الحصرية على نشاط أنظمة الراحة الداخلية ملقاعد السيارة اململوكة 
املتعلق  النشاط  باستثناء   ،»Kongsberg Automotive ASA« لشركة 
 ... 2655بأسالك املركبات الخفيفة ونشاط مساند الرأس ومساند الذراعين.
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 1443 رمضان   2 في  صادر  0029/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
 «HOYA BOE املشتركة  املنشأة  بإحداث  املتعلق   )2022 أبريل   4(
 «HOYA Corporation« من ِقبل شركة Microelectronics China Ltd»
 .... .«Beijing BOE Vision Electronic Technology Co., Ltd» 2657وشركة

 1443 رمضان   2 في  صادر  0030/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
)4 أبريل 2022( املتعلق بتولي شركة »Granite France Bidco« التابعة 

 «Bain Capital Investors, شركة  لدن  من  مسيرة  استثمار  لصناديق 

 ...............................«Inetum S.A« املراقبة الحصرية على شركة LLC»2660

 1443 رمضان   2 في  صادر  0031/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
)4 أبريل 2022( املتعلق بتولي شركة »WeAre SAS« املراقبة املشتركة 
عبر اقتناء نسبة 60 % من أسهم رأسمال وحقوق التصويت اململوكة 
 .........................................................«Thales 3D Maroc SAS« 2662لشركة

 1443 رمضان   2 في  صادر  0032/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

 «Flutter Entertainment plc» شركة  بتولي  املتعلق   )2022 أبريل   4(

 ............................................... .«Sisal S.p.A« 2664املراقبة الحصرية لشركة

إعالن ت)وبالغ ت

صادر   18.21 رقم  املواصالت  لتقنين  الوطنية  للوكالة  العام  للمدير  قرار 

القرار  بتعديل   )2021 ديسمبر   30(  1443 األولى  جمادى  من   25 في 

رقم 14.20 الصادر في 10 ربيع اآلخر 1442 )26 نوفمبر 2020( بتحديد 

املغرب  اتصاالت  املتعهدين  بشبكات  البيني  الربط  رواج  إنهاء  تعاريف 

 .............................................................. 2666وميدي تيليكوم ووانا كوربوريت.
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نصوص)ع مة

في) الص دض) ر6)27.2.)) ضقم) امل سوم) أموجبه) يتمم) بأ 21)))2)() (2(( ر299  ضمر 9) (22 في) ص دض) ((.((.((8 ضقم) م سوم)

26)من)ذي)الحجة)8)29 )7))ديسمبر)227)()أإحداث)بج ة)عن)الخدم ت)املقدمة)من)قب2)إداضة)الجم ضك)والر ائب)

غير)املب ش ة.

رئيس الحكومة،

عن  أجرة  بإحداث   )2007 ديسمبر   27(  1428 الحجة  ذي  من   16 في  الصادر   2.07.1263 رقم  املرسوم  على  االطالع   بعد 

الخدمات املقدمة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة، كما تم تتميمه ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 28 من  شعبان 1443 )31 مارس 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تتمم على النحو التالي، مقتضيات املادة األولى من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.07.1263 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 

)27 ديسمبر 2007( :

»املادة األولى. - تحدث ............................... والضرائب غير املباشرة :

«1 - تصميم ....................................................................... ؛

«2 -  .................................................................................. ؛

«3 -  .................................................................................. ؛

«4 - تقديم .............................................................. جمارك ؛

«5 - تقديم خدمات الخبرة املنجزة من طرف املكاتب الجمركية للدمغة.«

املادة الثانية

يسند إلى وزيرة االقتصاد واملالية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1443 )12 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.
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ق اض)لوز1 ة)االقتص د)وامل لية)ضقـم))).82ر)ص دض في)28)من)ضمر 9)ر299 )2))بأ 21)))2)) أتغيير)وتتميم)ق اض)وز1 )امل لية)
ضقم)29.77ر2)أت ض1خ)27)من)ذي)القعدة)97ر2 )2ر)بكتوب )2977()بشأ9)التص 1ح ت)الجم كية)غير)املوجزة

وزيرة االقتصاد واملالية،

بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة الراجعة إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة، املصادق عليها بالظهير 
وتتميمها، تغييرها  وقع  كما   )1977 أكتوبر   9(  1397 شوال  من   25 في  الصادر   1.77.339 رقم  قانون  بمثابة  املعتبر   الشريف 

وال سيما الفصلين 66 املكرر و 74 منها ؛

1977( بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير  1397 )9 أكتوبر  25 من شوال  في  2.77.862 الصادر  وعلى املرسوم رقم 
املباشرة، وال سيما الفصل 215 منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات البند األول من الفصل األول وعنوان الجزء الرابع من قرار وزير املالية رقم 1319.77 
الصادر في 17 من ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977( املشار إليه أعاله :

 »الفصل األول. - °1 - مع مراعاة تطبيق أحكام الفصل 116-°1 من مدونة الجمارك املشار إليها أعاله والفصول 15 و 16 و 17
»و 17 املكرر و 17 املكرر مرتين و 17 املكرر تسع مرات .......................................................... في امللحق I بهذا القرار.

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

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

»الجزء الرابع
 »التص 1ح)الشفوي،)التص 1ح)الط ضئ،)التص 1ح)االتف قي،)التص 1ح)أ لقبول)املؤقت

 »والتصدي )املؤقت)للع ب ت)ذات)املح ك)املعدة)الستعم ل)تج ضي)واملستعملة
 »في)النق2)الدولي،)التص 1ح)أ ستيراد)وتصدي )األوضاق)التج ض1ة)ووس ئ2)األداء)واألدوات)امل لية،

 »التص 1ح)املبسط)الستيراد)وتصدي )العين ت)والنم ذج)والقطع)النموذجية،)التص 1ح)املبسط)والتص 1ح
»أدخول)البر ئع)إلى)منطقة)التس يع)الصن عي)وخ وجه )منه «

املادة الثانية

1977( املذكور أعاله  1397 )31 أكتوبر  17 من ذي القعدة  1319.77 بتاريخ  يتمم الجزء الرابع من قرار وزير املالية رقم 
بالباب الرابع املكرر وبالفصل 17 املكرر مرتين على النحو التالي :

»الباب الرابع املكرر

»التص 1ح)أ ستيراد)وتصدي )األوضاق)التج ض1ة)ووس ئ2)األداء)واألدوات)امل لية

واألدوات  األداء  ووسائل  التجارية  األوراق  وتصدير  باستيراد  التصريح  وبيانات  شكل  يحدد   - مرتين.  املكرر   17 »الفصل 
»املالية وفقا للنموذج الوارد في امللحق XII من هذا القرار.«

املادة الثالثة

يسند إلى املدير العام إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من رمضان 1443 )20 أبريل 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

*
*  *
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ر299  ضجب) (7 في) ص دض) )).2ر9) ضقم) وامل ء) التجهيز) لوز1 ) ق اض)

ونواب) أ لص ف) مس عدين) آم 1ن) أتعيي9) ()(2(( فبراي ) (9(

عنهم.

وزير التجهيز واملاء،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين 

مساعدين واآلخرون نوابا عنهم وذلك :

1 - لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير التجهيز واملاء 

برسم امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء ؛

2 - لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير التجهيز واملاء 

»الصندوق  عنوان  الحامل  خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب  من 

الخاص بالطرق« ؛

التجهيز  وزير  لدن  من  إليهم  املفوضة  االعتمادات  لصرف   -  3

واملاء من الحساب املرصد ألمور خصوصية الحامل عنوان »صندوق 

تحديد وحماية وتثمين امللك العام البحري واملينائي« ؛

4 - إلصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بما يلي :

امليزانية  إطار  في  املبرمة  الصفقات  تهم  التي  األثمنة  مراجعة   -

املخصصة لوزارة التجهيز واملاء والحسابين الخصوصيين للخزينة 

املشار إليهما أعاله ؛

- الغرامات املترتبة عن التأخير في تنفيذ األشغال موضوع الصفقات 

املبرمة في إطار امليزانية املخصصة لوزارة التجهيز واملاء والحسابين 

الخصوصيين للخزينة املشار إليهما أعاله ؛

- أتاوى االحتالل املؤقت مللك الدولة العام ؛

- الرسوم السنوية على اإلشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق 

على  املترتبة  والعالوات  الغرامات  وكذا  للدولة  التابعة  املواصالت 

نفس الرسوم ؛

واملضار  املنافع  حول  البحث  بمصاريف  املتعلقة  الرسوم   -

للمؤسسات املضرة وغير املالئمة أو الخطيرة من الدرجة األولى ؛

- الرسوم الخاصة املفروضة على بيع الرمال ؛

املؤقت  باالحتالل  الترخيص  طلبات  دراسة  عن  املقبوضة  املبالغ   -

مللك الدولة العام أو تجديده أو تحويله ؛

إنجاز  في  العامة  للطرق  املجاورة  األرا�ضي  ملالك  املالية  املساهمة   -

طرق املواصالت التابعة للدولة واملنصوص عليها في املادة 82 من 

القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير ؛

- أتاوى استخراج املواد من ملك الدولة العام ؛

ملك  من  البناء  مواد  استخراج  عن  املترتبة  والغرامات  الذعائر   -

الدولة العام بدون رخصة ؛

- الذعائر والغرامات املترتبة عن االحتالل املؤقت مللك الدولة العام 

بدون رخصة ؛

- إصالح األضرار الالحقة بملك الدولة العام.

نصوص)خ صة
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 االختصاص
 المحاسبونالنواباآلمرون المساعدون بالصرفالترابي

المكلفون

أتيزنيت.تيزنيت
أتيزنيت.أتيزنيت.
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 االختصاص
 المحاسبونالنواباآلمرون المساعدون بالصرفالترابي

المكلفون
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 االختصاص
 المحاسبونالنواباآلمرون المساعدون بالصرفالترابي

المكلفون
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 االختصاص
 المحاسبونالنواباآلمرون المساعدون بالصرفالترابي

المكلفون
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 االختصاص
 المحاسبونالنواباآلمرون المساعدون بالصرفالترابي

المكلفون
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 االختصاص
 المحاسبونالنواباآلمرون المساعدون بالصرفالترابي

المكلفون

املادة الثانية. - تبين في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي 
يقومون بصرف النفقات منها.

املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزار  بركة.
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 ق اض)لوز1 )التجهيز)وامل ء)ضقم))).2ر9)ص دض)في)5)شعب 9)ر299

)8)م ضس)))2)()أتعيي9)آم )مس عد)أ لص ف)ون ئبي9)عنه

وزير التجهيز  واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين مدير املوانئ وامللك العمومي البحري آمرا مساعدا لصرف 

امليزانية  من  واملاء  التجهيز  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات 

العامة لوزارة التجهيز واملاء ومن الحساب الخصو�ضي للخزينة املسمى 

»صندوق تحديد وحماية وتثمين امللك العام البحري واملينائي«.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير املوانئ وامللك العمومي البحري أو عاقه عائق ناب 

ورئيس  والتمويل  والتخطيط  رئيس قسم االستراتيجية  عنه كل من 

العمومي  وامللك  املوانئ  بمديرية  والعامة  اإلدارية  الشؤون  قسم 

البحري.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تبين 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري - التجهيز.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 شعبان 1443 )8 مارس 2022(.

اإلمضاء : نزار  بركة.

من (25 في) ص دض) (889.(( ضقم) وامل لية) االقتص د) لوز1 ة)  ق اض)
االقتص د) وز1 ) ق اض) أتتميم) ()(2(( م ضس) (28( ر299  شعب 9)
2ر29  اآلخ ) ضبيع) من) (29 في) الص دض) (2222.29 ضقم) وامل لية)
والخدم ت) املنتج ت) تع 1فة) أتحديد) ()(229 )22)بأ 21)

املقدمة)من)قب2)إداضة)الجم ضك)والر ائب)غير)املب ش ة.

وزيرة االقتصاد واملالية،

 1000.09 رقم  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
الصادر في 14 من ربيع اآلخر 1430 )10 أبريل 2009( بتحديد تعريفة 
املنتجات والخدمات املقدمة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير 

املباشرة، كما تم تغييره وتتميمه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يتمم الجدول امللحق بقرار وزير االقتصاد واملالية رقم 1000.09 
إليه  املشار   )2009 أبريل   10(  1430 اآلخر  ربيع  من   14 في  الصادر 

أعاله، وفقا للبيانات الواردة في الجدول امللحق بهذا القرار.

املادة الثانية

يعهد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير 
العام إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة.

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

*
*  *

ملحق)أق اض)وز1 )االقتص د)وامل لية)ضقم)2222.29)الص دض)في)
29)من)ضبيع)اآلخ )2ر29 )22)بأ 21)229))

 طبيعة)املنتج ت)والخدم ت)املقدمة)من)قب2)إداضة)الجم ضك

والر ائب)غير)املب ش ة
تع 1ف ت

إلدارة  التابعة  والنشر  الطباعة  مصلحة  قبل  من  املقدمة  الخدمات   -  1

الجمارك والضرائب غير املباشرة لفائدة األغيار :

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

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

4 - خدمة ........................................................... الجمرك

.....................................- مصاريف ........................................................... الجمرك

5 - خدمات الخبرة املنجزة من طرف املكاتب الجمركية للدمغة

1.5 - مصاريف اختبار املصوغات من البالتين أو الذهب أو الفضة

- الذهب والبالتين : 6,00 دراهم 

للغرام الواحد ؛

للغرام  درهم   0,25  : الفضة   -

الواحد.

2.5 - مصاريف التحقق من الدمغة
10,00 دراهم للواحدة مع تحديد 

السقف في 1.000,00 درهم

1.000,00 درهم3.5 - تسعيرة ثابتة عن كل ملف
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ق اض)لوز1 ة)إعداد)التراب)الوطني)والتعمير)واإلسك 9)وسي سة)املدينة)ضقم))).9)9)ص دض)في)5))من)شعب 9)ر299)8))م ضس)))2)) 

2)2)()أتفو1ض)اإلمر ء)واملص دقة)على) ر299 )8))بكتوب ) 2))من)ضبيع)األول) في) 2).928))الص دض) أتغيير)الق اض)ضقم)

الصفق ت.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير  واإلسكان وسياسة املدينة،

 بعد االطالع على القرار رقم 2908.21 الصادر في 21 من ربيع األول 1443 )28 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة

على الصفقات ؛

2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد  1443 )21 أكتوبر  14 من ربيع األول  في  2.21.833 الصادر  وعلى املرسوم رقم 

التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم 2908.21 بتاريخ 21 من ربيع األول 1443 )28 أكتوبر 2021( :

 »املادة األولى. - يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول املبين بعده اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة إعداد التراب

الجهوية  املديريات  بمصالح  الخاصة  التالية  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  على  املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  »الوطني 

»واإلقليمية لقطاع اإلسكان وسياسة املدينة :

» - األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات بمختلف عماالت وأقاليم اململكة ؛

» - الترخيص للموظفين الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ؛

» - تدبير شؤون جميع األعوان املياومين والعرضيين ؛

» - إعداد شواهد ورخص التدريب ؛

» - تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

» • اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

» • ملفات إصابات العمل ؛

» • التعويضات العائلية ؛

» • إنزال العقوبات من الدرجة األولى باملوظفين (اإلنذار أو التوبيخ( ؛

» • التنقيط ؛

» • شواهد العمل.
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املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من شعبان 1443 )28 مارس 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.



2)6)الجريدة الرسمية عدد 7084 -)19 رمضان 1443 )21 أبريل 2022(  

مع) أ لعالق ت) املكلف) الحكومة) ضئيس) لدى) املنتدب) للوز1ـ ) ق اض)
البرمل 9،)الن طق)ال سمي)أ سم)الحكومة)ضقـــم))).ر)9)صــــ دض)
في)2))من)شعب 9)ر299 )9))م ضس)))2)()أتفو1ــض)اإلمــر ء)

واملص دقة)على)الصفق ت.

مع  بالعالقات  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزيـر 
البرملان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 فـي  الصادر   2.05.768 رقـم  املرسوم   وعلــى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في  أكتوبر2008(   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 )2 فبراير 1998(

 املتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات

املصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.849 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( بتفويض بعض االختصاصات والسلط إلى الوزيـر 

الناطق  البرملان،  مع  بالعالقات  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب 

الرسمي باسم الحكومة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إلى السيد يونس رامي يحياوي، مدير املوارد والدراسات  يفوض 

اإلمضاء البرملان،  مع  بالعالقات  املكلفة  بالوزارة  املعلوماتية   والنظم 

املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزيـر  عن  نيابة  التأشير  أو 

جميع  على  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  البرملان،  مع  بالعالقات 

املوظفين  شؤون  بتدبير  املتعلقة  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق 

والقرارات  املراسيم  عدا  ما  الوزارة  لنفس  التابعين  واألعوان 

التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد يونس رامي يحياوي اإلمضاء  على األوامر الصادرة 

البرملان  مع  بالعالقات  املكلفة  للوزارة  التابعين  واألعوان  للموظفين 

سياراتهم  استعمال  قرارات  وعلى  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام 

الشخصية قصد التنقل لحاجيات املصلحة اإلدارية.

املادة الثالثة

على  التأشير  أو  اإلمضاء  يحياوي  رامي  يونس  السيد  إلى  يفوض 

األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة 

وبصفة  االلتزام  اعتمادات  وفتح  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات 

املكلفة  الوزارة  بميزانية  املتعلقة  الحسابية  الوثائق  جميع  على  عامة 

الصفقات  على  املصادقة  إليه  يفوض  كما  البرملان  مع  بالعالقات 

وفسخها وتوجيه اإلنذار بشأنها.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط في 21 من شعبان 1443 )24 مارس 2022(.

اإلمضاء : مصطفى بايتاس.

اإلذ9)أمم ضسة)الهندسة)املعم ض1ة

 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 932.22 صادر في 25 من

للسيدة   5199 عدد  تحت  يرخص   )2022 مارس   28(  1443 شعبان 

لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة  الحاملة  املختار  حنان بن 

الوطنية للهندسة املعمارية والتعمير بتونس بتاريخ 10 ديسمبر 2000، 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*  *
 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 933.22 صادر في 25 من

للسيدة   5198 عدد  تحت  يرخص   )2022 مارس   28(  1443 شعبان 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  سلماني  إيمان 

الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 27 مارس 2009، أن تحمل 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*  *
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بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 934.22 صادر في 26 من 

شعبان 1443 )29 مارس 2022( يرخص تحت عدد 5195 للسيد أنس 

العبديوي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية 

صفة  يحمل  أن   ،2021 ديسمبر   9 بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة 

بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس 

مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 935.22 صادر في 26 من 

شعبان 1443 )29 مارس 2022( يرخص تحت عدد 5196 للسيد موالي 

رشيد بن الصديق الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

2000، أن يحمل  يناير   14 بتاريخ  بالرباط  للهندسة املعمارية  الوطنية 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة آزرو.

*

*  *
936.22 صادر في26 من  بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

للسيدة   5197 عدد  تحت  يرخص   )2022 مارس   29(  1443 شعبان 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  الحراقي  إيمان 

بتاريخ  بالرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 

الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن  نوفمبر 2020،   4

بمدينة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 937.22 صادر في 26 من 

للسيدة   5190 عدد  تحت  يرخص   )2022 مارس   29(  1443 شعبان 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  العلمي  غيثة 

تحمل  أن   ،2019 يوليو   6 بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة مراكش.

*

*  *

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 938.22 صادر في 26 من 

شعبان 1443 )29 مارس 2022( يرخص تحت عدد 5193 للسيدة ماريا 

الوطنية  املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  افاريد 

2020، أن تحمل صفة  29 ديسمبر  بالرباط بتاريخ  للهندسة املعمارية 

بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس 

مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 939.22 صادر في 26 من 

للسيدة   5192 عدد  تحت  يرخص   )2022 مارس   29(  1443 شعبان 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  ملغاري  الزهراء  فاطمة 

 ،2019 7 ديسمبر  بتاريخ  بالرباط  للهندسة املعمارية  الوطنية  املدرسة 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة ورزازات.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 940.22 صادر في 26 من 

للسيدة   5191 عدد  تحت  يرخص   )2022 مارس   29(  1443 شعبان 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  اعرجان  صوفيا 

الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 29 يونيو 2019، أن تحمل 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة مراكش.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 941.22 صادر في 26 من 

للسيد   5189 عدد  تحت  يرخص   )2022 مارس   29(  1443 شعبان 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  فنيني  عدنان 

2022، أن يحمل  يناير   17 بتاريخ  بالرباط  للهندسة املعمارية  الوطنية 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة آسفي.

*

*  *
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بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 942.22 صادر في 26 من 

للسيد   5188 عدد  تحت  يرخص   )2022 مارس   29(  1443 شعبان 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  الكعوري  ياسين 

2022، أن يحمل  يناير   17 بتاريخ  بالرباط  للهندسة املعمارية  الوطنية 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة آسفي.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 943.22 صادر في 26 من 

شعبان 1443 )29 مارس 2022( يرخص تحت عدد 5203 للسيد عادل 

الوطنية  املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  سعود 

2021، أن يحمل صفة  31 ديسمبر  بالرباط بتاريخ  للهندسة املعمارية 

بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس 

مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 944.22 صادر في 26 من 

شعبان 1443 )29 مارس 2022( يرخص تحت عدد 5194 للسيدة مروة 

الوطنية  املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  بلغول 

2020، أن تحمل صفة  29 ديسمبر  بالرباط بتاريخ  للهندسة املعمارية 

بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس 

مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة سال.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 945.22 صادر في 26 من 

للسيد   5200 عدد  تحت  يرخص   )2022 مارس   29(  1443 شعبان 

من  مسلمة  املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  رياني  إلياس 

 Odessa State Academy Of Civil Engineering And Architecture

مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2020 يوليو  فاتح  بتاريخ  أوكرانيا   - بأوديسا 

معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع 

جعل مكتبه بمدينة مراكش.

*

*  *

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 946.22 صادر في 26 من 

شعبان 1443 )29 مارس 2022( يرخص تحت عدد 5204 للسيد أمين 

العليا  املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  بنشقرون 

للهندسة املعمارية بالدار البيضاء بتاريخ 30 ديسمبر 2020، أن يحمل 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 947.22 صادر في 26 من 

للسيدة   5202 عدد  تحت  يرخص   )2022 مارس   29(  1443 شعبان 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  خلفي  إيناس 

الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 29 ديسمبر 2020، أن تحمل 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 948.22 صادر في 26 من 

للسيدة   5201 عدد  تحت  يرخص   )2022 مارس   29(  1443 شعبان 

وفاء حلة الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية 

2020، أن تحمل صفة  29 ديسمبر  بالرباط بتاريخ  للهندسة املعمارية 

بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس 

مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة تمارة.

*

*  *
في  صادر   1050.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

للسيدة   5207 عدد  تحت  يرخص   )2022 أبريل   7( 5 رمضان 1443 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  بندابة  زينب 

2021، أن تحمل  5 نوفمبر  الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*  *
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في  صادر   1051.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

للسيدة   5208 عدد  تحت  يرخص   )2022 أبريل   7( 5 رمضان 1443 

جهاد عماد الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية 

2020، أن تحمل صفة  29 ديسمبر  بالرباط بتاريخ  للهندسة املعمارية 

بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس 

مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في  صادر   1052.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

للسيدة   5209 عدد  تحت  يرخص   )2022 أبريل   7( 5 رمضان 1443 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  دوش  أسماء 

بتاريخ  للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 

الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن  17 يناير 2022، 

بمدينة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*  *
في  صادر   1053.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

للسيدة   5210 عدد  تحت  يرخص   )2022 أبريل   6( 4 رمضان 1443 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  بعزيز  غيثة 

بتاريخ  للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 

الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن  17 يناير 2022، 

بمدينة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*

*  *
في  صادر   1054.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

للسيدة   5205 عدد  تحت  يرخص   )2022 أبريل   7( 5 رمضان 1443 

املدرسة  لدبلوم مهندس معماري مسلم من  الحاملة  ابراهيم  بن  منية 

تحمل  أن   ،2018 يونيو   5 بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة آسفي.

*

*  *

في  صادر   1055.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

للسيد   5211 عدد  تحت  يرخص   )2022 أبريل   7( 5 رمضان 1443 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  غول  املالك  عبد 

بتاريخ  للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  17 يناير 2022، 

بمدينة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*

*  *
في  صادر   1056.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022( يرخص تحت عدد 5212 للسيد أنس 

زهري الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا للهندسة 

27 يناير 2022،  بتاريخ  للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.

