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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 .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية
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نصشص)ع2 ة

 تف2ق)قرض) برم)بين) ململكة) ملغربية)وصندوق)أوبيك)للتنمية)
 لدولية.

 )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر   2.22.254 رقم  مرسوم 
2022 بين اململكة  24 مارس  باملوافقة على اتفاق القرض املبرم بتاريخ 
دوالر  مليون  مائة  بمبلغ  الدولية،  للتنمية  أوبيك  وصندوق  املغربية 
 .............. 2858)100.000.000 دوالر(، لتمويل برنامج اإلدماج املالي والرقمي.

 دونة) لشغل.

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 
رقم 929.22 صادر في 25 من شعبان 1443 )28 مارس 2022( بتعيين 
أو اآلالت  األجهزة  على  عامة  دورية  مراقبة  إلنجاز  مؤهلتين  هيئتين 
2858وأصنافها.................................................................................................. 

نصشص)خ2صة

-) نح)  تي2ز) إلعد د) لبشقن2د1.)  نطقة) لتسريع) لصن2عي)

و إلد رة)لشركة) لرب2ط) لجهة)للتهيئة.

باملوافقة   )2022 ماي   6(  1443 شوال   5 في  صادر   2.22.256 رقم  مرسوم 

في إعداد وإدارة منطقة  للتهيئة االمتياز  الجهة  الرباط  على منح شركة 

2859التسريع الصناعي لبوقنادل .....................................................................

عد ) أجهزة) لرفع) 2) ملر قبة) هيئ2ت) وتجديد) عتم2د)  عتم2د)

 ملص2عد)ور فع2ت) ألثق12.

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 

 )2022 مارس   28(  1443 شعبان  من   25 في  صادر   928.22 رقم 

في  الصادر   3038.20 رقم  املنهي  واإلدماج  الشغل  وزير  قرار  بتغيير 

28 من ربيع اآلخر 1442 )14 ديسمبر 2020( باعتماد وتجديد اعتماد 

 .............. 2860هيئات ملراقبة أجهزة الرفع ما عدا املصاعد ورافعات األثقال.
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تفشيض) إل ض2ء)و لسلطة)و ملص2دقة)على) لصفق2ت.

1443 27 من شعبان  في  1063.22 صادر  رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قـــرار 
 )30 مارس 2022( بتغيير القرار رقم 2945.21 الصادر في 14 من ربيع
 ............................... 2860األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

1443 27 من شعبان  في  1064.22 صادر  رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قـــرار 
 )30 مارس 2022( بتغيير القرار رقم 2953.21 الصادر في 14 من ربيع
 ............................... 2861األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

1443 شعبان  من   27 في  صادر   1065.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قرار 
 )30 مارس 2022( بتغيير القرار رقم 2955.21 الصادر في 14 من ربيع
 ............................... 2861األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

 1443 27 من شعبان  في  1066.22 صادر  رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قـــرار 
في الصادر   396.22 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2022 مارس   30( 
2862فاتح رجب 1443 )3 فبراير 2022( بتفويض اإلمضاء............................ 

 1443 27 من شعبان  في  1067.22 صادر  رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قـــرار 
في الصادر   397.22 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2022 مارس   30( 
2863فاتح رجب 1443 )3 فبراير 2022( بتفويض السلطة............................ 

 )2022 أبريل   4(  1443 رمضان   2 في  صادر   1070.22 رقم  العدل  لوزير  قرار 
 .................................................................................... 2865بتفويض اإلمضاء

قرار لوزير العدل رقم 1129.22 صادر في 11 من رمضان 1443 )13 أبريل 2022( 
 ......................................... 2865بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 1061.22 صادر في 3 رمضان 1443 )5 أبريل 2022( 
 ......................................... 2866بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 1062.22 صادر في 3 رمضان 1443 )5 أبريل 2022( 
بتغيير القرار رقم 476.22 الصادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ........................................ 2867بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

في  صادر   1116.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 .............................. 32867 رمضان 1443 )5 أبريل 2022( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   1117.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
92868 رمضان 1443 )11 أبريل 2022( بتفويض اإلمضاء............................ 

في  صادر   1111.22 رقم  املستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال  لوزيرة  قرار 
 .............................. 52868 رمضان 1443 )7 أبريل 2022( بتفويض اإلمضاء

تعيين)آ رين) س2عدين)ب2لصرف.

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لوزير  قرار 
رقم 1132.22 صادر في 2 رمضان 1443 )4 أبريل 2022( بتتميم القرار 
 )2007 يونيو   19(  1428 اآلخرة  جمادى   3 في  الصادر   1259.07 رقم 
 ..................................... 2868بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

 ملع2دالت)بين) لشه2د ت.

في صادر   1097.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أبريل   7(  1443 رمضان   5
2869الشهادات................................................................................................. 

في صادر   1098.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أبريل   7(  1443 رمضان   5
2869الشهادات................................................................................................. 

في صادر   1099.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أبريل   7(  1443 رمضان   5
2870الشهادات................................................................................................. 

 إلذن)بمم2رسة) لهندسة) ملعم2رية.

 1443 رمضان  من   17 في  صادر   1141.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أبريل   19(
 .................................................................................. 2870الهندسة املعمارية.

 1443 رمضان  من   17 في  صادر   1142.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أبريل   19(
 .................................................................................. 2870الهندسة املعمارية.

 1443 رمضان  من   17 في  صادر   1143.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أبريل   19(
 .................................................................................. 2870الهندسة املعمارية.

 1443 رمضان  من   17 في  صادر   1144.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أبريل   19(
 .................................................................................. 2870الهندسة املعمارية.

نظ2م) شظفي) إلد ر ت) لع2 ة

نصشص)خ2صة

وز رة) لشب2ب)و لثق2فة)و لتش صل.

بإعادة   )2022 أبريل   12( 1443 10 رمضان  في  2.22.224 صادر  مرسوم رقم 
 .................................................... 2871تنظيم املعهد الوطني للفنون الجميلة

 ملندوبية) لس2 ية)لقد 2ء) ملق2و ين)وأعض2ء)جيش) لتحرير.

مرسوم رقم 2.22.279 صادر في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022( بتغيير 
 1425 األول  ربيع  من   14 في  الصادر   2.03.544 رقم  املرسوم  وتتميم 
)4 ماي 2004( بمنح تعويضات جزافية لألساتذة واملحاضرين املساهمين 
املقاومين  لقدماء  السامية  املندوبية  لدن  من  املنظمة  التظاهرات  في 
الوطنية  الحركة  بتاريخ  التعريف  أجل  من  التحرير  جيش  وأعضاء 
 .............................. 2874واملقاومة وجيش التحرير وصيانة الذاكرة الوطنية.

 جلس) ملن2فسة

 1443 رمضان   9 في  صادر  33/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
 «CMA CGM 11 أبريل 2022( املتعلق بالطلب املقدم من لدن شركة(
الفقرة  في  عليه  املنصوص  االستثناء  على  الحصول  إلى  والرامي   S.A»
املتعلق بحرية األسعار   104.12 القانون رقم  14 من  املادة  الثانية من 
 ................................................................................................ 2876واملنافسة.

 1443 رمضان   9 في  صادر  34/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
 «VITOL HOLDING B.V« شركة  بتولي  املتعلق   )2022 أبريل   11(
 ،»VIVO ENERGY PLC« شركة  على  املباشرة  غير  الحصرية  املراقبة 
64% املتبقية من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت  عبر اقتناء نسبة 
2878املرتبطة بها............................................................................................... 

 1443 رمضان   9 في  صادر  35/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
شركة  من  كل  بين  منشأة مشتركة  بإحداث  املتعلق   )2022 أبريل   11(
 «Lufhansa وشركة   »Audi AG« لشركة  التابعة   »A4nXT GmbH»
 ..........................................................Industry Solutions AS GmbH»2880
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 1443 رمضان  من   16 في  صادر  36/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
 «Partners Group Holding شركة  بتولي  املتعلق   )2022 أبريل   18(
 «Jeeves Information Systems AB« املراقبة الحصرية لشركة AG»
التصويت  وحقوق  االجتماعي  الرأسمال  حصص  مجموع  اقتناء  عبر 
 .............................................................................................. 2882املرتبطة به.

 1443 رمضان  من   16 في  صادر  37/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
 «Les Laboratoires Delbert 2022( املتعلق باقتناء شركة  )18 أبريل 
 «Téralithe 250 mg Tabco دواء  وتسويق  صناعة  لنشاط   s.a.s»
 ............................................ .«Sanofi s.a« التابع لشركة BL5X20 FR»2886

 1443 رمضان  من   16 في  صادر  38/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
 «Internationale de شركة  من  كل  بتولي  املتعلق   )2022 أبريل   18(
 «Université و   Financement et de Participation-Interfina SA«
لشـركة  املشـتركة  املراقبة   Mohammed VI Polytechnique SA»
 %22 «Valyans Consulting S.A« عبر اقتناء كل واحدة منهما لنسبة 
شركة  واحتفاظ  به،  املرتبطة  التصويت  وحقوق  الرأسمال  أسهم  من 
 ............................................................. V-Holding S.A»2888« بنسبة %56.

 1443 رمضان  من   16 في  صادر  39/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

عملية  تبليغ  مللف  األطراف  سحب  على  باإلشهاد   )2022 أبريل   18(

 «Cargotec Corporation« شركة  بدمــج  املتعلقة  االقتصادي  التركيز 

 ...................................................................«Konecranes Plc.« 2890وشركة

 1443 رمضان  من   23 في  صادر  41/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

املراقبة   »Bouygues SA« شركة  بتولي  املتعلق   )2022 أبريل   25(

اقتناء مجموع أسهم  الحصرية على شركة »Equans SAS« عن طريق 

 ................................................ 2891رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به.

إعالن2ت)وبالغ2ت

جديدة  رؤية  أجل  »من   : حول  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  رأي 

2894لتدبير التراث الثقافي وتثمينه«................................................................ 
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 رسشم)رقم)51).)).))ص2در)في)6)) ن)ر ض2ن)ش11) )8))أبريل)))1)) 

بين) ((1(( 1)) 2رس) بت2ريخ) على) تف2ق) لقرض) ملبرم) ب2ملش فقة)

بمبلغ) 2ئة) للتنمية) لدولية،) أوبيك) وصندوق)  ململكة) ملغربية)

برن2 ج) إلد 2ج) لتمشيل) دوالر،) ()(11.111.111( دوالر)  ليشن)

 مل2لي)و لرقمي.

رئيس الحكومة،

الصادر   2022 املالية  للسنة   76.21 رقم  املالية  قانون  على  بناء 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 بتاريخ 5 جمادى األولى 1443  

)10 ديسمبر 2021(، وال سيما املادة 37 منه ؛

 26.81 رقم   1982 لسنة  املالية  قانون  من   41 بالفصل   1 البند  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع األول 1402 

)فاتح يناير 1982( ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

واملبرم  املرسوم،  هذا  بأصل  امللحق  القرض،  اتفاق  على  يوافق 

بتاريخ 24 مارس 2022 بين اململكة املغربية وصندوق أوبيك للتنمية 

لتمويل  دوالر(،   100.000.000( دوالر  مليون  مائة  بمبلغ  الدولية، 

برنامج اإلدماج املالي والرقمي.

املادة الثانية

إلى  الرسمية،  الجريدة  في  الذي ينشر  بتنفيذ هذا املرسوم،  يعهد 

وزيرة االقتصاد واملالية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022( 

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

قر ر)لشزير) إلد 2ج) القتص2د1)و ملق2ولة) لصغرى)و لتشغيل)و لكف2ء ت)

 ((1(( ش11) )8)) 2رس) 5)) ن)وعب2ن) في) )).9)9)ص2در) رقم)

بتعيين)هيئتين) ؤهلتين)إلنج2ز) ر قبة)دورية)ع2 ة)على) ألجهزة)

أو) آلالت)وأصن2فه2.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء  على املرسوم رقم 2.12.236 الصادر في 21 من محرم 1435 

2013( بتحديد شروط استعمال األجهزة أو اآلالت التي  )25 نوفمبر 

قد تلحق الضرر بصحة األجراء أو تعرض سالمتهم للخطر وال سيما 

املادة 43 منه ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الشغل واإلدماج املنهي رقم 1282.18 

بتحديد   )2018 مارس   15(  1439 اآلخرة  جمادى  من   26 في  الصادر 

شروط وكيفية تعيين هيئات مؤهلة إلنجاز مراقبة دورية عامة على 

األجهزة أو اآلالت وأصنافها ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة املكلفة بدراسات طلبات تعيين هيئات 

مؤهلة إلنجاز مراقبة دورية عامة على األجهزة أو اآلالت وأصنافها،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تعين الهيئتان اآلتيتان إلى غاية 9 مارس 2025 إلنجاز مراقبة دورية 

عامة على األجهزة أو اآلالت وأصنافها :

رحال زنقة   ،85 بـــ  مقرها  الكائن   ،INTEGRITAS MAROC  -  1 

ابن أحمد، الطابق األول، الشقة رقم 3، بلفدير - الدار البيضاء ؛

سكينة زنقة   ،18 بــ  مقرها  الكائن   ،DEKRA INSPECTION  -  2 

بنت الحسين، بلفدير - الدار البيضاء.

املادة الثانية

من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية،  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

10 مارس 2022.

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

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

نصشص)ع2 ة
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نصشص)خ2صة

  رسشم)رقم)56).)).))ص2در)في)5)وش 1)ش11) )6) 12)))1)()ب2ملش فقة)على) نح)وركة) لرب2ط) لجهة)للتهيئة) ال تي2ز

في)إعد د)وإد رة) نطقة) لتسريع) لصن2عي)لبشقن2د1

رئيس الحكومة،

بتاريخ   1.95.1 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  والصادر  الصناعي  التسريع  بمناطق  املتعلق   19.94 رقم  القانون  على  بناء 

24 من شعبان 1415 )26 يناير 1995(، كما تم تغييره، وال سيما املادة 7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 )12 ديسمبر 1995( لتطبيق القانون رقم 19.94 املتعلق بمناطق 

التسريع الصناعي، وال سيما املادة 5 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.957 الصادر في 18 من جمادى األولى 1443 )23 ديسمبر 2021( بإحداث منطقة التسريع الصناعي 

لبوقنادل ؛

وباقتراح من اللجنة الوطنية ملناطق التسريع الصناعي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على منح شركة الرباط الجهة للتهيئة االمتياز في إعداد وإدارة منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل، وفقا لبنود دفتر 

التكاليف امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

يسند إلى وزيرة االقتصاد واملالية ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في 

الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 شوال 1443 )6 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.



عدد 7090 -)11 شوال 1443 )12 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (861

قر ر)لشزير) إلد 2ج) القتص2د1)و ملق2ولة) لصغرى)و لتشغيل)و لكف2ء ت)
 ((1(( ش11) )8)) 2رس) 5)) ن)وعب2ن) في) )).8)9)ص2در) رقم)
بتغيير)قر ر)وزير) لشغل)و إلد 2ج) ملنهي)رقم)1).8ش1ش) لص2در)في)
وتجديد) ب2عتم2د) ()(1(1 ديسمبر) ((1(  (11( ربيع) آلخر) 8)) ن)
ور فع2ت) عد ) ملص2عد) أجهزة) لرفع) 2) ملر قبة) هيئ2ت)  عتم2د)

 ألثق12.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 )1953 1373 )3 نوفمبر  25 من صفر  بناء على القرار الصادر في 
أجهزة  ملراقبة  والهيئات  األشخاص  اعتماد  شروط  بتحديد  املتعلق 

الرفع ما عدا املصاعد ورافعات األثقال ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الشغل واإلدماج املنهي رقم 3038.20 
باعتماد   )2020 ديسمبر   14(  1442 اآلخر  ربيع  من   28 في  الصادر 
وتجديد اعتماد هيئات ملراقبة أجهزة الرفع ماعدا املصاعد ورافعات 

األثقال كما تم تغييره ؛

وعلى الطلبين املقدمين من طرف الهيئتين املعنيتين باألمر ؛

من   3 املادة  في  عليها  املنصوص  اللجنة  رأي  على  االطالع  وبعد 
القرار املذكور أعاله الصادر في 25 من صفر 1373 )3 نوفمبر 1953(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادتان األولى والثانية من قرار وزير الشغل 
واإلدماج املنهي رقم 3038.20 املشار إليه أعاله :

 2022 ديسمبر   31 غاية  إلى  اآلتية  الهيئات  تعتمد   - األولى.  »املادة 
»ملراقبة أجهزة الرفع ماعدا املصاعد ورافعات األثقال :

 ألشخ2ص) لذين)سيكلفشن)بمر قبة)أجهزة) لرفع) 2عد ) سم) لهيئة)و قره2) الجتم2عي

 ملص2عد)ور فع2ت) ألثق12) لت2بعشن)للهيئة

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

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

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

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

QUALILOG

الكائن مقرها ب 201، زنقة مصطفى 

املعني، الطابق الثاني، الشقة 12، مرس 

السلطان، الدار البيضاء.

- السيد ر�سى العرو�سي ؛

- السيد نبيل جفار.

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

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

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

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

31 ديسمبر  »املادة الثانية. - يجدد اعتماد الهيئات اآلتية إلى غاية 
«2022 ملراقبة أجهزة الرفع ماعدا املصاعد ورافعات األثقال :

 ألشخ2ص) لذين)سيكلفشن)بمر قبة)أجهزة) لرفع) 2عد ) سم) لهيئة)و قره2) الجتم2عي

 ملص2عد)ور فع2ت) ألثق12) لت2بعشن)للهيئة

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

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

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

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

 OCA GLOBAL TESTING AND

INSPECTION MAROC

الكائن مقرها ب 183، شارع ولي العهد، 

مركز NREA، مكتب رقم 13، الطابق 

السفلي - طنجة.

- السيد احمد بوعزة ؛

- السيد مو�سى سويدي ؛

- السيد ابراهيم مقتاد.

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

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

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

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

قـــر ر)لشزيرة) القتص2د)و مل2لية)رقم))).ش16))ص2در)في)7)) ن)وعب2ن)ش11) 

في) )).915)) لص2در) رقم) بتغيير) لقر ر) ()(1(( )1ش) 2رس)

1)) ن)ربيع) ألو1)ش11) ))))أكتشبر)))1)()بتفشيض) إل ض2ء.

وزيرة االقتصاد واملالية،

ربيع من   14 في  الصادر   2945.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره  ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 2945.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

 »املـادة األولـى. - يفوض إلى املديرين الجهويين .................................

».......................................................... املكاتب الجمركية :

 ملفشض)إليهم الختص2ص) لتر بي

الجمارك مجموع التراب الوطني مدير  مليموني،....................................،  رشيد  السيد 
مليناء الدار البيضاء ؛

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

...............................................................................
السيد محمدين بادي، ...........................، املدير اإلقليمي لطنجة ؛

املدير اإلقليمي لتطوان )شاغر( ؛
السيد محمد نجيب شابار، .................، املدير اإلقليمي للحسيمة ؛

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

...............................................................................
السيد لحسن حر�سي، ..........................، املدير الجهوي للجنوب ؛

اإلقليمي  املدير  للجمارك،  ممتاز  مفتش  حسني،  حميد  السيد 
للعيون.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قـــر ر)لشزيرة) القتص2د)و مل2لية)رقم))).161))ص2در)في)7)) ن)وعب2ن)ش11) 
في) )).ش95)) لص2در) رقم) بتغيير) لقر ر) ()(1(( )1ش) 2رس)
1)) ن)ربيع) ألو1)ش11) ))))أكتشبر)))1)()بتفشيض) إل ض2ء.

وزيرة االقتصاد واملالية،

ربيع من   14 في  الصادر   2953.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 
تغييره   وقع  كما  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تغير 
رقم 2953.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»املـادة األولـى. - يفوض إلى األشخاص ..............................................
»............................................. للقيام بمأموريات داخل اململكة :

 لنش ب ملفشض)إليهم

..................................................................... ؛.................................................................