*

*  *
في  صادر   1057.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022( يرخص تحت عدد 5213 للسيد علي 

الجامعة  الهندسة املعمارية مسلمة من  في  املاستر  علمي طالبي لدرجة 

أن   ،2016-2017 الدرا�ضي  املوسم  برسم  ببلجيكا  لبروكسيل  الحرة 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في  صادر   1058.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

للسيدة   5215 عدد  تحت  يرخص   )2022 أبريل   7( 5 رمضان 1443 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  البابور  هاجر 

بتاريخ  للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 

الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن  17 يناير 2022، 

بمدينة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*  *
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في  صادر   1059.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022( يرخص تحت عدد 5216 للسيد أحمد 

مسلمة  املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  شوباني  ياسين 

 ،2019 أغسطس   2 بتاريخ  بتركيا   BAHCESEHIR UNIVERSITY من 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة العيون.

*

*  *
في  صادر   1060.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

للسيدة   5217 عدد  تحت  يرخص   )2022 أبريل   6( 4 رمضان 1443 

مروى االدري�ضي البوزيدي الحاملة لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية 

مسلمة من BAHCESEHIR UNIVERSITY بتركيا بتاريخ 22 يونيو 2018، 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة تمارة.

ق اض)لوالـي)جهـة)سوس)-)م سة)ضقم))).887)ص دض)في)5)شعب 9)ر299 

افقة)على)ق اض)ع م2)إقليم)تيزنيت)أإق اض) )8)م ضس)))2)()أ ملو

مخطط)تنمية)الكتلة)العم انية)الق و1ة)مل كز)جم عة)وج 9.

والي جهة سوس - ماسة،

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  كما وقع تغييره باملرسوم رقم 

)23 سبتمبر 2015( ؛

ربيع  8 في  الصادر   3978.19 رقم  الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

اآلخر 1441 )5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم تيزنيت املتضمن إقرار مخطط تنمية 

الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة وجان (املخطط رقم (22/02((.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بأكادير في 5 شعبان 1443 )8 مارس 2022(.

اإلمضاء : أحمد حجي.

*

*  *
 ق اض)لع م2)إقليم)تيزنيت

 أإق اض)مخطط)تنمية)الكتلة)العم انية)الق و1ة

)مل كز)جم عة)وج 9

عامل إقليم تيزنيت،

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 ؛

البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  ممثل  رأي  على  االطالع  وبعد 

والتنمية القروية واملياه والغابات بتيزنيت بتاريخ 23 يونيو 2020 ؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء بتيزنيت بتاريخ 5 نوفمبر 2019 ؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة وجان خالل دورته العادية 

املنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2021 ؛

إلى   2020 ديسمبر   16 من  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  وعلى 

15 يناير 2021 بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة وجان 

(املخطط رقم (22/02(( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 1418 شوال   7 في  الصادر  تيزنيت  إقليم  عامل  قرار  ينسخ 

)5 فبراير 1998( بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز 

سبت وجان (املخطط رقم (01/94((.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.



عدد 7084 -)19 رمضان 1443 )21 أبريل 2022(الجريدة الرسمية   (6(6

من) ((8 في) ص دض) (789.(( ضقم) آسفي) (- م اكش) جهـة) لوالـي) ق اض)
ع م2) ق اض) على) افقة) أ ملو ()(2(( م ضس) )2ر) شعب 9)ر299 
عم لة)م اكش)أإق اض)مخطط)تنمية)الكتلة)العم انية)الق و1ة)

مل كز)جم عة)بكف ي.

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  كما وقع تغييره باملرسوم رقم 

)23 ديسمبر 2015( ؛

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

مخطط  إقرار  املتضمن  مراكش  عمالة  عامل  قرار  على  يوافق 
رقم  (املخطط  أكفاي  جماعة  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية 

.))M.A G.P : 1/2019)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بمراكش في 28 من شعبان 1443 )31 مارس 2022(.

اإلمضاء : كريم ق�ضي لحلو.

*

*  *
 ق اض)لع م2)عم لة)م اكش

 أإق اض)مخطط)تنمية)الكتلة)العم انية)الق و1ة
)مل كز)جم عة)بكف ي

عامل عمالة مراكش،

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 ؛

البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  ممثل  رأي  على  االطالع  وبعد 
بمراكش بتاريخ 22 أكتوبر 2015 ؛

بمراكش  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  ممثل  رأي   وعلى 

بتاريخ 20 يناير 2016 ؛

دورته  خالل  أكفاي  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 24 أغسطس 2021 ؛

12 أكتوبر  13 سبتمبر إلى  وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 

2021 بمكاتب الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أكفاي 

(املخطط رقم (M.A G.P : 1/2019(( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

استدضاك)خطإ)وقع)أ لج 1دة)ال سمية)عدد)7277)أت ض1خ)

5))شعب 9)ر299 )8))م ضس)))2))

مرسوم رقم 2.22.177 صادر في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022( 

املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

زاوية سيدي أحمد  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  بواغي«  »اكوتين 

الجماعة  ملك  الجاري على  تيزنيت،  بإقليم  انزي  بدائرة  أوموم�ضى 

الساللية أهل تازروالت.

املادة األولى

أدال)من):

خنيفرة،  بإقليم  انزي  بدائرة   ........................... من  ابتداء  تباشر 

مساحته ..................................................... اهل تازروالت.

يق ب):

املادة األولى

تيزنيت،  بإقليم  انزي  بدائرة   ........................... من  ابتداء  تباشر 

مساحته ..................................................... اهل تازروالت.
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ق اض))ضقم))).272)م.إ)ص دض)في)22)ضمر 9)ر299 ))2)بأ 21)))2))

الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

في  العامة  بأمانتها  املسجلة  العريضة  على  اطالعها  بعد 
7 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد محمد بنصاط - بصفته مترشحا - 
النواب،  السيد وحيد حكيم عضوا بمجلس  انتخاب  إلغاء  فيها  طالبا 
بالدائرة االنتخابية   2021 8 سبتمبر  في  على إثر االقتراع الذي أجري 
انتخاب  إثره  على  أعلن  والذي  الحاجب(،  (إقليم  »الحاجب«  املحلية 

السيدين لحسن العمود ووحيد حكيم، عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد اطالعها على املذكرة الجوابية املسجلة بنفس األمانـة العامــة 
فــي 25 فبراير 2022 ؛

وبعد االطالع على املستندات املدلى بها، وعلى باقي الوثائق املدرجة 
في امللف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهيـر الشريـف رقـم 1.11.91 
بتاريـخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 
بتاريخ   1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

بمجلس  املتعلق   27.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 
بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  النواب، 
16 من ذي القعدة 1432 )14 أكتوبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

في  الصادر   2.20.292 رقم  بقانون  املرسوم  على  وبناء 
خاصة  أحكام  بسن  املتعلق   )2020 مارس   23(  1441 رجب  من   28
عليه  املصادق  عنها،  اإلعالن  وإجراءات  الصحية  الطوارئ  بحالة 
بالقانون رقم 23.20، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 

املؤرخ في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

في)شأ9)املآخذ)املتعلقة)أ لحملة)االنتخ أية

حيث إن هذه املآخذ تتلخص في دعوى أن املطعون في انتخابه :

املقررة  الصحي  الحجر  ضوابط  خرق  إلى  بولى،  جهة) من) عمد،   -
أحكام  بسن  املتعلق   2.20.292 رقم  بقانون  املرسوم  بمقت�ضى 
خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، وقرارات 

السلطات الحكومية ذات الصلة، إذ نظم تجمعا خطابيا حضره 

تقيد  أو  للتباعد  احترام  دون  واملواطنين  املواطنات  من  املئات 

انتخابه على حساب  في  الحماية، مما رجح كفة املطعون  بتدابير 

الطاعن،

- قدم، من)جهة)ث نية، في تجمع خطابي، وعدا بتعبيد وتمرير طريق 

من ماله الخاص، بغرض استمالة الناخبين للتصويت لفائدته،

ث لثة، بجلب أعمدة كهربائية قديمة ومتآكلة من  من)جهة) قام،   -

شعو،  آيت  بحي  وتثبيتها  مجلسها،  يرأس  التي  الحاجب  جماعة 

قصد التأثير على الناخبين ؛

لكن،

من   31 املادة  من  الثانية  الفقرة  فإن  بولى،  جهة) من) إنه،  حيث 

»تعقد  أنه:  على  تنص  النواب،  بمجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون 

االجتماعات االنتخابية وفق الشروط املحددة في التشريع الجاري به 

العمل في شأن التجمعات العمومية« ؛

بقانون،  املرسوم  من  الثالثة،  املادة  من  األولى  الفقرة  إن  وحيث 

املستدل به، تنص على أنه:«على الرغم من جميع األحكام التشريعية 

والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خالل فترة إعالن حالة 

الحالة،  هذه  تقتضيها  التي  الالزمة  التدابير  جميع  باتخاذ  الطوارئ، 

بواسطة  أو  وإدارية،  تنظيمية  ومقررات  مراسيم  بموجب  وذلك 

دون  للحيلولة  والعاجل  الفوري  التدخل  أجل  من  وبالغات،  مناشير 

تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل املتاحة لحماية 

حياة األشخاص وضمان سالمتهم« ؛

خاصا  تشريعيا  نصا  بوصفها  املادة،  هذه  مقتضيات  إن  وحيث 

نافذا خالل فترة الطوارئ الصحية املعلن عنها، وما تتخذه الحكومة، 

استنادا لهذه املقتضيات من أعمال، وبالنظر للظرف الخاص املتمثل 

19 يسري مفعولها، تبعا لذلك، على االجتماعات   - في جائحة كوفيد 

العمومية املنظمة خالل فترة الحملة االنتخابية، استثناء من التشريع 

الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية الذي تحيل عليه الفقرة 

الثانية من املادة 31 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب ؛

وحيث إنه، لئن رتبت مقتضيات املرسوم بقانون، السيما املادتان 

الرابعة والرابعة املكررة منه، جزاءات على مخالفة األحكام الخاصة 

ترتب  أن  الدستورية  للمحكمة  فليس  الصحية،  الطوارئ  بحالة 

جزاء انتخابيا خاصا على مخالفة تلك األحكام بمناسبة االجتماعات 

العمومية املنظمة خالل الحملة االنتخابية، ما لم يقترن ذلك بمناورة 

املحكمة)الدستوض1ة
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وتكافؤ  باملساواة  إخالل  املخالفة  ارتكاب  عن  ترتب  أو  تدليسية، 

وهو  بتقديره،  املحكمة  تستقل  أمر  وهو  املترشحين،  بين  الفرص 

ما لم يثبته الطاعن، الذي جاء ادعاؤه عاما مما يكون معه غير جدير 

باالعتبار ؛

تقديم وعد  الطاعن من  نعاه  ما  فإن  ث نية،  من)جهة) إنه،  وحيث 

معاينة  بمحضر  سوى  يدعم  لم  الخاص،  ماله  من  طريق  بتمرير 

اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 29 سبتمبر 2021، اقتصر 

 2021 أغسطس   29 في  نشر  فيديو  لشريط  جزئي  تفريغ  على  فيه 

االجتماعي،  التواصل  مواقع  أحد  على  األشخاص  أحد  بصفحة 

إشهادا  وعشرين  وبأربع  قائمة،  وقائع  على  املعاينة  تنصب  أن  دون 

محررة  املذكور،  الخطابي  للتجمع  بحضورهم  أفادوا  لناخبين 

في  مؤرخين  إشهادين  باستثناء  مؤرخة،  وغير  موحد،  نموذج  وفق 

27 و 28 سبتمبر 2021، وبشكاية موجهة، في فاتح سبتمبر 2021، إلى 

وكيل  نائب  السيد  إلى  موجهة  وبأخرى  الحاجب،  إقليم  عامل  السيد 

 ،2021 سبتمبر  ثالث  في  بالحاجب،  املقيم  القا�ضي  مركز  لدى  امللك 

تقرر في شأنها الحفظ ؛

بهما  املدلى  الفيديو  شريطي  مضمون  تحليل  من  يبين  إنه،  وحيث 

أنهما  خارجية،  ذاكرة  ومفتاح  مدمج  قرص  على  الطاعن  قبل  من 

يتعلقان بلقاء انتخابي، جرى بجماعة آيت بوبيدمان، التابعة للدائرة 

أمام  انتخابه  في  املطعون  خالله  وصرح  الطعن،  موضوع  االنتخابية 

مجموعة من املواطنين، أنه يتعهد بإصالح الطريق من ماله الخاص، 

سواء فاز في االقتراع موضوع الطعن أم لم يفز ؛

إطار  في  تم  التعهد،  بهذا  انتخابه  في  املطعون  تصريح  إن  وحيث 

االقتراع موضوع  االنتخابية برسم  الحملة  انتخابي، نظم خالل  لقاء 

الطعن ؛

وحيث إن املطعون في انتخابه، لم ينازع، في مذكرته الجوابية، في 

أدلى  الذي  التصريح  مضمون  في  وال  إليهما،  املشار  التسجيلين  صحة 

القانون  من   64 للمادة  مخالفة،  يشكل  مما  املذكور،  اللقاء  خالل  به 

التنظيمي ملجلس النواب، التي تنص على أنه: »يعاقب بالحبس من سنة 

إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص 

بها  أو وعود  تبرعات  أو  بتقديم هدايا  االنتخابية،  الحملة  قام، خالل 

أيا  املواطنين،  من  ملجموعة  وإما  ترابية  لجماعة  إما  إدارية  أو بهبات 

كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم« ؛

وإمكانية  املذكورة  املخالفة  تأثير  ملحدودية  بالنظر  إنه،  وحيث 

األصوات  خصم  فإن  بوبيدمان،  آيت  جماعة  ناخبي  على  حصرها 

املحصل عليها من قبل املطعون في انتخابه بالجماعة املذكورة (البالغ

عددها 2363 صوتا(، من مجموع األصوات التي حصل عليها (21115 

املعني  سيبقى  إذ  لالقتراع،  العامة  النتيجة  تأثير على  له  ليس  صوتا(، 

باألمر فائزا (18752 صوتا( ؛

وحيث إنه من)جهة)ث لثة، فإن الطاعن لم يدل، تعزيزا الدعائه، 

سوى بإفادة، وبقرص مدمج متضمن لثالثة أشرطة فيديو، منشورة 

ملواطنين  شهادات  فيها  وردت  االجتماعي،  التواصل  مواقع  أحد  على 

بخصوص تقادم تجهيزات اإلنارة العمومية التي تم تثبيتها بدوار آيت 

شعو، وضعف التبليط الطرقي به، وبكون األشغال املذكورة أنجزت 

ألغراض انتخابية ؛

وحيث إن املطعون في انتخابه، دفع في مذكرته الجوابية، بأن أعمدة 

اإلنارة العمومية، تم تثبيتها في 24 يونيو 2021، أي في تاريخ سابق على 

الحملة االنتخابية، تنفيذا لبرنامج عمل يخص إنارة املدينة، معد وفقا 

لدفتر تحمالت مسبق ومثبت بمستخرج من السجل املمسوك من قبل 

مصالح الجماعة، تخص برنامج العمل املذكور؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون املآخذ املتعلقة بالحملة االنتخابية، 

غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر ؛

لهذه)األسب ب):

بوال)- تق�ضي برفض طلب السيد محمد بنصاط، الرامي إلى إلغاء 

انتخاب السيد وحيد حكيم في االقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 

بالدائرة االنتخابية املحلية »الحاجب« (إقليم الحاجب(، والذي أعلن 

عضوين  حكيم،  ووحيد  العمود  لحسن  السيدين  انتخاب  إثره  على 

بمجلس النواب ؛

ث ني )- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس 

النواب، وإلى الجهة اإلدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة االنتخابية 

املذكورة وإلى الطرفين املعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصـــدر بمقر املحكمة الدستــورية بالـــرباط فـــي يوم الثـــالثـــاء 10 من 

رمضان 1443 )12 أبريل 2022(.

اإلمضاءات  :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.      الحسن بوقنطار.      أحمد السالمي اإلدري�ضي.      محمد بن عبد الصادق.

موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.      محمد األنصاري.      ندير املومني.

لطيفة الخال.      الحسين اعبو�ضي.      محمد علمي.      خالد برجاوي.
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نظ م)موظفي)اإلداضات)الع مة

نصوص)خ صة

وزارة الداخلية

ق اض)لوز1 )الداخلية)ضقم))).896)ص دض)في)2))من)ضجب)ر299 ))))فبراي )))2)()أتعيي9)ممثلي)اإلداضة)واملوظفي9)في)

اللج 9)اإلداض1ة)املتس و1ة)األعر ء)املختصة)إزاء)إط ض)املتص في9)املمت ز1ن)واملتص في9)واملتص في9)املس عدين)

أوزاضة)الداخلية.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963( بشأن النظام األسا�ضي الخصو�ضي 

بمتصرفي وزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه، والسيما الفصل 14 منه ؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 659.66 الصادر في 23 من رجب 1386 )7 نوفمبر 1966( بإحداث اللجان اإلدارية املتساوية 

األعضاء املختصة إزاء املتصرفين واملتصرفين املساعدين بوزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محاضر لجنة إجراء القرعة املنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

ابتداء من 17 مارس 2022، يعين ممثلو اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء املتصرفين 

املمتازين واملتصرفين واملتصرفين املساعدين بوزارة الداخلية، كما يلي :

ضقم)
اللجنة

اإلط ض
ممثلو)املوظفي9ممثلو)اإلداضة

النوابال سميو9النوابال سميو9

املتصرفون املمتازون1
حياة فرسان رئيسا

محمد الصرايدي نائبا
شاكر املوصدق

بشرى الخاوة
محمد سالم خراج

فؤاد ايتعلتين
عبد اللطيف الحجاجي 
عزيز اإلدري�ضي البوزيدي

املتصرفون2
حياة فرسان رئيسا

محمد الصرايدي نائبا
كوثر املستغفر
سعيد اللحياني

طارق الكانة 
بدر الدين احذار 

املهدي امكيتير 
عبد هللا تسور

املتصرفون املساعدون3
حياة فرسان رئيسا

محمد الصرايدي نائبا
فدوى فتحي 
كوثر التقي

مسعودة مزغيط
سليمان الطبيب 

عبد هللا اومو�ضى 
سعيد اسماعيلي

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1443 )22 فبراير 2022(.

اإلمضاء: عبد الوافي لفتيت.
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وزارة التجهيز  واملاء

ر299  )2)من)شعب 9) )).869)ص دض)في) ق اض)لوز1 )التجهيز)وامل ء)ضقم)

)25)م ضس)))2)()أإحداث)إعداد)مؤقت)لوضش)سد)ت م ي)على)

وادي)ت م ي)بعم لة)بك دي .

وزير التجهيز  واملاء،

1.59.351 الصادر في فاتح جمادى  بناء على الظهير الشريف رقم 

للمملكة، اإلداري  التقسيم  بشأن   )1959 ديسمبر   2(  1379  اآلخرة 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى األولى 1436 

)20 فبراير 2015( بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعماالت 

واألقاليم املكونة لها ؛

1426 شوال  من   29 في  الصادر   2.05.1369 رقم  املرسوم   وعلى 

الوزارية  القطاعات  تنظيم  قواعد  تحديد  بشأن   )2005 ديسمبر   2(

والالتمركز اإلداري ؛

1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر   2.21.830 رقم  املرسوم   وعلى 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وعلى املرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 

ورؤساء  األقسام  رؤساء  تعيين  كيفيات  شأن  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 ؛

1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1052 رقم  املرسوم   وعلى 

موظفي  بعض  لفائدة  جزافي  تعويض  بإحداث   )1998 فبراير   2(

ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات املصلحة 

وال سيما املادة األولى منه ؛

جمادى من   16 في  الصادر   2.21.1072 رقم  املرسوم   وعلى 

وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2022 يناير   19(  1443 اآلخرة 

التجهيز واملاء ؛

واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  لدى  املنتدبة  الوزيرة  قرار  وعلى 

1436 13 من شوال  في  الصادر   2817.15 باملاء رقم   والبيئة، املكلفة 

املصالح  وتنظيم  اختصاصات  وتحديد  بإحداث    )2015 يوليو   30(

الالممركزة للوزارة املكلفة باملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

يحدث ابتداء من فاتح أبريل 2022، وتحت إشراف مدير التجهيزات 

سد  إنجاز  أشغال  على  اإلشراف  مهمة  به  تناط  مؤقت  إعداد  املائية 

تامري على وادي تامري بعمالة أكادير.

املادة الثانية

ومائة  ألفين  حوالي  أكادير  بعمالة  تامري  سد  إنجاز  تكاليف  تبلغ 

مليون درهم (2100 مليون درهم(.

املادة الثالثة

يدخل هذا اإلعداد املؤقت فيما يخص منح التعويضات عن املهام 

في حكم قسم باإلدارة املركزية، ويتألف من املصالح التالية :

- مصلحة الردوم والحقن ؛

- مصلحة الخرسانة ؛

- املصلحة التقنية.

عن  التعويض  منح  يخص  فيما  ذكرها  السالف  املصالح  تدخل 

املهام في حكم مصلحة باإلدارة املركزية.

املادة الرابعة

املهام  اختصاصاتها  ميدان  في  واحدة  كل  املصالح،  لهذه  تسند 

التالية :

لدفتر  طبقا  األشغال  إنجاز  وطرق  أساليب  ومراقبة  متابعة   -

املواصفات الخاصة واملعايير التقنية ؛

البشرية  الطاقة  (مراقبة  األشغال  إنجاز  برامج  احترام  مراعاة   -

واألشغال( ؛

- دراسة طلبات واحتياجات املقاوالت ؛

- تهيء جذاذات األشغال وحاالت تقدم األشغال الشهرية والنهائية ؛

- تهيء جداول املنجزات والكشوفات التفصيلية املؤقتة والنهائية ؛

- حل املشاكل اليومية املتعلقة بإنجاز األعمال ؛
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- التنسيق مع جميع املتدخلين في املشروع على الصعيد املحلي ؛

- إجراء عمليات التسلم املؤقت لألشغال ؛

- تتبع املساطر املتعلقة بنزع امللكية ؛

املوجودة  املنشآت  بناء  إعادة  بأشغال  املتعلقة  الصفقات  إبرام   -

بحقينة السد وتهيئتها ؛

ملء  عملية  وتتبع  الكهروميكانيكية  للمعدات  الصناعي  التشغيل   -

الحقينة بالتنسيق مع املصالح املركزية ؛

- تتبع العمليات املرتبطة بالتسلم النهائي للمشروع.

املادة الخامسة

ومصالح  قسم  حكم  في  تدخل  التي  املهام  في  التعيين  يباشر 

املنصوص  للشروط  طبقا  اإلعداد،  لهذا  بالنسبة  املركزية  باإلدارة 

في  الصادر   2.11.681 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  في  عليها 

28 من ذي الحجة 1432 )25 نوفمبر 2011(.

املادة السادسة

انتهاء األشغال بالسد أي حوالي  ينتهي مفعول هذا القرار بمجرد 

نهاية شهر يونيو 2029. يجسد هذا االنتهاء، بقرار للسلطة الحكومية 

املكلفة باملاء، تؤشر عليه السلطة الحكومية املكلفة باملالية والسلطة 

الحكومية املكلفة بإصالح اإلدارة.

املادة السابعة

ينشر  الذي  القرار  هذا  بتنفيذ  املائية  التجهيزات  مدير  إلى  يعهد 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1443 )15 مارس 2022(.

اإلمضاء . نزار  بركة.

ر299  )2)من)شعب 9) )).872)ص دض)في) ق اض)لوز1 )التجهيز)وامل ء)ضقم)
سد) تعلية) لوضش) مؤقت) إعداد) أإحداث) ()(2(( م ضس) (25(

إيمفوت)أإقليم)سط ت.

وزير التجهيز  واملاء،

1.59.351 الصادر في فاتح جمادى  بناء على الظهير الشريف رقم 

للمملكة، اإلداري  التقسيم  بشأن   )1959 ديسمبر   2(  1379  اآلخرة 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1436 األولى  في فاتح جمادى  الصادر   2.15.40 املرسوم رقم  وعلى 

)20 فبراير 2015( بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعماالت 

واألقاليم املكونة لها ؛

1426 شوال  من   29 في  الصادر   2.05.1369 رقم  املرسوم   وعلى 

الوزارية  القطاعات  تنظيم  قواعد  تحديد  بشأن   )2005 ديسمبر   2(

والالتمركز اإلداري ؛

1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر   2.21.830 رقم  املرسوم   وعلى 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وعلى املرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 

ورؤساء  األقسام  رؤساء  تعيين  كيفيات  شأن  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 ؛

1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1052 رقم  املرسوم   وعلى 

موظفي  بعض  لفائدة  جزافي  تعويض  بإحداث   )1998 فبراير   2(

ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات املصلحة 

وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 16 من جمادى اآلخرة 1443 

)19 يناير 2022( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز واملاء ؛

واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  لدى  املنتدبة  الوزيرة  قرار  وعلى 

1436 13 من شوال  في  الصادر   2817.15 باملاء رقم   والبيئة، املكلفة 

املصالح  وتنظيم  اختصاصات  وتحديد  بإحداث    )2015 يوليو   30(

الالممركزة للوزارة املكلفة باملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

مدير  إشراف  وتحت   ،2022 أبريل  فاتح  من  ابتداء  يحدث 

أشغال  على  اإلشراف  مهمة  به  تناط  مؤقت  إعداد  املائية  التجهيزات 

إنجاز تعلية سد إيمفوت بإقليم سطات.