..................................................................... ؛.................................................................

- السيد عبد الحكيم زحاف، املدير الجهوي لطنجة - 

تطوان - الحسيمة.

- ..................................................................... ؛
- ..................................................................... ؛

- املدير اإلقليمي لتطوان )شاغر( ؛

- ..................................................................... ؛
- ..................................................................... ؛

..................................................................... ؛.................................................................

- ..................................................................... ؛- السيد لحسن حر�سي، املدير الجهوي للجنوب.
- السيد حميد حسني، املدير اإلقليمي للعيون ؛

- ..................................................................... ؛

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قر ر)لشزيرة) القتص2د)و مل2لية)رقم))).165))ص2در)في)7)) ن)وعب2ن)ش11) 

في) )).955)) لص2در) رقم) بتغيير) لقر ر) ()(1(( )1ش) 2رس)

1)) ن)ربيع) ألو1)ش11) ))))أكتشبر)))1)()بتفشيض) إل ض2ء.

وزيرة االقتصاد واملالية،

ربيع من   14 في  الصادر   2955.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره  ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 2955.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»املـادة األولـى. - يفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير 

»املباشرة ........................................ بما في ذلك اإلمضاء على مذكرات 

»النقض :

 ملفشض)إليهم الختص2ص) لتر بي

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

 لنش ب ملفشض)إليهم الختص2ص) لتر بي

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

.............................................................................................طنجة - تطوان - الحسيمة
.........................................................
- املدير اإلقليمي لتطوان )شاغر( ؛

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

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

.............................................................................................الجنوب
- السيد حميد حسني، مفتش ممتاز 

للجمارك، املدير اإلقليمي للعيون ؛
..........................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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قـــر ر)لشزيرة) القتص2د)و مل2لية)رقم))).166))ص2در)في)7)) ن)وعب2ن)ش11) )1ش) 2رس)))1)()بتغيير)وتتميم) لقر ر)

رقم))).96ش) لص2در)في)ف2تح)رجب)ش11) )ش)فبر ير)))1)()بتفشيض) إل ض2ء

وزيرة االقتصاد واملالية،

بعد االطالع على القرار رقم 396.22 الصادر في فاتح رجب 1443 )3 فبراير 2022( بتفويض اإلمضاء ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد 

واملالية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يغير ويتمم على النحو التالي القرار املشار إليه أعاله رقم 396.22 بتاريخ فاتح رجب 1443 )3 فبراير 2022( :

 »املـادة األولـى. - يفوض إلى املديرين الجهويين ومديري الجمارك باملوانئ ......................................................................................

»............................................................................... على مقررات التسديدات واإلرجاعات الضريبية املثبتة داخل دائرة نفوذهم.

 »املادة الثانية. - يفوض إلى اآلمرين بالصرف أو اآلمرين املساعدين ..........................................................................................

».................................................................................................. على مقررات التخفيضات الضريبية املثبتة داخل دائرة نفوذهم :
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قـــر ر)لشزيرة) القتص2د)و مل2لية)رقم))).167))ص2در)في)7)) ن)وعب2ن)ش11) )1ش) 2رس)))1)()بتغيير)وتتميم) لقر ر)
رقم))).97ش) لص2در)في)ف2تح)رجب)ش11) )ش)فبر ير)))1)()بتفشيض) لسلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

بعد االطالع على القرار رقم 397.22 الصادر في فاتح رجب 1443 )3 فبراير 2022( بتفويض السلطة ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد 
واملالية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم 397.22 بتاريخ فاتح رجب 1443 )3 فبراير 2022( :

 »املـادة األولـى. - تفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة ..................................................................................
»......................................................................... بجميع اإلجراءات املرتبطة بذلك :
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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 قر ر)لشزير) لعد1)رقم))).171))ص2در)في)))ر ض2ن)ش11)

)1)أبريل)))1)()بتفشيض) إل ض2ء

وزير العدل،

 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 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية 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 املرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من  القضائية  املنتدبة  تكرور،  أهل  فاطمة  السيدة  إلى  يفوض 

الدرجة األولى باملحكمة االبتدائية بوادي الذهب، اإلمضاء أو التأشير 

بصرف  املتعلقة  للنفقات  املثبتة  الوثائق  على  العدل  وزير  عن  نيابة 

العدل  وزارة  ميزانية  برسم  املحكمة  لنفس  املفوضة  االعتمادات 

املسمى   3.2.0.0.1.06.001 رقم  للخزينة  الخصو�سي  الحساب  وكذا 

»الصندوق الخاص لدعم املحاكم«.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رمضان 1443 )4 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف وهبي.

 قر ر)لشزير) لعد1)رقم))).9))))ص2در)في)))) ن)ر ض2ن)ش11)

)ش))أبريل)))1)()بتفشيض) إل ض2ء)و ملص2دقة)على) لصفق2ت

وزير العدل،

 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 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   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 ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد مخبير املصطفى، املنتدب القضائي من الدرجة 

بالجديدة  االستئناف  محكمة  لدى  اإلقليمي  الفرعي  املدير  الثانية، 

بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق املثبتة 

للنفقات واألوامر بقبض املوارد املتعلقة بصرف االعتمادات املفوضة 

للخزينة الخصو�سي  الحساب  وكذا  العدل  وزارة  ميزانية   برسم 

رقم 3.2.0.0.1.06.001 املسمى »الصندوق الخاص لدعم املحاكم«.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد مخبير املصطفى اإلمضاء نيابة عن وزير العدل 

على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية اإلقليمية 

لدى محكمة االستئناف بالجديدة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد مخبير املصطفى املصادقة على الصفقات املتعلقة 

الوثائق الخاصة بتلك  التوريدات وفسخها وعلى جميع  أو  بالخدمات 

الصفقات.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2966.21 

بتفويض   )2021 أكتوبر   26(  1443 األول  ربيع  من   19 في  الصادر 

اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في 11 من رمضان 1443 )13 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف وهبي.
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 قر ر)لشزير) لتجهيز)و مل2ء)رقم))).)16))ص2در)في)ش)ر ض2ن)ش11)

)5)أبريل)))1)()بتفشيض) إل ض2ء)و ملص2دقة)على) لصفق2ت

وزير التجهيز واملاء،

 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 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بالنيابة،  للطرق  العام  املدير  إسماعلي،  هللا  عبد  السيد  إلى  يفوض 

الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات  إمضاء 

العامة  املديرية  التي تدخل ضمن اختصاصات كل من  التالية وفسخها 

ومديرية  الطرقي  والبحث  والتطوير  الدراسات  ومديرية  للطرق 

للتجهيز  واإلقليمية  الجهوية  واملديريات  الطرقي  واالستغالل  األشغال 

التجهيز  لوزارة  العامة  امليزانية  إطار  في  املبرمة  واللوجيستيك  والنقل 

 3.2.0.0.1.17.001 رقم  للخزينة  الخصو�سي  الحساب  وميزانية  واملاء 

الدولة  مرافق  ميزانيات  وكذا  بالطرق«  الخاص  »الصندوق  املسمى 

املسيرة بصورة مستقلة »املركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية« 

السوقيات  ومصالح  واملعدات«  السوقيات  مصالح  شبكات  و »مصلحة 

واملعدات باملديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك و»مصلحة 

السوقيات واملعدات - مكناس« :

الكشوفات  وكذا  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

 الحسابية  النهائية  املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 100.000.000

درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 4.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 

درهم ؛

كما يفوض إليه إمضاء اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها 

أعاله واتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية املطالبات 

 200.000 التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق 

درهم.

املادة الثانية

نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  إسماعلي  هللا  عبد  السيد  إلى  يفوض 

املتعلقة   اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  على  واملاء  التجهيز  وزير  عن 

15 من املرسوم 14 و  13 و   باالختصاصات املنصوص عليها في املواد 

رقم 2.21.1072 الصادر في 16 من جمادى اآلخرة 1443 )19 يناير 2022( 

الوثائق  وكذا  واملاء  التجهيز  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد 

والتصرفات اإلدارية املتعلقة باملديريات الجهوية واإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إلى السيد عبد هللا إسماعلي إمضاء :

- الوثائق املتعلقة باقتناء األمالك والعقارات الالزمة إلنشاء الطرق 

والطرق السيارة ؛

والعقارات  األمالك  باقتناء  املتعلقة  العمومي  البحث  قرارات   -

الالزمة لبناء الطرق والطرق السيارة ؛

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

عن إنجاز أشغال عمومية ؛

االقتصاد  وزيرة  توقيع  على  املعروضة  بالترا�سي  االقتناء  قرارات   -

واملالية ؛

- مقررات إيداع تعويضات نزع امللكية ومقررات رفع اليد عنها ؛

- قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 

املتعلقة باالحتالل املؤقت للملك العام الطرقي ؛

اللوحات اإلشهارية على جنبات الطرق  الترخيص  بوضع  - قرارات 

التابعة للدولة ؛

- األوامر الصادرة للموظفين التابعين لكل من املديرية العامة للطرق 

األشغال  ومديرية  الطرقي  والبحث  والتطوير  الدراسات  ومديرية 

مستقلة  بصورة  املسيرين  الدولة  ومرفقي  الطرقي  واالستغالل 

»املركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية« و »مصلحة شبكات 

مصالح السوقيات واملعدات« للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛
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- الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان املياومين التابعين 

للمديرية العامة للطرق وللمديريتين ومرافق الدولة املسيرة بصورة 

مستقلة املشار إليها أعاله ماعدا التصرفات اإلدارية التالية :

- اتخاذ قرارات التوظيف ؛

- اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

- اتخاذ قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر املرتبين في السلم 11، 

باستثناء التقنيين من الدرجة األولى ؛

- اتخاذ قرارات التوقف املؤقت عن العمل وإلحاق املوظفين بإدارات 

أخرى والوضع رهن اإلشارة.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد عبد هللا إسماعلي أو عاقه عائق ناب عنه كل من :

يخص  فيما  وذلك  الرئيس  املهندس  اللوي،  عبد  خالد  السيد   -

التفويض موضوع املادتين األولى والثانية أعاله ؛

- السيد محمد بنخدة، املهندس الرئيس وذلك فيما يخص إمضاء 

الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين التابعين لكل من املديرية 

الطرقي  والبحث  والتطوير  الدراسات  ومديرية  للطرق  العامة 

األوامر  إمضاء  في ذلك  بما  الطرقي  ومديرية األشغال واالستغالل 

الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل املغرب ماعدا اتخاذ قرارات 

والتوقف  الدرجة  في  والترقية  واالنتقاالت  والتشغيل  التوظيف 

ترك  عن  الناتج  والعزل  اإلشارة  رهن  والوضع  العمل  عن  املؤقت 

الوظيفة والعقوبات التأديبية واإلحالة على التقاعد.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 رمضان 1443 )5 أبريل 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

ش11)  ر ض2ن) ش) في) ص2در) ((16(.(( رقم) و مل2ء) لشزير) لتجهيز) قر ر)
)5)أبريل)))1)()بتغيير) لقر ر)رقم))).176) لص2در)في)5)رجب)ش11) 

)7)فبر ير)))1)()بتفشيض) إل ض2ء)و ملص2دقة)على) لصفق2ت.

وزير التجهيز واملاء،

1443 رجب   5 في  الصادر   476.22 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

)7 فبراير 2022( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 
رقم 476.22 بتاريخ 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( :

»املادة الثالثة. - إذا تغيب السيد رشيد طبو�سي أو عاقه عائق ناب 
»عنه السيد محمد حمدي، رئيس قسم استمرارية السير على الطرق 
»واالستغالل بمديرية األشغال واالستغالل الطرقي وذلك فيما يخص 

»التفويض موضوع املادتين األولى والثانية أعاله.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 رمضان 1443 )5 أبريل 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

قر ر)لشزير) لتعليم) لع2لي)و لبحث) لعلمي)و البتك2ر)رقم))).6))) 
ص2در)في)ش)ر ض2ن)ش11) )5)أبريل)))1)()بتفشيض) إل ض2ء

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

 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 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

العلمي واالبتكار،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد بنعي�سى الزهيري، مدير املوارد البشرية بوزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير 
جميع  على  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  عن  نيابة 
املراسيم  عدا  ما  الوزارة  بنفس  به  املنوطة  باملهام  املتعلقة  الوثائق 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 رمضان 1443 )5 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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قر ر)لشزير) لتعليم) لع2لي)و لبحث) لعلمي)و البتك2ر)رقم))).7))) 
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وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

 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 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

العلمي واالبتكار،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القانونية  الشؤون  مدير  برجاوي،  هشام  السيد  إلى  يفوض 
واملعادالت واملنازعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء 
واالبتكار على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بنفس الوزارة 

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1443 )11 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 قر ر)لشزيرة) النتق12) لط2قي)و لتنمية) ملستد  ة)رقم))).))))
ص2در)في)5)ر ض2ن)ش11) )7)أبريل)))1)()بتفشيض) إل ض2ء

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

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 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى 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 2.21.839 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الطاقي  االنتقال  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتنمية املستدامة،

قررت ما يلي :

املـادة األولـى

لقطاع  اإلقليمي  املدير  بوعزة،  الرحمان  عبد  السيد  إلى  يفوض 

وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  بالحسيمة،  الطاقي  االنتقال 

املتعلقة  الوثائق  جميع  على  املستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال 

باملصالح التابعة للمديرية اإلقليمية لقطاع االنتقال الطاقي بالحسيمة 

بمأموريات  للقيام  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر  ذلك  في  بما 

داخل اململكة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املـادة الثانيـة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022(.

اإلمضاء : ليلى بنعلي.

و ملغ2ربة) ملقيمين) و لتع2ون) إلفريقي) لشزير) لشؤون) لخ2رجية) قــــــــر ر)

ب2لخ2رج)رقم))).)ش)))ص2در)في)))ر ض2ن)ش11) )1)أبريل)))1)) 

 (1(8 ش)جم2دى) آلخرة) في) 59.17))) لص2در) بتتميم) لقر ر)رقم)

)9))يشنيش)117)()بتعيين)آ رين) س2عدين)ب2لصرف)ونش ب)عنهم.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين 

بالخارج،

جمادى  3 في  الصادر   1259.07 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

بالصرف  مساعدين  آمرين  بتعيين   )2007 يونيو   19(  1428 اآلخرة 

ونواب عنهم كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.825 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

الخارجية  الشؤون  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 1259.07 بتاريخ 3 جمادى اآلخرة 1428 )19 يونيو 2007( :
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 »املادة األولى .- يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي 
»................................... املفوضة إليهم من لدن وزير الشؤون الخارجية 
العامة  امليزانية  من  بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  »والتعاون 
املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  »لوزارة 

»بالخارج :

«1 - السفارات :
 الختص2ص)

 لتر بي

 آل رون) ملس2عدون)

ب2لصرف
 ملح2سبشن) ملكلفشن لنش ب

....................................................................................................................جمهورية بوروندي

جمهورية الطوغو
سفير صاحب الجاللة

أو القائم باألعمال
نائب السفير

العون املحاسب لدى 

سفارة اململكة املغربية 

بلومي

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رمضان 1443 )4 أبريل 2022(.

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

 (197.(( رقم) و البتك2ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع2لي) قر ر)
بعض) بتحديد) ()(1(( أبريل) (7( ش11)  ر ض2ن) (5 في) ص2در)

 ملع2دالت)بين) لشه2د ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 
2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 
وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
املنعقدة بتاريخ 2 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

العربية  الدراسات  في  التالية  الشهادة  الدكتوراه،  ملعادلة  تقبل 
واإلسالمية :

– Diplôme national de docteur en études arabes et 

islamiques, préparé et délivré au siège de l’Ecole pratique 

des Hautes études - France - le 6 janvier 2016,

كلية  من  املسلم  اإلسالمية  الدراسات  في  باملاجستير  مشفوعة 

وباإلجازة  لبنان،   - بيروت   - اإلسالمية  للدراسات  األوزاعي  اإلمام 

العليا في الشريعة )الليسانس( املسلمة من كلية الشريعة - آيت ملول 

بأكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 (198.(( رقم) و البتك2ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع2لي) قر ر)

بعض) بتحديد) ()(1(( أبريل) (7( ش11)  ر ض2ن) (5 في) ص2در)

 ملع2دالت)بين) لشه2د ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Psychologie et psychologie تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

: clinique
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– Diplôme de master de sciences humaines et sociales, 

mention : psychologie, spécialité : psychopathologie 

et psychologie clinique, préparé et délivré au siège de 

l’Université de Tours - France - le 7 mars 2019,

النفس  : علم  في الدراسات األساسية، مسلك  مشفوعة باإلجازة 

املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باملحمدية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 (199.(( رقم) و البتك2ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع2لي) قر ر)
بعض) بتحديد) ()(1(( أبريل) (7( ش11)  ر ض2ن) (5 في) ص2در)

 ملع2دالت)بين) لشه2د ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 2 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في التاريخ :

 : تخصص  واإلنسانية،  االجتماعية  العلوم  في  املاجستير  شهادة   -

التاريخ املسلمة من معهد الدوحة للدراسات العليا - قطر بتاريخ 

األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة   ،2017 يونيو   12

والعلوم  اآلداب  كلية  من  املسلمة  والحضارة  التاريخ   : مسلك 

اإلنسانية بوجدة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 إلذن)بمم2رسة) لهندسة) ملعم2رية

في  صادر   1141.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 
5230 عدد  تحت  يرخص   )2022 أبريل   19(  1443 رمضان  من   17 

املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  بحري  اسماعيل  للسيد 
مسلمة من BAHCESEHIR UNIVERSITY بتركيا بتاريخ 3 أكتوبر 2019، 
بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بأحد السوالم.

*
*  *

في  صادر   1142.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 
 5223 عدد  تحت  يرخص   )2022 أبريل   19(  1443 رمضان  من   17
من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  حراقين  إلياس  للسيد 
للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 
ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2022 يناير   17 بتاريخ 
مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الرباط.