املادة الثانية

ألف  بإقليم سطات حوالي  إيمفوت  تعلية سد  إنجاز  تكاليف  تبلغ 

وستون مليون درهم (1060 مليون درهم(.
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املادة الثالثة

يدخل هذا اإلعداد املؤقت فيما يخص منح التعويضات عن املهام 

في حكم قسم باإلدارة املركزية، ويتألف من املصالح التالية :

- مصلحة الردوم والحقن ؛

- مصلحة الخرسانة ؛

- املصلحة التقنية.

عن  التعويض  منح  يخص  فيما  ذكرها  السالف  املصالح  تدخل 

املهام في حكم مصلحة باإلدارة املركزية.

املادة الرابعة

املهام  اختصاصاتها  ميدان  في  واحدة  كل  املصالح،  لهذه  تسند 

التالية :

لدفتر  طبقا  األشغال  إنجاز  وطرق  أساليب  ومراقبة  متابعة   -

املواصفات الخاصة واملعايير التقنية ؛

البشرية  الطاقة  (مراقبة  األشغال  إنجاز  برامج  احترام  مراعاة   -

واألشغال( ؛

- دراسة طلبات واحتياجات املقاوالت ؛

- تيهئ جذاذات األشغال وحاالت تقدم األشغال الشهرية والنهائية ؛

- تيهئ جداول املنجزات والكشوفات التفصيلية املؤقتة والنهائية ؛

- حل املشاكل اليومية املتعلقة بإنجاز األعمال ؛

- التنسيق مع جميع املتدخلين في املشروع على الصعيد املحلي ؛

- إجراء عمليات التسلم املؤقت لألشغال ؛

- تتبع املساطر املتعلقة بنزع امللكية ؛

املوجودة  املنشآت  بناء  إعادة  بأشغال  املتعلقة  الصفقات  إبرام   -

بحقينة السد وتهيئتها ؛

ملء  عملية  وتتبع  الكهروميكانيكية  للمعدات  الصناعي  التشغيل   -

الحقينة بالتنسيق مع املصالح املركزية ؛

- تتبع العمليات املرتبطة بالتسلم النهائي للمشروع.

املادة الخامسة

ومصالح  قسم  حكم  في  تدخل  التي  املهام  في  التعيين  يباشر 

املنصوص  للشروط  طبقا  اإلعداد،  لهذا  بالنسبة  املركزية  باإلدارة 

في  الصادر   2.11.681 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  في  عليها 

28 من ذي الحجة 1432 )25 نوفمبر 2011(.

املادة السادسة

انتهاء األشغال بالسد أي حوالي  ينتهي مفعول هذا القرار بمجرد 

نهاية شهر ديسمبر 2027. يجسد هذا االنتهاء، بقرار للسلطة الحكومية 

املكلفة باملاء، يؤشر عليه السلطة الحكومية املكلفة باملالية والسلطة 

الحكومية املكلفة بإصالح اإلدارة.

املادة السابعة

ينشر  الذي  القرار  هذا  بتنفيذ  املائية  التجهيزات  مدير  إلى  يعهد 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1443 )15 مارس 2022(.

اإلمضاء . نزار  بركة.

ر299  )2)من)شعب 9) )).872)ص دض)في) ق اض)لوز1 )التجهيز)وامل ء)ضقم)

)25)م ضس)))2)()أإحداث)إعداد)مؤقت)لوضش)سد)ت غز1 ت)

أإقليم)أني)مالل.

وزير التجهيز  واملاء،

1.59.351 الصادر في فاتح جمادى  بناء على الظهير الشريف رقم 

للمملكة، اإلداري  التقسيم  بشأن   )1959 ديسمبر   2(  1379  اآلخرة 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

األولى 1436  جمادى  فاتح  في  الصادر   2.15.40 رقم  املرسوم  وعلى 

)20 فبراير 2015( بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعماالت 

واألقاليم املكونة لها ؛

1426 شوال  من   29 في  الصادر   2.05.1369 رقم  املرسوم   وعلى 

الوزارية  القطاعات  تنظيم  قواعد  تحديد  بشأن   )2005 ديسمبر   2(

والالتمركز اإلداري ؛

1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر   2.21.830 رقم  املرسوم   وعلى 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وعلى املرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 

ورؤساء  األقسام  رؤساء  تعيين  كيفيات  شأن  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 ؛



رر6)الجريدة الرسمية عدد 7084 -)19 رمضان 1443 )21 أبريل 2022(  

1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1052 رقم  املرسوم   وعلى 

موظفي  بعض  لفائدة  جزافي  تعويض  بإحداث   )1998 فبراير   2(

ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات املصلحة 

وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 16 من جمادى اآلخرة 1443 

)19 يناير 2022( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز واملاء ؛

واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  لدى  املنتدبة  الوزيرة  قرار  وعلى 

1436 13 من شوال  في  الصادر   2817.15 باملاء رقم   والبيئة، املكلفة 

املصالح  وتنظيم  اختصاصات  وتحديد  بإحداث   )2015 يوليو   30(

الالممركزة للوزارة املكلفة باملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

يحدث ابتداء من فاتح فبراير 2022، وتحت إشراف مدير التجهيزات 

سد  إنجاز  أشغال  على  اإلشراف  مهمة  به  تناط  مؤقت  إعداد  املائية 

تاغزيرت بإقليم بني مالل.

املادة الثانية

تبلغ تكاليف إنجاز سد تاغزيرت بإقليم بني مالل حوالي ألف وثالثمائة 

وعشرون مليون درهم (1320 مليون درهم(.

املادة الثالثة

يدخل هذا اإلعداد املؤقت فيما يخص منح التعويضات عن املهام 

في حكم قسم باإلدارة املركزية، ويتألف من املصالح التالية :

- مصلحة الردوم والحقن ؛

- مصلحة الخرسانة ؛

- املصلحة التقنية.

عن  التعويض  منح  يخص  فيما  ذكرها  السالف  املصالح  تدخل 

املهام في حكم مصلحة باإلدارة املركزية.

املادة الرابعة

املهام  اختصاصاتها  ميدان  في  واحدة  كل  املصالح،  لهذه  تسند 

التالية :

لدفتر  طبقا  األشغال  إنجاز  وطرق  أساليب  ومراقبة  متابعة   -

املواصفات الخاصة واملعايير التقنية ؛

البشرية  الطاقة  (مراقبة  األشغال  إنجاز  برامج  احترام  مراعاة   -

واألشغال( ؛

- دراسة طلبات واحتياجات املقاوالت ؛

- تيهئ جذاذات األشغال وحاالت تقدم األشغال الشهرية والنهائية ؛

- تيهئ جداول املنجزات والكشوفات التفصيلية املؤقتة والنهائية ؛

- حل املشاكل اليومية املتعلقة بإنجاز األعمال ؛

- التنسيق مع جميع املتدخلين في املشروع على الصعيد املحلي ؛

- إجراء عمليات التسلم املؤقت لألشغال ؛

- تتبع املساطر املتعلقة بنزع امللكية ؛

املوجودة  املنشآت  بناء  إعادة  بأشغال  املتعلقة  الصفقات  إبرام   -

بحقينة السد وتهيئتها ؛

ملء  عملية  وتتبع  الكهروميكانيكية  للمعدات  الصناعي  التشغيل   -

الحقينة بالتنسيق مع املصالح املركزية ؛

- تتبع العمليات املرتبطة بالتسلم النهائي للمشروع.

املادة الخامسة

باإلدارة  في حكم قسم ومصالح  التي تدخل  املهام  في  التعيين  يباشر 

املركزية بالنسبة لهذا اإلعداد، طبقا للشروط املنصوص عليها في املرسوم 

 1432 الحجة  ذي  من   28 في  الصادر   2.11.681 رقم  أعاله  إليه  املشار 

)25 نوفمبر 2011(.

املادة السادسة

انتهاء األشغال بالسد أي حوالي  ينتهي مفعول هذا القرار بمجرد 

نهاية شهر ديسمبر 2027. يجسد هذا االنتهاء، بقرار للسلطة الحكومية 

املكلفة باملاء، تؤشر عليه السلطة الحكومية املكلفة باملالية والسلطة 

الحكومية املكلفة بإصالح اإلدارة.

املادة السابعة

ينشر  الذي  القرار  هذا  بتنفيذ  املائية  التجهيزات  مدير  إلى  يعهد 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1443 )15 مارس 2022(.

اإلمضاء . نزار  بركة.
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ر299  )2)من)شعب 9) )).)87)ص دض)في) ق اض)لوز1 )التجهيز)وامل ء)ضقم)

)25)م ضس)))2)()أإحداث)إعداد)مؤقت)لوضش)سد)خنك)ك و)

أإقليم)فكيك.

وزير التجهيز  واملاء،

1.59.351 الصادر في فاتح جمادى  بناء على الظهير الشريف رقم 

للمملكة، اإلداري  التقسيم  بشأن   )1959 ديسمبر   2(  1379  اآلخرة 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1436 األولى  في فاتح جمادى  الصادر   2.15.40 املرسوم رقم  وعلى 

)20 فبراير 2015( بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعماالت 

واألقاليم املكونة لها ؛

1426 شوال  من   29 في  الصادر   2.05.1369 رقم  املرسوم   وعلى 

الوزارية  القطاعات  تنظيم  قواعد  تحديد  بشأن   )2005 ديسمبر   2(

والالتمركز اإلداري ؛

1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر   2.21.830 رقم  املرسوم   وعلى 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وعلى املرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 

ورؤساء  األقسام  رؤساء  تعيين  كيفيات  شأن  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 ؛

1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1052 رقم  املرسوم   وعلى 

موظفي  بعض  لفائدة  جزافي  تعويض  بإحداث   )1998 فبراير   2(

ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات املصلحة 

وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 16 من جمادى اآلخرة 1443 

)19 يناير 2022( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز واملاء ؛

واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  لدى  املنتدبة  الوزيرة  قرار  وعلى 

1436 13 من شوال  في  الصادر   2817.15 باملاء رقم   والبيئة، املكلفة 

املصالح  وتنظيم  اختصاصات  وتحديد  بإحداث   )2015 يوليو   30(

الالممركزة للوزارة املكلفة باملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

يحدث ابتداء من فاتح فبراير 2022، وتحت إشراف مدير التجهيزات 

املائية إعداد مؤقت تناط به مهمة اإلشراف على أشغال إنجاز سد خنك 

كرو بإقليم فكيك.

املادة الثانية

بإقليم فكيك حوالي ألف ومائة  إنجاز سد خنك كرو  تكاليف  تبلغ 

وخمسون مليون درهم (1150 مليون درهم(.

املادة الثالثة

يدخل هذا اإلعداد املؤقت فيما يخص منح التعويضات عن املهام 

في حكم قسم باإلدارة املركزية، ويتألف من املصالح التالية :

- مصلحة الردوم والحقن ؛

- مصلحة الخرسانة ؛

- املصلحة التقنية.

عن  التعويض  منح  يخص  فيما  ذكرها  السالف  املصالح  تدخل 

املهام في حكم مصلحة باإلدارة املركزية.

املادة الرابعة

املهام  اختصاصاتها  ميدان  في  واحدة  كل  املصالح،  لهذه  تسند 

التالية :

لدفتر  طبقا  األشغال  إنجاز  وطرق  أساليب  ومراقبة  متابعة   -

املواصفات الخاصة واملعايير التقنية ؛

البشرية  الطاقة  (مراقبة  األشغال  إنجاز  برامج  احترام  مراعاة   -

واألشغال( ؛

- دراسة طلبات واحتياجات املقاوالت ؛
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- تيهئ جذاذات األشغال وحاالت تقدم األشغال الشهرية والنهائية ؛

- تيهئ جداول املنجزات والكشوفات التفصيلية املؤقتة والنهائية ؛

- حل املشاكل اليومية املتعلقة بإنجاز األعمال ؛

- التنسيق مع جميع املتدخلين في املشروع على الصعيد املحلي ؛

- إجراء عمليات التسلم املؤقت لألشغال ؛

- تتبع املساطر املتعلقة بنزع امللكية ؛

املوجودة  املنشآت  بناء  إعادة  بأشغال  املتعلقة  الصفقات  إبرام   -

بحقينة السد وتهيئتها ؛

ملء  عملية  وتتبع  الكهروميكانيكية  للمعدات  الصناعي  التشغيل   -

الحقينة بالتنسيق مع املصالح املركزية ؛

- تتبع العمليات املرتبطة بالتسلم النهائي للمشروع.

املادة الخامسة

ومصالح  قسم  حكم  في  تدخل  التي  املهام  في  التعيين  يباشر 

املنصوص  للشروط  طبقا  اإلعداد،  لهذا  بالنسبة  املركزية  باإلدارة 

في  الصادر   2.11.681 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  في  عليها 

28 من ذي الحجة 1432 )25 نوفمبر 2011(.

املادة السادسة

انتهاء األشغال بالسد أي حوالي  ينتهي مفعول هذا القرار بمجرد 

نهاية شهر ديسمبر 2027. يجسد هذا االنتهاء، بقرار للسلطة الحكومية 

املكلفة باملاء، تؤشر عليه السلطة الحكومية املكلفة باملالية والسلطة 

الحكومية املكلفة بإصالح اإلدارة.

املادة السابعة

ينشر  الذي  القرار  هذا  بتنفيذ  املائية  التجهيزات  مدير  إلى  يعهد 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1443 )15 مارس 2022(.

اإلمضاء . نزار  بركة.

ق اض)لوز1 )التجهيز))وامل ء)ضقم))).ر87)ص دض)في))2)من)شعب 9)ر299 

)25)م ضس)))2)()أإحداث)إعداد)مؤقت)لوضش)سد)على)وادي)

لخر )أإقليم)بز1الل.

وزير التجهيز  واملاء،

1.59.351 الصادر في فاتح جمادى  بناء على الظهير الشريف رقم 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر 1959( بشأن التقسيم اإلداري للمملكة، كما 

وقع تغييره وتتميمه ؛

 1436 األولى  في فاتح جمادى  الصادر   2.15.40 املرسوم رقم  وعلى 

)20 فبراير 2015( بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعماالت 

واألقاليم املكونة لها ؛

1426 شوال  من   29 في  الصادر   2.05.1369 رقم  املرسوم   وعلى 

الوزارية  القطاعات  تنظيم  قواعد  تحديد  بشأن   )2005 ديسمبر   2(

والالتمركز اإلداري ؛

1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر   2.21.830 رقم  املرسوم   وعلى 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز  واملاء ؛

وعلى املرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 

ورؤساء  األقسام  رؤساء  تعيين  كيفيات  شأن  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 ؛

1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1052 رقم  املرسوم   وعلى 

موظفي  بعض  لفائدة  جزافي  تعويض  بإحداث   )1998 فبراير   2(

ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات املصلحة 

وال سيما املادة األولى منه ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 16 من جمادى اآلخرة 1443 

)19 يناير 2022( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز  واملاء ؛

واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  لدى  املنتدبة  الوزيرة  قرار  وعلى 

1436 13 من شوال  في  الصادر   2817.15 باملاء رقم   والبيئة، املكلفة 

املصالح  وتنظيم  اختصاصات  وتحديد  بإحداث    )2015 يوليو   30(

الالممركزة للوزارة املكلفة باملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

يحدث ابتداء من فاتح أبريل 2022، وتحت إشراف مدير التجهيزات 

املائية إعداد مؤقت تناط به مهمة اإلشراف على أشغال إنجاز سد على 

وادي لخضر بإقليم أزيالل.

املادة الثانية

ألف  حوالي  أزيالل  إقليم  لخضر  واد  سد على  إنجاز  تكاليف  تبلغ 

وخمسمائة مليون درهم (1500 مليون درهم( .

املادة الثالثة

يدخل هذا اإلعداد املؤقت فيما يخص منح التعويضات عن املهام 

في حكم قسم باإلدارة املركزية، ويتألف من املصالح التالية :

- مصلحة الردوم والحقن ؛

- مصلحة الخرسانة ؛

- املصلحة التقنية.

املهام عن  التعويض  يخص  فيما  ذكرها  السالف  املصالح   تدخل 

في حكم مصلحة باإلدارة املركزية.

املادة الرابعة

املهام  اختصاصاتها  ميدان  في  واحدة  كل  املصالح،  لهذه  تسند 

التالية :

لدفتر  طبقا  األشغال  إنجاز  وطرق  أساليب  ومراقبة  متابعة   -

املواصفات الخاصة واملعايير التقنية ؛

البشرية  الطاقة  (مراقبة  األشغال  إنجاز  برامج  احترام  مراعاة   -

واألشغال( ؛

- دراسة طلبات واحتياجات املقاوالت ؛

- تهيء جذاذات األشغال وحاالت تقدم األشغال الشهرية والنهائية ؛

- تهيء جداول املنجزات والكشوفات التفصيلية املؤقتة والنهائية ؛

- حل املشاكل اليومية املتعلقة بإنجاز األعمال ؛

- التنسيق مع جميع املتدخلين في املشروع على الصعيد املحلي ؛

- إجراء عمليات التسلم املؤقت لألشغال ؛

- تتبع املساطر املتعلقة بنزع امللكية ؛

املوجودة  املنشآت  بناء  إعادة  بأشغال  املتعلقة  الصفقات  إبرام   -

بحقينة السد وتهيئتها ؛

ملء  عملية  وتتبع  الكهروميكانيكية  للمعدات  الصناعي  التشغيل   -

الحقينة بالتنسيق مع املصالح املركزية ؛

- تتبع العمليات املرتبطة بالتتبع النهائي للمشروع.

املادة الخامسة

يباشر التعيين في املهام التي تدخل في حكم قسم ومصالح باإلدارة 

في  عليها  املنصوص  للشروط  طبقا  اإلعداد،  لهذا  بالنسبة  املركزية 

ذي  من   28 في  الصادر   2.11.681 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم 

الحجة 1432 )25 نوفمبر 2011(.

املادة السادسة

انتهاء األشغال بالسد أي حوالي  ينتهي مفعول هذا القرار بمجرد 

نهاية شهر ديسمبر 2027. يجسد هذا االنتهاء، بقرار للسلطة الحكومية 

املكلفة باملاء، تؤشر عليه السلطة الحكومية املكلفة باملالية والسلطة 

الحكومية املكلفة بإصالح اإلدارة.

املادة السابعة

ينشر  الذي  القرار  هذا  بتنفيذ  املائية  التجهيزات  مدير  إلى  يعهد 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1443 )15 مارس 2022(.

اإلمضاء . نزار  بركة.
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ق اض)ملجلس)املن فسة)عدد)2229/ق/))2))ص دض)في)6))من)ضجب)ر299 

 «Cirsa International(8))فبراي )))2)()املتعلق)أتولي)ش كة(

لش كة) املشتركة) اقبة) امل  (Business Corporation S.L.«

»Thousand and One Nights AB«)وذلك)عبر)اقتن ء)نسبة)

75)%من)بسهم)ضبسم ل)وحقوق)التصو1ت)امل تبطة)أه.

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 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  فاتح   )

األسعار واملنافسة؛

1436 شعبان  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 

14 من  2022( طبقا ملقتضيات املادة  1443 )28 فبراير  26 من رجب 

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 

20 من  بتاريخ  013/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

 «Cirsa 2022(، املتعلق بتولي شركة  1443 )24 يناير  جمادى اآلخرة 

املشتركة  املراقبة   International Business Corporation S.L.»

 % 75 اقتناء نسبة  لشركة »Thousand and One Nights AB« عبر 

من أسهم رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة به ؛

البوعيا�ضي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 

 1443 اآلخرة  جمادى  من   23 في  املؤرخ   014/2022 عدد  تحت 

في  مقررا  الصباحي  وائل  السيد  بتعيين  القا�ضي  )26 يناير 2022( 

املوضوع طبقا ألحكام املادة 27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية 

األسعار واملنافسة ؛

 1443 رجب  من   12 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 
)14 فبراير 2022( ؛

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

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
بتاريخ  الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،  اإللكتروني  املوقع  في 
14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022( والذي يمنح أجل ثالثة (3( أيام 
التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال ألعاب الحظ والترفيه 
casinos، لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز الحالية؛

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

رجب 1443 )28 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 
بين األطــراف املعنية بتاريخ 10 يناير 2022 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  القانون رقم  11 و12 من  املادتين  في  املنصوص عليها 

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 ؛

مجلس)املن فسة
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 «Cirsa شركة  بتولي  تـتـعـلـق  الـتـبـلـيـغ  مـوضـوع  العـمـلـيـة  إن  وحيث 
املشتركة  املراقبة   International Business Corporation S.L.»
لشركة »Thousand and One Nights AB« عبر اقتناء نسبة 75% من 

أسهم رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة به ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 
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 الطرفين املعنيين بعملية التركيز هما على التوالي :

 «Cirsa International Business Corporation : الط ف)املقتني -
للشركة  وتابعة  االسباني،  للقانون  خاضعة  شركة  وهي   ،S.L.»
ألعاب  قطاع  في  تنشط  التي   »LHMC Topco S.A.R.L« القابضة 
الحظ والترفيه على الصعيد العالمي، وتمتلك في السوق املغربية 

فرعين لها وهما :

. شركة »Société du Casino Le Mirage sarl« ذات املسؤولية 
ألعاب  في مجال  تنشط  املغربي،  للقانون  الخاضعة  املحدودة 
الحظ والترفيه عن طريق تسيير»Casino Le Mirage« بمدينة 

أكادير ؛

املسؤولية  ذات   »Les Loisirs du Paradis sarl« وشركة   .
ألعاب  في مجال  تنشط  املغربي،  للقانون  الخاضعة  املحدودة 
بمدينة   »Casino Atlantic«تسيير طريق  عن  والترفيه  الحظ 

أكادير؛

 «Thousand and One Nights AB» : شركة  والجهة)املستهدفة)  -
نشاطها  يتمثل  السويدي،  للقانون  خاضعة  مساهمة  شركة  وهي 
 «Casino Group Management الوحيد في حيازة وإدارة حصص
للقانون  خاضعة  املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة  وهي   sarl»

املغربي تقوم بإدارة وتشغيل «Casino Malabata Tanger» ؛

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه،  وحيث 
الـتـبـلـيـغ  مـوضـوع  االقتصادي  الـتـركـيـز  عـمـلـيـة  فإن  االستماع،  جلسة 
من   «Cirsa International Business Corporation S.L.» ستمكن 
مستوى  على  وكذا  والقاري،  الوطني  املستوى  على  نشاطها  توسيع 

األسواق التي تتواجد بها ؛

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�ضي  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 
واملعطيات  الوثائق  إلى  واستنادا  املنافسة،  ملجلس  التابعة  التحقيق 
التي وفرتها األطراف املبلغة، تم تحديد األسواق املعنية بشقيها : سوق 
املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام 
النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، و امللحق

باملرسوم رقم 2.14.652 املشار إليه أعاله، حيث يعرف السوق املعني 

بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي، 

غير مباشرة ؛  أو  مباشرة  بصفة  عليه  أثر  املبلغة  للعملية  يكون  والتي 

وحيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع 

عليه  أثر  املبلغة  للعملية  يكون  والتي  الجغرافي،  املوقع  أو  املنتوجات 

بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛

أن  إلى  التحقيق  امللف، خلص  وثائق  بعد االطالع على  إنه  وحيث 

السوق املعنية بهذه العملية هو سوق ألعاب الحظ والترفيه casinos ؛

بعملية  املعنية  للسوق  الجغرافي  التحديد  ناحية  من  إنه  وحيث 

التركيز، فإنها وبالنظر إلى خصائص الطلب وأهمية قرب املوقع الجغرافي 

بالنسبة للمستهلكين نتيجة التكاليف املرتبطة بالتنقل، تبقى سوق ذات 

بعد جهوي ويمكن تحديدها على مستوى جهة طنجة تطوان باعتبار أن 

الجهات املستهدفة تنشط على مستوى مدينة طنجة ؛

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�ضي للعملية أسفر عن كون 

الطرف  لكون  نظرا  الحالية  التركيز  بعملية  تتأثر  لن  املعنية  السوق 

املقتني ال يتواجد بالسوق الجغرافية املعنية، وإنما ينشط فقط على 

مستوى مدينة أكادير. ونتيجة لذلك، فإن حصص السوق في السوق 

فإن  وبالتالي  املبلغة،  العملية  إنجاز  بعد  تراكم  أي  تعرف  لن  املعنية 

تغيير،  أي  تشهد  لن  الجهوي  املستوى  على  االقتصادية  السوق  بنية 

ولن يكون للعملية أي تأثير على املنافسة، كما أنها لن تساهم في خلق 

على  العملية  أطراف  أنشطة  تقاطع  لعدم  مهيمن،  مركز  أو تعزيز 

مستوى هذه السوق من الناحية الجغرافية ؛

لن  الحالي  التبليغ  موضوع  االقتصادي  التركيز  عملية  إن  وحيث 

السوق  في  املنافسة  تكتلي على  أو  أفقي  أو  تأثير عمودي  أي  لها  يكون 

املعنية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ  013/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

الشروط  كافة  2022( يستوفي  يناير   24( 1443 20 من جمادى اآلخرة 

القانونية.