*
*  *

في  صادر   1143.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 
 5224 عدد  تحت  يرخص   )2022 أبريل   19(  1443 رمضان  من   17
للسيد محمد لبار الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 
 ،2020 ديسمبر   30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 
بالقطاع  أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*
*  *

في  صادر   1144.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 
 5222 عدد  تحت  يرخص   )2022 أبريل   19(  1443 رمضان  من   17
من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  طالب  بنيس  عمر  للسيد 
للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 
ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2022 يناير   17 بتاريخ 
مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة فاس.
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نصشص)خ2صة

وزارة الشباب والثقافة والتواصل

 رسشم)رقم)1)).)).))ص2در)في)1))ر ض2ن)ش11) ))))أبريل)))1))
بإع2دة)تنظيم) ملعهد) لشطني)للفنشن) لجميلة

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 
1421 صفر  من   15 بتاريخ   1.00.199 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)19 ماي 2000(،كما وقع تتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 
)24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية، 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1417 شوال  من   11 في  الصادر   2.96.804 رقم  املرسوم   وعلى 
األساتذة  بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  شأن  في   )1997 فبراير   19(

الباحثين بمؤسسات تكوين األطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1426 29 من شوال  في  الصادر    2.05.1366 املرسوم رقم   وعلى 
لفائدة موظفي وأعوان  بالتكوين املستمر  املتعلق   )2005 )2 ديسمبر 

الدولة ؛

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.90.922 رقم  املرسوم   وعلى 
وزارة  بموظفي  الخاص  األسا�سي  النظام  شأن  في   )1993 أبريل   29(

الشؤون الثقافية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 
وقع  كما  العمومية،  للمحاسبة  عام  نظام  بسن   )1967 أبريل   21(

تغييره وتتميمه ؛

1401 صفر  من   28 في  الصادر   2.80.616 رقم  املرسوم   وعلى 
في الصادر   2.75.864 رقم  املرسوم  أحكام  بتمديد   )1981 يناير   5( 

17 من محرم 1396 )19 يناير 1976( بشأن نظام التعويضات املرتبط 
بمزاولة املهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات 
واألحياء  العليا  األطر  تكوين  ومؤسسات  الجامعية  واملؤسسات 

الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 )9 يوليو 2008(
عن  تعويضات  املتقاضين  لألساتذة  املخولة  بالتعويضات  املتعلق 

الدروس بالتعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع األول 1427 
 01.00 رقم  القانون  من  و35   33 املادتين  بتطبيق   )2006 أبريل   21(

املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425

املتعلق   01.00 رقم  القانون  من   28 املادة  بتطبيق   )2004 يونيو   7(

بتنظيم التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.02.517 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

)7 يونيو 2004( بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون األساتذة 

وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها ؛ 

وعلى املرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع األول 1427 

)21 أبريل 2006( بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة 

للجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1427 شوال  من   18 في  الصادر   2.06.328 رقم  املرسوم   وعلى 

)10 نوفمبر 2006( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة ؛

وباقتراح من وزير الشباب والثقافة والتواصل ؛

وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق بتاريخ 6 مارس 2018 ورأي 

اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بتاريخ 29 مارس 2018 ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 28 من شعبان 1443 

)31 مارس 2022(،

رسم ما يلي :

الفصل األول

 قتضي2ت)ع2 ة

املادة األولى

املرسوم بمقت�سى  املحدث  الجميلة  للفنون  الوطني   املعهد 

رقم 2.93.135 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 )29 أبريل 1993( املشار 

للجامعات،  تابعة  غير  العالي  للتعليم  مؤسسة  »املعهد«،  بـ  بعده  إليه 

يعاد تنظيمه وفقا ألحكام القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم 

العالي وملقتضيات هذا املرسوم.

يتبع املعهد للسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة.

تابعة  ملحقات  إحداث  يمكن  أنه  غير  بتطوان،  املعهد  مقر  يوجد 

له في مواقع أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة 

والسلطة الحكومة املكلفة باملالية، بعد استطالع رأي مجلس التنسيق 

ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

املادة 2

تناط باملعهد مهمة التكوين والبحث والخبرة.

نظ2م) شظفي) إلد ر ت) لع2 ة
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العلمي  والبحث  املستمر  والتكوين  األسا�سي  بالتكوين  ويقوم 

والتصميم  والتطبيقية  التشكيلية  الفنون  ميادين  في  والتقني  والفني 

لألعمال  الوقائية  واملحافظة  والرقمية  السردية  البصرية  والفنون 

الفنية وترميمها، وامليادين املرتبطة بها.

اعتباره  يمكن  التكوين  أشكال  من  شكل  أي  املهمة  هذه  وتشمل 

مفيدا للطالب حسب املحيط العام أو الظرفي.

وتهدف هذه التكوينات إلى نشر املعارف الفنية وإدماج الخريجين 

في الحياة العملية.

يمكن للمعهد أيضا أن :

- ينظم تداريب وندوات وملتقيات ودورات للتكوين املستمر لفائدة :

والخاصة  العمومية  املؤسسات  ومستخدمي  والفنانين  الطلبة  أ( 

املهتمة بميادين التكوين املذكورة أعاله؛

االندماج أو  فنية  مهارات  اكتساب  في  الراغبين  األشخاص   ب( 

في الحياة العملية أو الحصول على ترقية مهنية.

والتقني العلمي  البحث  مجال  في  برامج  ووضع  بإعداد  يقوم   - 

 أو في إطار دراسات املاستر والدكتوراه أو هما معا، ويساهم أيضا

 في برامج البحث سواء كانت جهوية، أو وطنية أو دولية، وعمومية

باختصاصات  املرتبطة  األنشطة  تطوير  إلى  تهدف  خاصة،  أو 

املعهد.

القطاعات  من  بطلب  اختصاصه  مجال  في  بدراسات  يقوم   -

العمومية أو الخاصة.

الفصل الثاني

تنظيم) لتكشين)ونظ2م) لدر سة)وكيفي2ت) لتقييم

املادة 3

وتحدد  ووحدات،  ومسالك  أسالك  في  باملعهد  التكوين  ينظم 

أسالك التكوين فيما يلي :

- سلك اإلجازة ؛

- سلك املاستر؛

- سلك الدكتوراه.

املادة 4

يتولى املعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية :

- شهادة اإلجازة في الدراسات األساسية ؛

- شهادة اإلجازة املهنية ؛

- شهادة املاستر؛

- شهادة املاستر املتخصص ؛

- شهادة الدكتوراه.

املادة 5

الباكالوريا شهادة  بعد  فصول  ستة  اإلجازة  سلك   يستغرق 

الدراسات  في  اإلجازة  بشهادة  السلك  هذا  ويتوج  يعادلها،  ما  أو 

األساسية أو شهادة اإلجازة املهنية. 

املادة 6

يستغرق سلك املاستر أربعة فصول بعد دبلوم السلك الثاني للمعهد 

املهنية اإلجازة  شهادة  أو  األساسية  الدراسات  في  اإلجازة  شهادة   أو 

لها،  بمعادلتها  معترف  شهادة  أو  املستوى  نفس  من  وطنية  شهادة  أو 

ويتوج هذا السلك بشهادة املاستر أو شهادة املاستر املتخصص.

املادة 7

اإلجازة  لسلك  الوطنية  البيداغوجية  الضوابط  دفترا  يحدد 

وسلك املاستر ما يلي :

وعناصر  املشترك  وجذعه  له  املكونة  والوحدات  املسلك  تعريف   -

ملفه الوصفي ؛

- تعريف الوحدة وغالفها الزمني وعناصر ملفها الوصفي ؛

- شروط الولوج وأنظمة الدراسات وكيفيات التقييم.

املادة 8

املاستر شهادة  بعد  سنوات  ثالث  الدكتوراه  سلك   يستغرق 

املحددة  الوطنية  الشهادات  إحدى  أو  املتخصص  املاستر  شهادة  أو 

والسلطة  بالثقافة  املكلفة  الحكومية  للسلطة  مشترك  بقرار  الئحتها 

لها،  بمعادلتها  معترف  شهادة  أو  العالي  بالتعليم  املكلفة  الحكومية 

ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.
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قابلة  واحدة  لسنة  استثنائية،  بصفة  املدة،  هذه  تمديد  يمكن 

للتجديد مرتين وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية 

الوطنية املنصوص عليه في املادة 9 بعده.

املادة 9 

الدكتوراه لسلك  الوطنية  البيداغوجية  الضوابط  دفتر   يحدد 

ما يلي :

 - شروط الولوج ؛

-  كيفيات سير إنجاز أعمال البحث واملناقشة ؛

 - تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته.

املادة 10

الدكتوراه  في  للدراسات  مركز  إطار  في  الدكتوراه  سلك  ينظم 

في  الدراسات  مراكز  مع  بشراكة  االقتضاء  وعند  باملعهد،  يحدث 

للشروط  وفقا  العالي،  للتعليم  أخرى  ملؤسسات  التابعة  الدكتوراه 

املحددة بموجب القرار املتخذ تطبيقا ملقتضيات املادة 19 أدناه.

املادة 11

السالفة  الوطنية  البيداغوجية  الضوابط  دفاتر  على  يصادق 

بالثقافة  املكلفة  الحكومية  للسلطة  مشتركة  قرارات  بموجب  الذكر 

والسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس 

املؤسسة، وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية 

لتنسيق التعليم العالي.

املادة 12

للسلطة  مشترك  بقرار  باملعهد  املعتمدة  املسالك  الئحة  تحدد 

الحكومية املكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي 

لتنسيق  الوطنية  اللجنة  ورأي  التنسيق  مجلس  رأي  استطالع  بعد 

التعليم العالي.

يمكن تغيير أو تتميم الئحة املسالك املعتمدة وفق نفس الكيفيات 

املشار إليها في الفقرة األولى من هذه املادة.

املادة 13

الداخلي  نظامه  في  عليها  املنصوص  الشروط  وفق  للمعهد  يمكن 

بعد  املستمر  التكوين  مجال  في  والسيما  به،  خاصة  شهادات  إحداث 

املكلفة  الحكومية  السلطة  وموافقة  التنسيق  مجلس  رأي  استطالع 

بالثقافة.

الفصل الثالث

تنظيم)وتسيير) ملعهد

املادة 14

طبقا  ويعين  االختصاص،  ذوي  بين  من  يختار  مدير  املعهد  يسير 

 01.00 القانون رقم  33 من  واملادة  الدستور  92 من  الفصل  ألحكام 

املشار إليه أعاله والنصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقه.

يساعد املدير مديران مساعدان وكاتب عام.

املادة 15

يعين املديران املساعدان بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة 

باقتراح من مدير املعهد، ويختار واحد منهما على األقل من بين أساتذة 

التعليم العالي أو األساتذة املؤهلين أو األساتذة املساعدين، وهما :

والتكوين  والبحث  البيداغوجية  بالشؤون  مكلف  مساعد  مدير   -

املستمر يزاول مهامه كامل الوقت باملعهد، وتناط به مهمة تنظيم 

وبرامج  البحث  وبرامج  البيداغوجية  األنشطة  وتنسيق  وتنفيذ 

التداريب والتكوين لفائدة الطلبة املسجلين باملعهد ؛

- مدير مساعد مكلف بالتعاون والتنشيط الثقافي والشراكات يزاول 

برامج  إعداد وتنفيذ وتنسيق  باملعهد، ويتولى  الوقت  مهامه كامل 

ومخططات التعاون والشراكات مع املؤسسات الجامعية والفنية 

واملقاوالت والهيئات الحكومية وغير الحكومية، وكذا االستشراف 

التي يحتضنها املعهد  الفنية  التظاهرات  وتهييئ مخططات وبرامج 

أو بشراكة مع مؤسسات أخرى.

املادة 16

يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة، بناء 

للتعليم  شهادة  على  الحاصلين  بين  من  املعهد،  مدير  من  اقتراح  على 

العالي على األقل واملثبتين توفرهم على تجربة في التسيير اإلداري.

املصالح  مجموع  بتسيير  املدير،  سلطة  تحت  العام  الكاتب  يقوم 

اإلدارية واملالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس املؤسسة املشار إليه 

في املادة 17 بعده.

املادة 17

بحكم  أعضاء  من  يتألف  للمؤسسة«  »مجلس  باملعهد  يحدث 

عن  منتخبين  وممثلين  األساتذة  عن  منتخبين  ممثلين  ومن  القانون 

وكذا  الطلبة،  عن  منتخبين  وممثلين  والتقنيين  اإلداريين  املوظفين 

شخصيات من خارج املعهد.
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انتخابهم،  أو  أعضائه  تعيين  وكيفية  املجلس  هذا  تأليف  ويحدد 
املشار   2.05.855 رقم  املرسوم  ملقتضيات  طبقا  سيره  طريقة  وكذا 

إليه أعاله.

بموجب  إليه  املوكولة  االختصاصات  املؤسسة  مجلس  يمارس 
أن  يمكن  أنه  غير  أعاله،  إليه  املشار   01.00 رقم  القانون  مقتضيات 
بالنسبة  التأديبية  السلطة  ملمارسة  تأديبي  مجلس  شكل  في  ينعقد 
املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  املحددة  الشروط  وفق  للطلبة، 

بالثقافة.

املادة 18

تحدث في حظيرة املعهد لجنة علمية يحدد تأليفها وكيفية سيرها 
 2.05.885 وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا ملقتضيات املرسوم رقم 

املشار إليه أعاله.

املادة 19

تحدد هياكل التعليم والبحث باملعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة 
وبعد  املؤسسة،  مجلس  من  باقتراح  بالثقافة،  املكلفة  الحكومية 

استطالع رأي مجلس التنسيق.

املادة 20

يتألف موظفو املعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة التعليم 
عن  تعويضات  يتقاضون  وأساتذة  مشاركين  وأساتذة  دائمين  الفني 

الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.

الفصل الرابع

 قتضي2ت) ختلفة

املادة 21

املقترحون  األجانب  املترشحون  الطلبة  باملعهد  يقبل  أن  يمكن 
املغربية  السلطات  لدن  من  واملقبولون  بلدانهم  حكومات  طرف  من 

املختصة طبقا لنفس الشروط املقررة بالنسبة للطلبة املغاربة.

يجب أال يتعدى العدد اإلجمالي للطلبة األجانب 10% من مجموع 
الطلبة املسجلين باملعهد.

املادة 22

 2022  -  2021 الدراسية  السنة  من  ابتداء  املرسوم  بهذا  يعمل 
 2.93.135 رقم  املرسوم  مقتضيات  التاريخ  نفس  من  ابتداء  وتنسخ 
وتنظيم  بإحداث   )1993 أبريل   29(  1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر 

املعهد الوطني للفنون الجميلة.

غير أن الطلبة املسجلين بانتظام باملعهد قبل دخول هذا املرسوم 
 2.93.135 رقم  املرسوم  ملقتضيات  خاضعين  يظلون  التنفيذ،  حيز 

السالف الذكر.

املادة 23

الرسمية، بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ   يسند 
والبحث  العالي  التعليم  ووزير  والتواصل  والثقافة  الشباب  وزير  إلى 
العلمي واالبتكار والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف 
باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  والوزيرة  بامليزانية 

الرقمي وإصالح اإلدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية

املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة 

باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : غيتة مزور.

املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير

  رسشم)رقم)79).)).))ص2در)في)6)) ن)ر ض2ن)ش11) )8))أبريل)))1))
ربيع 1)) ن) في) 511.ش1.)) لص2در) رقم) وتتميم) ملرسشم)  بتغيير)
لألس2تذة) تعشيض2ت)جز فية) بمنح) ()(111 (12 (1(  (1(5  ألو1)
لدن) في) لتظ2هر ت) ملنظمة) ن) و ملح2ضرين) ملس2همين)
 ملندوبية) لس2 ية)لقد 2ء) ملق2و ين)وأعض2ء)جيش) لتحرير) ن)
أجل) لتعريف)بت2ريخ) لحركة) لشطنية)و ملق2و ة)وجيش) لتحرير)

وصي2نة) لذ كرة) لشطنية.

رئيس الحكومة،

 بعد االطالع على املرسوم رقم 2.03.544 الصادر في 14 من ربيع
لألساتذة  جزافية  تعويضات  بمنح   )2004 ماي   4(  1425 األول 
املندوبية  لدن  من  املنظمة  التظاهرات  في  املساهمين  واملحاضرين 
السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير من أجل التعريف 
الذاكرة  وصيانة  التحرير  وجيش  واملقاومة  الوطنية  الحركة  بتاريخ 

الوطنية ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في 19 من رمضان 1443 
)21 أبريل 2022(،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

الرابعة  املادتين  مقتضيات  التالي،  النحو  على  وتتمم،  تغير 

في  الصادر   2.03.544 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من  والخامسة 

14 من ربيع األول 1425 )4 ماي 2004( :

»املادة الرابعة. - تحدث ...................................... يعهد إليها بما يلي :

والسير  واملقاالت  والدراسات  واملؤلفات  األطروحات  قراءة   -  «

»الذاتية املتعلقة بتاريخ الحركة الوطنية واملقاومة وجيش التحرير 

وأعضاء  املقاومين  لقدماء  السامية  املندوبية  على  »واملعروضة 

»جيش التحرير قصد النظر في إمكانية إجازتها للنشر ؛

واملقاومة  الوطنية  الحركة  بتاريخ  الصلة  ذات  الوثائق  قراءة   -  «

للمقاومة  التاريخية  الوثائق  بمركز  واملودعة  التحرير  »وجيش 

الباحثين  إشارة  رهن  لوضعها  منها  املتاح  فرز  قصد  »والتحرير 

»وعموم املهتمين واالطالع عليها بعين املكان.«

»املادة الخامسة. - يمنح تعويض جزافي ألعضاء اللجنة نظير املهام 
 »املنوطة بهم املنصوص عليها في املادة الرابعة أعاله، يحدد مبلغه في

»ما بين ................................. وألف درهم )1000 درهم(.

»وتحدد معايير ...........................................................................«

)الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية

إلى  الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  تنفيذ هذا  يسند 
وإلى  بامليزانية  املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  الوزير 
املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير، كل واحد 

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.
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ش11)  ر ض2ن) (9 في) ص2در) شش/ق/))1)) عدد) ملجلس) ملن2فسة) قر ر)

وركة) لدن) ب2لطلب) ملقدم) ن) ))1)() ملتعلق) أبريل) ((((

على) الستثن2ء) إلى) لحصش1) و لر  ي) (»CMA CGM S.A«
1)) ن) لق2نشن) في) لفقرة) لث2نية) ن) مل2دة) عليه)  ملنصشص)

رقم))).11)) ملتعلق)بحرية) ألسع2ر)و ملن2فسة.

مجلس املنافسة،

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  على  بناء 

 1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛

 وعلى القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر

1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.116 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 

من   14 املادة  ملقتضيات  طبقا   ،)2022 أبريل   11(  1443 9 رمضان 

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؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

بتاريخ  عدد47/ع.ت.إ/2022  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 

 «CMA CGM 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(، واملتعلق بتولي شركة

فروعها  وجميع   »GEFCO SA« شركة  على  الحصرية  املراقبة   S.A»

املباشرة وغير املباشرة ؛

وعلى الطلب املقدم من لدن شركة »CMA CGM S.A« واملسجل 

بتاريخ   22/077 عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة  لدى 

4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(، والرامي إلى الحصول على االستثناء 

املنصوص عليه في الفقرة الثانية من املادة 14 من القانون رقم 104.12 

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

البوعيا�سي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 
والقا�سي   )2022 أبريل   6(  1443 رمضان   4 بتاريخ  رقم 47/2022 
ألحكام   

ً
طبقا املوضوع  في  مقررة  اإلدري�سي  كوثر  السيدة  بتعيين 

املادة 27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

وبعد تبليغ مندوب الحكومة لدى مجلس املنافسة بنظير من طلب 
الحصول على االستثناء املنصوص عليه في الفقرة الثانية من املادة 14 
من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة املقدم من 
في  بالشروع  لها  الترخيص  طرف شركة »CMA CGM S.A« من أجل 
االنجاز الفعلي لعملية التركيز املتعلقة باملراقبة الحصرية من طرفها 
لشركة »GEFCO SA« وجميع فروعها املباشرة وغير املباشرة بتاريخ 

5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022( ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقررة  العام  املقرر  تقديم  وبعد 
طلب الحصول على االستثناء املذكور، وكذا الخالصات والتوصيات 
بتاريخ  املنعقد  للمجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  خالل  عنه  املنبثقة 

9 رمضان 1443 )11 أبريل 2022( ؛ 

املذكور   104.12 رقم  القانون  من   13 املادة  بمقت�سى  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 ؛

تولي  على  ينص   2022 مارس   27 بتاريخ  املبرم  االتفاق  إن  وحيث 
وحقوق  أسهم  على  الحصرية  املراقبة   »CMA CGM S.A« شركة 
وغير  املباشرة  فروعها  وجميع   »GEFCO SA« لشركة  التصويت 
 %75 باقتناء نسبة   »CMA CGM S.A« تتعهد شركة املباشرة، حيث 
للتبليغ  خاضعة  العملية  يجعل  مما   »GEFCO SA« شركة  أسهم  من 

طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

وحيث إن البت في طلب االستثناء املذكور يستوجب قبل الشروع 
 في دراسته التحقق من توفر الشروط املنصوص عليها في املادتين 11

و 12 من القانون رقم 104.12 املشار إليه أعاله ؛

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�سى  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 ؛

 جلس) ملن2فسة



877)الجريدة الرسمية عدد 7090 -)11 شوال 1443 )12 ماي 2022(  

 «CMA شركة  بتولي  تتعلق  التبليغ  موضوع  العملية  إن  وحيث 

وجميع   »GEFCO SA« شركة  على  الحصرية  املراقبة   CGM S.A»

فروعها املباشرة وغير املباشرة، وتشكل بالتالي تركيزا حسب مدلول 

املادة 11 من القانون رقم 104.12 املذكورة أعاله ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطين 

القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 

املعامالت  رقم  سقف  تجاوز  وهما  الذكر،  السالف  رقم 104.12 

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

من املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

- الشركة املقتنية »CMA CGM S.A« وهي شركة مساهمة خاضعة 

خدمات  مجال  في  أسا�سي  بشكل  تنشط  الفرن�سي،  للقانون 

الجوي  النقل  امليناء، وخدمات  للحاويات وخدمات مرافق  النقل 

الدولي  النقل  مجال  في  بالعمولة  الوكالة  وخدمات  للبضائع، 

والخدمات اللوجيستيكية.

مساهمة  شركة  وهي   ،»SA GEFCO« املستهدفة  الشركة   -

شركة من   %75 بنسبة  ومملوكة  الفرن�سي،  للقانون   خاضعة 

«la compagnie ferroviaire publique russe RZD« وخاضعة 

خدمات  مجال  في  أسا�سي  بشكل  وتنشط  الحصرية،  ملراقبتها 

الوكالة بالعمولة في مجال النقل الدولي والخدمات اللوجيستيكية.

وحيث إنه بعد االطالع على عناصر امللف واستنادا إلى الوثائق التي 

وفرتها األطراف املعنية، فإن طلب االستفادة من االستثناء املنصوص 

في  يندرج  املذكور،  القانون  من   14 املادة  من  الثانية  الفقرة  في  عليه 

واالقتصادية  القانونية  بالصعوبات  املعللة  الخاصة  الضرورة  إطار 

والقيود  بالعقوبات  واملرتبطة   »GEFCO« شركة  تواجه  التي  واملالية 

املنشآت  في حق   2022 24 فبراير  بتاريخ  املتخذة  االقتصادية واملالية 

املرتبطة أو املراقبة من قبل مساهمات روسية، وهو األمر الذي من 

شأنه أن يؤثر على وضعيتها املالية، في حالة عدم إنجاز العملية، و أن 

يحد بالتالي من قدرتها التنافسية في السوق،

قرر ما يلي :

املــادة األولـــى

أن طلب الحصول على االستثناء املنصوص عليه في الفقرة 2 من 

املادة 14 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة، 

األمانة  لدى  واملسجل   »CMA CGM S.A« شركة  طرف  من  املقدم 

 1443 رمضان   4 بتاريخ   22/077 عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

)6 أبريل 2022(، يستوفي الشروط القانونية.

املــادة الثانية

ملقتضيات  وطبقا  استثنائية  بصفة  املنافسة،  مجلس  يرخص 
104.12 املتعلق بحرية  14 من القانون رقم  الفقرة الثانية من املادة 
اإلنجاز  في  بالشروع   »CMA CGM S.A« لشركة  واملنافسة،  األسعار 
الحصرية على شركة  املراقبة  بتوليها  املتعلقة  التركيز  لعملية  الفعلي 
وفق  وذلك  املباشرة،  وغير  املباشرة  فروعها  وجميع   »GEFCO SA»
إخالل  ودون  القرار،  هذا  منطوق  في  املسطرة  والكيفيات  الشروط 
 17 15 و  بحق املجلس في اتخاد القرارات املنصوص عليها في املادتين 
من القانون السالف الذكر بعد دراسة امللف، وبضرورة التزام شركة 

«CMA CGM SA« بالشروط التالية :

- االمتناع عن التصرف وممارسة حقوق التصويت املرتبطة بأصول 
وممتلكات املنشآت املستهدفة ؛ 

شركة مع   »GEFCO SA« شركة  أنشطة  دمج  عن  االمتناع   - 
عملية  بخصوص  املجلس  قرار  صدور  قبل   »CMA CGM SA»

التركيز ؛

- االمتناع عن نقل امللكية أو التنازل عن أي أصل أو عقد لشركة 
«GEFCO SA« لفائدة شركة »CMA CGM SA« ؛

«GEFCO SA« لـ  تابعة  شركة  أو  نشاط  أي  نقل  عن  االمتناع   - 
لفائدة شركة »CMA CGM SA« ؛

- االمتناع عن اتخاذ أي قرار أو إجراء من شأنه تعديل هيكلة بنية 
املنافسة في السوق ؛

- االمتناع عن ولوج أو تبادل أي معلومات حساسة تتعلق باألنشطة 
باألسعار  املتعلقة  تلك  ال سيما  املستهدفة،  للمنشآت  التجارية 
واملساهمة  واملوردين،  العمالء  مع  الجارية  واملفاوضات  املطبقة، 
شركة  أعمال  لسرية  خاضعة  معلومة  أي  أو  عروض،  طلبات  في 
قرار  صدور  قبل   »GEFCO SA« شركة  أو   »CMA CGM SA»

املجلس بخصوص علمية التركيز.

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

ً
بحضور السيد أحمد رحو رئيسا

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

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                           عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                           حسن أبو عبد املجيد.
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ش11) ر ض2ن) (9 في) ص2در) 1ش/ق/))1)) عدد) ملجلس) ملن2فسة)  قر ر)

 »VITOL(HOLDING(بتشلي)وركة ))1)() ملتعلق) أبريل) ((((

 »VIVO وركة) على) غير) ملب2ورة) «B.V) ملر قبة) لحصرية)

أسهم) 61%) ملتبقية) ن) نسبة) عبر) قتن2ء) (،ENERGY( PLC»
رأسم2له2)وحقشق) لتصشيت) ملرتبطة)به2.

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 

من   14 املادة  ملقتضيات  طبقا   ،)2022 أبريل   11(  1443 9 رمضان 

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 

بـتـاريـخ  014/ع.ت.إ/2022،  عدد  تـــحـــت  املنافسة  ملجلس  العامة 

 24 من جمادى اآلخرة 1443 )27 يناير 2022(، املتعلق بتولـي شركة

«VITOL HOLDING B.V« املراقبة الحصرية غير املباشرة على شركة  

أسهم  من  املتبقية   %64 نسبة  اقتناء  عبر  ؛   »VIVO ENERGY PLC»

رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة بها ؛

البوعيا�سي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 

 1443 اآلخرة  جمادى  من   28 في  املؤرخ   2022/015 عدد   تحت 

عدنان  محمد  والزين  السيد  بتعيين  والقا�سي   ،)2022 )فاتح فبراير 

 104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام   
ً
طبقا املوضوع  في  مقررا 

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

امللف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

بتاريخ 29 من رجب 1443 )3 مارس 2022( ؛

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

أعاله ؛

1443 شعبان  من   11 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال   وبعد 
)15 مارس 2022( ؛

وتوزيع  استيراد  بمجال  املعنية  السوق  في  الفاعلين  إن  وحيث 
املحروقات والغاز النفطي املسال بالجملة والتقسيط، وكذا سوق بيع 
وقود الطائرات وزيوت التشحيم، لم يبدوا أية مالحظة حول عملية 

التركيز الحالية ؛

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 

9 رمضان 1443 )11 أبريل 2022( ؛

املذكور   104.12 رقم  القانون  من   13 املادة  بمقت�سى  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 ؛

 «VITOL شركة  بتولي  املتعلق  التركيز  عملية  مشروع  إن  وحيث 
 «VIVO املباشرة على شركة  للمراقبة الحصرية غير   HOLDING B.V»
رأسمال  أسهم  من  املتبقية   %64 نسبة  اقتناء  عبر   ENERGY PLC»
وحقوق التصويت املرتبطة بها، كان موضــوع عـرض عمومي لالقتناء تم 
اإلعالن عنه بتاريخ 25 نوفمبر 2021 وح�سي بموافقة أغلبية املساهمين 
معه  تعتبر  مما   ،2022 يناير   20 بتاريخ  املستهدفة  الشركة  رأسمال  في 
يجعلها  الذي  الشرط  وهو  الكفاية،  فيه  بما  مكتمال  مشروعا  العملية 

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 
بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ  الخاضعة  االقتصادي  التركيز 
دراستها والترخيص لها، كما أن املادة 12 تحدد  أسقف رقم املعامالت  
بمقت�سى  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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شركة  بتولي  تـتـعـلـق  التبليغ  مــــــوضــــــوع  التركيز  عـــمــلـــية  إن  وحــيــث 

على  املباشرة  غير  الحصرية  للمراقبة   »VITOL HOLDING B.V»

من  املتبقية   %64 نسبة  اقتناء  عبر   ،»VIVO ENERGY PLC« شركة 

تشكل  فهي  وبالتالي  بها،  املرتبطة  التصويت  وحقوق  رأسمال  أسهم 

تركيزا حسب مدلول املادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛

الستيفائها  التبليغ،  إللزامية  تخضع  املذكورة  العملية  إن  وحيث 

 12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من  شرطين 

رقم  سقف  تجاوز   : وهما  الذكر  السالف   104.12 رقم  القانون  من 

في واملحدد  املنشآت  ملجموع  والعالمي  الوطني  اإلجمالي   املعامالت 

املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 املشار إليه أعاله ؛ 

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز، هي :

شركة  وهي   ،»VITOL HOLDING B.V« شركة   : -  لجهة) ملقتنية 

ذات املسؤولية املحدودة، خاضعة للقانون الهولندي، تم تأسيسها 

والغاز  املحروقات  وتوزيع  استيراد  سوق  في  وتنشط   ،1966 سنة 

 VITOL« شركة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  بالجملة.  املسال  النفطي 

 ،%36 بنسبة  مساهمة  العملية  قبل  تمتلك   »HOLDING B.V

الحالية  والعملية  شركة  على  املشتركة  املراقبة  تولي  من  تمكنها 

ستمكنها من االنتقال من وضع املراقبة املشتركة إلى وضع املراقبة 

الحصرية. 

شركة  وهي   ،»VIVO ENERGY PLC« شركة   : -  لجهة) ملستهدفة 

تم  املتحدة،  اململكة  لقانون  خاضعة  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

املال رأس  بسندات  املساهمة  في  وتنشط   ،2011 سنة   تأسيسها 

في شركة أو عدة شركات.

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه،  وحيث 

جلسات االستماع، فإن عـمـلـيـة الـتـركـيـز االقتصادي مـوضـوع الـتـبـلـيـغ، 

شركة خبرة  من  االستفادة  من  املستهدفة  الجهة  تمكين  إلى   تهدف 

االنتقال  بمجاالت  يتعلق  فيما  سيما  ال   ،»VITOL HOLDING B.V»

الطاقي ؛ 

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�سي  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 ؛

أن  إلى  التحقيق  امللف، خلص  وثائق  بعد االطالع على  إنه  وحيث 
أسواق املنتجات املعنية بالعملية الحالية هي :

- سوق التداول في سوق النفط الخام ومنتجاته املكررة ؛

- سوق استيراد وتوزيع املحروقات بالجملة ؛

- سوق بيع وتوزيع املحروقات بالتقسيط في محطات الوقود ؛

- سوق بيع وتوزيع الغاز النفطي املسال ؛

- سوق بيع وتوزيع وقود الطائرات.

وحيث إنه اعتبارا لخصوصيات شروط املنافسة في كل سوق على 
حدة، فإن التحديد الجغرافي لألسواق املعنية، يمكن تقسيمه إلى ثالث 

أبعاد :

ومنتجاته  الخام  النفط  سوق  في  للتداول  بالنسبة   : عالمي  بعد   -
املكررة، على اعتبار أن تزويد السوق الوطنية بهذه املنتجات يكون 

على املستوى الدولي ؛

- بعد وطني : فيما يتعلق بأسواق استيراد وتوزيع املحروقات بالجملة، 
بيع وتوزيع وقود  املسال، و سوق  النفطي  الغاز  بيع وتوزيع  وسوق 
الطائرات، بالنظر إلى طبيعة العرض والطلب داخل هذه األسواق ؛

: بالنسبة لسوق بيع وتوزيع املحروقات بالتقسيط في  - بعد جهوي 
محطات الوقود، مع ترك هذا التعريف مفتوحا.

التنافسية  واملواقع  املعنية  األسواق  بنية  دراسة  بعد  إنه  وحيث 
املبلغ  التركيز  عملية  مشروع  بأن  للمجلس  تبين  داخلها،  للفاعلين 
ال يترتب عنه أي تقاطع أفقي بين أنشطة أطراف العملية على اعتبار 
التداول في سوق النفط  أن الجهة املقتنية ال تنشط إال على مستوى 
الخام ومنتجاته املكررة بينما الجهة املستهدفة ال تنشط على مستوى 

هذه السوق ؛

املبلغ  التركيز  عملية  مشروع  أن  أخرى  جهة  من  تبين  إنه  وحيث 
ال يترتب عنه أي تقاطع أفقي بين أنشطة أطراف العملية على مستوى 
بالجملة،  املحروقات  وتوزيع  باستيراد  املتعلقة  املرجعية  األسواق 
وببيع وتوزيع املحروقات بالتقسيط في محطات الوقود، وببيع وتوزيع 
أن  اعتبار  على  الطائرات،  وقود  وتوزيع  وبيع  املسال،  النفطي  الغاز 

الجهة املقتنية ال تنشط على مستوى األسواق املذكورة ؛

وحيث إن التحقيق أبان على أن مشروع عملية التركيز املبلغ يترتب 
اعتبار أن أنشطة  العملية، على  بين أنشطة أطراف  آثارعمودية  عنه 
أطراف العملية مترابطة عموديا لكون سوق التداول في سوق النفط 
يعتبر  املقتنية،  الجهة  داخله  تعمل  الذي  املكررة،  ومنتجاته  الخام 
بالجملة،  املحروقات  وتوزيع  استيراد  ألسواق  بالنسبة  منبع  سوق 
وسوق بيع وتوزيع املحروقات بالتقسيط في محطات الوقود، وسوق 
بيع وتوزيع الغاز النفطي املسال، وسوق بيع وتوزيع وقود الطائرات 

والتي تنشط داخلها الشركة املستهدفة ؛
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وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�سي للعملية أسفر عن كون 

سوق املنبع املعنية تعرف تواجد عدد مهم من املنافسين، كما خلصت 

لن  العملية،  أطراف  بين  العمودي  االندماج  كون  إلى  التحقيق  نتائج 

تتوفر  ال  العملية  أطراف  لكون  واملصب  املنبع  أسواق  غلق  إلى  يؤد 

كال  في  الزبناء  أو  املتنافسين  أمام  إلغالقها  املصلحة  أو  القدرة  على 

املستويين ؛

وحيث إن التحقيق خلص إلى أن التأثير العمودي للعملية لن يؤثر 

على املنافسة في األسوق املعنية ؛

أفقي  تأثير  أي  لها  يكون  لن  العملية  هذه  أن  كذلك  تبين  وحيث 

أو تكتلي أو عمودي مقيد للمنافسة في األسوق املعنية،

يقرر ما يلي :

املادة األولى

العامة ملجلس  التركيز املسجلة لدى األمانة  تبليغ عملية  أن ملف 

جمادى من   24 بـتـاريـخ  014/ع.ت.إ/2022،  عدد  تحت   املنافسة 

اآلخرة 1443 )27 يناير 2022(، يستوفي كافة الشروط القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

بعملية تولـي شركة »VITOL HOLDING B.V« املراقبة الحصرية غير 

 %64 املباشرة على شركة »VIVO ENERGY PLC«، عبر اقتناء نسبة 

املتبقية من أسهم رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة بها.

تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة ملجلس املنافسة، 

خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 9 رمضان 1443 )11 أبريل 2022(، طبقا 

املنافسة،  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام 

جيهان  والسيدة  الجلسة،  رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحضور  وذلك 

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

أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                           عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                           حسن أبو عبد املجيد.

ش11)  ر ض2ن) (9 في) ص2در) 5ش/ق/))1)) عدد) ملجلس) ملن2فسة) قر ر)

))))أبريل)))1)() ملتعلق)بإحد ث) نشأة) شتركة)بين)كل) ن)

وركة)«A4nXT(GmbH«) لت2بعة)لشركة)«Audi AG«)ووركة)

.»Lufhansa(Industry(Solutions(AS(GmbH«

مجلس املنافسة،

واملنافسة  األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  على  بناء 

 1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.116 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

)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 

من   14 املادة  ملقتضيات  طبقا   ،)2022 أبريل   11(  1443 9 رمضان 

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  026/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

9 رجب 1443 )11 فبراير 2022(، املتعلق بإحداث منشأة مشتركة بين 

كل من شركة »A4nXT GmbH« التابعة لشركة »Audi AG« وشركة 

«Lufhansa Industry Solutions AS GmbH« ؛

البوعيا�سي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 

 )2022 فبراير   17(  1443 رجب  من   15 بتاريخ   2022/026 رقم 

 
ً
طبقا املوضوع  في  مقررا  العلواوي  ياسين  السيد  بتعيين  والقا�سي 

األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام 

واملنافسة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ 21 من رجب 1443 )23 فبراير 2022( ؛
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وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 
أيام   )10( أجل  يمنح  والذي   )2022 مارس   4(  1443 فاتح شعبان 
التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

تكنولوجيا  خدمات  سوق  في  واملتدخلين  الفاعلين  إن  وحيث 
املعلومات لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز موضوع التبليغ ؛

 1443 شعبان  من   29 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 
)فاتح أبريل 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 9 رمضان 1443 

)11 أبريل 2022( ؛

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

أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

مبرم  اتفاق  عقد  موضوع  كانت  املبلغة  التركيز  عملية  إن  وحيث 
شركة  من  كل  إحداث  مشروع  بخصوص   2021 أكتوبر   26 بتاريخ 
 «Lufhansa وشركة   »Audi AG« لشركة  التابعة   «A4nXT GmbH»
«Industry Solutions AS GmbH، منشأة مشتركة مما يجعلها خاضعة 

للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون 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 ؛

11 تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة  وحيث إن املادة 
ضمنها  لها،  والترخيص  دراستها  بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ 
كيان  مهام  بكافة  دائم  بشكل  تقوم  مشتركة  منشأة  إحداث  حالة 

اقتصادي مستقل ؛

حسب  اقتصاديا  تركيزا  يعتبر  مشتركة  منشأة  إحداث  إن  وحيث 
مفهوم املادة 11 من القانون رقم 104.12 بتوفر الشروط التالية :

املنشأة  لهذه  املؤسسة  الشركات  بين  بنيوية  روابط  وجود  عدم   -
املشتركة ؛

- أن تخضع املنشأة املحدثة للمراقبة املشتركة للشركات األم ؛

- أن تمارس املنشأة املشتركة بشكل دائم، كافة مهام كيان اقتصادي 
مستقل.

 «Audi AG« لشركة  التابعة   »A4nXT GmbH« شركة  إن  وحيث 

وشركة »Lufhansa Industry Solutions AS GmbH« هما شركتان 

مستقلتان، مما يكون معه الشرط األول املتعلق بعدم وجود روابط 

بنيوية بين الشركات املؤسسة للمنشأة قد تم استيفاءه ؛

وحيث إنه بعد االطالع على اتفاقية املساهمين للشركة املشتركة 

بين مساهميها  لرقابة مشتركة  األخيرة تخضع  أن هذه  تبين  املحدثة، 

وبالتالي، فإن الشرط الثاني املذكور أعاله قد تم استيفاءه كذلك ؛

االقتصادي  الكيان  بمفهوم  املرتبط  الثالث  الشرط  إن  وحيث 

املستقل يستوجب توفر املعايير التالية :

ملزاولة  الالزمة  الوسائل  كل  على  املشتركة  املنشأة  تتوفر  أن   -

أنشطتها، بما في ذلك املوارد املالية والبشرية؛

وظيفة  إنجاز  على  املحدثة  املشتركة  املنشأة  نشاط  يقتصر  أال   -

محددة )التسويق، البحث والتطوير...( لفائدة الشركات األم؛

- أن تزاول املنشأة املشتركة املحدثة أنشطتها بطريقة مستدامة؛

- أال تحتل العالقات التجارية بين الشركات األم واملنشأة املشتركة 

نسبة كبيرة في النشاط التجاري لهذه األخيرة.