املادة الثانية

بتولي  املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

املراقبة   «Cirsa International Business Corporation S.L.» شركة 

املشتركة لشركة «Thousand and One Nights AB» عبر اقتناء نسبة   

75% من أسهم رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة به.
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ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

 1443 رجب  من   26 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  املنافسة، 

 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا  )28 فبراير 2022(، 

رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحضور  وذلك  املنافسة،  بمجلس  املتعلق 

املقدم،  اللطيف  عبد  والسيد  بنيوسف،  جيهان  والسيدة  الجلسة، 

والسيد حسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمر ءات):

أحمد رحو.

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

ق اض)ملجلس)املن فسة)عدد)2225/ق/))2))ص دض)في)6))من)ضجب)ر299 

 «Cheplapharm ش كة) أ قتن ء) املتعلق) ()(2(( )8))فبراي )

امل تبطة) (»Sanofi« ش كة) ألصول) (Arzneimittel Gmbh«

.«Cortancyl«(و(»Solupred«(أإنت ج)وتسو1ق)دواء

مجلس املنافسة،

واملنافسة  األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  على  بناء 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 الصادر في 2 رمضان 1435

)30 يونيو 2014( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 

1435 رمضان   2 في  الصادر   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 شعبان  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 

26 من رجب 1443 )28 فبراير 2022(، طبقا ملقتضيات املادة 14 من 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

النعقاد  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  طلب  وعلى 

من  15 بتاريخ  011/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

شركة  باقتناء  واملتعلق   )2022 يناير   18(  1443 اآلخرة  جمادى 

 «Sanofi« شركة  ألصول   »Cheplapharm Arzneimittel Gmbh»

املرتبطة بإنتاج وتسويق دواء »Solupred« و »Cortancyl« ؛

وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة السيد خــالد البوعـيا�ضي 

رقم 11/2022 بتاريخ 16 من جمادى اآلخرة 1443 )19 يناير 2022( 

والقا�ضي بتعيين السيد طارق إعالتن مقــررا في املوضوع، ِطبقا ألحكام 

املــادة 27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعَد 

التبليغ بتاريخ 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022( ؛

وبعَد نشر بالغ مجلس املنافسة حــول مشروع التركيز االقتصادي 

14من  بتاريخ  للمجلس  الوطنية وباملوقع اإللكتروني  الجرائد  بإحــدى 

لألغيار   )2) يومين  أجل  يمنح  والذي   )2022 فبراير   16(  1443 رجب 

املعنيين قصــد إبداء مالحظاتهم حــول مشروع عملية التركيز أعاله ؛

 1443 رجب  من   21 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعَد 

)23 فبراير 2022( ؛

 إن الفاعلين واملتدخلين في األسواق املعنية املتعلقة بتصنيع 
ُ

وحيث

وتسويق األدوية، لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز الحالية ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقرر  العام  املقرر  تقديم  وبعَد 

وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  االقتصادي  التركيز  عملية 

بتاريخ  املنعقد  للمجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  خالل  عنه،  املنبثقة 

26 من رجب 1443 )28 فبراير 2022( ؛

تقت�ضي  املذكور   104.12 رقم  القانون  من   13 املـادة  إن   
ُ

وحيث

الطرف  يكون  ما  بمجرد  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  يمكن  أنه 

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 ؛

مذكــرة  موضوع  كان  الحالية  التركيز  عملية  مشروع  إن   
ُ

وحيث

بتاريــخ  توقيعها  تم  املعنية  األطــراف  بين  اقتناء  عقد  على  تفاهم 

من   13 للمادة  ِطبقا  للتبليغ  خاضعة  يجعلها  ا  ممَّ 13 أكتوبر 2021، 

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  القانون رقم  11 و12 من  املادتين  في  املنصوص عليها 

إليه أعاله؛
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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؛

شركة  باقتناء  تتعلق  التبليغ  موضـوع  العملية  إن  وحيث 
 «Sanofi« شركة  ألصول   »Cheplapharm Arzneimittel Gmbh»
وبالتالي   ،»Cortancyl« و   »Solupred« دواء  بإنتاج وتسويق  املرتبطة 
فهي تشكل تركيزا حسب مدلول املادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛

 إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرط 
ُ

وحيث
12 من القانون  من الشروط املنصوص عليهما بموجب أحكام املادة 
العالمي  املعامالت  رقمي  تجاوز  وهو  الذكر  السالف  رقم 104.12 
والوطني املحققين من ِقبل مجموع املنشآت املعنية بالعملية للسقف 

املحدد ِوفق املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز، هي :

املسؤولية  ذات   »Cheplapharm Arzneimittel Gmbh« شركة   -
اقتناء  في  واملتخصصة  األملاني،  للقانون  الخاضعة  املحدودة 
الخاصة  االختراع  براءات  صالحية  انتهت  التي  األدوية  وتسويق 
 «Bottu S.A« باملغرب بشكل غير مباشر عبر شركة بها، وتنشط 
الوطنية  بالسوق  األملانية  املجموعة  منتجات  بتسويق  تقوم  التي 
التجاري  النشاط  هذا  ملزاولة  الضرورية  الرخص  على  لتوفرها 

واملمنوحة من قبل وزارة الصحة ؛

للقانون  خاضعة  مساهمة  شركة  وهي   «Sanofi S.A» شركة   -
املنتجات  وتسويق  وإنتاج  تطوير  في  متخصصة  الفرن�ضي، 
»Sanofi- الصيدالنية وتنشط باملغرب عبر الفروع التالية: شركة

 »Sanofi Winthrop وشركة »Maphar« شركة ،Aventis Maroc»
.Industries»

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه  وحيث 
 1443 اآلخرة  جمادى  من   23 بتاريخ  املنعقدة  االستماع  جلسة 
)27 يناير 2022(، فإن عـمـلـيـة الـتـركـيـز االقتصادي مـوضـوع الـتـبـلـيـغ، 
 «Cheplapharm Arzneimittel شركة  استراتيجية  إطار  في  تندرج 
خالل  من  تملكها  التي  والعالمات  املنتوجات  الئحة  لتوسيع   Gmbh»
بينما  منتجاتها،  مجموع  مع  ستقتنيها  التي  الصيدالنية  املنتجات  دمج 
بيع  خالل  من  أعمالها  محفظة  تخفيف  إلى   »Sanofi« شركة  تسعى 

بعض منتجاتها الصيدالنية الناضجة.

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

التي  واملعطيات  الوثائق  على  اعتمادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 

بشقيها،  املعنية  األسواق  تحديد  تم  فقد  املبلغة،  األطراف  وفرتها 

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  املرسوم  في  الوارد 

املنتوجات نوع  حسب  املحدد  املناسب  السوق  بكونه  املعني   السوق 

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

أو غير مباشرة ؛

تصنيف  نظام  على  تعتمد  العاملية  الصحة  منظمة  إن  وحيث 

«Anatomical Classification Therapeutic« لتصنيف قطاع األدوية 

ووفقا  تعالجه  الذي  الجهاز  أو  للعضو  وفقا  مجموعات  عدة  إلى 

لخصائصها الكيميائية والصيدلية والعالجية ؛

وحيث إن األصول التي سيتم تفويتها في إطار هذه العملية تتعلق 

بدواء ®Cortancyl ودواء ®Solupred ؛

لاللتهابات  كمضادات  يستعمالن  املذكورين  العقارين  إن  وحيث 

إلى عالج أمراض متعددة مثل الربو  لالستخدام الجهازي التي تهدف 

العملية  بهذه  املعنية  املنتجات  سوق  فإن  وبالتالي  والحساسية، 

 «CORTICOSTEROIDES A USAGE القشرية  الستيرويدات  هي 

«SYSTEMIQUE ؛

املعنية  الصيدالنية  املنتجات  بيع  شروط  لكون  نظرا  إنه  وحيث 

بالعملية يتم بشكل متجانس على مستوى السوق الوطنية، باإلضافة 

املنتج وضع  (ترخيص  السوق  لولوج  قانونية  شروط  وجود   إلى 

األسعار،  تقنين  إلى  املنتجات  هذه  خضوع  وكذا   ،)AMM السوق  في 

فإن  الصحية،  املصاريف  إرجاع  مستوى  على  تنظيمية  وضوابط 

السوق الجغرافية املعنية بالعملية هي ذات بعد وطني ؛

موضوع  بالعملية  املعنية  للسوق  التناف�ضي  التحليل  إن  وحيث 

على  العملية  أطراف  ألنشطة  تقاطع  أي  يوجد  ال  بأنه  يبين  التبليغ 

لكون  القشرية  بالستيرويدات  املتعلقة  املعنية  السوق  مستوى 

الشركة املقتنية ال تنشط داخله ؛

األطراف  وفرتها  التي  واملعطيات  الوثائق  إلى  استنادا  إنه  وحيث 

أي  لها  يكون  لن  الحالية  االقتصادي  التركيز  أن عملية  يتبين  املبلغة، 

املرجعية  السوق  في  للمنافسة  مقيد  تكتلي  أو  أفقي  أو  عمودي  تأثير 

السالفة الذكر،
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قرر ما يلي:

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ  011/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

الشروط  كافة  2022( يستوفي  يناير   18( 1443 15 من جمادى اآلخرة 

القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

ألصول   «Cheplapharm Arzneimittel Gmbh» شركة  بتولي 

ودواء   »Solupred« دواء  وتسويق  بإنتاج  املرتبطة   »Sanofi« شركة 

.«Cortancyl»

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

املنافسة، املنعقدة ِطبقا ألحكام املادة 14 من القانون 20.13 املتعلق 

 ،)2022 فبراير   28(  1443 رجب  من   26 بتاريخ   املنافسة  بمجلس 

بحضور السيد أحمد رحو رئيسا للجلسة، والسيدة جيهان بنيوسف، 

والسيد عبد اللطيف املقدم، والسيد حسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمر ءات):

أحمد رحو.

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

ق اض)ملجلس)املن فسة)عدد)2226/ق/))2))ص دض)في)8)شعب 9)ر299 

 «Dr. Ing. h.c. F. ش كة) أتولي) املتعلق) ()(2(( م ضس) (22(

لش كة) الحص 1ة) امل اقبة) (Porsche( Aktiengesellschaft«
»Fazua GmbH«)عن)ط 1ق)اقتن ء)مجموع)ضبسم له )وحقوق)

التصو1ت)امل تبطة)أه.

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناًء على 

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 

 1435 رمضان   2 في  الصادر   1.14.117 رقم  الشريف  الظهير 

)30 يونيو 2014( ؛

 1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم  وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 (فاتح ديسمبر 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  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 
من   14 املادة  ملقتضيات  طبقا   )2022 مارس   11(  1443 8 شعبان 

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 
بتاريخ 015/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

24 من جمادى اآلخرة 1443 )28 يناير 2022(، واملتعلق بتولي شركة  
الحصرية  املراقبة   »Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft»
لشركة »Fazua GmbH« عن طريق اقتناء مجموع رأسمالها وحقوق 

التصويت املرتبطة ؛

البوعيا�ضي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 
والقا�ضي   )2022 فبراير   3( رجب1443  فاتح  بتاريخ   16/2022 رقم 
ألحكام   

ً
طبقا املوضوع  في  مقررة  الحجوي  سناء  السيدة  بتعيين 

املادة 27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
التبليغ بتاريخ 13 من رجب 1443 )15 فبراير2022( ؛

 1443 رجب  من   15 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 
)17 فبراير 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 
22 من رجب 1443 )24 فبراير 2022( والذي يمنح أجل 5 أيام لألغيار 

املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛ 

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع،  ومقررة  العام  املقرر  تقديم  وبعد 
عنه،  املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز  عملية 
خالل اجتماع اللجنة الدائمة بتاريخ 8 شعبان 1443 )11 مارس 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، حيث إن مشروع عملية التركيز الحالية 

كان موضوع عقد اختياري للشراء بتاريخ 4 يناير 2022 ؛

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

املنصوص عليها في املادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 ؛
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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 

إليه  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 ؛

 «Dr. Ing. شركة  بتولي  تتعلق  التبليغ  موضـوع  العملية  إن   
ُ

وحيث

لشركة الحصرية  املراقبة   h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft» 

«Fazua GmbH« عن طريق اقتناء مجموع رأسمالها وحقوق التصويت 

من   11 مدلول املادة  حسب  تركيزا  تشكل  فهي  وبالتالي  به،  املرتبطة 

القانون رقم 104.12 ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرط 

 104.12 رقم  القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليه  املنصوص 

السالف الذكر وذلك لتجاوز أسقف أرقام املعامالت املنصوص عليها 

في املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

-)الط ف)املقتني : املقتني شركة »Porsche« : شركة أملانية مختصة 

عالوة  العالي.  األداء  ذات  الفاخرة  الرياضية  السيارات  صناعة  في 

على ذلك، تنشط الشركة في مجال التنقل املستدام وكذا التنقل 

الذكي (e-mobilité(، كما تعد من أهم موردي السيارات الكهربائية 

 الهجينة. وخالل سنة 2019، أطلقت أول سيارة كهربائية بالكامل

.«Porsche Taycan»

شركة  هي   »Volkswagen AG« شركة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

وتوزيع  إنتاج  في  عامليا  وتنشط  األملاني،  للقانون  خاضعة  مساهمة 

السيارات والشاحنات والحافالت والدراجات النارية. كما تضم عددا 

 «Bugatti«و  »Porsche«و  »Audi« مثل  التجارية  العالمات  أهم  من 

و»MAN« و «Seat» و»Scania« و»Ducati« وغيرها، وتنشط كذلك في 

مجال توزيع حلول خدمات التنقل باإلضافة إلى تقديم مجموعة من 

الخدمات في املجال البنكي والتأمينات ؛

أملانية خاضعة  : شركة »FAZUA« هي شركة  الط ف)املستهدف   -

للقانون األملاني، وتختص في تصنيع أنظمة اإلرسال الناقلة للحركة 

املستعملة للدراجات الهوائية الكهربائية.

وحيث إنه حسب ملف التبليغ والتصريحات املدلى بها خالل جلسات 

االستماع، فإن عـمـلـيـة الـتـركـيـز االقتصادي مـوضـوع الـتـبـلـيـغ ستمكن 

من االستفادة من التجربة املكتسبة من طرف شركة »Porsche« في 

مجال املحركات الكهربائية، وتطوير منتجات رائدة في سوق األنظمة 

فضال  الكهربائية،  الهوائية  الدراجات  في  املستعملة  للحركة  الناقلة 

عن االستفادة من خبرتها وسمعة عالمتها التجارية ؛

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

وفرتها  التي  الوثائق  الى   واستنادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 

تم  فإنه  املعنية،  لألطراف  االستماع  جلسة  وكذا  املبلغة،  األطراف 

واالمتداد  الخدمة  أو  املنتوج  سوق  بشقيها،  املعنية  األسواق  تحديد 

ملحق  من  الثالثة  النقطة  ألحكام  تطبيقا  وذلك  للعملية،  الجغرافي 

ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، الوارد في املرسوم رقم 2.14.652 

إليه أعاله، حيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب  املشار 

املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي، والتي يكون للعملية 

املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛

وحيث إنه بعد االطالع على وثائق امللف، فإن السوق املعنية بهذه 

الدراجات  في  املستعملة  للحركة  الناقلة  األنظمة  سوق  هي  العملية 

الهوائية الكهربائية، دون الحــاجة إلى تقسيم أدق ؛

الناقلة  األنظمة  لسوق  الجغرافي  التحديد  ناحية  من  إنه  وحيث 

للحركة املستعملة في الدراجات الهوائية الكهربائية، فإن السوق تبقى 

ذات بعد عالمي ؛ 

على  آثارها  حيث  من  العملية  هذه  طبيعة  إلى  بالنظر  إنه  وحيث 

املنافسة، فإن تحديد السوق املرجعية وكذا السوق الجغرافية لعملية 

التركيز املرتقبة يمكن أن يبقى مفتوحا دون حاجة العتماد تقسيم أدق ؛

والتكتلية  العمودية  االفقية،  لآلثار  التناف�ضي  التحليل  إن   
ُ

وحيث

تأثير على  أي  أسفر عن عدم وجود  املعنية،  السوق  في  العملية  لهذه 

املقتنية  الشركة  لكون  نظرا  املعنية،  املرجعية  السوق  في  املنافسة 

الشركة  والن  باملغرب  التركيز  بعملية  املعنية  السوق  في  ال تنشط 

املستهدفة »FAZUA« ال تتوفر على أي فرع باملغرب وال تنوي تطوير 

معنية ليست  الوطنية  السوق  أن  إال  باإلضافة  باملغرب.   أنشطتها 

في املستقبل بنشاط الشركة املقتنية على إثر عملية التركيز،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ  015/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

الشروط  يستوفي   )2022 يناير   28(  1443 اآلخرة  جمادى  من   24

القانونية.
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املادة الثانية

املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 
بتولي شركة »Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft« املراقبة 
الحصرية لشركة »Fazua GmbH« عن طريق اقتناء مجموع رأسمالها 

وحقوق التصويت املرتبطة به.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 
 1443 شعبـــان   8 بتاريـــخ  املنعقـد  اجتمـــاعهــا  خـــالل  املنــافســـة، 
 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا   ،)2022 مارس   11(
رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحضور  وذلك  املنافسة،  بمجلس  املتعلق 
والسادة  بنيوسف،  جيهان  والسيدة  للجلسة،  ورئيسا  املجلس 
املجيد،  عبد  أبو  وحسن  املقدم،  اللطيف  وعبد  أسنينة،  عبد الغني 

أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

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

ق اض)ملجلس)املن فسة)عدد)2227/ق/))2))ص دض)في)22)من)شعب 9)ر299 
 «Timber Servicios ش كة) أتولي) املتعلق) ()(2(( م ضس) (29(
 «The Carlyle Group لش كة) الت بعة) (Empresariales( S.A«
 «LSFX Flavum لش كة) املب ش ة) الحص 1ة) اقبة) امل  (Inc«

.Topco, S.L. (Altadia(«

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناًء على 
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   )2014 (فاتح ديسمبر 

األسعار واملنافسة ؛

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

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لدى مجلس املنافسة املنعقد بتاريخ 
11 من شعبان 1443 )14 مارس 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 
 العامة ملجلس املنافسة تحت عدد 006/ع.ت.إ/2022 بتاريخ 4 جمادى

 «Timber شركة  بتولي  املتعلق   ،)2022 يناير   7(  1443 اآلخرة 
 «The Carlyle Group التابعة لشركة Servicios Empresariales S.A»
 «LSFX Flavum Topco, S.L. املراقبة الحصرية املباشرة لشركة Inc»

»(Altadia( ؛

البوعيا�ضي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 
 )2022 يناير   12(  1443 اآلخرة  جمادى   9 بتاريخ   2022/006 رقم 
 
ً
طبقا املوضوع  في  مقررة  االدري�ضي  كوثر  السيدة  بتعيين  والقا�ضي 

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

 1443 رجب  من   13 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 
)15 فبراير 2022( ؛

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

أيام   )5) أجل  يمنح  والذي   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛ 

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
التبليغ بتاريخ 19 من رجب 1443 )21 فبراير 2022( ؛

املعد بشأن  للتقرير  املوضوع،  العام ومقررة  املقرر  تقديم  وبعد 
املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز  عملية 
 1443 شعبان  من   11 بتاريخ  الدائمة  اللجنة  اجتماع  خالل  عنه، 

)14 مارس 2022( ؛

السالف   104.12 القانون رقم  13 من  املادة  بمقت�ضى  إنه  وحيث 
يكون  ما  بمجرد  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  بمكن  فإنه  الذكر 
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 ؛

بيع  عقد  موضوع  كان  الحالية  التركيز  عملية  مشروع  إن  وحيث 
وشراء موقع من طرف األطراف بتاريخ 17 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 و12 من القانون رقم 104.12 ؛
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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  او  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؛

وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة 11 من 

القانون رقم 104.12 والتي تنص أنه يشكل تركيزا، »عندما تقوم منشأة 

أو عدة منشآت، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتولي املراقبة على مجموع 

منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، 

أو بواسطة  أو شراء األصول  املال  في رأس  سواء بواسطة املساهمة 

 عقد أو غيرها من الوسائل«، وهو ما ينطبق على عملية بتولي شركة

 «The لشركة  التابعة   »Timber Servicios Empresariales S.A»

 «LSFX لشركة  املباشرة  الحصرية  املراقبة   Carlyle Group Inc»

»(Flavum Topco, S.L. )Altadia ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطين 

12 من القانون  من الشروط املنصوص عليهما بموجب أحكام املادة 

املعامالت  رقم  سقف  تجاوز   : وهما  الذكر  السالف  رقم 104.12 

اإلجمالي العالمي وكذا رقم املعامالت اإلجمالي املنجز باملغرب ملجموع 

املنشآت واملحددين في املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 ؛ 

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

 «Timber Servicios Empresariales الجهة)املقتنية : بصفة مباشرة(-

شركة مباشر  غير  بشكل  عليها  تسيطر  اقتناء  وسيلة  وهي   S.A» 

مباشرة  غير  بصفة  املقتنية  والشركة   .»The Carlyle Group Inc»

هي »The Carlyle Group Inc«، هي عبارة عن شركة إلدارة األصول 

على املستوى العالمي ومدرجة في البورصة وتدير العديد من صناديق 

االستثمار ؛

-)الجهة)املستهدفة : «(LSFX Flavum Topco, S.L. )Altadia« وهي 

شركة تابعة لشركة »Lone Star Funds«، تعمل في تطوير وإنتاج 

السيراميك  بالط  إنتاج  في  حصريا  املستخدمة  املواد  وتسويق 

الخاص بقطاع البناء.

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه  وحيث 

استثمارية  فرصة  تشكل  التركيز  عملية  فإن  االستماع،  جلسات 

لشركة »The Carlyle Group Inc« ستمكنها من االستفادة من النمو 

املحتمل في قيمة استثماراتها ؛

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

وفرتها  التي  الوثائق  على  استنادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 

األطراف املبلغة، و كذا جلسات االستماع لألطراف املعنية، فإنه تم 

واالمتداد  الخدمة  أو  املنتوج  سوق  بشقيها،  املعنية  األسواق  تحديد 

ملحق  من  الثالثة  النقطة  ألحكام  تطبيقا  وذلك  للعملية،  الجغرافي 

ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، الوارد في املرسوم رقم 2.14.652 

إليه أعاله، حيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب  املشار 

املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي، والتي يكون للعملية 

املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

وحيث يستفاد من عناصر امللف ومن نتائج التحقيق أن األسواق 

املرجعية املعنية بهذه العملية هي أسواق توريد املواد التالية :

- املينا واملواد امللبدة »Frittes et émaux« ؛ 

- األحبار الرقمية »Encres numériques« ؛ 

.«Solutions de coloration de l’émail« حلول تلوين املينا -

بنية  وكذا  وخصوصياته  الطلب  طبيعة  إلى  بالنظر  إنه  وحيث 

العرض في األسواق املعنية، فقد تم تحديد السوق الوطنية كسوق 

جغرافي مرجعي لألسواق املعنية بعملية التركيز، مع ترك هذا التحديد 

مفتوحا بالنظر لكون العملية لن يكون لها تأثير على املنافسة داخلها ؛ 

وحيث إن التحقيق أبان على أن تموين السوق الوطنية من هذه 

وجود  لعدم  نظرا  حصرية  بصفة  االستيراد  على  يعتمد  املنتوجات 

صناعة محلية خاصة بهذه املنتوجات ؛

وحيث إن التحليل التناف�ضي لآلثار األفقية لعملية التركيز بالنسبة 

لألسواق السالفة الذكر، أسفر على أن العملية لن ينتج عنها أي تقاطع 

مجموعة لسيطرة  تخضع  التي  الشركات  كون  أطرفها،  أنشطة   في 

من  سوق  أي  مستوى  على  تنشط  ال   »The Carlyle Group Inc»

األسواق املرجعية التي تم تحديدها أعاله، وبالتالي فإنه لن يترتب عن 

العملية بعد إنجازها، أي تراكم في حصص األسواق ؛

املستهدفة الشركة  عليها  تتوفر  التي  السوق  حصص  إن   وحيث 

«(LSFX Flavum Topco, S.L. )Altadia«، لم يطرأ عليها أي تغيير وهي 

سابقة لعملية التركيز الحالية و ليست ناتجة عنها ؛
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وحيث إنه استنادا إلى الوثائق واملعطيات التي وفرتها األطراف املبلغة 

 والتي تم تسطيرها أعاله، يتبين ان عملية التركيز االقتصادي الحالية

لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على املنافسة في األسوق 

الوطنية املرجعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

جمادى  4 بتاريخ  006/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(، يستوفي الشروط القانونية.