نتائج  على  واعتمادا  التبليغ  ملف  وثائق  إلى  بالرجوع  إنه  وحيث 

املعايير  على  تتوفر  املشتركة  املنشأة  أن  يتبين  التحقيق،  مسطرة 

الالزمة ملمارسة مهام الكيان االقتصادي املستقل بشكل دائم، وبالتالي 

 104.12 القانون رقم  11 من  فهي تشكل تركيزا حسب مدلول املادة 

التي تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ أمام مجلس 

املنافسة ؛

وحيث إن املادة 12 تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي 

 )8( الثامنة  املادة  بمقت�سى  املحدد  السقف  يفوق  أن  يجب  والذي 

عندما  أو  أعاله،  اليه  املشار   2.14.652 رقم  التطبيقي  املرسوم  من 

السنة  خالل  التركيز  عملية  في  طرفا  تكون  التي  املنشآت  جميع  تنجز 

املدنية السابقة أكثر من أربعين باملائة )40%( من البيوع أو الشراءات 

أو املعامالت األخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوجات أو الخدمات 

السوق  من  مهم  جزء  في  أو  لالستبدال  القابلة  أو  النوع  نفس  من 

املذكورة ؛

الستيفائها  التبليغ،  إللزامية  تخضع  العملية  هذه  إن  وحيث   

 12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من  شرطين 

رقم  سقف  تجاوز  وهما  الذكر  السالف  رقم 104.12  القانون  من 

في واملحدد  املنشآت  ملجموع  والوطني  العالمي  اإلجمالي   املعامالت 

املادة الثامنة )8( من املرسوم رقم 2.14.652 ؛
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وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

الخاضعة  املحدودة  املسؤولية  ذات   »A4nXT GmbH« شركة   -
في  الرئي�سي  مقرها  ويقع   2020 عام  في  تأسست  األملاني،  للقانون 
إنغولشتات، أملانيا. وهي شركة قابضة تهدف إلى امتالك مساهمات 
في الشركات األملانية بشكل أسا�سي وحيازتها وإدارتها، كما أنها فرع 
ملجموعة  مملوكتان  وكالهما   AUDI AG لشركة  بالكامل  مملوك 

.Volkswagen

: وهي شركة   Lufhansa Industry Solutions AS GmbH - شركة 
تكنولوجيا  خدمات  مجال  في  تنشط  األملاني  للقانون  خاضعة 
شركات  على  زبنائها  ضمن  تشتمل  النظم.  وتكامل  املعلومات 
مختلف  في  ناشطة  شركة   300 من  وأكثر   ،Lufthansa مجموعة 
ووسائل  والطاقة  واللوجستيك  والنقل  )السيارات  القطاعات 
في  شخص   2100 من  أزيد  الشركة  وتشغل  والصيانة...(.  اإلعالم 

عدة مواقع بأملانيا وسويسرا والواليات املتحدة األمريكية.

وحيث إنه حسب ملف التبليغ، فإن مشروع عملية التركيز الحالية 
تكنلوجيا  مجال  في  واالستشارة  الخدمات  تقديم  إطار  في  يندرج 
اإلنتاج  عملية  برقمنة  املشتركة  املنشأة  ستقوم  كما  املعلومات، 

.Volkswagen األساسية ضمن مجموعة

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�سي،  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 
وفرتها  التي  الوثائق  إلى  واستنادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 
األطراف املبلغة، فقد تم تحديد السوق املعنية بشقيها، سوق الخدمة 
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 السوق املعنية بهذه العملية 
هي سوق خدمات تكنولوجيا املعلومات ؛

العملية  إطار  في  املحدثة  املشتركة  املنشأة  لكون  نظرا  إنه  وحيث 
ولكون  الوطنية،  السوق  مستوى  على  نشاط  أي  تزاول  لن  املبلغة 
الشركتين األم ليس لديهما أي نشاط مرتبط بسوق الخدمات املعنية 
يبقى  أن  يمكن  املعنية  للسوق  الجغرافي  التحديد  فإن  بالعملية، 

مفتوحا ؛

األطراف  تصريحات  ومن  امللف  عناصر  من  يستفاد  وحيث 
املنشأة  لكون  الحالية  التركيز  بعملية  تتأثر  لن  الوطنية  السوق  بأن 
املستوى  على  املعنية  السوق  في  وجود  لها  ليس  املحدثة  املشتركة 
الوطني، وستنشط أساسا على مستوى السوق األوروبية بصفة عامة 

والسوق األملانية بصفة خاصة ؛

وحيث خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز الحالية لن يكون لها 

أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على املنافسة في السوق الوطنية ولن 

تساهم في خلق أو تعزيز وضع مهيمن،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة 

 1443 رجب   9 بتاريخ   2022 026/ع.ت.إ/  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس 

)11 فبراير 2022(، املتعلق بإحداث منشأة مشتركة بين كل من شركة 

 «Lufhansa وشركة   »Audi AG« لشركة  التابعة   »A4nXT GmbH»

«Industry Solutions AS GmbH، يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

بإحداث منشأة مشتركة بين كل من شركة »A4nXT GmbH« التابعة 

 «Lufhansa Industry Solutions AS وشركة   »Audi AG« لشركة 

.GmbH»

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا  املنعقدة  املنافسة، 

أبريل 2022(،   11( 1443 9 رمضان  بتاريخ  املتعلق بمجلس املنافسة 

جيهان  والسيدة  للجلسة،   
ً
رئيسا رحو  أحمد  السيد  بحضور 

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.

6)) ن)ر ض2ن)ش11)  6ش/ق/))1))ص2در)في) قر ر)ملجلس) ملن2فسة)عدد)

 »Partners( Group وركة) بتشلي) ))1)() ملتعلق) أبريل) ((8(

 »Jeeves(Information(ملر قبة) لحصرية)لشركة (Holding(AG«

»Systems(AB)عبر) قتن2ء) جمشع)حصص) لرأسم12) الجتم2عي)
وحقشق) لتصشيت) ملرتبطة)به.

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( ؛
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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 
16 من رمضان 1443 )18 أبريل 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  ع.ت.إ/2022   /037 عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
شركة  بتولي  واملتعلق   ،)2022 مارس   18(  1443 شعبان  من   14
 «Jeeves املراقبة الحصرية لشركة «Partners Group Holding AG»
الرأسمال  حصص  مجموع  اقتناء  عبر   Information Systems AB»

االجتماعي وحقوق التصويت املرتبطة به ؛

البوعيا�سي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 
 )2022 مارس   21(  1443 شعبان  من   17 بتاريخ   038/2022 رقم 
 
ً
طبقا املوضوع  في  مقررا  نبيل  اصغير  ايت  السيد  بتعيين  والقا�سي 

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 شعبان 1443 )23 مارس 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 
أيام   10 أجل  يمنح  والذي   )2022 مارس   25(  1443 شعبان  من   21
التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

 1443 رمضان   9 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 
)11 أبريل 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 16 من رمضان 1443 

)18 أبريل 2022( ؛

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

التركيز املزمع القيام بها كانت موضوع عقد تفويت موقع بين أطراف 

 «Partners شركة  بموجبه  اقتنت   ،2022 فبراير   25 بتاريخ  العملية 

«Group Holding AG بواسطة فرعها »Ghotam AB« املحدث لهذه 

التصويت  وحقوق  االجتماعي  الرأسمال  حصص  مجموع  الغاية، 

املرتبطة به لشركة »Jeeves Information Systems AB« ؛

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�سى  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 ؛

 «Partners وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة

 «Jeeves Information املراقبة الحصرية لشركة Group Holding AG»

«Systems AB عن طريق اقتناء مجموع حصص رأسمال االجتماعي 

وحقوق التصويت املرتبطة به للشركة املستهدفة، وبالتالي فهي تشكل 

تركيزا حسب مدلول املادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف 

عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛

 وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 

القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 

املعامالت  رقم  سقف  بتجاوز  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 :

شركة  وهي   ،»Ghotam AB«  : بصفة) ب2ورة  -  لشركة) ملقتنية)

محدودة املسؤولية خاضعة للقانون السويدي ومسجلة بالسجل 

التجاري للشركات ملدينة ستوكهولم تحت عدد 1044-559365، 

 «Jeeves شركة  اقتناء  عملية  إتمام  أجل  من  خصيصا  أنشئت 

«Information Systems AB ؛
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 «Partners Group  : غير) ب2ورة  بصفة) -  لشركة) ملقتنية)

«Holding AG، وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون السويسري 

إدارة  في  متخصصة  وهي  بسويسرا،  االجتماعي  مقرها  ويتواجد 

والعقار  الخاصة  األسهم  مجاالت  في  تستثمر  وهي  االستثمارات 

ومن  الخاصة،  والديون  الخاصة  التحتية  والبنيات  الخاص 

«M.Alfred Gantner« و  »Blackrock, Inc«  : مساهميها   أهم 

و «Dr.Marcel Emi» و «M.Urs Wietlisbach». كما تنشط شركة 

«Partners Group Holding AG» باملغرب في ميدان تقديم حلول 

البرمجيات املندمجة الخاصة بتيسير الشركات واملؤسسات وذلك 

من خالل فرعيها :

برمجيات  حلول  تقدم  بريطانية  شركة  وهي   :  »Civica« شركة   •

 «services مـــدارة  وخـدمـــــات  رقميـــة  وحلـــول  متخصصــــة 

«d’externalisation، موجهة باألساس ملؤسسات القطاع العام 

وللشركات الخاصة التي تعمل في ميادين جد مقننة ؛

خاصة  برمجيات  تقدم  هولندية  شركة  هي   :  »Unit4« وشركة   •

حلول  باألساس  توزع  وهي  املعلوميات  تكنولوجيا  وخدمات 

 «logiciel de gestion intégrée للتسيير  مندمجة  برمجيات 

لفائدة  وكذا  مهنية  خدمات  تقدم  التي  املنظمات  لفائدة   ERP»

اإلدارات العمومية واملنظمات التي تقدم خدمات غير ربحية ؛

 ،»JEEVES INFORMATION SYSTEMS AB« : لشركة) ملستهدفة  -

وهي شركة محدودة املسؤولية خاضعة للقانون السويدي ومسجلة 

 4215-556343 عدد  تحت  ستوكهولم  ملدينة  التجاري  بالسجل 

 «BV Acquisitions IX وتعد شركة  املدينة.  بنفس  ويوجد مقرها 

«Parent SARL الشريك الرئي�سي للشركة وتمتلك غالبية حصصها 

والباقي مملوك لكل من »Forbes Family Group‹‹ وبعض مسيري 

 «Jeeves Information Systems شركة  تقدم  كما   .»Forterro»

حلول   ،»Forterro« ملجموعة  األم  الشركة  تعد  والتي   ،AB»

 «logiciel de gestion intégrée ERP» برمجيات لتسيير الشركات

 «MidMarket« املوجهة بالخصوص للشركات املتوسطة والكبيرة

حلول  تقديم  في  املتخصصة  الشركات  من  مجموعة  تسيير  وهي 

واملؤسسات  الشركات  بتسيير  الخاصة  املندمجة  البرمجيات 

 )ABAS, Sylob, Silog, Clipper, Helios, ProConcept, Jeeves…(

والتي تنشط محليا في مجموعة من الدول األوروبية من بينها أملانيا 

وتنشط  املتحدة.  واململكة  وبولونيا  والسويد  وسويسرا  وفرنسا 

الشركة املستهدفة »Jeeves Information Systems AB« باملغرب 

من خالل فرعين لها وهما :

خاضعة  مبسطة  مساهمة  شركة  هي   »Forterro SAS« شركة   •
بمدينة  للشركات  التجاري  بالسجل  مسجلة  الفرن�سي  للقانون 
«Caen« تحت عدد 331 024 547 وهي مملوكة حصريا لشركة 
بتطوير  الشركة  وتقوم   .«Jeeves Information Systems AB»
الشركات  بتسيير  خاصة  مندمجة  برمجيات  حلول  توزيع  و 
 «Helios ERP, مثل   «logiciel de gestion intégrée ERP»
«Clipper ERP, Silog ERP , Sylob ERP وتقدم كذلك مجموعة 
البرمجيات  هذه  بإدماج  املرتبطة  االستشارات  و  الخدمات  من 
ينشطان على مستوى  تمتلك فرعين  الشركة. وهي  زبناء  لفائدة 
السوق الوطنية للبرمجيات املندمجة الخاصة بتسيير الشركات 
املحدودة   »Silog International SARL« شركة   )1  : وهما 
املسؤولية الخاضعة للقانون املغربي واملسجلة بالسجل التجاري 
من  مجموعة  الشركة  وتقدم   .14675 عدد  تحت  طنجة  ملدينة 
الخدمات املرتبطة بتطوير ودعم خدمة البرنامج املندمج الخاص 

 «Sylob Maroc وشركة   )2 ؛   )Silog ERP( الشركات  بتسيير 

«SARLAU املحدودة املسؤولية ذات الشريك الوحيد الخاضعة 
للقانون املغربي واملسجلة بالسجل التجاري ملدينة الدار البيضاء 
الخدمات  من  مجموعة  الشركة  وتقدم   .318211 عدد  تحت 
بتسيير  الخاص  املندمج  البرنامج  بتطوير ودعم خدمة  املرتبطة 

الشركات )Sylob ERP( ؛

• وشركة »ProConcept SA« وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون 
 «canton de Berne« ل  التجاري  بالسجل  مسجلة  السويسري 
 «Jeeves شركة  وتمتلك   ،CHE-106.168.271 عدد  تحت 
الشركة  أسهم  حصرية  بصفة   Information Systems AB»
املختصة في تطوير وتوزيع برنامج مندمج لتسيير الشركات يحمل 

; «ProConcept ERP« إسم الشركة

التركيز  عملية  مشروع  فإن  التبليغ،  ملف  حسب  إنه،  وحيث 
الحالية سيمكن الشركة املقتنية »Partners Group« من التوفر على 
محفظة استثمارية متنوعة تشمل أيضا شركات توزع حلول برمجيات 
مندمجة لتسيير شركات متوسطة الحجم تعمل في ميادين اقتصادية 
مختلفة بأوروبا، وهي األنشطة التي من شأنها تعزيز إرادات الشركة 
املقتنية بالنظر ألهمية الطلب على هذه الحلول والبرمجيات املندمجة 

الخاصة بتسيير الشركات واملؤسسات ؛

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�سي  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 
وفرتها  التي  الوثائق  إلى  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 ؛
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وحيث خلص التحقيق إلى أن السوق املرجعية املعنية بهذه العملية 
هي سوق خدمة تطوير وإدماج برمجيات تسيير الشركات ؛

وحيث إنه تم تحديد السوق الوطنية كسوق جغرافي لسوق خدمات 
تطوير وإدماج البرمجيات املوجهة لتسيير الشركات، نظرا لكون أنشطة 
داخل  الطلب  طبيعة  وباعتبار  الوطنية،  السوق  تهم  املعنية  الشركات 
املوزعة  البرمجيات  حلول  مالئمة  تقديمها  في  يراعى  التي  السوق  هذه 

والخصائص املحلية للشركات املقتنية املستعملة ؛

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

«intégrée ERP الخاصة بتسيير الشركات، وذلك لألسباب التالية :

 «Partners Group شركة  أي  املعنية،  الشركات  حصة  أن   : أوال   -
 «Unit4«و  »Civica« فرعيها  خالل  من  املقتنية   Holding AG»
من  املستهدفة   »Jeeves Information Systems AB« وشركة 
مستوى  على   ،»ProCencept«و  »Forterro SAS« فرعيها  خالل 
سوق تطوير وإدماج حلول البرمجيات الخاصة بتسيير الشركات 
)ERP( تظل جد ضعيفة بحيث تتراوح بين ]0-5[ % بعد العملية، 
فيما  العملية  أطراف  الشركات  حصة  احتساب  حالة  في  وحتى 
بالخصوص  املوجهة  بالتسيير  الخاصة  البرمجيات  توزيع  يخص 
،)ERP pour MidMarket( والكبرى  املتوسطة   للشركات 

فإن حصة السوق لهذه األخيرة ستبقى ضعيفة و لن تتجاوز نسبة 
]0-5[ % بعد العملية ؛

بالتسيير  الخاصة  البرمجيات  وإدماج  تطوير  سوق  تتميز   : ثانيا   -
)ERP( بتنافسية مهمة بالنظر لتواجد عدة شركات دولية تنشط 
الشركات  من  تعد  التي   »SAGE« شركة  مثل  الوطنية  السوق  في 
الرائدة على مستوى السوق الوطنية إضافة إلى شركات منافسة 
مهمة أخرى مثل »SAP« و »Oracle« و »ODOO«و »Cegid« و …؛

بتسيير  خاصة  برمجيات  وإدماج  تطوير  خدمة  سوق  أن   : ثالثا   -
الشركات تظل على العموم جد تنافسية بالنظر لطبيعة الحلول 
الحلول  لسوق  بالنسبة  الحال  هو  كما  املوزعة  والبرمجيات 
لهذه  املقتنية  الشركات  جل  أن  كما  عامة،  بصفة  املعلوماتية 
لهذه  املوزعة  الشركات  تختار  ما  غالبا  والبرمجيات،  الحلول 
االختيار  يقع  ما  وغالبا  عروض  لطلبات  عادة  وتلجأ  البرمجيات 
تستجيب  مناسبة  واستشارات  حلول  تقدم  التي  الشركات  على 
حاجيات  يخص  فيما  العروض  لطلب  املقدمة  الشركة  ملتطلبات 
تقدم  التي  تلك  أو   ،)besoins en gestion( األخيرة  هذه  تسيير 
قد  تكون  والتي  تنافسية  وبأسعار  عالية  بجودة  مبتكرة  خدمات 
نفس  في  املندمجة  البرمجيات  توزيع  مجال  في  مهمة  خبرة  راكمت 

نشاط الشركة املقتنية لهذه الحلول البرمجية ؛

وحيث تبين من جهة أخرى أنه لن ينتج عن عملية التركيز االقتصادي 

العملية طرفي  لكون  املنافسة  على  سلبي  تكتلي  أو  عمودي  تأثير   أي 

خدمة  لسوق  البعدية  أو  القبلية  األسواق  مستوى  على  ينشطان  ال 

السوق  حصة  أن  كما  الشركات.  تسيير  برمجيات  وإدماج  تطوير 

إغالق  من  تمكنهم  ال  العملية،  أطراف  عليها  يتوفر  التي  الضعيفة 

بعض  إلى  اللجوء  عبر  والزبناء  املتنافسين  أمام  املعنية  األسواق 

املمارسات التي من شأنها عرقلة املنافسة أو الحد منها في سوق خدمات 

تطوير وإدماج البرمجيات املوجهة لتسيير الشركات واملؤسسات ؛

وحيث إنه، استنادا إلى الوثائق التي وفرتها األطراف املبلغة، ومن 

خالل التحليل التناف�سي، يتبين أنه لن يترتب عن العملية أي تأثير سلبي 

على املنافسة في السوق املرجعية املعنية أو في جزء مهم منها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

من  14 بتاريخ  37/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

شعبان 1443 )18 مارس 2022( يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

لشركة  الحصرية  املراقبة   »Partners Group Holding AG« شركة 

حصص  مجموع  اقتناء  عبر   »Jeeves Information Systems AB»

رأسمالها االجتماعي وحقوق التصويت املرتبطة به.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا  املنعقدة  املنافسة، 

 1443 رمضان  من   16 بتاريخ  املنافسة،  بمجلس  املتعلق   20.13

للجلسة،   
ً
رئيسا رحو  أحمد  السيد  بحضور   ،)2022 أبريل   18(

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.
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 قر ر)ملجلس) ملن2فسة)عدد)7ش/ق/))1))ص2در)في)6)) ن)ر ض2ن)ش11)
 «Les(Laboratoires(8))أبريل)))1)() ملتعلق)ب2قتن2ء)وركة(
 «Téralithe دو ء) وتسشيق) صن2عة) لنش2ط) (Delbert( s.a.s»
.»Sanofi(s.a»(250) لت2بع)لشركة(mg(Tabco(BL5X20(FR»

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 صفـــر   8 فـــي  الصـــادر   2.14.652 رقــم  املرســـوم   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 
16 من رمضان 1443 )18 أبريل 2022(، ِطبقا ملقتضيات املادة 14 من 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

النعقــاد  القانوني  النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكـــد  وبعَد 
الداخلي  النظام  من   31 املادة  في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة 

للمجلس ؛

العامة  األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  وعلى 
جمادى  3 بتاريخ  005/ع.ت.إ/2022،  عدد  تحت  املنافسة   ملجلس 
«Les Laboratoires اآلخرة 1443 )6 يناير 2022(، واملتعلق باقتناء شركة 

 «Téralithe 250 mg دواء  وتسويق  صناعة  لنشاط   Delbert s.a.s»
«Tabco BL5X20 FR التابع لشركة »Sanofi s.a« ؛

 وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة السيد خــالد البوعـيا�سي
 )2022 يناير   12(  1443 اآلخرة  جمادى   9 بتاريخ   05 /2022 رقم 
ِطبقا  املوضوع،  في  مقــررة  الحجوي  سناء  السيدة  بتعيين  والقا�سي 
األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املــادة  ألحكام 

واملنافسة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
التبليغ بتاريخ 14 من جمادى اآلخرة 1443 )18 يناير 2022( ؛

 1443 رجب  من   23 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 
)25 فبراير 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حــول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحــدى 

أيام   )10( أجل  يمنح  والذي   ،)2022 مارس   2(  1443 رجب  من   28

لألغيار املعنيين قصــد إبداء مالحظاتهم حــول مشروع عملية التركيز 

أعاله ؛

وحيث إن الفاعلين واملتدخلين في األسواق املعنية املتعلقة بتصنيع 

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 

16 من رمضان 1443 )18 أبريل 2022( ؛

املذكور   104.12 رقم  القانون  من   13 املـادة  بمقت�سى  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 ؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضوع عقد تفويت 

ا يجعلها  2021/11/29، ممَّ أصول موقع بين األطــراف املعنية بتاريــخ 

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�سى  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 ؛

شركـــة باقتنـــاء  تتعلق  التبليـــغ  مـــوضــــوع  العمليــــة  إن   وحيث 

دواء  وتسويق  صناعة  لنشاط   »Les Laboratoires Delbert s.a.s»

 ،»Sanofi s.a« التابع لشركة »Téralithe 250 mg Tabco BL5X20 FR» 

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 شرطا 

12 من القانون  من الشروط املنصوص عليهما بموجب أحكام املادة 

رقم 104.12 السالف الذكر، بتجاوز رقمي املعامالت العالمي والوطني 

املحدد  للسقف  بالعملية  املعنية  املنشآت  مجموع  ِقبل  من  املحققين 

ِوفق املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز، هي :

- شركة »Les Laboratoires Delbert s.a.s«، وهي شركة مساهمة 

مبسطة خاضعة للقانون الفرن�سي تنشط في قطاع التجارة بالجملة 

 «Les Laboratoires شركة  وتنشط  الصيدالنية.  للمنتجات 

«Delbert s.a.s بصفة غير مباشرة على مستوى السوق املغربية 

تزويد  عقد  بمقت�سى  وذلك   ،»Piportil« دواء  تسويق  طريق  عن 

مبرم مع شركة »Maphar« ؛

- شركة »Sanofi s.a« وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون الفرن�سي، 

الصيدالنية.  املنتجات  وتسويق  وإنتاج  تطوير  في  متخصصة 

 »Sanofi-Aventis شركة   : وهي  فروع  أربعة  عبر  باملغرب  وتنشط 

«Maroc وشركة »Maphar« وشركة »Hostim« وشركة »SAIP« ؛

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه،  وحيث 

 1443 اآلخرة  جمادى  من   21 بتاريخ  املنعقدة  االستماع  جلسة 

)24 يناير 2022(، فإن عـمـلـيـة الـتـركـيـز االقتصادي مـوضـوع الـتـبـلـيـغ، 

 «Les Laboratoires Delbert s.a.s« تندرج في إطار استراتيجية شركة

في  تملكها  التي  الناضجة  األساسية  األدوية  الئحة  توسيع  إلى  الرامية 

 ،»Piportil« : مجال الطب النف�سي و التي تقتصر حالًيا على منتج واحد

بينما تسعى شركة »Sanofi« إلى تخفيف محفظة أعمالها من خالل بيع 

بعض منتجاتها الصيدالنية الناضجة ؛

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�سي  التحليل  إطار  في  إنه   
ُ

وحيث

التي  الوثائق واملعطيات  التحقيق لدى مجلس املنافسة، اعتمادا على 

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 

وتبعا  تعالجه  الذي  الجهاز  أو  للعضو  وفقا  مجموعات  عدة  إلى 

لخصائصها الكيميائية والصيدلية والعالجية ؛

الحالية  العملية  بمقت�سى  تفويتها  سيتم  التي  األصول  إن  وحيث 

مرتبطة بدواء »Téralithe 250 mg Tabco BL5X20 FR« ؛

املحتملة،  التكتلية  التأثيرات  دراسة  أجل  من  إنه  وحيث 

النفسية  باألمراض  املرتبطة  االضطرابات  لخصوصية  ونظرا 

سوقين  تحديد  يمكن  فإنه  عالجها،  في  املستعملة  واألدوية  والعقلية 

للحالة  كمثبتات  املستعملة  األدوية  سوق   : وهما  بالعملية  معنيين 

الذهان  كمضادات  املصنفة   «Régulateurs d’humeur» املزاجية 

الثنائي  القطبية  مرض  عالج  في  واملستعملة   «Psycholeptiques»

 «Neuroleptiques» من جهة، وسوق مهدئات األعصاب ،)Bipolarité(

املصنفة كمضادات الذهان «Psycholeptiques»، التي ينتمي إليها دواء 

«Piportil»، الذي يسوقه املشتري، من جهة أخرى.

وحيث إنه بالنظر إلى كون شروط بيع املنتجات الصيدالنية املعنية 

بالعملية يتم بشكل متجانس على مستوى السوق الوطنية، باإلضافة 

إلى وجود شروط قانونية لولوج السوق املذكورة من ترخيص عرض 

املنتج في السوق )AMM(، وخضوع هذه املنتجات إلى تقنين األسعار 

فإن  الصحية،  املصاريف  إرجاع  مستوى  على  تنظيمية  ضوابط  وإلى 

السوق الجغرافية املعنية بالعملية هي ذات بعد وطني ؛

وحيث إن التحليل التناف�سي للسوقين املعنيين بالعملية موضوع 

التبليغ، أبان على أنه ال يوجد أي تقاطع ألنشطة أطراف العملية على 

مستوى السوق املتعلقة بمثبتات الحالة املزاجية املصنفة كمضادات 

الذهان لكون الشركة املقتنية ال تنشط داخله ؛

األطراف  وفرتها  التي  واملعطيات  الوثائق  إلى  استنادا  إنه  وحيث 

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

عمودي أو أفقي أو تكتلي مقيد للمنافسة داخل السوقين املعنيين ؛

اعتراض على  بأي  يتوصل  لم  املجلس من جهة أخرى،  إن  وحيث 

إتمام هذه العملية من قبل الهيئات العامة والجمعيات املهنية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

العامة ملجلس  التركيز املسجلة لدى األمانة  تبليغ عملية  أن ملف 

املنافسة تحت عدد 005/ع.ت.إ/2022 بتاريخ 3 جمادى اآلخرة 1443 

)6 يناير 2022( يستوفي كافة الشروط القانونية.

املادة الثانية

باقتناء  املتعلق  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

 «Sanofi« شركة  ألصول   »Les Laboratoires Delbert s.a.s« شركة 

.«Téralithe 250 mg Tabco BL5X20 FR« املرتبطة بإنتاج وتسويق دواء
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الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

القانون من   14 املادة  ألحكام  طبقا  املنعقدة  املنافسة،   ملجلس 

 1443 رمضان  من   16 بتاريخ  املنافسة،  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم 

للجلسة،   
ً
رئيسا رحو  أحمد  السيد  بحضور   ،)2022 أبريل   18(

والسيدة جيهان بنيوسف، والسادة عبد الغني أسنينة، وعبد اللطيف 

املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                           عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                           حسن أبو عبد املجيد.

قر ر)ملجلس) ملن2فسة)عدد)8ش/ق/))1))ص2در)في)6)) ن)ر ض2ن)ش11) 

 «Internationale(8))أبريل)))1)() ملتعلق)بتشلي)كل) ن)وركة(

De( Financement( et( de( Participation-Interfina( SA» 

(»Université( Mohammed( VI( Polytechnique( SA» و)

عبر) (»Valyans( Consulting( S.A» لشـركة)  ملر قبة) ملشـتركة)
 قتن2ء)كل)و حدة) نهم2)لنسبة)))%) ن)أسهم) لرأسم12)وحقشق)

(»V-Holding( S.A» وركة) ( و حتف2ظ) به،)  لتصشيت) ملرتبطة)

بنسبة)%56.

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 

16 من رمضان 1443 )18 أبريل 2022(، ِطبقا ملقتضيات املادة 14 من 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

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

للمجلس ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 
2022/ع.ت.إ/035  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 
شركة  بتولي  واملتعلق   ،)2022 مارس   10(  1443 شعبان   6 بتاريخ 
 »Internationale De Financement et de Participation-Interfina
املراقبة   »Université Mohammed VI Polytechnique SA« و   SA»
الـــمشــــــتركة  لـــشــركــــة »Valyans Consulting S.A« عبر اقتناء كل منهما 
به،  املرتبطة  التصويت  وحقوق  الرأسمال  أسهم  من   %22 لنسبة 

واحتفاظ شركة »V-Holding S.A« بحصة 56% ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 
بتاريخ  2022/ع.ت.إ/039  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
 «Université 18 من شعبان 1443 )21 مارس 2022(، واملتعلق بتولي
 «Fondation ل  اململوكة   Mohammed VI Polytechnique SA»
«OCP، عبر اقتناء نسبة 22% من أسهم الرأسمال وحقوق التصويت 
 «Valyans Consulting لـــشــركــــة  الـــمشــــــتركة  املراقبة  به،  املرتبطة 
 «Internationale De Financement et وذلك إلى جانب شركة ،S.A»

»de Participation-Interfina SA وشركة »V-Holding S.A« ؛

خالد  السيد  املنافسة  ملجلس  العام  للمقرر  األول  القرار  وعلى 
البوعيا�سي رقم 2022/035 بتاريخ 11 من شعبان 1443 )14 مارس 2022(، 
 1443 شعبان  من   17 بتاريخ  2022/ع.ت.إ/039  رقم  الثاني  والقرار 
في  السيدة كوثر االدري�سي مقررة  بتعيين  والقاضيان   ،)2022 )22 مارس 
 ألحكام املادة 27 من القانون رقم 104.12 

ً
موضوع امللفين املذكورين، طبقا

املتعلق بحرية األسعار ؛

البوعيا�سي  خالد  السيد  املنافسة  ملجلس  العام  املقرر  قرار  وعلى 
)2022 مارس   23(  1443 شعبان  من   20 بتاريخ   2022/041  رقم 

2022/ع.ت.إ/035  عدد  امللفين  بضم  منه  بمبادرة  والقا�سي 
املرسوم  من   15 املادة  ألحكام  طبقا  وعدد 2022/ع.ت.إ/039، 
بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح   1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم 

القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
التبليغ األول بتاريخ 21 من شعبان 1443 )24 مارس 2022( ونظير من 

ملف التبليغ الثاني بتاريخ 12 من رمضان 1443 )14 أبريل 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 
أيام   10 أجل  يمنح  والذي   )2022 مارس   25(  1443 شعبان  من   22
التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛
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 1443 رمضان   2 بتاريخ  األول  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 
)4 أبريل 2022( وامللف الثاني بتاريخ 9 رمضان 1443 )11 أبريل 2022( ؛ 

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع،  ومقررة  العام  املقرر  تقديم  وبعد 
 عملية التركيز املذكورة، وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه، خالل
اجتماع اللجنة الدائمة بتاريخ 16 من رمضان 1443 )18 أبريل 2022( ؛

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

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

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضوع بروتوكول 
يجعلها  مما   ،2022 فبراير   18 بتاريخ  األطراف  بين  موقع  استثمار 

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 ؛

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�سى  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 ؛

وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة 11 من 
تقوم  »عندما   : تركيزا  يشكل  أنه  تنص  والتي   104.12 رقم  القانون 
املراقبة  بتولي  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  منشآت،  عدة  أو  منشأة 
على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى 
أو أجزاء منها، سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول 
أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل«، وهو ما ينطبق على العملية 

موضوع التبليغين املذكورين ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 
القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 
املعامالت  رقم  سقف  بتجاوز  وذلك  الذكر،  السالف  رقم 104.12 
من   8 املادة  في  واملحدد  املنشآت،  ملجموع  باملغرب  املنجز  اإلجمالي 

املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

 Université Mohammed VI  : -  لشركة) ملقتنية) ألولى 
Polytechnique SA وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون املغربي 
1037. وهي جامعة مغربية  التجاري تحت عدد  بالسجل  مسجلة 
والعلوم  والتكنولوجيا،  العلوم  مجاالت  في  متخصصة  خاصة 
املكتب  مؤسسة  أنشأتها  واإلدارة،  األعمال  وكذلك  االجتماعية، 
الشريف للفوسفاط )Fondation OCP(، وهي عبارة عن جمعية 
غير ربحية ذات منفعة عامة، تم إنشاؤها عام 2017 لدعم االلتزام 

االجتماعي واملجتمعي ملجموعة املكتب الشريف للفوسفاط ؛

مساهمة  شركة  وهي   »Interfina SA«  : -  لشركة) ملقتنية) لث2نية 
في  ومساهمات  حصص  اقتناء   هو  الرئي�سي  غرضها  مغربية، 
الشركات الصاعدة، ودعمها في تنفيذ استراتيجيتها التنموية، وهي 
 «O Capital Group-OCG« القابضة  املغربية  للشركة  مملوكة 
)امللكية  والتأمين  إفريقيا(  )بنك  البنوك  قطاع  في  تستثمر  التي 

املغربية للتأمين RMA( ؛

شركة  هي   »Valyans Consulting SA« و   : -  لشركة) ملستهدفة 
 «V-Holding SA« شركة  ملراقبة  خاضعة  مغربية،  مساهمة 
ومتخصصة في خدمات استشارات األعمال، بما في ذلك استشارات 

االستراتيجية والتنظيم ونظام املعلومات داخل املغرب وخارجه.

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه،  وحيث 
شركة  ستمكن  الحالية  التركيز  عملية  فإن  االستماع،  جلسات 
«Interfina SA« من تنويع استثماراتها في مجال خدمات االستشارات 
املستهدفة.  للمنشأة  التقنية  الخبرة  من  واالستفادة  االستراتيجية 
 Université Mohammed لشركة  بالنسبة  العملية  ستشكل  كما 
املغربية  السوق  في  تواجدها  لتعزيز  فرصة   VI Polytechnique SA

وتطوير نشاطاتها على املستويين الوطني والقاري ؛

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�سي  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 
وفرتها  التي  الوثائق  إلى  واستنادا  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 إنه بعد االطالع على وثائق امللف، وكذا جلسات االستماع 
بهذه  املعنيين  السوقين  فإن  املهنية،  والجمعية  املعنية  لألطراف 
العملية هما : السوق الوطنية لخدمات االستشارات في مجال التدبير، 

والسوق الوطنية لخدمات املساعدة املالية للشركات ؛
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وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي لألسواق املعنية، وبالنظر 

إلى خصائص العرض والطلب في هذه األسواق، فإنها تبقى ذات بعد 

إلى تقسيم  الحاجة  التحديد مفتوحا دون  مجالي وطني، مع ترك هذا 

أدق ؛

التركيز  لعملية  األفقية  لآلثار  التناف�سي  التحليل  إن  وحيث 

بالنسبة لألسواق السالفة الذكر، أبان على أنه لن ينتج عنها أي تقاطع 

مجال  في  االستشارات  خدمات  سوق  مستوى  على  أطرافها  ألنشطة 

 «Université Mohammed VI شركة  من  كل  لكون  وذلك  التدبير، 

داخلهما،  تنشطان  ال   »Fondation OCP« و   Polytechnique SA»

وبالتالي فإنه لن يترتب عنها أي تراكم لحصص األسواق بعد إنجازها ؛

وحيث إنه فيما يتعلق بالسوق الوطنية لخدمات املساعدة املالية 

للشركات، وبالرغم من وجود تقاطع في أنشطة املنشأة املستهدفة مع 

شركة »BMCE Capital Conseil« اململوكة جزئيا وبصفة غير مباشرة 

،»Interfina SA« الشركة األم لشركة »O Capital Group-OCG« لشركة 

فإن حصة السوق التراكمية التي ستنتج عن هذا التقاطع غير املباشر 

ستبقى ضعيفة وستتراوح ما بين ]5-10[ % ؛

أن  إلى  التحقيق  خلص  أعاله،  تسطيره  تم  ملا  تبعا  إنه  وحيث 

عملية التركيز الحالية ليس من شأنها اإلخالل باملنافسة على مستوى 

التأثيرات األفقية في السوقين املعنيين، ولن يكون لها أي تأثير عمودي 

أو أفقي أو تكتلي سلبي على املنافسة في األسواق الوطنية املرجعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجلين  االقتصادي  التركيز  عمليتي  تبليغ  ملفي  أن 

بتاريخ 2022/ع.ت.إ/035  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

2022/ع.ت.إ/039 بتاريخ 2022(، وعدد  1443 )10 مارس   6 شعبان 

الشروط  يستوفيان   ،)2022 مارس   21(  1443 شعبان  من   18

القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

«Internationale De Financement et de Participation- شركة 

 ،«Université Mohammed VI Polytechnique SA» و Interfina SA«

املراقبة املستركة لشركة »Valyans Consulting S.A« عبر اقتناء كل 

منهما لنسبة 22% من أسهم الرأسمال وحقوق التصويت املرتبطة به، 

واحتفاظ شركة »V-Holding S.A« بحصة %56.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

1443 رمضان  من   16 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل   املنافسة، 

 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا   )2022 أبريل   18(

رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحضور  وذلك  املنافسة،  بمجلس  املتعلق 

عبد  والسادة  بنيوسف،  جيهان  والسيدة  للجلسة،   
ً
ورئيسا املجلس 

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

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                           عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                           حسن أبو عبد املجيد.