التبليغ،  ملف  في  ورد  ما  على  بناء  املنافسة،  مجلس  يسجل  كما 

 «LSFX Flavum Topco, الحالية  العملية  في  املستهدفة  الشركة  بأن 

بموجبها  تولت  سابقة  تركيز  عملية  عن  ناتجة  هي   ،S.L. )Altadia)«

مباشرة  غير  وبصفة  حصريا  امللوكة   »Pigment spain S.L« شركة 

إنتاج  نشاط  على  الحصرية  املراقبة   ،»Lone Star Funds« لشركة 

وبيع املنتجات املستخدمة في صناعة بالط السيراميك التابع ملجموعة 

الصدد،  هذا  في  املنافسة،  مجلس  ويحتفظ   .»Ferro corporation»

كامل الصالحية في اتخاذ ما يراه مناسبا في هذا املوضوع، وذلك طبقا 

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصـادي املتعلقـة بتولي 

لشركـة  التابعـة   »Timber Servicios Empresariales S.A.« شركة 

لشركة املباشرة  الحصرية  املراقبة   »The Carlyle Group Inc» 

.«LSFX Flavum Topco, S.L. )Altadia)»

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

1443 شعبان  من   11 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل   املنافسة، 

 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا   ،)2021 مارس   14(

رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحضور  ذلك  و  املنافسة،  بمجلس  املتعلق 

عبد  والسادة  بنيوسف،  جيهان  والسيدة  للجلسة،  ورئيسا  املجلس 

الغني اسنينة، وعبد اللطيف املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

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

ق اض)ملجلس)املن فسة)عدد)2229/ق/))2))ص دض)في)22)من)شعب 9)ر299 

 «Accenture Holding(29)م ضس)))2)()املتعلق)أتولي)ش كة(

 «AFD ش كة) من) لك2) الحص 1ة) امل اقبة) (France( SAS«

وش كة) (»AFD Belgium SARL« وش كة) (Technologies«

مجموع) اقتن ء) عبر) (،»AFD Network Solutions SARL«

ضبسم له )وحقوق)التصو1ت)امل تبطة)أه.

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناًء على 

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 صفـــر   8 فـــي  الصـــادر   2.14.652 رقـــم  املـــرســـوم  وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 (فاتح ديسمبر 

األسعار واملنافسة ؛

 1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم  وعلى 

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

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لدى مجلس املنافسة املنعقد بتاريخ 

14 من  2022( طبقا ملقتضيات املادة  1443 )14 مارس  11 من رجب 

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 

من  11 بتاريخ  008/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

شركة  بتولي  املتعلق   ،)2022 يناير   14(  1443 اآلخرة  جمادى 

«Accenture Holding France SAS« املراقبة الحصرية لكل من شركة 

وشركة  »AFD Belgium SARL« وشركة   »AFD Technologies» 

رأسمالها  مجموع  اقتناء  عبر   ،»AFD Network Solutions SARL»

وحقوق التصويت املرتبطة به ؛

وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة، السيد خالد البوعيا�ضي 

 )2022 1443 )17 يناير  13 من جمادى اآلخرة  2022/ 8 بتاريخ  رقم 

 ألحكام 
ً
والقا�ضي بتعيين السيدة جيهان بنيس مقررة في املوضوع طبقا

املادة 27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛
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امللف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

بتاريخ 29 من جمادى اآلخرة 1443 )2 فبراير 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

لألغيار  أيام   )5) أجل  يمنح  والذي   )2022 فبراير   4(  1443 رجب   2

املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛

تكنولوجيا  خدمات  سوق  في  واملتدخلين  الفاعلين  إن  وحيث 

مالحظة  أية  يبدوا  لم  الرقمية،  الهندسة  خدمات  وسوق  املعلومات 

حول عملية التركيز موضوع التبليغ ؛

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 11 من شعبان 1443 )14 مارس 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، والسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا 

أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

اتفاق  موضــوع  كان  الحالية  التركيز  عملية  مشروع  إن  وحيث 

مبرم بين األطــراف املعنية بتاريخ 11 يناير 2022، 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  القانون رقم  11 و12 من  املادتين  في  املنصوص عليها 

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 ؛

شـركـــة  بتولــي  تـتعلق  الـتـبـلـيـغ  مــوضـــوع  العـمـلـيــــة  إن  وحيث 

من  لكل  الحصرية  املراقبة   «Accenture Holding France SAS»

 «AFD Belgium SARL« وشركة   «AFD Technologies» شركة 

مجموع  اقتناء  عبر   ،«AFD Network Solutions SARL» وشركة 

تركيزا  وبالتالي فهي تشكل  به،  املرتبطة  التصويت  رأسمالها وحقوق 

حسب مدلول املادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛

التبليغ، الستيفائها شرطا  حيث إن هذه العملية تخضع إللزامية 

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 :

-)الط ف)املقتني): شركة »Accenture Holding France SAS« وهي 

بموجب  تأسست  وحيد،  مساهم  ذات  مبسطة  مساهمة  شركة 

وهي  بفرنسا،  باريس  ب  االجتماعي  مقرها  يقع  الفرن�ضي،  القانون 

شركة قابضة تنشط في مجال امتالك الحصص وتولي املراقبة على 

الحصص وممارسة الحقوق املرتبطة بها، حيث أنها شركة مملوكة 

الشركة  تعتبر  التي   »Accenture Plc« لشركة   %100 بنسبة 

في  تأسست  مساهمة  شركة  وهي   ،»Accenture« ملجموعة  األم 

مجموعة  أن  كما  نيويورك.  ببورصة  متداولة  وأسهمها  أيرلندا، 

 «Accenture شركتي  خالل  من  باملغرب  تتواجد   »Accenture»

 «SARL Accenture Maghreb« و   Services Morocco S.A»

ويقع  املعلومات،  تكنولوجيا  خدمات  مجال  في  تنشطان  اللتان 

مقرهما الرئي�ضي في الدار البيضاء.

-)والجهة)املستهدفة): تتكون من ثالث شركات استشارية وهندسية 

املعلومات  ألنظمة  والتطوير  التصميم  بمشاريع  خدماتها  ترتبط 

وشبكات االتصاالت، ويتعلق األمر ب :

• شركة »AFD Technologies SAS« وهي شركة مساهمة مبسطة 

خاضعة للقانون الفرن�ضي ويقع مقرها بباريس بفرنسا، حيث أنها 

مملوكة بنسبة 98 % من قبل شركة »Hartwood« التي تشكل 

أنها  الفرع الفرن�ضي للشركة البلجيكية »Hartwood S.A«، كما 

مملوكة بنسبة 2 % لشركة »Parentis SARL« وهي شركة قابضة 

مملوكة بنسبة 80 % لشركة »Hartwood SA« ؛

املسؤولية  ذات  شركة  وهي   »AFD Belgium SARL« • وشركة 

ببروكسل  مقرها  ويقع  البلجيكي  للقانون  خاضعة  املحدودة 

 «Hartwood S.A« ببلجيكا، وهي مملوكة بنسبة 100 % لشركة

البلجيكية ؛
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ذات  شركة  وهي   »AFD Network Solutions SARL« • وشركة 
مسؤولية محدودة خاضعة للقانون املغربي ويقع مقرها بالرباط 
 «Hartwood S.A« باملغرب، وهي مملوكة بنسبة 100 % لشركة
فرعي  كمقاول  أسا�ضي  بشكل  الشركة  تعمل  حيث  البلجيكية. 
عن  مسؤولة  وهي  الفرنسية،   »AFD Technologies« لشركة 

الجوانب التقنية للحلول التكنولوجية.

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�ضي  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 
واملعطيات  الوثائق  إلى  استنادا  و  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  امللحق  و 
املنتوجات نوع  حسب  املحدد  املناسب  السوق  بكونه  املعني   السوق 

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

في  الطلب  إلى  وبالنظر  امللف  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه  وحيث 
السوق املعنية، خلص التحقيق إلى أن السوقين املعنيتين بهذه العملية 
الهندسة  خدمات  وسوق  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  سوق  هما 

الرقمية ؛ 

وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي للسوقين املعنيتين، ونظرا 
خالل  من  باملغرب  املعنية  األطراف  وتواجد  فيهما  الطلب  لطبيعة 
الشركات املحلية التابعة لهما، فإن تحديد السوق املعنية يبقى ذا بعد 

وطني ؛

عن  أسفر  التبليغ  موضوع  للعملية  التناف�ضي  التحليل  إن  وحيث 
كون السوقين املعنيتين لن تتأثرا بعملية التركيز الحالية، لعدم وجود 
تداخل في األنشطة بين األطراف باملغرب على مستوى سوق الخدمات 
املعنية، كما أن بنية السوق لن تعرف أي تغيير، ولن يكون للعملية أي 
تأثير مقيد للمنافسة في السوق املغربية ولن تساهم في خلق أو تعزيز 

مركز مهيمن ؛

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

الوطنية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 
بتاريخ  008/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
11 من جمادى اآلخرة 1443 )14 يناير 2022(، يستوفي كافة الشروط 

الشكلية القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

لكل  الحصرية  املراقبة   »Accenture Holding France SAS« شركة 

 «AFD Belgium SARL« وشركة   »AFD Technologies« شركة  من 

مجموع  اقتناء  عبر   ،»AFD Network Solutions SARL« وشركة 

رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

 1443 شعبان  من   11 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  املنافسة، 

 13.20 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا   ،)2022 )14 مارس 

رئيسا  رحو  أحمد  السيد  بحضور  وذلك  املنافسة،  بمجلس  املتعلق 

الغني أسنينة،  عبد  والسادة  بنيوسف،  جيهان  والسيدة  للجلسة، 

وعبد اللطيف املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

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

ق اض)ملجلس)املن فسة)عدد)2)22/ق/))2))ص دض)في)28)من)شعب 9)ر299 

اقبة) )2))م ضس)))2)()املتعلق)أتولي)ش كة)»Michoc SA«)امل 

الحص 1ة)املب ش ة)لش كة)»Primo Cake Sarlau«)عبر)اقتن ء)

نسبة)90%)من)حصص)ضبسم له )وحقوق)التصو1ت)امل تبطة)أه.

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناء على 

فـــي  الصـــادر   1.14.116 رقــم  الشـــريف  الظهير  بتنفيذه  الصـــادر 

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   )2014 (فاتح ديسمبر 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لدى مجلس املنافسة املنعقد بتاريخ 

18 من شعبان 1443 )21 مارس 2022( طبقا ملقتضيات املادة 14 من 

القانون رقم  20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛
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النعقاد  القانوني  النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكد  وبعد 

اجتماع اللجنة الدائمة املنصوص عليه في املادة 31 من النظام الداخلي 

للمجلس ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

بتاريخ  023/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

 «Michoc SA« 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022(، املتعلق بتولي شركة

املراقبة الحصرية املباشرة لشركة »Primo Cake Sarlau« عبر اقتناء 

نسبة 90% من حصص رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به ؛

وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة، السيد خالد البوعيا�ضي 

 )2022 فبراير   15(  1443 رجب  من   13 بتاريخ   137/2021 رقم 

 
ً
طبقا املوضوع  في  مقررة  التوزاني  حنان  السيدة  بتعيين  والقا�ضي 

األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام 

واملنافسة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ 19 من رجب 1443 )21 فبراير 2022( ؛

1443 رجب  من   26 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال   وبعد 

)28 فبراير 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

فاتح شعبان 1443 )4 مارس 2022( والذي يمنح أجل 10 أيام لألغيار 

املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز الحالية ؛

وبيع  بمجال تصنيع  املعنية  السوق  في  الفاعلين  إن  وحيث 

حول  مالحظة  أية  يبدوا  لم  والشوكوالتة،  والحلويات  البسكويت 

عملية التركيز ؛ 

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقررة  العام  املقرر  تقديم  وبعد 

ملف التبليغ املذكور، وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه، خالل 

اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ 18 من شعبان 1443 

)21 مارس 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 موضوع اتفاق مبرم 

خاضعة  يجعلها  مما   ،2022 فبراير   25 بتاريخ  املعنية  األطراف  بين 

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 ؛

11 تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة  وحيث إن املادة 

أن  كما  لها،  والترخيص  دراستها  بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ 

املادة 12 تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب 

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

جميع  تنجز  عندما  أو  أعاله،  اليه  املشار   2.14.652 رقم  التطبيقي 

املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة 

املعامالت  أو  الشراءات  أو  البيوع  من   )%40) باملائة  أربعين  من  أكثر 

نفس  من  الخدمات  أو  املنتوجات  أو  للسلع  وطنية  سوق  في  األخرى 

النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛

«Michoc SA« وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة 

عبر   »Primo Cake Sarlau« لشركة  املباشرة  الحصرية  املراقبة 

اقتناء نسبة 90% من حصص رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة 

القانون  من   11 املادة  مدلول  حسب  تركيزا  تشكل  فهي  وبالتالي  به، 

رقم 104.12 ؛ 

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطين 

القانون  من   12 املادة  احكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 

املعامالت  رقم  سقفي  تجاوز  وهما  الذكر  السالف  رقم 104.12 

اإلجمالي العالمي ملجموع املنشآت واملحددين في املادة الثامنة (8( من 

املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

خاضعة  مساهمة  شركة  وهي   »Michoc SA»  : املقتنية  الش كة) (-

1997، ومسجلة بمصلحة السجل  املغربي أسست سنة  للقانون 

رأسمالها  ويقدر   ،77283 عدد  تحت  بالدارالبيضاء  التجاري 

ب 15.000.000 درهم. وتنشط الشركة في مجال تصنيع وتسويق 

للتصدير  نشاطها  من  جزء  توجه  كما  والشوكوالتة،  الحلويات 

وال سيما على املستوى اإلفريقي.

ذات  شركة  وهي   »Primo Cake Sarlau»  : املستهدفة  الش كة) (-

املسؤولية املحدودة بشريك واحد خاضعة للقانون املغربي أسست 

تحت  بالدارالبيضاء  التجاري  السجل  في  ومسجلة   ،2018 سنة 

عدد 369607، ويقدر رأسمالها ب 20.000.000 درهم. وتنشط في 

مجال تصنيع وتسويق البسكويت.
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وحيث إنه، حسب ملف التبليغ وكذا التصريحات املدلى بها خالل 

في  تندرج  العملية  هذه  فإن  املعنية،  لألطراف  االستماع  جلسات 

إطار استراتيجية تنويع منتجات شركة »Michoc SA« وتطوير طرق 

هذه  ستمكن  كما  السوق.  في  موقعها  لتحسين  بها  الخاصة  التوزيع 

البسكويت  تصنيع  سوق   »Michoc SA« شركة  ولوج  من  الصفقة 

.«Primo Cake Sarlau« وكذا نقل خبرتها إلى شركة

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

وفرتها  التي  الوثائق  إلى  واستنادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 

املنتوج سوق  بشقيها،  املعنية  األسواق  تحديد  تم  املبلغة،   األطراف 

ألحكام  تطبيقا  وذلك  للعملية،  الجغرافي  واالمتداد  الخدمة  أو 

النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، الوارد 

السوق  يعرف  حيث  أعاله،  إليه  املشار  رقم 2.14.652  املرسوم  في 

املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع 

الجغرافي، والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير 

مباشرة ؛

أن  إلى  التحقيق  امللف، خلص  وثائق  بعد االطالع على  إنه  وحيث 

وتسويق  تصنيع  سوق  هي  العملية  بهذه  املعنية  املرجعية  األسواق 

من  والشوكوالتة  الحلويات  وتسويق  تصنيع  سوق  وكذا  البسكويت 

أدق  تقسيم  إلى  الحاجة  دون  للعملية،  التكتلية  اآلثار  دراسة  أجل 

السوق  في  املنافسة  وأثرها على  العملية  لهذه األسواق نظرا لطبيعة 

املغربية ؛

داخل  الطلب  و  العرض  وخصائص  لطبيعة  نظرا  إنه  وحيث 

هذه  داخل  الناشطة  املنشآت  لكون  واعتبارا  املعنية،  األسواق 

األسواق تقوم بتسويق منتجاتها في كافة التراب الوطني، فإن السوق 

الجغرافية املعنية بهذه العملية هي ذات بعد وطني ؛

وحيث إن التحليل التناف�ضي للعملية موضوع التبليغ أبان على أن 

وتسويق  تصنيع  سوق  داخل   »Primo Cake Sarlau« شركة  حصة 

تتراوح حيث  امللف،  معطيات  حسب  متواضعة  تبقى   البسكويت، 

ما بين 0 و5 في املائة، كما أن السوق املعنية تعرف تواجد عدد مهم من 

املنافسين داخلها، سواء على مستوى التصنيع املحلي أو االستيراد ؛

في  نشاط  أي  لها  ليس   »Michoc SA« املقتنية  الشركة  إن  وحيث 

سوق تصنيع وتسويق البسكويت، وبالتالي فإن العملية لن ينتج عنها 

السوق  حصة  أن  كما  إنجازها،  بعد  األطراف  أنشطة  في  تقاطع  أي 

التي تتوفر عليها الشركة املستهدفة »Primo Cake Sarlau« في السوق 

املرجعية لن تعرف أي تراكم بعد إنجاز العملية املبلغة ؛

وحيث إنه على مستوى دراسة اآلثار التكتلية للعملية، فقد تبين أن 

عملية التركيز ليس لها أي تأثير تكتلي سلبي على مستوى أسواق تصنيع 

والشوكوالتة،  الحلويات  وتسويق  تصنيع  وكذا  البسكويت  وتسويق 

نظرا لضعف حصة الشركة املستهدفة في تصنيع وتسويق البسكويت 

والتي تتراوح ما بين (0 و5 في املائة(، كما أن حصة الشركة املقتنية في 

تتعدى  ال  والشوكوالتة  الحلويات  وتسويق  لتصنيع  املغربية  السوق 

تبقى مفتوحة  املعنية  العلم أن األسواق  املائة(، مع  في  (5 و10  نسبة 

وال تعرف وجود حواجز لولوجها كما أكد ذلك ممثلي وزارة الصناعة 

والتجارة، وبالتالي فإنه ليس بمقدور الشركة املقتنية التأثير سلبا على 

األسواق املعنية بهذه العملية ؛

وحيث إنه استنادا إلى الوثائق التي وفرتها األطراف املبلغة، ومن 

خالل التحليل التناف�ضي للسوقين املرجعيين املعنيين، تبين أن العملية 

لن ينتج عنها أي تقاطع في األنشطة بعد إنجازها على مستوى السوق 

الوطنية، كما أنه لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي على املنافسة 

في السوق الوطنية أو في جزء مهم من هذه السوق،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف   أن 

بتاريخ  ع.ت.إ/2022   /023 عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

7 رجب 1443 )9 فبراير2022(، يستوفي كافة الشروط القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

لشركة املباشرة  الحصرية  املراقبة   »Michoc SA« شركة   بتولي 

«Primo Cake Sarlau« عبر اقتناء نسبة 90% من حصص رأسمالها 

وحقوق التصويت املرتبطة به.

الـدائمـــة  اللجنـــة  لـــدن  مـــن  القـــرار  هــذا  بشـــأن  التــداول  تــم 

القـانـــون مــن   14 املـــادة  ألحكـــام  طبقــا  املنعقــدة  املنافســة،   ملجلس 

 1443 شعبان  من   18 بتاريخ  املنافسة،  بمجلس  املتعلق   20.13 رقــم 

الجلسة،  رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحضور   ،)2022 مارس   21(

والسيدة جيهان بنيوسف، والسادة أسنينة عبد الغني، وعبد اللطيف 

املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.     عبد الغني أسنينة.          عبد اللطيف املقدم.     حسن أبو عبد املجيد.
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ق اض)ملجلس)املن فسة)عدد)))22/ق/))2))ص دض)في)28)من)شعب 9)ر299 
«Kelix Bio Limited«(2))م ضس)))2)()املتعلق)أتولي)ش كة( 

 «Pharmaceutical لش كة) املب ش ة) غير) الحص 1ة) امل اقبة)
وحقوق) ضبسم له ) بسهم) مجموع) اقتن ء) عبر) (Institute SA«

التصو1ت)امل تبطة)أه.

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناء على 

فــي  الصـــادر   1.14.116 رقـــم  الشـــريف  الظهير  بتنفيذه  الصـــادر 

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 صفــر   8 فـــي  الصـــادر   2.14.652 رقـــم  املــرســـوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  (فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لدى مجلس املنافسة املنعقد بتاريخ 

18 من شعبان 1443 )21 مارس 2022( طبقا ملقتضيات املادة 14 من 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

النعقاد  القانوني  النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكد  وبعد 

اجتماع اللجنة الدائمة املنصوص عليه في املادة 31 من النظام الداخلي 

للمجلس ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

بتاريخ  021/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

 «Kelix Bio شركة  بتولي  املتعلق   ،)2022 فبراير   4(  1443 رجب   2

   «Pharmaceutical املراقبة الحصرية غير املباشرة لشركة Limited»

«Institute SA عبر اقتناء مجموع  أسهم رأسمالها وحقوق التصويت 

املرتبطة به ؛

وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة، السيد خالد البوعيا�ضي 

 )2022 فبراير   14(  1443 رجب  من   12 بتاريخ   020/2022 رقم 

 
ً
طبقا املوضوع  في  مقررة  التوزاني  حنان  السيدة  بتعيين  والقا�ضي 

األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام 

واملنافسة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022( ؛

 1443 رجب  من   22 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 
)24 فبراير 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 
لألغيار  أيام   10 أجل  يمنح  والذي   )2021 مارس   8(  1443 شعبان   5

املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛

وحيث إن الفاعلين واملتدخلين في األسواق املعنية لصناعة املنتجات 
الصيدلية لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز الحالية ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقررة  العام  املقرر  تقديم  وبعد 
ملف التبليغ املذكور، وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه، خالل 
اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ 18 من شعبان 1443 

)21 مارس 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 ؛

موضوع اتفاق  كان  الحالية  التركيز  عملية  مشروع  إن  وحيث 
مبرم بين األطراف املعنية بتاريخ 23 يناير 2022، 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 ؛

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

النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛

 «Kelix Bio بتولي شركة  تتعلق  التبليغ  العملية موضوع  إن  وحيث 
 «Pharmaceutical لشركة  املباشرة  غير  الحصرية  املراقبة   Limited»
التصويت  وحقوق  رأسمالها  أسهم  مجموع  اقتناء  عبر   Institute SA»
 ،»ZNZ Pharm 1 Limited« املرتبطة به، وذلك من خالل فرعها شركة
القانون  من   11 املادة  مدلول  حسب  تركيزا  تشكل  فهي  وبالتالي 

رقم 104.12 ؛
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وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطين 

القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 

املعامالت  رقم  سقفي  تجاوز  وهما  الذكر  السالف   104.12 رقم 

اإلجمالي العالمي ملجموع املنشآت واملحددين في املادة الثامنة (8( من 

املرسوم رقم 2.14.652؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

محـدودة  شــركة  وهي   »Kelix Bio Limited»  : املقتنية  الش كة) (-

 ،2020 سنة  تأسست  اإلنجليزي،  للقانون  خاضعـة  الـمسـؤولية 

وتسويق  تطوير  في  متخصصـة  وهي  لندن.  في  الرئي�ضي  ومقرها 

داخل  أسا�ضي  بشكل  وتعمــــل  وتسويقها  الجنيسة  املنتجـات 

مثل  الرئيسية  العالجية  املجاالت  في  وال سيما  الناشئـــة،  األسواق 

الجهاز  وأمراض  السكري  ومرض  املركزة  والعناية  األورام  طب 

 «ZNZ Pharm التنف�ضي. وسيتم إنجاز العملية عبر فرعها شركة

«Limited 1، وهي شركة خاضعة للقانون االنجليزي، تم إحداثها 

لهذا الغرض سنة 2022.

وهي   »Pharmaceutical Institute SA»  : املستهدفة  الش كة) (-

شركة مـساهمة خاضعـة للقـانون املغربي، تم إنشاؤها سنة 1988.  

وتنشط الشركة في مجال تصنيع واستيراد املنتجات الصيـدالنيـة، 

20 منتًجا في مجاالت عالجية مختلفة مثل  حيث تتوفر على أكثر 

واملسالك  الجلدية  واألمراض  النف�ضي  والطب  القلب  أمراض 

البولية والجهاز الهضمي واألورام ؛

وحيث إنه حسب ملف التبليغ وكذا التصريحات املدلى بها خالل 

جلسات االستماع لألطراف املعنية، فإن هذه العملية تندرج في إطار 

وتطورها  مكانتها  لتعزيز   »Kelix Bio Limited« شركة  استراتيجية 

العالم.  في  األسواق  من  العديد  في  الصيدالنية  املنتجات  مجال  في 

مـوضـوع  االقتصادي  الـتـركـيـز  عـمـلـيـة  فإن  املبلغة،  الجهة  وبحسب 

الـتـبـلـيـغ، ستمكن هذه الشركة من توسيع وجودها باملغرب وتسجيل 

هذه  ستمكن  كما   .
ً
محليا وتصنيعها  الجنيسة  األدوية  من  محفظتها 

على  محلي،  مغربي  منتج  إلى  واملعرفة  التكنولوجيا  نقل  من  العملية 

اعتبار أن »Kelix Bio Limited« سيستثمر في التركيبات املحلية للحقن 

املستهدفة  الشركة  قدرات  تحسين  أجل  من  البيولوجية  واملنتجات 

من  العملية  هذه  ستمكن  كما   .»Pharmaceutical Institute SA»

إدخال األدوية الجنيسة املتطورة للمغرب ؛

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

وفرتها  التي  الوثائق  إلى  واستنادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 

املنتوج سوق  بشقيها،  املعنية  األسواق  تحديد  تم  املبلغة،   األطراف 

ألحكام  تطبيقا  وذلك  للعملية،  الجغرافي  واالمتداد  الخدمة  أو 

النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، الوارد

السوق  يعرف  حيث  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  املرسوم  في 
املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع 
الجغرافي، والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير 

مباشرة ؛

تصنيف  نظام  على  تعتمد  العاملية  الصحة  منظمة  إن  وحيث 
قطاع  لتصنيف   »Anatomical Therapeutic Chemical )ATC(«
املنتجات الصيدالنية إلى عدة مجموعات وفقا للعضو أو الجهاز الذي 

تعالجه ووفقا لخصائصها الكيميائية والصيدلية والعالجية ؛

أن  إلى  التحقيق  امللف، خلص  وثائق  بعد االطالع على  إنه  وحيث 
السوق املرجعية املعنية بهذه العملية هي سوق تطوير وإنتاج وتسويق 
األدوية دون الحاجة إلى تقسيم أدق لكون العملية ليس لها تأثير على 

املنافسة في السوق الوطنية ؛

وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي، فإن سوق تطوير وإنتاج 
وخصائص  طبيعة  إلى  بالنظر  وطني  بعد  ذو  يبقى  األدوية  وتسويق 

العرض والطلب في األسواق املعنية ؛

أي  لها  ليس   »»Kelix Bio Limited« املقتنية  الشركة  إن  وحيث 
املرجعية  السوق  نشاط في  لها أي  املغربية وليس  السوق  في  تواجد 
عليها  تتوفر  التي  السوق  حصة  فإن  أعاله، وبالتالي  املحددة  املعنية 
السوق  في   »Pharmaceutical Institute SA« املستهدفة  الشركة 

املرجعية لن تعرف أي تراكم بعد إنجاز العملية املبلغة ؛

وحيث إن التحليل التناف�ضي للعملية موضوع التبليغ أبان على أن 
بنية السوق االقتصادية على املستوى الوطني لن تعرف أي تغيير، ولن 
يكون للعملية أي تأثير على املنافسة في السوق املغربية أو جزء مهم منها 
ولن تساهم في خلق أو تعزيز وضع مهيمن، نظرا لتواجد عدد مهم من 
 «Pharmaceutical املنافسين، كما تتراوح حصص الشركة املستهدفة
«Institute SA في سوق تطوير وإنتاج وتسويق األدوية بين ]05-01[ % 

بالنسبة للسوق الوطنية ؛

وحيث إنه استنادا إلى الوثائق التي وفرتها األطراف املبلغة، ومن 
العملية  أن  تبين  املعنية،  املرجعية  للسوق  التناف�ضي  التحليل  خالل 
لن ينتج عنها أي تقاطع في األنشطة بعد إنجاز العملية موضوع التبليغ 
تأثير عمودي  لها أي  على مستوى السوق الوطنية، وبالتالي لن يكون 
أو أفقي أو تكتلي على املنافسة في السوق الوطنية أو في جزء مهم من 

هذه السوق،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة 
ملجلس املنافسة تحت عدد 021/ ع.ت.إ/2022 بتاريخ 2 رجب 1443 

)4 فبراير 2022(، يستوفي كافة الشروط القانونية.
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املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 
شركة »Kelix Bio Limited« املراقبة الحصرية غير املباشرة لشركة  
«Pharmaceutical Institute SA« عبر اقتناء مجموع  أسهم رأسمالها 

وحقوق التصويت املرتبطة به.

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 18 من شعبان 1443 )21 مارس 2022(،

بحضور السيد أحمد رحو رئيس الجلسة، والسيدة جيهان بنيوسف، 
والسادة أسنينة عبد الغني، وعبد اللطيف املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، 

أعضاًء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

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

ق اض)ملجلس)املن فسة)عدد)ر)22/ق/))2))ص دض)في)28)من)شعب 9)ر299 
 «Inetum Holding ش كة) أتولي) املتعلق) ()(2(( م ضس) ((2(
«EditInfo IT SARL» لش كة) الحص 1ة) اقبة) امل  (Maroc SA» 
وحقوق) االجتم عي) ضبسم له ) حصص) مجموع) اقتن ء) عبر)

التصو1ت)امل تبطة)أه.

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناء على 
فــي  الصـــادر   1.14.116 رقـــم  الشــريف  الظهير  بتنفيذه  الصــادر 

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 صفــر   8 فــي  الصــادر   2.14.652 رقــم  املـرســوم   وعلى 
بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  (فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  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 
18 من شعبان 1443 )21 مارس 2022(، طبقا ملقتضيات املادة 14 من 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

القانوني  النصاب  توفر  من  املنافسة  مجلس  رئيس  تأكد  وبعد 

النظام  من   31 املادة  في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة  ألعضاء 

الداخلي للمجلس ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

بتاريخ   2022  / ع.ت.إ   /  010 عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

2022(، املتعلق بتولي شركة 1443 )17 يناير   14 من جمادى اآلخرة 

 «EditInfo املراقبة الحصرية لشركة »Inetum Holding Maroc SA»

«IT SARL عبر اقتناء مجموع حصص رأسمالها االجتماعي ؛

البوعيا�ضي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 

رقم 010/2022 بتاريخ 16 من جمادى اآلخرة 1443 )19يناير 2022(

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

األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام 

واملنافسة ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

لألغيار  أيام   10 أجل  يمنح  والذي   )2022 فبراير   10(  1443 رجب   8

املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛

 1443 رجـب   8 بتــاريــخ  امللف  وثـائـــق  جميـــع  استكمـــال  وبعــد 

)10 فبراير 2022( ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ 8 رجب 1443 )10 فبراير 2022( ؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية 

خالل  عنه،  املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز 

اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ 18 من شعبان 1443 

)21 مارس 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 عملية التركيز املزمع القيام بها كانت موضوع عقد اقتناء 

موقع بين أطراف العملية بتاريخ 8 ديسمبر2021 اقتنت بموجبه شركة 

«Inetum Holding Maroc SA« مجموع حصص الرأسمال االجتماعي 

وحقوق التصويت املرتبطة به لشركة »EditInfo IT SARL« ؛ 

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

املنصوص عليها في املادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 ؛
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11 تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة  وحيث إن املادة 
أن  كما  لها،  والترخيص  دراستها  بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ 
املادة 12 تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب 
املرسوم  من   )8) الثامنة  املادة  بمقت�ضى  املحدد  السقف  يفوق  أن 
جميع  تنجز  عندما  أو  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  التطبيقي 
املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة  
املعامالت  أو  الشراءات  أو  البيوع  من   )%40) باملائة  أربعين  من  أكثر 
نفس  من  الخدمات  أو  املنتوجات  أو  للسلع  وطنية  سوق  في  األخرى 

النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛

 «Inetum شركة  بتولي  تتعلق  التبليغ  موضوع  العملية  إن  وحيث 
 «EditInfo IT SARL« املراقبة الحصرية لشركة Holding Maroc SA»
التصويت  وحقوق  االجتماعي  رأسمالها  حصص  مجموع  اقتناء  عبر 
من   11 املادة  مدلول  حسب  تركيزا  تشكل  فهي  وبالتالي  به،  املرتبطة 
االقتصادي  التركيز  عمليات  تعرف  والتي   104.12 رقم  القانون 

الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرط 
القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 
املعامالت  رقم  سقف  لتجاوز  وذلك  الذكر  السالف  رقم 104.12 
من   )8) الثامنة  املادة  في  واملحدد  املنشآت  ملجموع  العالمي  اإلجمالي 

املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

سابقا  (املسماة   »Inetum Holding Maroc»  : املقتنية  الجهة)  -
«Holding GFI Informatique Maroc SA«( هي شركة مساهمة 
خاضعة للقانون املغربي مسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء 
البيضاء.  بالدار  االجتماعي  مقرها  ويتواجد   113607 عدد  تحت 
حصريا  مملوك  فرعا   »Inetum Holding Maroc« وتعتبر 
الخدمات  في  املتخصصة   »Inetum SA« الفرنسية  للمجموعة 
املغربية  السوق  في  املقتنية  الشركة  تنشط  الرقمية.  والحلول 

أساسا من خالل فروعها االتية :

• »Inetum Maroc« : هي شركة مساهمة خاضعة للقانون املغربي 
 .50877 البيضاء تحت عدد  بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجلة 
 «Inetum Holding أنشطة الشركة األم »Inetum Maroc« تمثل
«Maroc في السوق الوطنية حيث تقدم مجموعة من الخدمات 

والحلول الرقمية لزبنائها ؛

• »Inetum Business Solutions« : وهي شركة محدودة املسؤولية 
بالسجل  ومسجلة  املغربي  للقانون  خاضعة  وحيد  شريك  ذات 
الشركة  تقدم  عدد142157.  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 
خدمات في مجال االستشارة التي تهم تكنولوجيا املعلومات ونظم 

املعلوميات ؛

• »Inetum Consulting Maroc SA« : هي شركة مساهمة خاضعة 
للقانون املغربي ومسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت 
في  االستشارات  مجال  في  أساسا  الشركة  تنشط   .93435 عدد 
خدمات  وتقدم  للمقاوالت  والتدبيرية  االستراتيجية  امليادين 

لفائدة اإلدارات العمومية والشركات الخاصة ؛

املحدودة   :  »EditInfo IT SARL« شركة   : املستهدفة  الجهة)  -
املسؤولية والخاضعة للقانون املغربي واملسجلة بالسجل التجاري 
 «EditInfo IT SARL« بالدار البيضاء تحت عدد 107375. وتعتبر
في  املتخصصة   »MEDTECH SA« املغربية  للمجموعة  فرعا 
باألساس  املستهدفة  الشركة  وتوزع  املعلوميات،  تكنولوجيات 
لتسيير   »Editeur «SAGE«« املطورة  الشركة  برمجيات  حلول 

املقاوالت لفائدة الشركات الصغرى واملتوسطة ؛

وحيث إنه، حسب ملف التبليغ وكذا تصريحات األطراف املبلغة، 
 «Inetum Holding ن الشركة املقتنية ِ

ّ
فإن عملية التركيز الحالية ستمك

«Maroc من تطوير أعمالها في مجال خدمات تكنولوجيا املعلوميات، 
بما في ذلك إدماج برمجيات تهم نظم التسيير لصالح الشركات العاملة 

في املغرب ؛

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

والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

بهذه  املعنية  املرجعية  األسواق  أن  التحقيق  من  يستفاد  وحيث 
الشركات،  تسيير  برمجيات  وإدماج  تطوير  خدمة  سوق  هي  العملية 
من جهة، وسوق خدمة االستشارة في نظم املعلوميات بغرض دراسة 

اآلثار التكتلية للعملية، من جهة أخرى ؛

لسوقي  جغرافي  كسوق  الوطنية  السوق  تحديد  تم  إنه  وحيث 
وكذا  الشركات  لتسيير  املوجهة  البرمجيات  وإدماج  تطوير  خدمات 
الشركات  أنشطة  لكون  املعلوميات، نظرا  في نظم  خدمة االستشارة 
طبيعة  إلى  كذلك  وبالنظر  الوطنية،  السوق  تهم  ومنافسيها  املعنية 
الطلب داخل هذين السوقين الذي يجب أن يتالءم فيه تقديم الحلول 

والخدمات مع الخصائص املحلية للزبناء ؛

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�ضي للعملية أسفر عن كون 
العملية لن يكون لها أي تأثير أفقي سلبي على املنافسة في السوق الوطنية 
«logiciel de gestion intégrée« برمجيات  وإدماج  تطوير   لخدمة 

 «SAG« بشركة  املتعلقة  تلك  خاصة  الشركات  بتسيير  الخاصة 
واملوزعة من طرف الشركتين املعنيتين معا، وذلك لألسباب التالية :
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 Inetum holding« شركة  أي  املعنية،  الشركات  حصة   : بوال)

 «Inetum Business و   »Inetum Maroc« فرعيها  خالل  من   »Maroc

على  املستهدفــة،   »EditInfo IT« وشـركـــة   Solutions Maroc»

خالل  من   »SAGE« شركة  طرف  من  املحقق  املعامالت  رقم  مستوى 

واملتوسطة الصغرى  الشركات  بتسيير  الخاصة  برمجياتها   حلول 

)SAGE 100( وحلول برمجياتها الخاصة بتسيير الشركات املتوسطة 

بعد   %  ]xxx[ نسبة  تتجاوز  لن   ،)SAGE 1000, SAGE X3) والكبرى 

العملية. مع العلم أن حصة الشركة املطورة »SAGE« في سوق حلول 

الصعيد  على  العمومية  واإلدارات  للشركات  املوجهة  البرمجيات 

الوطني تتراوح بين ]xxx[ % و ]xxx[ %. كما أن سوق تطوير البرمجيات 

في  عاملية  شركات  عدة  وبتواجد  مهمة  بتنافسية  تتميز   »Edition»

لشركة  منافسة  برمجيات  تطوير  في  متخصصة  الوطنية  السوق 

«Oracle« و   »SAP«و  »Cegid« و   »Divalto« شركات  مثل   »SAGE» 

و »Microsoft« ؛

املعامالت  في إجمالي رقم  املعنية مجتمعة  الشركات  : حصة  ث ني )

املحقق من طرف شركة »SAGE« في السوق الوطنية من خالل توزيع 

الصغيرة  الشركات  بتسيير  الخاص   »SAGE 100« فئة  من  برنامجها 

واملتوسطة لن تتجاوز نسبة ]xxx[ % بعد العملية. كما أن هذه السوق 

فإن  املنافسة. ولإلشارة،  املوزعة  الشركات  املئات من  بتواجد  تتميز 

شركة »Inetum« ال تنشط على مستوى توزيع هذا البرنامج من فئة 

«SAGE 100« في السوق الوطنية ؛

املعامالت  في إجمالي رقم  املعنية مجتمعة  الشركات  حصة  (: ث لث )

خالل  من  الوطنية  السوق  في   »SAGE« شركة  طرف  من  املحقق 

املتوسطة  الشركات  بتسيير  الخاص   »SAGE 1000« برنامجها  توزيع 

كون  إلى  باإلضافة  العملية.  بعد   %]xxx[ نسبة  تتجاوز  لن  والكبرى 

هذه السوق تتميز بتواجد العشرات من الشركات املوزعة املنافسة 

اقتناء  أن عملية  دوليتين، كما  تنتميان ملجموعتين  بينها شركتين  من 

هذا البرنامج من طرف الشركات الخاصة واإلدارات العمومية غالبا 

ما تتم عن طريق طلبات عروض. وبالتالي، فإن حظوظ الشركات التي 

ولديها  تنافسية  وأثمنة  عالية  بجودة  مبتكرة  وحلول  خدمات  تقدم 

الشركة  نشاط  نفس  في  املندمجة  البرمجيات  توزيع  مجال  في  خبرة 

املقتنية تظل مهمة ؛

رقم  مجموع  في  املعنية  للشركات  التراكمية  الحصة   : ضابع )

املعامالت املحقق من طرف شركة »SAGE« في السوق من خالل توزيع 

برنامجها »SAGE X3« الخاص بتسيير الشركات املتوسطة و الكبرى 

الصناعية لن تتجاوز نسبة ]xxx[% بعد العملية. وذلك على الرغم من 

أن عدد الشركات املوزعة املتنافسة املتبقية بعد العملية لن يتعدى 

من  النوعية  هذه  في  االستثمار  لحجم  جهة  من  بالنظر  شركات  ست 

البرمجيات، ومن جهة أخرى ملحدودية الطلب، إال أن املنافسة ستظل 

موجودة بعد العملية املرتقبة خاصة مع تواجد شركة رائدة استطاعت 
2021 وكذا  في سنة  السوق اإلجمالية  االستحواذ على نصف حصة 
حضور شركات متوسطة الحجم ذات تنافسية عالية بفضل تقديمها 
الشركات  لحاجيات  تستجيب  واستشارات  وخدمات  مبتكرة  حلول 
املتوسطة والكبرى، إضافة إلى كون عملية اقتناء هذا البرنامج املندمج 
لتسيير الشركات تتم في جزء منها عن طريق طلبات عروض مما يجعل 
تنافسية تستجيب لدفتر  بتقديم عروض  املتنافسة ملزمة  الشركات 

التحمالت من أجل الظفر بطلب العروض ؛

وحيث إن العملية لن يكون لها أي تأثير تكتلي سلبي على املنافسة 
في السوق الوطنية لخدمة االستشارة في نظم املعلوميات نظرا لكون 
الحصة السوقية للشركة املقتنية على مستوى سوق خدمة االستشارة 
 ]5-10[ حدود  في  ضعيفة  تظل  والتدبيري  االستراتيجي  امليدانين  في 
مهمة مثل منافسة  دولية  شركات  تواجد  تعرف  السوق  أن  كما   ،% 

«MC KINSEY« و«BCG« و »VALYANS«، وحصة السوق للشركات 
على  بالخصوص  املعلوميات  نظم  في  االستشارة  يخص  فيما  املعنية 
املستوى الوطني ال تتعدى نسبة ]xxx[ % وهي تتميز بتواجد الشركات 

املنافسة السالفة الذكر. 

وحيث يستفاد مما سبق أن العملية ليس من شأنها تمكين األطراف 
من اللجوء إلى بعض املمارسات مثل البيوع املرتبطة واملقيدة التي من 
وإدماج  تطوير  خدمات  سوق  في  منها  الحد  أو  املنافسة  عرقلة  شأنها 
عملية  عن  ينتج  لن  أنه  كما  الشركات.  لتسيير  املوجهة  البرمجيات 
التركيز االقتصادي أي تأثير عمودي سلبي على املنافسة لكون أطراف 
لسوق  البعدية  أو  القبلية  األسواق  مستوى  على  تنشط  ال  العملية 

خدمة تطوير وإدماج برمجيات تسيير الشركات ؛ 

وإدماج  تطوير  خدمة  سوق  أن  سبق،  مما  يستخلص  إنه  وحيث 
تظل   »SAGE« املطورة  بالشركة  الخاصة  الشركات  تسيير  برمجيات 
تنافسية بالنظر لطبيعة الحلول والبرمجيات املوزعة، كما هو الشأن 
بحضور  وتتميز  عامة  بصفة  املعلوماتية  الحلول  لسوق  بالنسبة 
شركات متوسطة الحجم تقدم حلول مبتكرة لتعزيز حصتها في السوق 
غالبا  الحلول  لهذه  املقتنية  الشركات  كون  إلى  باإلضافة  الوطنية 
فيما  ملتطلباتها  مناسبة  حلول  تقدم  التي  املوزعة  الشركات  تختار  ما 
يخص التسيير وتقدم كذلك خدمات واستشارات تستجيب لتطلعات 
هذه األخيرة وبأسعار تنافسية. كما أن الشركات املطورة مثل شركة 
«SAGE« تظل منفتحة على شراكات أخرى »partenariat« مع موزعين 
جدد إلضفاء تنافسية على مستوى توزيع برمجياتها حتى يتم إرضاء 
الزبناء النهائيين للشركة للحيلولة دون لجوئهم إلى برمجيات شركات 

منافسة أخرى ؛

وحيث إنه، استنادا إلى الوثائق التي وفرتها األطراف املبلغة، ومن 
لن  أنه  يتبين  املعنية،  املرجعية  لألسواق  التناف�ضي  التحليل  خالل 
يترتب عن العملية أي تأثير سلبي على املنافسة في هذه األسواق أو في 

جزء مهم منها،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 
بتاريخ   2022  / ع.ت.إ   /  010 عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
الشروط  يستوفي   )2022 يناير   17(  1443 اآلخرة  جمادى  من   14

القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 
لشركة  الحصرية  املراقبة   »Inetum Holding Maroc SA« شركة 
رأسمالها  حصص  مجموع  اقتناء  طريق  عن   »EditInfo IT SARL»

االجتماعي وحقوق التصويت املرتبطة به.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 
20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا  املنعقدة   املنافسة، 

 1443 شعبــــان  مـــن   18 بتــاريــــخ  املنــافســـة،  بمجلس  املتعلـق 
للجلسة،   

ً
رئيسا رحو  أحمد  السيد  بحضور   ،)2022 مارس   21(

والسيدة جيهان بنيوسف، والسادة عبد الغني أسنينة، عبد اللطيف 
املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

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

ق اض)ملجلس)املن فسة)عدد)9)22/ق/))2))ص دض)في)28)من)شعب 9)ر299 
 «Lear Corporation«(أتولي)ش كة املتعلق) ()(2(( )2))م ضس)
اقبة)الحص 1ة)على)نش ط)بنظمة)ال احة)الداخلية)ملق عد) امل 
(،»Kongsberg Automotive ASA« لش كة) اململوكة) السي ضة)
ونش ط) الخفيفة) امل كب ت) أأسالك) املتعلق) النش ط) أ ستثن ء)

مس ند)ال بس)ومس ند)الذضاعي9.