قر ر)ملجلس) ملن2فسة)عدد)9ش/ق/))1))ص2در)في)6)) ن)ر ض2ن)ش11) 

تبليغ) مللف) على)سحب) ألطر ف) ب2إلوه2د) ()(1(( أبريل) ((8(

 »Cargotec بد ــج)وركة) عملية) لتركيز) القتص2د1) ملتعلقة)

.»Konecranes(Plc.»(ووركة(Corporation«

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناء على 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 

)30 يونيو 2014( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 

1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛

1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

وبناء على اجتماع اللجنة الدائمة ملجلس املنافسة املنعقد بتاريخ 

16 من رمضان 1443 )18 أبريل 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 ؛
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األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  وعلى 
بتاريخ  0132/ع.ت.إ/2021،  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
شركة  بدمــج  واملتعلقة   ،)2021 ديسمبر   14(  1443 األولى  جمادى   9
كان  والتي   ،»Konecranes Plc.« وشركة   »Cargotec Corporation»
جميع  تفويت  بعــد   »Konecranes Plc.« شركة  حل  بمــوجبها  سيتم 

أصــولها وخصــومها لفائدة شركــة »Cargotec Corporation« ؛

وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة السيد خــالد البوعـيا�سي 
رقم 2021/144 بتاريخ 11 من جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2022( 
ِطبقا  املوضوع،  في  مقــررة  مغربي  رجــاء  السيدة  بتعيين  والقا�سي 
األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املــادة  ألحكام 

واملنافسة ؛

القانوني  املمثل  ِقبل  من  املنافسة  ملجلس  املوجهة  الرسالة  وعلى 
 «Konecranes Plc.« ولشركة   »Cargotec Corporation« لشركة 
واملسجلة لدى األمانة العامة ملجلس املنافسة بتاريخ 5 رمضان 1443 
املجلس  يخبر من خاللها  والتي   ،22/079 2022( تحت عدد  أبريل   7(
من  ملتمسا  موضوعها،  الصفقة  عن  املبلغة  العملية  أطراف  بتراجع 
املجلس سحب التبليغ الذي تقدمتا به الشركتين املعنيتين أمام مجلس 

املنافسة بتاريخ 14 ديسمبر 2021 ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقررة  العام  املقرر  تقديم  وعلى 
امللف، وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه، خالل اجتماع اللجنة 
الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ 16 من رمضان 1443 )18 أبريل 2022(،

قرر ما يلي :

مادة فريدة

التركيز  عملية  تبليغ  مللف  األطراف  سحب  على  باإلشهاد 
االقتصادي املتعلقة بدمــج شركة »Cargotec Corporation« وشركة 
العامة  األمانة  لدى  املسجلة  الرسالة  بمقت�سى   «Konecranes Plc.»
تحت  )2022 أبريل   7(  1443 رمضان   5 بتاريخ  املنافسة   ملجلس 

عدد 22/079، وذلك بعد أن تراجع األطراف عن مشروع العملية.

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

 1443 رمـضـــــان  مـــن   16 بتـــاريــــخ  املنـــافســــة،  بمجلس  املتعلــق 
للجلسة،  رئيسا  رحو  أحمد  السيد  بحضور   ،)2022 أبريل   18(
والسيدة جيهان بنيوسف، والسادة عبد الغني أسنينة، وعبد اللطيف 

املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.          عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.          حسن أبو عبد املجيد.

قر ر)ملجلس) ملن2فسة)عدد))1/ق/))1))ص2در)في)ش)) ن)ر ض2ن)ش11) 

(»Bouygues( SA» وركة) بتشلي) ))1)() ملتعلق) أبريل) ((5(

طريق) عن) (»Equans( SAS» وركة) على)  ملر قبة) لحصرية)

 قتن2ء) جمشع)أسهم)رأسم2له2)وحقشق) لتصشيت) ملرتبطة)به.

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناء على 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 

)30 يونيو 2014( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 

1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛

1436 صفـــــر   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 

23 من رمضان 1443 )25 أبريل 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 ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

بتاريخ  34/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 

 «Bouygues 7 شعبان 1443 )10 مارس 2022( واملتعلق بتولي شركة

«SA املراقبة الحصرية على شركة »Equans SAS« عن طريق اقتناء 

مجموع أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به ؛

البوعيا�سي السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر   وعلى قرار 

 )2022 مارس   14(  1443 شعبان  من   11 بتاريخ   2022/034 رقم 

 
ً
طبقا املوضوع  في  مقررة  الحجوي  سناء  السيدة  بتعيين  والقا�سي 

األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام 

واملنافسة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ 20 من شعبان 1443 )24 مارس 2022( ؛
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وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

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

التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

 1443 شعبان  من   25 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 

)29 مارس 2022( ؛

املعد بشأن  للتقرير  املوضوع،  العام ومقررة  املقرر  تقديم  وبعد 

املنبثقة عنه،  وللتوصيات  للخالصات  املذكورة، وكذا  التركيز  عملية 

 1443 رمضان  من   23 اإلثنين  بتاريخ  الدائمة  اللجنة  اجتماع  خالل 

)25 أبريل 2022( ؛

السالف   104.12 القانون رقم  13 من  املادة  بمقت�سى  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، وال سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا 

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

عقد  موضوع  كان  الحالية  التركيز  عملية  مشروع  إن  وحيث 

خيار بالبيع تم توقيعه بين األطراف بتاريخ 29 من ربيع األول 1443 

من   13 للمادة  طبقا  للتبليغ  خاضعة  يجعلها  مما  )5 نوفمبر 2021(، 

القانون رقم 104.12 ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

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

التي تنجز من خاللها عمليات  11 تحدد الحاالت  املادة  وحيث إن 

بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ  الخاضعة  االقتصادي  التركيز 

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

بمقت�سى  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 ؛

 «Bouygues وحيث إن العملية موضـوع التبليغ تتعلق بتولي شركة

«SA املراقبة الحصرية على شركة »Equans SAS« عن طريق اقتناء 

مجموع أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به، وبالتالي فهي 

تشكل تركيزا حسب مدلول املادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛

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

املنصوص عليها في املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

مساهمة  شركة  وهي   »Bouygues SA« شركة   : -  لجهة) ملقتنية 
ملجموعة  القابضة  الشركة  وتعتبر  الفرن�سي،  للقانون  خاضعة 
 ،«Bouygues Construction« : صناعية تنشط عبر فروعها التالية
 «Télévision Française 1 ،«Bouygues Immobilier« ،«Colas»
البناء،   : التالية  القطاعات  في   ،»Bouygues Telecom»  ،)TF1(»
العقاري،  اإلنعاش  للنقل،  األساسية  التحتية  البنيات  وصيانة 
اإلعالم، االتصاالت. وتوفر شركة »Bouygues SA» على مستوى 
بالبنيات  املتعلقة  الكهربائية  الهندسة  خدمات  املغربية  السوق 
طريق  عن  الحديدية  السكك  كهربة  كخدمة  للسكك،  التحتية 
 «Colas Rail Succursale Maroc» وكذا   »Colas Rail« فرعيها 
املذكورة.  للمجموعة  التابعة   »Colas« شركة  تمتلكهما  اللتان 
وتجدر اإلشارة إلى أن شركة »Colas Rail« تم إحداثها سنة 2008 
بغرض املشاركة وتنفيذ األشغال املتعلقة بمشروع الخطين رقم 1 
 «Colas ورقم 2 للطراموي الرباط - سال. في حين أن فرع الشركة 
وصيانة  تشييد  مجال  في  ينشط   Rail Succursale Maroc»

السكك الحديدية ؛

مساهمة  شركة  وهي   »Equans SAS« شركة   : -  لجهة) ملستهدفة 
الخدمات  قطاع  في  تنشط  الفرن�سي  للقانون  خاضعة  مبسطة 
في  أساسا  املغربية  السوق  في  نشاطها  ويرتكز  التقنيات.  متعددة 
خدمات الهندسة الكهربائية، وخدمات حلول التبريد، والرقمنة، 
شركة  فروعها :  طريق  عن  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيات 
 «Froid Cottier Maroc« وشركة   »Omega Concept Maroc»
وشركة »Ineolum« شركة ذات املسؤولية املحدودة التي تم إنشاؤها 
وتوزيع  وتحويل،  ونقل،  إنتاج،  مجاالت  في  وتنشط   2008 سنة 
الكهربائية. وقد شاركت وفازت بثالث طلبات  الطاقة  واستخدام 
عروض متعلقة بأشغال الخط عالي السرعة )LGV(، والطرامواي 

T1 الدار البيضاء، الطرامواي الدار البيضاء - الرباط ؛

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�سي  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 
وفرتها  التي  الوثائق  إلى  واستنادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 
تم  فإنه  املعنية،  لألطراف  االستماع  جلسة  كذا  و  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 ؛
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املعنيين  السوقين  فإن  امللف،  وثائق  بعد االطالع على  إنه  وحيث 
اللذان يتقاطع على مستواهما أطراف العملية هما :

- سوق وضع وصيانة الكثينة وخطوط التماس الهوائية ؛

- )Le marché de l’installation et la maintenance de 
caténaires et lignes aériennes de contact( ; 

- وسوق تشييد وصيانة املحطات الفرعية الكهربائية ؛

- )Le marché de l’installation et maintenance des sous-
stations électriques( ; 

املعنيين  للسوقين  الجغرافي  التحديد  يخص  فيما  إنه  وحيث 
بالعملية، فإنه و بالنظر إلى طبيعة العملية وآثارها على املنافسة، يمكن 
الجغرافية  السوق  أن  إلى  التحديد مفتوحا مع اإلشارة  يبقى هذا  أن 
يمكن أن تكون محددة وطنيا أو دوليا، حسب خصائص الطلب داخل 
أمام  املشاريع  أصحاب  طرف  من  املنافسة  باب  فتح  وكذا  السوقين 

املنافسة الدولية ومشاركة فاعلين دوليين في هذه الطلبات ؛ 

في  العملية  لهذه  األفقية  لآلثار  التناف�سي  التحليل  إن  وحيث 
السوقين املعنيين، خلص إلى عدم وجود أي تأثير للعملية على املنافسة 

داخلهما نظرا لألسباب التالية :

 )marché عروض  طلبات  سوقي  يعتبران  املذكورين  السوقين  أن   -
)d’appels d’offres، وبالتالي فإن حصص الفاعلين داخلهما غير 
من  العروض  طلب  تجديد  أو  تنظيم  بمناسبة  تتغير  وقد  ثابتة 
طرف صاحب الصفقة، وما يصاحب ذلك من فتح باب املنافسة 
من جديد أمام مختلف املتنافسين، و بالتالي فإن حصص السوق 
العروض، بطلب  فوزهما  نتيجة  العملية  طرفي  عليها  يتوفر   التي 

ال تعكس بالضرورة توفرهم على قوة سوق ؛

- وجود قوة شرائية موازية يتوفر عليها زبناء طرفي العملية، بحيث 
أن الطلب في السوق مركز في بعض الفاعلين املؤسساتيين، على 
غرار: املكتب الوطني للسكك الحديدة وكازا للنقل، و شركة النقل 
الرباط- سال STRS، الذين يتوفرون على قوة تفاوضية تمكنهم من 
ردع أي محاولة ألطراف العملية تكون رامية إلى الرفع من األسعار 

أو الحد من الجودة ؛

- أن الحصة التراكمية ألطراف العملية تبقى ضئيلة ومتراوحة بين 0 

عليها  تتوفر  التي  املتواضعة  الحصة  إلى  بالنظر  املائة،  في  و %5 

الشركة املستهدفة التي تتراوح بين 0 و 5% في املائة.

األطراف  وفرتها  التي  واملعطيات  الوثائق  إلى  استنادا  إنه   
ُ

وحيث

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

تأثير عمودي أو تكتلي مقيد للمنافسة داخل السوقين املعنيين،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

العامة ملجلس املنافسة تحت 34/ع.ت.إ/2022 بتاريخ 7 شعبان 1443 

)10 مارس 2022( يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

 «Equans شركة  على  الحصرية  املراقبة   »Bouygues SA« شركة 

التصويت  وحقوق  رأسمالها  أسهم  مجموع  اقتناء  طريق   «SASعن 

املرتبطة به.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

 1443 رمضان  من   23 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  املنافسة، 

 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا  )25 أبريل 2022(، 

رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحضور  وذلك  املنافسة،  بمجلس  املتعلق 

املجلس ورئيسا للجلسة، السيدة جيهان بنيوسف، والسادة عبد الغني 

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

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.          عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.          حسن أبو عبد املجيد.



عدد 7090 - 11 شوال 1443 )12 ماي 2022(الجريدة الرسمية   (891

إعالن2ت)وبالغ2ت

املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

رأ1)حش1
« ن)أجل)رؤية)جديدة)لتدبير) لتر ث) لثق2في)وتثمينه«

اللجنة الدائمة املكلفة بمجتمع املعرفة واإلعالم،

طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 املتعلق باملجلس 
ذاتية،  إحالة  إطار  في  املجلس  قـرر  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي 

إعداد رأي حول التراث الثقافي.

املكلفة  الدائمة  اللجنة  إلى  املجلس  مكتب  عهـِد  الصدد،  هذا  وفي 
بمجتمع املعرفة واإلعالم بإعداد رأي في هذا املوضوع.

 ،2021 أكتوبر   21 بتاريخ  املنعقدة  االستثنائية  دورتها  وخالل 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصـادي  للمجلس  العامة  الجمعية  صادقت 
باإلجماع على الرأي الذي يحمل عنوان: » من أجل رؤية جديدة لتدبير 

التراث الثقافي وتثمينه«.

»)...( على أننا البّد أْن نؤكد مّرة أخرى على َضرورِة اعتماد رؤية 
َمشاريِع  في  تراثنا  إْدماج  قواُمها  الحماية،  هذه  بخصوص  ديناميكية 
وهو للما�سي،  تقديسية  رؤية  إطار  في  تحنيطه  فقط  ولْيس   التنمية 

 جسور قوية بين هذا املوروث الحضاري وبين 
َ
ما يستْدعي أيضا ربط

إبداع اإلنسان في الزمن الحاضر، ألّن تراث الغد هو أيضا ما نبتكره 
ْن من جعل التراث فضاء مشتركا لحوار الحضارات 

َ
اليوم. فال مناَص إذ

وحوار األجيال واألزمنة )...(«.

َهه2)ص2حُب) لجاللة) ص) لّرس2لة) لّس2 ية) لتي)َوجَّ
َ
 قتطف) ْن)ن

  مللك) حمد) لس2دس)إلى) ملش2ركين)في) لدورة)ش)
للجنة) لتر ث) لع2لمي،)999)

 لخص

في  ى 
ّ

تتجل جًدا،  كبيرة  قيمة  ذي  مادي  ثقافّيٍ  بتراٍث  املغرَب  يزخر 
يتبّوأ املرتبة األولى على  وجود َمواقع تاريخية وهو األْمُر الذي جعله 
سجيالت الثقافية 

ّ
الّصعيد اإلفريقي والعالم العربي من حيث عدد الت

لهذا  املادي  غْير  كّوَن 
ُ
امل أّن  كما  العالمي.  للتراث  اليونسكو  قائمة  على 

ُقوس الّدينية والّتقاليد 
ُّ
تمل على الط

ْ
التراث، الغنّي واملتنّوع كذلك، يش

طبخّية وأنواع املوسيقى واملالبس والرقص ومهارات األجداد...إلخ.
َ
امل

ْت 
َ

أطلق مينه، 
ْ
وتث الثقافي  تراثها  على  حافظة 

ُ
امل على  منها   

ً
وِحْرصا

وهو  دولية.  هيئاٌت  تدعمها  بادرات 
ُ
وامل املشاريع  من  العديَد  بالدنا 

ما مكن بالدنا من التعرف على العديد من عناصر التراث الثقافي املادي 
وغير املادي على الصعيد الدولي وكذا تعزيز عروضه بشأن السياحة 

الثقافية.

وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، ال يستطيع املغرب بعد 
حقيقيا  محركا  جعله  أجل  من  مادية  ثروة  إلى  الثقافي  تراثه  تحويل 
للتنمية. في هذا الصدد، ال يحظى التراث واإلرث الثقافيان املادي وغير 
لتطويرهما محدودة جدا.  املعبأة  الوسائل  كاف وتظل  بتثمين  املادي 
ة 

َ
معزول بصورة  دائًما  تناول 

ُ
ت التراث  مسألة  كانت  ذلك،  على  عالوة 

ة.
َ
أ ووفق حكامة ُمَجزَّ

الوضعية وال سيما ضعف  تفسر هذه  أوجه قصور  وهناك عدة 
الترابية  املجاالت  إشراك  وعدم  والتصنيف  الجرد  مجال  في  الجهود 
والقطاع الخاص على مستوى تخطيط وتثمين وتدبير التراث الثقافي 
وغياب تملكه من طرف املجتمع املدني والساكنة، عالوة على التأخر 

املسجل في مجال استخدام التكنولوجيات والرقمنة.

األطراف،  مختلف  تتقاسمه  الذي  التشخيص  هذا  على  اعتمادا 
اعتماد  بشأن  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  يترافع 
حافظة عليه وتثمينه. في 

ُ
استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي وامل

هذا الصدد، يقترح املجلس جملة من التدابير على النحو التالي :

اإلجرائية  الَعمل  ووسائل  املعنية  املؤسسات  دينامية  تعزيز   -  1
لخدمة التراث الثقافي :

بالِخْبرات  الثقافي  بالتراث  كلفة 
ُ
امل العمومية  السلطات  تزويد   -

حافظة 
ُ
راث، وَجْرده وامل

ّ
نها من وْضع خارطة للت

ّ
والوسائل التي تمك

مينه؛
ْ
علْيه وتث

- إيالء أهمية خاصة لوضعّية املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث، 
املعنوية  بالشخصية  تتمتع  عمومّية،  مؤسسة  جاه 

ّ
ات في  وتطويره 

واالستقاللية املالية؛

للمتاحف  الوطنية  املؤّسسة  بين  َراكات  الشَّ حجم  من  ع 
ْ
الّرف  -

املتاحف  عرض  تحسين  بغية  الخواّص،  من  َحف  التُّ وجاِمعي 
ْجتَمع وربطها بالبحث العلمي.

ُ
وضمان انفتاحها على امل

2 - إيالء أهمية خاصة بالتراث غير املادي عن طريق :

في  َحلية 
َ
امل الثروات  أرشفة  أجل  من  جهوية  مونوغرافيات  إعداد   -

هذا املجال ؛

َحلية والتعرف عليها عن طريق أعمال أكاديمية 
َ
- أرشفة الثروات امل

وعلمية ؛

- دعم خبرة حاملي الّرأسمال غير املاّدي لضمان تقاُسم هذا التراث.

جوء 
ّ

3 - ضمان تمويٍل وطني ُمستدام، وتنويع َمصادر التمويل بالل
قْصَد  الث، 

ّ
الث والقطاع  والخاّص  العاّم  القطاعْين  بين  راكة 

ّ
الش إلى 

مينه.
ْ
حافظة على التراث وإعادة تأهيله وتث

ُ
امل
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4 - تشجيع املشاريع الّرامية إلى تأهيل التراث الثقافي املاّدي والتراث 

غير املاّدي في الوَسط القروي )املعمار، الْقُصور، القصبات، األغاني، 

أشكال الّرقص، التقاليد، فن الطبخ، إلخ.(، خاّصة في املناطق الَجَبلية 

حرومة، وإدماجها في مسالك السياحة الثقافية.
َ
و/ أو امل

التراث مهن  في  واملهنية  التخصص  على  املقاوالت  تشجيع   -  5 

وال سيما ترميم املواقع ومهن البنايات التاريخية.

للجْرِد  خارطة  إعداد  أثناء  التكنولوجيات  استخدام  َجْعل   -  6

مية.
ْ
َفة الّرق

َ
عملّية منتِظَمة فضال عن االعتماد على خدمات األْرش

7 - تعيين شخصية عمومية تتمتع بشهرة كبيرة وتعرف بالتزامها 

وقدرتها على القيام بما يلي :

التاريخ  تأهيل  برهانات  التحسيس  أجل  من  ناجع  بشكل  الترافع   -

والتراث الثقافي الوطني ؛

- محاولة التأثير على األطراف املعنية والبحث عن مصادر التمويل 

املتجددة من أجل حماية املمتلكات التراثية وتثمينها.