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناء على 
فـــي  الصـــادر   1.14.116 رقــم  الشــريف  الظهير  بتنفيذه  الصــادر 

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 صفـــر   8 فــي  الصــــادر   2.14.652 رقـــم  املــرســـوم   وعلى 
بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  (فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

 1436 شعبان  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 

18 من شعبان 1443 )21 مارس 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 

من  28 بتاريخ  017/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

شركة بتولي  واملتعلق   ،)2022 يناير   31(  1443 اآلخرة   جمادى 

الراحة  أنظمة  نشاط  على  الحصرية  املراقبة   »Lear Corporation»

 «Kongsberg Automotive الداخلية ملقاعد السيارة اململوكة لشركة

ونشاط  الخفيفة  املركبات  بأسالك  املتعلق  النشاط  باستثناء   ،ASA»

مساند الرأس و مساند الذراعين ؛

البوعيا�ضي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 

 1443 اآلخرة  جمادى  من   29 في  املؤرخ   2022/018 عدد   تحت 

في  مقررا  الصباحي  وائل  السيد  بتعيين  والقا�ضي   )2022 فبراير   2(

املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام  طبقا  املوضوع 

بحرية األسعار واملنافسة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022( ؛

 1443 رجب  من   20 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 

)22 فبراير 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،  اإللكتروني  املوقع  في 

28 من رجب 1443 )2 مارس 2022( والذي يمنح أجل سبعة (7( أيام 

التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

نظام  معدات  بيع  بمجال  املعنية  السوق  في  الفاعلين  إن  وحيث 

الراحة الداخلية ملقاعد السيارات من التدفئة وبمجال تجميع مقاعد 

السيارات، لم يبدوا 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، 

18 من شعبان 1443 )21 مارس 2022( ؛



عدد 7084 -)19 رمضان 1443 )21 أبريل 2022(الجريدة الرسمية   (656

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 أكتوبر   28 بتاريخ  املعنية  األطــراف  بين 

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  القانون رقم  11 و12 من  املادتين  في  املنصوص عليها 

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 ؛

 «Lear شركة  بتولي  تتعلق  التبليغ  موضوع  العملية  إن  وحيث 
«Corporation املراقبة الحصرية على نشاط أنظمة الراحة الداخلية 
 ،»Kongsberg Automotive ASA« لشركة  اململوكة  السيارة  ملقاعد 
مساند  ونشاط  الخفيفة  املركبات  بأسالك  املتعلق  النشاط  باستثناء 

الرأس و مساند الذراعين ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 
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 :

-)الجهة)املقتنية : شركة »Lear Corporation« الخاضعة للقانون 
واألسالك  السيارات  ملقاعد  املوردين  بين  من  تعتبر  األمريكي، 
ويشمل  السيارات.  صناعة  شركات  تزود  حيث  واإللكترونيات، 
والتطوير  التصميم   : السيارات  مقاعد  مستوى  على  نشاطها 
مصنعي  إلى  الكاملة  املقاعد  أنظمة  وتسليم  والتجميع  والهندسة 
جميع  وتصنيع  وهندسة  وتطوير  وتصميم  األصلية  املعدات 
ومواد  املقاعد  أغطية  ذلك  في  بما  للمقاعد،  الرئيسية  املكونات 
ومساند  املقاعد  وآليات  وهياكل  والقماش  الجلد  مثل  التغليف 

الرأس، وتمتلك في السوق املغربية ثالثة فروع وهي :

ذات   »Lear Corporation Meknes S.A.R.L AU« • شركة 

املسؤولية املحدودة الخاضعة للقانون املغربي، تنشط في مجال 

صناعة أسالك السيارات، كما تسّير ستة معامل متخصصة 

في اإللكترونيات واألسالك وتجميع مقاعد السيارات ؛

 «Lear Corporation Engineering Morocco S.A.R.L« شركة •

ذات املسؤولية املحدودة الخاضعة للقانون املغربي، تنشط في 

مجال هندسة النظم اإللكترونية ؛  

 «Lear Corporation Engineering Morocco S.A.R.L« شركة •

ذات املسؤولية املحدودة الخاضعة للقانون املغربي، تنشط في 

مجال هندسة مقاعد السيارات ؛  

-)والنش ط)املستهدف : ويشتمل على أنظمة وسائل الراحة الداخلية 

 «Kongsberg النرويجية  للمجموعة  التابعة  السيارة  ملقاعد 

ودعم  املقاعد  وتهوية  تدفئة  من  يتكون  الذي   Automotive»

أسفل الظهر ومعدات التدليك وتدفئة لوحة التحكم والوحدات 

اإللكترونية اإلضافية ومكونات النظم ؛

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه،  وحيث 

الـتـبـلـيـغ  مـوضـوع  االقتصادي  الـتـركـيـز  عـمـلـيـة  فإن  االستماع،  جلسة 

األسا�ضي نشاطها  وتعزيز  متابعة  من   »Lear Corporation«  ستمكن 

الجودة  عالية  سيارات  مقاعد  وتوفير  وتصنيع  تصميم  مجال  في 

عروض  توسيع  مواصلة  وكذا   ،)OEM) األصلية  املعدات  ملصنعي 

تقديم  خالل  من  للسيارات  املريحة  املقاعد  حلول  لتشمل  منتجاتها 

عروض متنوعة وأفضل لعمالئها، من حيث التكلفة والجودة واألداء.

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 مباشرة 

أو غير مباشرة ؛ وحيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب 

املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي، والتي يكون للعملية 

املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

إلى  التحقيق  خلص  امللف،  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه  وحيث 

نظام  معدات  بيع  سوق  هما:  العملية  بهذه  املعنيين  السوقين  أن 

الراحة الداخلية ملقاعد السيارات من التدفئة وسوق تجميع مقاعد 

السيارات ؛
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وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي للسوقين املعنيين بعملية 

نظام  معدات  بيع  لسوق  بالنسبة  مفتوحا  تركه  يمكن  فإنه  التركيز، 

الراحة الداخلية ملقاعد السيارات من التدفئة لكون الجهة املستهدفة 

أما  الوطني،  السوق  مستوى  على  منتجاتها  مباشرة  بصفة  تسوق  ال 

بالنسبة لسوق تجميع مقاعد السيارات، ونظرا لكون الشركة املقتنية 

تتوفر على فرع لها في التراب الوطني ينشط في هذا املجال فإنه يمكن 

تحديدها على املستوى الوطني ؛

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�ضي للعملية أسفر عن كون 

في السوقين املرجعيين املعنيين لن تعرف أي تراكم  حصص السوق 

بعد إنجاز العملية املبلغة، وبالتالي فإن بنيتهما لن تشهد أي تغيير، ولن 

لكون  املغربية  السوق  في  املنافسة  على  أفقي  تأثير  أي  للعملية  يكون 

أنها لن  بالعملية ينشطان في مجالين مختلفين، كما  الطرفين املعنيين 

تساهم في خلق أو تعزيز مركز مهيمن ؛ 

عموديا  مرتبطين  اعتبارهما  يمكن  املعنيين  السوقين  إن  وحيث 

على اعتبار أن »Lear Corporation« سبق لها وان قامت بعملية اقتناء 

وحيدة ملعدات مقاعد السيارات من التدفئة من وحدة إنتاجية تابعة 

للبائع ب بولندا سنة 2021 ؛ 

تبقى  املقتنية  الشركة  عليها  تتوفر  التي  السوق  حصة  إن  وحيث 

متواضعة وال تمكنها من إغالق األسواق في وجه املتنافسين، كما أن 

على  بدائل  تشكل  أخرى  شركات  منافسة  تعرفان  املعنيين  السوقين 

مهمة،  تفاوضية  قوة  وتتوفرعلى  واملصب،  املنبع  أسواق  مستوى 

وبالتالي فإنه لن يكون للعملية أي تأثير أفقي أو عمودي أو تكتلي مقيد 

للمنافسة في السوقين املعنيين،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة 

28 من جمادى 017/ع.ت.إ/2022 بتاريخ   ملجلس املنافسة تحت عدد 

اآلخرة 1443 )31 يناير 2022(، يستوفي كافة الشروط القانونية. 

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

أنظمة  نشاط  على  الحصرية  املراقبة   »Lear Corporation« شركة 

 Kongsberg« لشركة  اململوكة  السيارة  ملقاعد  الداخلية  الراحة 

املركبات  بأسالك  املتعلق  النشاط  باستثناء   ،»Automotive ASA

الخفيفة ونشاط مساند الرأس و مساند الذراعين.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 
 1443 شعبان  من   18 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  املنافسة، 
 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا   )2022 مارس   21(
رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحضور  وذلك  املنافسة،  بمجلس  املتعلق 
أسنينة، الغني  عبد  والسادة  بنيوسف،  جيهان  والسيدة   الجلسة، 

عبد اللطيف املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء. 

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

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

ق اض)ملجلس)املن فسة)عدد)9)22/ق/))2))ص دض)في)))ضمر 9)ر299 
 «HOYA املشتركة) املنشأة) أإحداث) املتعلق) ()(2(( بأ 21) (9(
ش كة) ِقب2) من) (BOE Microelectronics China Ltd»
 «Beijing BOE Vision وش كة) (»HOYA Corporation«

.Electronic Technology Co., Ltd»

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناء على 
فـــي  الصـــادر   1.14.116 رقــم  الشـريف  الظهير  بتنفيـذه  الصـــادر 

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   )2014 (فاتح ديسمبر 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  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 
من   14 املادة  ملقتضيات  طبقا   ،)2022 أبريل   4(  1443 رمضان   2

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  طلب  وعلى 
بتاريخ 33/ع.ت.إ/2022،  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة   األمانة 

املتعلق بإحداث املنشأة املشتركة   ،)2022 1443 )9 مارس  6 شعبان 
شركة قبل  من   »HOYA BOE Microelectronics China Ltd» 

 «Beijing BOE Vision Electronic وشركة   »HOYA Corporation»
«Technology Co., Ltd ؛
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 وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة السيد خــالد البوعـيا�ضي 

السيدة  بتعيين  والقا�ضي   2022 مارس   11 بتاريخ   2022/033 رقم 

جيهان بنيس مقــررة في املوضوع، ِطبقا ألحكام املــادة 27 من القانون 

رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ 20 من شعبان 1443 )23 مارس 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حــول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحــدى 

22 من شعبان 1443 )25 مارس 2022(، والذي يمنح أجل (10( أيام 

لألغيار املعنيين قصــد إبداء مالحظاتهم حــول مشروع عملية التركيز 

أعاله ؛

1443 شعبان  من   29 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال   وبعد 

(فاتح أبريل 2022( ؛

وبيع  بإنتاج  املعنية  األسواق  في  واملتدخلين  الفاعلين  إن  وحيث 

أقنعة ضوئية لشاشات العرض املسطحة، لم يبدوا أية مالحظة حول 

عملية التركيز هذه ؛

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 2 رمضان 1443 )4 أبريل 2022( ؛

املذكور   104.12 رقم  القانون  من   13 املـادة  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 

اتفاقا مبدئيا أبرمت  تكون قد  امللف، وال سيما حينما   يسمح دراسة 

أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز هذه كان موضــوع عقد تم إبرامه 

يجعلها  مما   ،2021 أكتوبر   22 تاريــخ  في  املعنية،  األطــراف  ِقبل  من 

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 و 12 من القانون رقم 104.12 املشار 

إليه أعاله ؛

التي تنجز من خاللها عمليات  11 تحدد الحاالت  املادة  وحيث إن 

التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها 

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

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

جميع  تنجز  عندما  أو  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  املرسوم 

املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة 

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

القابلة  أو  النوع  نفس  من  الخدمات  أو  املنتوجات  أو  للسلع  وطنية 

لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛

أن  على  ينص  املعنية  األطــراف  قبل  من  املبرم  العقـد  إن  وحيث 

للمراقبة  ستخضع  العملية  هذه  بموجب  إحداثها  سيتم  التي  املنشأة 

 «Beijing و   »HOYA Corporation« َستين  ّسِ
َ

ــؤ
ُ
امل ِقبل  من  املشتركة 

«BOE Vision Electronic Technology Co., Ltd ؛

وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة 11 من 

األخيرة  هذه  تقوم  عندما  أعاله،  إليه  املشار   104.12 رقم  القانون 

بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل، مما يستوجب توفر 

للمراقبة  خاضعة  املشتركة  املنشأة  تكون  أن  أوال،   : شروط  ثالثة 

املشتركة من طرف كل مساهميها ؛ ثانيا، أن تعمل بطريقة مستدامة ؛ 

ثالثا، أن تؤدي جميع وظائف كيان اقتصادي مستقل ؛

وحيث إن املنشأة املشتركة ستخضع للمراقبة املشتركة ملساهميها، 

وبالتالي فإن الشرط األول السالف الذكر قد تم استيفاؤه ؛

وحيث إنه يستفاد من ملف التبليغ أن املنشأة املشتركة التي سيتم 

الثاني  الشرط  فإن  وبذلك  السوق،  في  دائم  بشكل  ستعمل  إحداثها 

املتعلق باشتغال املنشأة املحدثة على املدى البعيد مستوف أيضا ؛

وحيث إن مجلس املنافسة يعتمد في تحديد وظائف كيان اقتصادي 

مستقل على ثالثة معايير مجتمعة: أوال، أن تتوفر املنشأة على املوارد 

األم ؛  الشركات  عن  باستقاللية  الشتغالها  الالزمة  والبشرية  املالية 

 ثانيا، أال يقتصر إحداث هذه املنشأة على إنجاز مشروع واحد ومحدد ؛

ثالثا، أن تكون املنشأة املشتركة غير تابعة كليا للشركات األم من حيث 

التموين والتسويق ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 

القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 

رقم 104.12 السالف الذكر واملتمثل في تجاوز سقف رقم املعامالت 

املرسوم من   8 املادة  في  واملحدد  املنشآت  ملجموع  العالمي   اإلجمالي 

رقم 2.14.653 املذكور أعاله ؛ 

وحيث إنه بعد االطالع على وثائق ملف التبليغ واعتمادا على نتائج 

التبليغ  موضوع  االقتصادي  التركيز  عملية  فإن  التحقيق،  مسطرة 

تستوفي الشروط املتطلبة ملمارسة الكيان االقتصادي املستقل بشكل 

دائم ؛
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وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز، هي :

• شركة »HOYA Corporation« وهي شركة مساهمة يتواجد مقرها 
وتكنولوجيا  الطبية  الرعاية  مجالي  في  الشركة  وتنشط  باليابان، 

املعلومات ؛

،»Beijing BOE Vision Electronic Technology Co., Ltd« شركة • 
وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يتواجد مقرها في الصين تابعة 
للشركة الصينية »BOE Technology Group Co., Ltd« وتنشط 
 ،»Beijing BOE Vision Electronic Technology Co., Ltd« شركة
في مجال إنتاج شاشات الكريستال السائل وأجهزة التلفزيون ذات 
التكنولوجيا،  ونقل  التكنولوجيا  وتطوير  السائل،  الكريستال 
واالستشارات التكنولوجية والخدمات التقنية املتعلقة بشاشات 
TFT-LCD، وأجهزة التلفاز وغيرها من املنتجات واألنظمة الطرفية 

«systèmes terminaux« ؛

َستين  ّسِ
َ

ــؤ
ُ
• املنشأة املشتركة التي سيتم إحداثها من ِقبل الشركتين امل

والتي ستخضع ملراقبتــهما املشتركة، ستنشط في مجال إنتاج وبيع 
أقنعة ضوئية لشاشات العرض املسطحة وتقديم خدمات ما بعد 

البيع ذات الصلة وإجراء أنشطة البحث والتطوير ذات الصلة.

 وحيث إنه، حسب ملف التبليغ والتصريحات املدلى بها خالل جلسة
االستماع، فإن عـمـلـيـة الـتـركـيـز االقتصادي مـوضـوع الـتـبـلـيـغ ستمكن 
واملعرفة  التقنية  والقدرات  التجارية  الخبرة  من  املشتركة  املنشأة 
 «Beijing BOE وشركة   »HOYA Corporation« لشركة  املتراكمة 
معينة  جوانب  لتحسين   Vision Electronic Technology Co.، Ltd«
مستوى  على  مكتسبات  تحقيق  وكذا  الضوئية،  األقنعة  إنتاج  من 

الفعالية اإلنتاجية ؛

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

مباشرة ؛

نتائج  على  واعتمادا  امللف  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه  وحيث 
سوق   )1) هي  العملية  بهذه  املعنية  األسواق  فإن  التحقيق  مسطرة 
 la fabrication إنتاج وبيع أقنعة ضوئية لشاشات العرض املسطحة 
de masques photographiques و (2( سوق املدخالت املتعلقة بإنتاج 
 création d’ébauches األقنعة الضوئية لشاشات العرض املسطحة 
املس  العرض  شاشات  سوق  و(3(   de masques photographiques
)les écrans plats( ، إال انه و بالنظر إلى كون العملية لن يكون لها تأثير 
على املنافسة في السوق الوطنية، يمكن أن يبقى تحديد هذه السوق 

مفتوحا دون حاجة العتماد تقسيم أدق ؛

األسواق  فإن  الطلب،  وخصائص  طبيعة  إلى  بالنظر  إنه  وحيث 

أن  اعتبار  على  عالمي،  بعد  ذات  هي  بالعملية  املعنية  الجغرافية 

على  تموينية  سياسات  تعتمد  داخلها  والناشطة  املصنعة  الشركات 

نطاق عالمي ؛

وحيث إنه حسب تصريحات األطراف املعنية، فإن أنشطة املنشأة 

ستوجه  املؤسستين  الشركتين  ِقبل  من  إحداثها  سيتم  التي  املشتركة 

باألساس إلى السوق الصينية ؛

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

السوق الوطنية لن تتأثر بعملية التركيز هذه بالنظر إلى كون املنشأة 

املشتركة التي سيتم إحداثها، لن تقوم بتسويق منتجاتها داخل السوق 

املغربية لعدم وجود أي صناعة محلية متعلق بهذه املنتجات أو طلب 

مباشر بخصوصها ؛

وحيث إن الشركة »HOYA Corporation« غير متواجدة في السوق 

وينحصر  تحديدها،  تم  كما  املعنية  األسواق  مستوى  على  املغربية 

وهو  الطبية،  واملناظير  بالنظارات  الخاصة  العدسات  بيع  في  نشاطها 

نشاط غير ذي صلة بنشاط املنشأة املشتركة ؛ 

غير   »BOE Technology Group Co., Ltd« شركة  إن   
ُ

وحيث

تم  كما  املعنية  األسواق  مستوى  على  املغربية  السوق  في  متواجدة 

تحديدها وينحصر نشاطها في السوق املغربي في بيع أجهزة التلفاز ؛

عن  أسفر  للعملية  والتناف�ضي  االقتصادي  التحليل  إن  وحيث 

كون األسواق املعنية تعرف تعددا للفاعلين ولن تتأثر بعملية التركيز 

لن  مستواها  على  العملية  األطراف  أنشطة  تقاطع  ألن  نظرا  الحالية 

يكون له تأثير ملموس على املنافسة، لكون الحصة السوقية التراكمية 

لشاشات  ضوئية  أقنعة  وبيع  إنتاج  سوق  مستوى  على  لألطراف 

خلق في  تساهم  ولن   ،)%25-%20) بين  تتراوح  املسطحة   العرض 

أو تعزيز مركز مهيمن ؛

التي  واملعطيات  للوثائق  واستنادا  سبق  مما  انطالقا  إنه  وحيث 

التركيز االقتصادي الحالية  وفرتها األطراف املبلغة، يتبين أن عملية 

العاملية السوق  في  للمنافسة  مقيد  عمودي  تأثير  أي  لها  يكون   لن 

أو في جزء مهم منها نظرا لعدم توفر أطراف العملية على قوة سوقية 

تمكنهم من غلق أسواق املنبع أو املصب أمام الزبناء و املتنافسين،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 أن ملف تبليغ عملية التركيز املسجلة لدى األمانة العامة ملجلس 

1443 شعبــان   6 بتاريــخ  33/ع.ت.إ/2022،  عـدد  تحت   املنافســة 

)9 مارس 2022( يستوفي كافة الشروط القانونية.
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املادة الثانية

املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

 «HOYA BOE Microelectronics China املشتركة  املنشأة  بإحداث 

 «Beijing BOE وشركة »HOYA Corporation« من ِقبل شركة Ltd»

.Vision Electronic Technology Co., Ltd»

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

 1443 رمضان   2 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  املنافسة، 

 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا   ،)2022 أبريل   4(

رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحضور  ذلك  و  املنافسة،  بمجلس  املتعلق 

الجلسة، والسادة : عبد الغني أسنينة، وعبد اللطيف املقدم، وحسن 

أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

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

 ق اض)ملجلس)املن فسة)عدد)2ر22/ق/))2))ص دض)في)))ضمر 9)ر299

«Granite France Bidco«(9)بأ 21)))2)()املتعلق)أتولي)ش كة( 

 «Bain ش كة) لد9) من) مسيرة) استثم ض) لصن ديق) الت بعة)

ش كة على) الحص 1ة) امل اقبة) (Capital Investors, LLC» 

.«Inetum S.A«

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناء على 

فـــي  الصـــادر   1.14.116 رقــم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصــادر 

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 صفــر   8 فـــي  الصـــادر   2.14.652 رقــم  املرســوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  (فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  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 

من   14 املادة  ملقتضيات  طبقا   ،)2022 أبريل   4(  1443 رمضان   2

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

القانوني  النصاب  توفر  من  املنافسة  مجلس  رئيس  تأكد  وبعد 

النظام  من   31 املادة  في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة  ألعضاء 

الداخلي للمجلس ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  طلب  وعلى 

بتاريخ  2022 027/ع.ت.إ/  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

 «Granite 12 من رجب 1443 )14 فبراير 2022(، املتعلق بتولي شركة

شركة لدن  من  ومسيرة  استثمار  لصناديق  التابعة   France Bidco» 

 «Inetum املراقبة الحصرية ملجموعة »Bain Capital Investors, LLC»

االجتماعي  الرأسمال  أسهم  من   %  99,83 نسبة  اقتناء  عبر   S.A»

وحقوق التصويت املرتبطة بها ؛

البوعيا�ضي السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر   وعلى قرار 

 )2022 فبراير   17(  1443 رجب  من   15 بتاريخ   2022/027 رقم 

 
ً
طبقا املوضوع  في  مقررة  اإلدري�ضي  كوثر  السيدة  بتعيين  والقا�ضي 

األسعار   بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام 

واملنافسة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ 29 من رجب 1443 )3 مارس 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

لألغيار  أيام   10 أجل  يمنح  والذي   )2022 مارس   5(  1443 شعبان   2

املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز  أعاله ؛

تكنلوجيا  خدمات  سوق  في  واملتدخلين  الفاعلين  إن  وحيث 

املعلومات لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز  موضوع التبليغ ؛

1443 شعبان  من   11 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال   وبعد 

)14 مارس 2022( ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقرر  العام  املقرر  تقديم  وبعد 

املنبثقة عنه،  وللتوصيات  للخالصات  املذكورة، وكذا  التركيز  عملية 

 خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ 2 رمضان 1443

)4 أبريل 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 ؛
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وعد  توقيع  موضوع  كانت  املبلغة  التركيز  عملية  إن  وحيث 

اقتناء  بمشروع  املتعلق   2021 يناير   19 بتاريخ  مبرم  بالشراء  أحادي 

 «Granite France Bidco« شركة  لدن  من   »Inetum S.A« شركة 

 «Bain Capital شركة  طرف  من  مسيرة  استثمار  لصناديق  التابعة 

«Investors, LLC حيث تتعهد شركة »Granite France Bidco« باقتناء 

نسبة 99.83 % من أسهم شركة »Inetum S.A« 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 ؛

11 تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة  وحيث إن املادة 

أن  كما  لها،  والترخيص  دراستها  بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ 

املادة 12 تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب 

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

جميع  تنجز  عندما  أو  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  التطبيقي 

املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة 

املعامالت  أو  الشراءات  أو  البيوع  من   )%40) باملائة  أربعين  من  أكثر 

نفس  من  الخدمات  أو  املنتوجات  أو  للسلع  وطنية  سوق  في  األخرى 

النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛

 «Granite بتولي شركة  تتعلق  التبليغ  العملية موضوع  إن  وحيث 

شركة   لدن  من  مسيرة  استثمارية  لصناديق  التابعة   France Bidco»

 «Inetum املراقبة الحصرية ملجموعة «Bain Capital Investors, LLC»

«S.A عبر اقتناء نسبة 99,83 % من أسهم الرأسمال االجتماعي وحقوق 

التصويت املرتبطة بها، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول املادة 

11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف عمليات التركيز االقتصادي 

الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛

أحد  الستيفائها  التبليغ،  إللزامية  تخضع  العملية  هذه  إن  وحيث 

القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط 

رقم 104.12 السالف الذكر وهو لتجاوز سقف رقم املعامالت اإلجمالي 

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

رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

شركة  وهي   :  »Granite France Bidco« شركة  املقتنية  الشركة   -

 «Bain Capital شركة  لدن  من  مسيرة  استثمار  لصناديق  تابعة 

: تكنولوجيا  في مجاالت متعددة، أهمها  «Investors, LLC تنشط 

واملستهلكين  التجزئة  ومنتجات  الصحية  والرعاية  املعلومات 

واالتصاالت والخدمات املالية والصناعية / التصنيعية ؛

مساهمة  شركة  وهي   :  »Inetum S.A« شركة  املستهدفة  الشركة   -
رقم  التجاري  السجل  في  ومسجلة  الفرن�ضي  للقانون  خاضعة 
في مجال خدمات تكنولوجيا املعلومات،  385 365 713 وتنشط 
حيث تقدم خدمات وحلول رقمية لعمالئها النشطين في مختلف 

القطاعات.

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

والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

وحيث يستفاد من عناصر امللف أن األسواق املعنية بهذه العملية 
هي سوق خدمات تقنية املعلومات دون الحاجة إلى تقسيم أدق بالنظر 
لكون العملية لن يكون لها أي تأثير على املنافسة في السوق الوطنية ؛

وطني، بعد  ذا  يبقى  املعنية  للسوق  الجغرافي  التحديد  إن   وحيث 
إال أن تحديد السوق يمكن أن يبقى مفتوحا لكون استنتاجات التحليل 

 كان التعريف املعتمد ؛
ً
التناف�ضي ستظل دون تغيير أيا

وحيث إن التحليل التناف�ضي للعملية أبان على أن الشركة املقتنية 
ال تنشط في أي سوق من األسواق املعنية ذات الصلة بعمل الشركة 
املستهدفة ولم تحقق أي رقم معامالت في املغرب وبالتالي ليس هناك 

أي تراكم لحصص السوق ؛

مهما  تنافسا  تشهد  هذه  التركيز  بعملية  املعنية  األسواق  إن  وحيث 
من خالل تواجد العديد من الشركات واملجموعات التي تنشط داخله ؛

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�ضي للعملية أسفر عن كون 
على  سلبي  تكتلي  أو  أفقي  أو  عمودي  تأثير  أي  لها  يكون  لن  العملية 

املنافسة في األسواق املعنية.

قرر ما يلي :

املادة األولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز  االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة 
 ملجلس املنافسة تحت عدد 027 /ع.ت.إ/ 2022 بتاريخ 12 من رجب 1443

) 14 فبراير 2022( يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 
شركة »Granite France Bidco« التابعة لصناديق استثمار مسيرة من 
على  الحصرية  املراقبة   »Bain Capital Investors, LLC« شركة  لدن 
الرأسمال  99,83 % من أسهم  اقتناء نسبة  مجموعة »Inetum« عبر 

االجتماعي وحقوق التصويت املرتبطة بها.
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ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

 1443 رمضـــان   2 بتاريــخ  املنعقـد  اجتمـاعهــا  خـــالل  املنـافســـة، 

 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا   ،)2022 أبريل   4(

رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحضور  ذلك  و  املنافسة،  بمجلس  املتعلق 

الجلسة، والسادة : عبد الغني أسنينة، وعبد اللطيف املقدم، وحسن 

أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

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

 ق اض)ملجلس)املن فسة)عدد)2ر22/ق/))2))ص دض)في)))ضمر 9)ر299
)9)بأ 21)))2)()املتعلق)أتولي)ش كة)»WeAre SAS»)امل اقبة)
وحقوق) ضبسم ل) بسهم) من) (% (62 نسبة) اقتن ء) عبر) املشتركة)

.«Thales رD Maroc SAS«(التصو1ت)اململوكة)لش كة

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناء على 

فـــي  الصــادر   1.14.116 رقــم  الشـــريف  الظهير  بتنفيذه  الصــادر 

2 رمضان 1435 ) 30 يونيو 2014( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 الصـــادر فــي 2 رمضــان 1435

)30 يونيو 2014( ؛

1436 صفـــر   8 فـــي  الصـــادر   2.14.652 رقـــم  املـرســـوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  (فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  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 
من   14 املادة  ملقتضيات  طبقا   ،)2022 أبريل   4(  1443 رمضان   3

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 
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد 24/ع.ت.إ/2022، بتاريخ 8 رجب 1443 
املراقبة   »WeAre SAS« شركة  بتولي  واملتعلق   ،)2022 فبراير    10(
التصويت  وحقوق  رأسمال  أسهم  من   %  60 نسبة  اقتناء  عبر  املشتركة 

لشركة »Thales 3D Maroc SAS« ؛

البوعيا�ضي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 

تحت عدد 2022/024 بتاريخ 15 من رجب 1443 )17 فبراير 2022(، 

 
ً
طبقا املوضوع  في  مقررا  إضصالح  أنيس  السيد  بتعيين  والقا�ضي 

األسعار   بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام 

واملنافسة ؛

امللف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

بتاريخ 23 من رجب 1443 )24 فبراير 2022( ؛

1443 شعبان  من   12 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال   وبعد 

)15 مارس 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

22 من شعبان 1443 )25 مارس 2022(، والذي يمنح أجل (10( أيام 

التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

وحيث إن الفاعلين واملتدخلين في سوق تصنيع األجزاء واملعدات 

مالحظة  أية  يبدوا  لم  األبعاد  ثالثية  تقنية  على  اعتمادا  امليكانيكية 

حول عملية التركيز هذه ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقرر  العام  املقرر  تقديم  وبعد 

وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  االقتصادي  التركيز   عملية 

بتاريخ  املنعقد  للمجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  خالل  عنه،  املنبثقة 

2 رمضان 1443 )4 أبريل 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 عقد اقتناء 

مبرم بين األطــراف املعنية بتاريخ 6 ديسمبر 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  القانون رقم  11 و12 من  املادتين  في  املنصوص عليها 

إليه أعاله ؛
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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 ؛

 «WeAre وحيث إن العـمـلـيـة مـوضـوع الـتـبـلـيـغ تـتـعـلـق بتولي شركة
رأسمال  أسهم  من   %  60 نسبة  اقتناء  عبر  املشتركة  املراقبة   SAS»
وبالتالي فهي   ،»Thales 3D Maroc SAS« التصويت لشركة وحقوق 

تشكل تركيزا حسب مدلول املادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛

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

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

املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

شركة  وهي   »WeAre SAS« مباشرة  بصفة  املقتنية  الشركة   •
مجال  في  تنشط  الفرن�ضي،  للقانون  خاضعة  مبسطة  مساهمة 
الصغيرة  األبعاد  ذات  امليكانيكية  األجزاء  وتسويق  تصنيع 
املعقدة  الفرعية  التركيبات  مستوى  على  تنشط  كما  واملتوسطة 
 )fabrication de pièces mécaniques de petites et الصغيرة 
 moyennes dimensions ainsi que de petits sous-ensembles

)complexes ؛

• الشركة املستهدفة »Thales 3D Maroc SAS« وهي شركة مساهمة 
التجارية  باملحكمة  مسجلة  املغربي  للقانون  خاضعة  مبسطة 
2016 سنة  إنشاؤها  تم   ،341423 عدد  تحت  البيضاء   بالدار 

تنشط في تصنيع األجزاء واملعدات امليكانيكية اعتمادا على تقنية 
ثالثية األبعاد. وهي شركة فرعية مملوكة بنسبة 100% من طرف 
تنشط  والتي  الفرن�ضي  للقانون  الخاضعة   »Thales« مجموعة 
والطيران،  الرقمي،  واألمن  واألمن،  كالدفاع  متعددة  قطاعات  في 

والصناعة الفضائية وكذا النقل البري.

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه،  وحيث 
جلسة االستماع، فإن عـمـلـيـة الـتـركـيـز االقتصادي مـوضـوع الـتـبـلـيـغ، 
«Thales«و  »WeAre« مجموعتي  بين  تعاون  إقامة  إطار  في   تندرج 

األجزاء  إنتاج  في  املتبادلة  خبراتهما  من  االستفادة  لهما  سيتيح  مما 
األبعاد، ثالثية  التكنولوجيا  على  القائمة  امليكانيكية   واملعدات 

السوق  في  املعنية  األطراف  مكانة  تعزيز  من  العملية  ستمكن  كما 
الدولية ؛

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 

: سوق املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا 

ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، 

يعرف  حيث  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  باملرسوم  امللحق  و 

املنتوجات نوع  حسب  املحدد  املناسب  السوق  بكونه  املعني   السوق 

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

أو غير مباشرة ؛

إلى  التحقيق  خلص  امللف،  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه  وحيث 

امليكانيكية  األجزاء  إنتاج  سوق  هي  العملية  بهذه  املعنية  السوق  أن 

املعدنية اعتمادا على تكنولوجيا ثالثية األبعاد ؛

السوق، داخل  الطلب  وخصائص  طبيعة  إلى  بالنظر  إنه   وحيث 

على  عالمي،  بعد  ذات  هي  بالعملية  املعنية  الجغرافية  السوق  فإن 

تعتمد  الطيران  قطاع  في  والناشطة  املصنعة  الشركات  أن  اعتبار 

سياسة تموينية على نطاق عالمي ؛

عن  أسفر  للعملية  والتناف�ضي  االقتصادي  التحليل  إن  وحيث 

بعملية  تتأثر   ولن  للفاعلين  تعددا  تعرف  املرجعية  السوق  كون 

على  العملية  األطراف  أنشطة  تقاطع  ألن  نظرا  الحالية  التركيز  

الحصة  لكون  ملموس،  تأثير  له  يكون  لن  املعنية  مستوى السوق 

األجزاء  إنتاج  مستوى سوق  على  التراكمية لألطراف  السوقية 

امليكانيكية املعدنية اعتمادا على تكنولوجيا ثالثية األبعاد تبقى ضئيلة 

وتتراوح بين ]0-5[ %، ولن تساهم في خلق أو تعزيز مركز مهيمن ؛

التي  واملعطيات  للوثائق  واستنادا  سبق  مما  انطالقا  إنه  وحيث 

التركيز االقتصادي الحالية  وفرتها األطراف املبلغة، يتبين أن عملية 

لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على املنافسة في السوق 

العاملية أو في جزء مهم منها. 

قرر ما يلي :

املادة األولى

العامـــة  األمانـــة  لــدى  املسجلــة  التركيز  عمليــة  تبليغ  ملف  أن 

 1443 رجب   8 بتاريخ  24/ع.ت.إ/2022،  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس 

)10 فبراير 2022(، يستوفي كافة الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

60 % من  نسبة  اقتناء  عبر  املشتركة  املراقبة   »WeAre SAS« شركة 

أسهم رأسمال وحقوق التصويت لشركة »Thales 3D Maroc SAS« ؛
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ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار   هذا  بشأن  التداول  تم 
 1443 رمضان   2 بتاريـــخ  املنعقد  اجتمــاعهـــا  خـــالل  املنــافســـة، 
 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا   ،)2022 أبريل   4(
رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحضور  وذلك  املنافسة،  بمجلس  املتعلق 
الجلسة، والسادة : عبد الغني أسنينة، وعبد اللطيف املقدم، وحسن 

أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

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

 ق اض)ملجلس)املن فسة)عدد))ر22/ق/))2))ص دض)في)))ضمر 9)ر299 

 «Flutter Entertainment(9)بأ 21)))2)()املتعلق)أتولي)ش كة(

.«Sisal S.p.A«(اقبة)الحص 1ة)لش كة »plc)امل 

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناء على 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 الصادر في 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 صفــر   8 فـــي  الصــادر   2.14.652 رقــم  املـرســـوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  (فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  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 

2 رمضان 1443 )4 أبريل 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  025/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

 «Flutter شركة  بتولي  املتعلق   ،)2022 فبراير   10(  1443 رجب   8

«Entertainment plc املراقبة الحصرية لشركة »Sisal S.p.A« ؛

البوعيا�ضي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 
تحت عدد 2022/025 املؤرخ في 16 من رجب 1443 )17 فبراير 2022( 
والقا�ضي بتعيين السيد طارق اعالتن مقررا في املوضوع طبقا ألحكام 
املادة 27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

 1443 شعبان  من   25 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 
)28 مارس 2022( ؛ 

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
التبليغ بتاريخ فاتح شعبان1443 )4 مارس 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
بتاريخ  الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،  اإللكتروني  املوقع  في 
أيام (10(  2022( والذي يمنح أجل عشرة  1443 )5 مارس  2 شعبان 
التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

اليناصيب  ألعاب  بمجال  املعنية  السوق  في  الفاعلين  إن  وحيث 
والرهان، لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز هذه ؛

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، 

2 رمضان 1443 )4 أبريل 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   2022 ديسمبر   23 بتاريخ  املعنية  األطــراف  بين 

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 ؛

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 ؛
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 «Flutter وحيث إن العـمـلـيـة مـوضـوع الـتـبـلـيـغ تـتـعـلـق بتولي شركة
«Entertainment plc املراقبة الحصرية لشركة »Sisal S.p.A« ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها لشرط 
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 هما على التوالي :

-)الط ف)املقتني : شركة »Flutter Entertainment plc« وهي شركة 
مساهمة خاضعة للقانون اإليرلندي، مدرجة في بورصة لندن وفي 
 ،Flutter ملجموعة  تابعة  قابضة  شركة  وهي   Euronext Dublin
والترفيه  واأللعاب  الرياضية  املراهنات  قطاع  في  الدولي  الفاعل 
العاملية  التجارية  العالمات  من  سلسلة  املذكورة  الشركة  وتمتلك 

لأللعاب ؛

مساهمة  شركة  وهي   »Sisal S.P.A« شركة   : املستهدفة  الجهة) (-
واأللعاب  الرهان  في  مختصة  وهي  اإليطالي،  للقانون  خاضعة 
سيما  ال  واملغرب،  وتركيا  اسبانيا  في  كذلك  وتنشط  واليناصيب، 
Sisal Loterie Maroc SARL، اململوكة بنسبة  عبر فرعها املغربي 

100 % من قبل شركة Sisal S.P.A ؛

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه،  وحيث 
الـتـبـلـيـغ  مـوضـوع  االقتصادي  الـتـركـيـز  عـمـلـيـة  فإن  االستماع،  جلسة 
نشاطها  توسيع  من   »Flutter Entertainment plc« شركة  ستمكن 
وتنويع  زيادة  اإليرلندية  املجموعة  تعتزم  كما  القاري،  املستوى  على 
في إيطاليا وباقي  منتجاتها ووجودها الجغرافي قصد مضاعفة عمالئها 

دول العالم، من أجل الرفع من حصص مبيعاتها ؛

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 
: سوق املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا 
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 مباشرة 
أو غير مباشرة ؛ وحيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب 
املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي، والتي يكون للعملية 

املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

إلى  التحقيق  خلص  امللف،  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه  وحيث 
الوطنية  اليناصيب  ألعاب  سوق  العملية هو  بهذه  املعنية  السوق  أن 
الشركة  بين  املبرم  االمتياز  عقد  بموجب  وذلك   Loterie Nationale
Sisal S.P.A بعد فوز هذه األخيرة  الوطنية لتسير اليناصيب وشركة 
ألعاب  على  واملقتصرة  الوطنية  اليانصيب  استغالل  عروض  بطلب 

اليناصيب،

بعملية  املعنية  للسوق  الجغرافي  التحديد  ناحية  من  إنه  وحيث 

العملية  طرفا  فأن  السوق  خصائص  إلى  وبالنظر  فإنها  التركيز، 

عبر  املغربي  التراب  أنحاء  جميع  في  منتجاتهم  يسوقون  ومنافسيهما 

نقاط البيع ويتم التنافس فيما بينهم على املستوى الوطني. وبالتالي فإن 

السوق الجغرافية املعنية بالعملية هي ذات بعد وطني ؛

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�ضي للعملية أسفر عن كون 

الطرف  لكون  نظرا  الحالية  التركيز  بعملية  تتأثرا  لن  املعنية  السوق 

الوطنية،  السوق  أي  املعنية  الجغرافية  بالسوق  يتواجد  ال  املقتني 

وإنما ينشط فقط خارج التراب الوطني. ونتيجة لذلك، فإن حصص 

العملية  إنجاز  بعد  تراكم  أي  تعرف  لن  املعنية  السوق  في  السوق 

املبلغة، وبالتالي فإن بنية السوق االقتصادية على املستوى الوطني لن 

تشهد أي تغيير، ولن يكون للعملية أي تأثير على املنافسة، كما أنها لن 

أطراف  أنشطة  تقاطع  لعدم  تعزيز مركز مهيمن؛  أو  في خلق  تساهم 

العملية على مستوى هذه السوق الجغرافية؛ 

لن  الحالي  التبليغ  موضوع  االقتصادي  التركيز  عملية  إن  وحيث 

السوق  في  املنافسة  تكتلي على  أو  أفقي  أو  تأثير عمودي  أي  لها  يكون 

املعنية، 

قرر ما يلي :

املادة األولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة 

1443 8 رجب  بتاريخ  025/ع.ت.إ/2022  املنافسة تحت عدد   ملجلس 

)10 فبراير 2022(، يستوفي كافة الشروط القانونية. 

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

لشركة الحصرية  املراقبة   »Flutter Entertainment plc«  شركة 

.«Sisal S.p.A»

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

1443 رمضــان   2 بتـــاريــخ  املنعقد  اجتمـاعهـــا  خــــالل   املنـافســـة، 

 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا   ،)2022 أبريل   4(

رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحضور  ذلك  و  املنافسة،  بمجلس  املتعلق 

الجلسة، والسادة عبد الغني أسنينة، وعبد اللطيف املقدم، وحسن 

أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

     عبد الغني أسنينة.          عبد اللطيف املقدم.     حسن أبو عبد املجيد.
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 28.(2 ضقم) املواصالت) لتقني9) الوطنية) للوك لة) الع م) للمدي ) ق اض)

 ((2(2 ديسمبر) )2ر) ر299  األولى) جم دى) من) ((5 في) ص دض)

 299( اآلخ ) ضبيع) (22 في) الص دض) (29.(2 ضقم) الق اض) أتعدي2)

البيني) ال بط) ضواج) إنه ء) تع ض1ف) أتحديد) ()(2(2 نوفمبر) ((6(

ووان ) تيليكوم) وميدي) املغ ب) اتص الت) املتعهدين) بشبك ت)

كوضبوض1ت.

املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت،

املواصالت لتقنين  الوطنية  للوكالة  العام  املدير  قرار  على   بناء 

 )2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  الصادر   14.20 رقم 

بتحديد تعاريف إنهاء رواج الربط البيني بشبكات املتعهدين اتصاالت 

املغرب وميدي تيليكوم ووانا كوربوريت ؛

املواصالت لتقنين  الوطنية  للوكالة  العام  املدير  قرار   وعلى 

)2021 يونيو   30(  1442 القعدة  ذي  من   19 في  الصادر   08.21  رقم 

 1442 اآلخـــر  ربيـــع   10 فـــي  الصـــادر   14.20 رقـــم  القـــرار  بتعـديــــل 

)26 نوفمبر 2020( بتحديد تعاريف إنهاء رواج الربط البيني بشبكات 

املتعهدين اتصاالت املغرب وميدي تيليكوم ووانا كوربوريت ؛

وعلى االستشارات التي باشرتها الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت 

املغرب  (اتصاالت  الثالثة  لالتصاالت  العامة  الشبكات  متعهدي  مع 

 وميدي تيليكوم ووانا كوربوريت(، تطبيقا للمادة 3 من القرار رقم 14.20

يجب  التي  بالسيناريوهات  الخصوص،  على  واملتعلقة،  الذكر  سالف 

تفعيلها من أجل تطوير تعاريف إنهاء النداءات، عقب الدراسة املنجزة 

حول »التكاليف اإلضافية على املدى الطويل (CILT(« ؛

I.)-)سي ق)الق اض):

الوطنية  الوكالة  الذكر، قامت  14.20 سالف  للقرار رقم  تطبيقا 

لالتصاالت  العامة  الشبكات  متعهدي  باستشارة  املواصالت  لتقنين 

بخصوص  ومقترحاتهم  مالحظاتهم  إبداء  أجل  من  الشاملين  الثالثة 

سنة  أفق  في  اعتمادها  يجب  التي  النداءات  إنهاء  تعاريف  مستويات 

املرحلة  عنها  أسفرت  التي  النتائج  االعتبار  بعين  األخذ  مع   ،2027

األولى من الدراسة املتعلقة بما يسمى »بالتكاليف اإلضافية على املدى 

دراسات  مكتب  بمساعدة  الوكالة،  أنجزتها  التي   ،»)CILT) الطويل 

متخصص وبتعاون مع املتعهدين سالفي الذكر.

وقد تم تبادل، مع مؤهالت املتعهدين، مقترحات سيناريوهات تم 

إعدادها أخذا بعين االعتبار االحتماالت املتخذة للفترة املمتدة ما بين 

2018 و 2020.

طرف  من  بها  املدلى  والتبريرات  بها  املتوصل  اآلراء  على  واعتمادا 

كل متعهد، فقد أبانت نتائج هذه االستشارة عن اختالف في املواقف 

على  تغيير  إجراء  قصد  اعتماده  يمكن  الذي  السيناريو  بخصوص 

تعاريف إنهاء النداءات املتعلقة.

أن  يمكن  التي  األضرار  إلى  أشاروا  املتعهدين  بعض  فإن  وهكذا، 

على املتنقلة  النداءات  إنهاء  لتعاريف  املرتقبة  التخفيضات   تحدثها 

بمالءمة  املتعهدين  أحد  أو�ضى  كما  ووضعياتهم.  معامالتهم  رقم 

املستويات السنوية لهذه التخفيضات وتحديد مساراتها إلى متم سنة 

.2024

 من جهة، اعتبر أحد املتعهدين أنه من الضروري تقليص مستوى

التي يستفيد منها املتعهدون اآلخرون، بل يمكن  التعاريف  تماثلية  ال 

إلغاؤه بالنظر لتأثيره املحتمل على نتائجه.

وفي  تحديثها  تم  التي  لالحتماالت  اعتبارا  أنه  إلى،  اإلشارة  وتجدر 

فإن  املتبادلة،  البيني  الربط  رواج  أنواع  ملختلف  قوية  مرونة  غياب 

التقديرات التي تمت مراجعتها تظهر، منذ السنة األولى، انخفاضا مهما 

على القيمة اإلجمالية للسوق والتي يمكن أال يتم تعويضها من طرف 

عوائد متأتية من خدمات أخرى.

II.)-)الدضاس ت)التحليلية)التي)ق مت)به )الوك لة)الوطنية)لتقني9)

املواصالت):

تظهر الدراسات التحليلية التي تم تحديثها واملنجزة من قبل الوكالة 

الوطنية لتقنين املواصالت العناصر التالية :

خالل  فعلت  التي  النداءات،  إنهاء  تعاريف  تخفيضات  تمكن  لم   -

سنتي 2020 و 2021 أي زيادة1 في حجم الرواج الصادر للنداءات 

والتأثير  التخفيضات2  تعوض  أن  املمكن  من  كان  والتي  املتنقلة، 

بشكل إيجابي على أرقام معامالت الربط البيني.

على   )effet de club) النادي  ومفعول  الحظائر  تأثير  استمرار   -

توزيع الرواج »داخل الشبكة - On-Net« مقارنة مع الرواج »بين 

الشبكات - Eff-Net«، لفائدة املتعهد التاريخي بشكل أسا�ضي.

.OTT 1 - أقل من 1% منذ نهاية سنة 2021 متأثرة باستعمال التطبيقات من نوع

2 - تقريبا بنسبة الربع. 

إعالن ت)وبالغ ت
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- استمرار بعض التفاوتات التي يمكن أن تؤثر على بعض املتعهدين 
في حال تفعيل سيناريوهات تخفيض تعاريف إنهاء النداءات ؛

- تعتمد هيئات تنظيم االتصاالت على الرافعة املتمثلة في »تماثلية/ 
السوق  سياق  كان  كلما  النداءات،  إنهاء  تعاريف  تماثلية«  ال 

وظروفه تتطلب ذلك.

املواصالت  لتقنين  الوطنية  الوكالة  تذكر  األساس،  هذا  وعلى 

تماثلية  مبدإ  من  طويلة،  فترة  خالل  استفاد،  التاريخي  املتعهد  بأن 

التعاريف3 التي أتاحت له االستفادة من مزايا مهمة من ميزان الربط 

البيني، سواء فيما يتعلق بالعوائد أو النتائج.

- على غرار أفضل املمارسات الدولية، يجب اإلبقاء على التخفيضات 

لتعاريف  بالنسبة  املقترحة  السيناريوهات  خالل  من  بها  املو�ضى 

تعميم  في  املساهمة  أجل  من  سيما  وال  الثابتة،  النداءات  إنهاء 

تسويق عروض الكثرة للخدمة الثابتة، من طرف املتعهدين، وذلك 

وفق شروط اقتصادية قابلة لالستمرارية والتي يمكن ان يكون من 

شأنها تقليص التخفيض املعاين للرواج الخاص بالخدمة الثابتة.

3 - بتعاريف تتجاوز التكاليف الخاصة به.

قرر ما يلي :

املادة األولى

ينسخ امللحق لقرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت 

رقم 14.20 بتاريخ 10 ربيع اآلخر 1442 )26 نوفمبر 2020( املشار إليه 

أعاله ويعوض بامللحق املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

يعهد إلى كل من املدير املركزي للمنافسة وتتبع املتعهدين واملدير 

بتنفيذ  التقنين، كل واحد منهما فيما يخصه،  املكلف بمهمة  املركزي 

إلى  تبليغه  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  يدخل  الذي  القرار  هذا 

املتعهدين اتصاالت املغرب وميدي تيليكوم ووانا كوربوريت.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عز العرب حسيبي.

*
 *  *



عدد 7084 - 19 رمضان 1443 )21 أبريل 2022(الجريدة الرسمية   (668

من)ف تح)ين ي )))2))إلى)غ ية)2ر)م ضس)))2)

اأتداء)من)ف تح)بأ 21)))2)

امللحق لقرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم 18.21 
 بتحديد تعاريف رواج الربط البيني بداخل شبكات املتعهدين

اتصالت املغرب وميدي تيليكوم ووانا كوربوريت