تقديم

يعد املغِرب أحد البلدان التي شكلت َمْهَد البشرية، بما أنه يحتضن 

)بالقرب  إيغود  سان جبل 
ْ
إن التاريخ، وهو  في  سان عاقل 

ْ
إن بقايا أقدم 

من مدينة آسفي(، الذي يعود تاريخه إلى حوالْي 315.000 سنة.

إفريقيا  وحضارات  شعوب  مع   
َ
روابط دائًما   

ُ
غاربة

َ
امل أقاَم  وقد 

متنوعة  ِنية 
َ
َوط هوّية  خاللها  من  انتسجت  بحيث  وآسيا،  وأوروبا 

كاَن  فقد  وبالفعل،  واالنفتاح.  بالتعايش  تتسم  والروافد  املقومات 

بمثاَبة  أخرى  وتاَرة  واستقبال،  استقرار  أْرض  بمثابة  تارة  املغرب 

أمازيغية  اإلنسانية:  الحضارات  من  للعديد  بالنسبة  عبور  أْرض 

َوَحّسانية  َدلسّية 
ْ
وأن وإفريقية  وبيزنطّية  ورومانية  وفينيقية  وعبرية 

وعربية إسالمية. فِمْن داِخِل هذا التنوع الثقافي، الذي ُيترِجمه بصورة 

 ثقافي غني ومتنوع.
ٌ

د تراث
ّ
كاملة دستور سنة 2011، يتول

 قتطف  ن دستشر  ململكة  ملغربية 1 ))1)

متشبثة  كاملة،  سيادة  ذات  إسالمية  دولة  املغربية  »اململكة   )...(
بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تالحم وتنوع مقومات هويتها 
العربية–اإلسالمية،  مكوناتها،  كل  بانصهار  املوحدة  الوطنية، 
واألمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها اإلفريقية 

واألندلسية والعبرية واملتوسطية. )...(

وتعّرف منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم )اليونسكو( التراث، 
بمعناه الواسع، بأنه »منتوج وسيرورة في آن واحد، يزّود املجتمعات 
في  إنشاؤها  يتم  التي  املا�سي،  من  املوروثة  املوارد  من  بمجموعة 

الحاضر، ونقلها لصالح األجيال القادمة«1.

ى 
ّ

تتجل جًدا،  كبيرة  قيمة  ذي  مادي  ثقافّيٍ  بتراٍث  املغرَب  ويزخر 
العتيقة  ُدن 

ُ
وامل ووليلي  سوس 

ْ
الليك مثل  تاريخية  َمواقع  وجود  في 

الخ؛  ونيالي، 
ُ
الكول امِلْعمار  ذات  الحديثة  واملدن  والقصبات  والْقصور 

اإلفريقي  الّصعيد  على  األولى  املرتبة  تتبّوأ  جعلها  الذي  األْمُر  وهو 
قائمة  على  الثقافية  سجيالت 

ّ
الت عدد  حيث  من  العربي  والعالم 

التراث،  لهذا  املادي  غْير  كّوَن 
ُ
امل أّن  كما  العالمي2.  للتراث  اليونسكو 

واملمارسات  الروحية  ُقوس 
ُّ
الط على  تمل 

ْ
يش كذلك،  واملتنّوع  الغنّي 

والرقص  واملالبس  املوسيقى  وأشكال  طبخّية 
َ
امل والّتقاليد  الثقافية 

ومهارات األجداد.

ْت بالدنا 
َ

مينه، أطلق
ْ
حافظة على تراثها الثقافي وتث

ُ
 منها على امل

ً
وِحْرصا

َرة، على غراِر ُمباَدراِت العديد من 
َّ
ؤط

ُ
بادرات امل

ُ
العديَد من املشاريع وامل

اليونسكو واإليسيسكو بدينامّيٍة تدعمها هيئاٌت دولية مثل   البلدان، 
من  بالعديد  التعريف  من  بالدنا  مكن  ما  وهو  اإلفريقي.  االتحاد  أو 
وكذا  الدولي،  الصعيد  على  املادي  وغير  املادي  الثقافي  تراثه  عناصر 
تعزيز عروضه بشأن السياحة الثقافية، حيث تم تحقيق 80 في املائة 
أْبرزْت  فقد  ذلك،  ومع  الثقافية3.  الِوْجهات  من  عدٍد  في  بيتات 

َ
امل من 

ة 
َ
تناول دائًما بكيفية معزول

ُ
جلسات اإلنصات أّن مسألة التراث كانت ت

آثارها  من  يقلل  مما  ة، 
َ
أ ُمَجزَّ حكامة  ووفق  التنمية،  مسلسل  عن 

اإليجابية.

الثقافي  التراث  أّن  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  ْجِلُس 
َ
امل وَيَرى 

ُر به املغرب، باالعتماد في تدبيره على رؤية جديدة في تدبيره 
َ

الذي يْزخ
وتثمينه، من شأنه املساهمة بشكل فّعال في تحقيق التنمية االجتماعية 
في  دوره  على  التأكيد  مع  الترابية،  وللمجاالت  للّساكنة  واالقتصادية 

تعزيز الهوية الوطنية، وإشعاع صورة اململكة في الخارج.

إحالته  في  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  املجلُس  ويستند 
رها، فضال عن االلتزامات الدولية للمغرب 

ّ
الذاتية، على مرجعّية تؤط

الدستور،  وديباجة  الصلة،  ذات  السامية  امللكية  التوجيهات   ،4

يستند  كما  الثقافي5.  التراث  بتدبير  املتعلقة  التشريعية  والنصوص 
املجلس على مرجعية فعلية الحقوق كما هي واردة في تقريره »من أجل 
ميثاق اجتماعي جديد : ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد 

بشأنها«.

1 https://fr.unesco.org / creativity / sites / creativity / files/digital-library/
cdis/Dimension%20Patrimoine.pdf
2 https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/ma

3 »التراث الثقافي، مؤهالت سياحية للمغرب« مجلة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة باملغرب 2015.

والثقافية؛  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  اإلنسان؛  لحقوق  العالمي  اإلعالن   4

التراث  صون  اتفاقية  )1972(؛  والطبيعي  الثقافي  العالمي  التراث  حماية  اتفاقية  الثالث:  اليونسكو  اتفاقيات 

الثقافي غير املادي )2003(؛ واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي )2005(؛ أجندة األمم املتحدة 

ستدامة وال سيما الهدف 11.4.
ُ
2030 للتنمية امل
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هكذا، وفي مقاربته ملوضوع التراث الثقافي، فإّن املجلس :

مختلف  ي 
ّ
تغط متصلة  َوظيفّية  ُمتوالية  الثقافي  راث 

ُّ
الت َيْعتبر   •

ة 
َ
حافظ

ُ
وامل والوساطة  ك 

ّ
والتمل الّتعّرف  القيمة:  سلسلة  حلقات 

ْستداَمة، 
ُ
امل للتنمية  خزانا  يْعتبره  كما  والتعزيز،  التأهيل  وإعادة 

وبالتالي للتنمية االقتصادّية واالجتماعّية والبيئية ؛

 من الوقوف 
ً
ميٍن دينامّي«، َبَدال

ْ
كالّية التراث في إطاِر »تث

ْ
ناول إش

َ
• َيت

الفاِعل واِطن، 
ُ
امل َيَضُع  حيث  االستاتيكية،  املقاربة  حدود   عند 

أو املْستفيد على حّد َسواٍء، في قلب مختلف الّسياسات واملباَدرات 
ة بالتراث الثقافي ؛

َ
ق ِ

ّ
َتعل

ُ
امل

سبة لوظيفة نقل التراث، املسؤولية القاِئَمة 
ّ
• يأخذ في االعتبار، بالن

اإليجابية  اآلثار  تعزز  والتي  الواِحِد  الجيل  وداِخَل  األْجَيال  بْيَن 
للتراث الثقافي في احترام لحقوق اإلنسان وللتنوع الثقافي.

))-)يزخر) ملغرب)بتر ث)ثق2في)غني)و تنّشع

أنتج  املنصهرة،  وروافدها  بمكوناتها  املغربية،  الثقافة  عمق  إن 
تراثا ثقافيا غنيا ومتنوعا. وينقسم هذا التراث إلى مكونين مختلفين، 
ولكن يكمل بعضهما بعضا وهما التراث الثقافي املادي والتراث الثقافي 
آثار وَمواقع ذات قيمة  مْن  املادي  الثقاِفّي   

ُ
التراث املادي. ويتكّون  غير 

 إلى َمواّد أثرية أو إثنوغرافية. ويغطي التراث األثري 
ً
تاريخية، إضافة

أّما  العصر اإلسالمي.  إلى  التاريخ  ما قبل  الفترات مْن عصور  الوطني 
واللباس  التقليدية  الّصناعة  يشمل  فهو  املاّدي،  غير  الثقافي  التراث 
للطوائف  الروحية  واملواكب  الرقص  وفنون  املحلية  والِحَرف 

واسم، وطرق اإلنشاد والذكر، الخ.
َ
والزوايا، وامل

ِب التراث 
ْ
وعلى صعيد آخر، فإن البعد الروحي، الذي يوَجد في ُصل

أْم  مسلمين  أكانوا  سواء  املغاربة،   
َ
حياة ينتظم  املادي،  غير  الثقافي 

يهوًدا )مناسبات، مراسم االحتفال(. كما أن املغاربة يتمّيزون بطريقة 
التالوة  تْفضيلهم  مع  َوْرش،  قراءة  َق 

ْ
وف القرآن،  تالوة  في  خاّصة 

قوس وقراءة 
ّ
ربية طريقة خاّصة ملمارسة الط

ْ
غ

َ
الَجَماعية. ولليهودية امل
اللغة الِعْبِرّية وِكتابتها6.

وجدير بالذكر أن هذا التراث الثقافي تواجهه العديد من املخاطر 
التي من شأنها أن تعيق جهود حمايته وتثمينه كاملقاربة االستاتيكية 
الجامدة، أو التشويه تحت تأثير التوسع الديمغرافي غير املتحكم فيه، 
وكذا إضفاء الطابع الفلكلوري االستهالكي على التراث الذي من شأنه 
تقليص التأثير الثقافي على املجتمع وإعطاء صورة سلبية عن بلدنا على 
الصعيد الدولي، عالوة على أثر النسيان على كسر سلسلة النقل بين 
املوجودات  املادي، وكذا عمليات االستيالء على  للتراث غير  األجيال 

التراثية والتهريب املنظم، خاصة في ما يتعلق بالتراث غير املادي.

6 جلسة إنصات مع السيد ألبير ساسون، عضو املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، أبريل 2021. 

على) لتر ث) همت) لتعرف) جملة) ن) لجهشد) بالدن2) -) تخذت) ((

 لثق2في)وتثمينه

حمة) لهشية)
ُ
ش ِطن)للتر ث) لثق2في)أس2س)ول

ُ
ُك) مل

ّ
)و لتمل

ُ
ف ).)) لتعرُّ

 لشطنية

 لتربية)و لتكشين)و لبحث) لعلمي

طرف  من  الثقافي  التراث  مفاهيم  باْستيعاب  التعليم  يسمح 

ثرائه واملحافظة  ف على  التعرُّ مين منذ نعومة أظافرهم، قْصَد 
ّ
املتعل

ك 
ّ
 عْن دوِر األسرة، ضروري لتمل

ً
عليه. لذلك، فإن َدْوَر التعليم، فْضال

الشباب للتراث الثقافي وللحفاظ على الروابط بين األجيال.

االبتدائي،  باملستوى  الخاّصة  الجديدة  الدراسّية  الَبرامج  وتشمل 

العربي  ن  ّوِ
َ
ك

ُ
امل إلى   

ً
إضافة  ،2018 سنة  من  ابتداًء  صدرْت  التي 

واليهودّي7.  األمازيغي  بمكّونْيه  للمغرب  التاريَخ االجتماعّي  اإلسالمي، 

مع  الثقافي،  بالتراث  باالهتمام  مين  ِ
ّ
للمتعل تْسمح  املدرسية  الحياة  إّن 

منصوص  هو  كما  املحلية،  والخصوصّيات  الوطنية  الهوية  احترام 

عليه في دستور اململكة.

والتراث  اآلثار  لعلوم  الوطني  املعهد  ُيْعَتَبر  أخرى،  جهة  ومن 

ى هذا 
ّ
َسة مرجعية في مجال التكوين في مهن التراث الثقافي. ويتول مؤسَّ

املعَهُد التكوين في التخصصات التالية: آثار ما قبل التاريخ )بما في ذلك 

اإلسالمية،  واآلثار  اإلسالمي،  العْهد  قبل  ما  وآثار  ري(، 
ْ

خ الصَّ الفّن 

ة، واملحافظة/ الترميم. 
َ
واملعالم التاريخية، واألنثروبولوجيا، والّتحاف

وعْبَر برامجه في مجال البحث العلمي، ُيَساِهم املعهد، بكيفّية فّعالة، في 

جْرد ومعرفة الرصيد التراثي.

 58 عن  يربو  ما  نجد  التقليدية،  املهن  في  الّتكوين  وبخصوص 

الصناعة  فنون  في  املنهي  للتكوين  تأهيلية  أو  متخصصة  مؤسسة 

التقليدية على امتداد التراب الوطني )تابعة للقطاع الحكومي املكلف 

مقعد   15.000 تفوق  استيعابية  طاقة  توفر  التقليدية(،  بالصناعة 

الّتنويه:  تستحقان  مبادرتان  هناك  ذلك،  على  وعالوة  بيداغوجي8. 

 األولى صادرة عْن مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل، الذي 
ُ
املبادرة

التنمية  مع وكالة  بشراكة  فاس،  بمدينة  للتكوين  َمْركز  على  ر 
ّ
يتوف

عْن  الّصادرة  فهي  الثانية  املبادرة  أما  فاس.  ملدينة  االعتبار  ورد 

الثاني  الحسن  مسجد  ملؤسسة  التابعة  التقليدية،  الفنون  أكاديمية 

إطار  في  التقليدية  الِحَرِف  في  تكوينات  توفر  والتي  البيضاء،  بالدار 

واملجوهرات  املصقول  والحجر  والّزليج  الجْبس  تشمل  مسالك  سّتة 

صبوغ.
َ
والحديد والخشب امل

7 جلسة إنصات مع وزارة التربية الوطنية، فبراير 2021.

8https://mtataes.gov.ma/fr/artisanat/formation-initiale/conditions-dacces/
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من  العديد  في  ينخرطوَن  املغاربة  الباحثين  أن  بالذكر  وجدير 
اكتشاف  مثل  الّدْولي،  الُبْعد  ذات  األركيولوجي  التنقيب  مشاريع 
سان إيغود، واكتشاف أقدم شاهد على حضور الثقافة األشولية في 

ْ
إن

منطقة شمال إفريقيا باملغرب، بمنطقة كريان طوما بالدار البيضاء، 
في  والفراء  الجلود  إنتاج  في  املستخدمة  األدوات  َدم 

ْ
أق أو اكتشاف 
منطقة تمارة.

 س2همة) لتكنشلشجي2ت)ووس2ئل) إلعالم)و ملحتشي2ت) لّرقمية

تجدر اإلشارة إلى وجود الَعديِد من األدوات التي أحدثت ثورة في 
ربة، واملاِسح الّضْوئي، والتصوير 

ّ
تِرق للت

ْ
خ

ُ
علم اآلثار، مثل الرادار امل

بالليزر، وتحديد املدى، والتصوير الحراري )األشعة تحت الحمراء(، 
ري، يمكن 

ْ
خ وُصَور األقمار الّصناعية، الخ. وفي مجال حماية الفن الصَّ

الساكنة،  من  الفنية  األعمال  لتقريب  األبعاد  ثالثية  قوالب  إنجاز 
وحماية األعمال األصيلة9.

في  عطيات 
ُ
امل قواعد  تكتسيها  التي  القصوى  باألهّمية  مْنها   

ً
وإْدراكا

َب 
َ
أطلق طل بالثقافة  املكلف  القطاع  املعرفة، فإن  َجْرِد ونشر  عملّية 

الثقافي  التراث  لتدبير  جغرافية  معلوماٍت  نظام  إنشاء  قْصد  ُعُروٍض 
جاز خارطة أثرية للمغرب باستخدام التقنيات الحديثة. 

ْ
الوطني، وإن

اليوم  هي  بالدنا  في  الرئيسية  واملواقع  اآلثار   
َ
َمَنة

ْ
َوَرق  

َ
َجة

َ
ْمذ

َ
ن أّن  كما 

موضوع طلب عروض آخر10.

 مع 
ً
وفي هذا السياق، أْبرَم القطاع الحكومي املكلف بالثقافة شراكة

وين مائة شخص لتطوير محتوى 
ْ
أكاديمية اململكة املغربية من أْجل تك

ويكيبيديا11؛  موسوعة  تشبه  إلكترونّية  موسوعات  شكل  في  مغرِبّيٍ 
وقْصَد  الشأن.  هذا  في  اإلنجازات  أفضل  ملكافأة   

ٌ
جائزة ْت 

َ
ْحِدث

ُ
أ كما 

ية بواسطة اختبارات 
ّ
تشاف تراثهم بطريقة مسل

ْ
باب من اك

ّ
تْمكين الش

بعنوان  إلكترونيا  وتعليميا  ثقافيا  موقعا  الوزارة  ت 
َ
أ

َ
ش

ْ
أن قصيرة، 

»أطفال وثقافة«.

محدودة.  جد  ظلت  جاِل، 
َ
امل هذا  في  الخاصة،  املباَدرات  أّن  غْير 

التي تجمع  نذكر مْنها على سبيل املثال، إنشاء منّصة »ماروكوبيديا«، 
ِمّي والّتلفزيون الوثائقي على الويْب، بهدف 

ْ
بين خاصيات املتحف الّرق

ِني.
َ
َمَنة التراث الثقافي الَوط

ْ
رق

مينه
ْ
ق2في)وحم2يته)وتث

ّ
ر ث) لث

ّ
).)) ملح2فظة)على) لت

روع
ْ
ش
َ
َجْرد) لتر ث)و ملح2فظة)عليه)و ك2فحة) التج2ر)غير) مل

يصل  الذي  املادي  وغير  املادي  الثقافي  التراث  بجرد  يتعلق  ما  في 
الحكومي  القطاع  حسب  تراثيا  عنصرا   10153 إلى  التوثيقي  رصيده 
الو�سي، فإنه يتكون في جزئه األكبر من عناصر التراث املادي املنقول

9 جلسة إنصات مع السيد أوراغ، فبراير 2021. 

10 جلسة إنصات مع وزارة الثقافة، يوليوز 2021. 

11 جلسة إنصات مع وزارة الثقافة، يوليوز 2021. 

وتجدر  أثرية.  أو  معمارية  أكانت  سواء  املائة(  في   98( املنقول  وغير 
يظل  جرده  تم  الذي  املنقول  املادي  التراث  حجم  أن  إلى  املالحظة 
ملا  وخالفا  املح�سي،  املنقول  غير  املادي  التراث  مع  مقارنة  ضعيفا 
هو معمول به في تجارب دولية رائدة12. إن التراث الثقافي غير املادي 
يستحق جهودا أكبر في عملية توثيقه بالنظر لخصوصياته التي تطبعها 

الهشاشة وسرعة التال�سي.

تهّم  دراساٍت  إلنجاِز   
ً
مشروعا بالثقافة  املكلف  القطاع  أطلق  لقد 

مجموع  ي 
ّ
تغط املاّدي  غير  التراث  عناصر  من  عنصًرا  أربعين  ي 

َ
حوال

ُغ 9 مليون درهم13.
ُ
ة تْبل

َ
ْملكة، بميزانية محتمل

َ
مناطِق امل

بتعاون  بالثقافة،  املكلف  الحكومي  القطاع  2019، نشر  وفي سنة 
الثقافي من االتجار غير املشروع.  التراث   لحماية 

ً
اليونسكو، دليال مع 

 
ً
تمل هذه الوثيقة على اآللياِت القانونية الدولية والوطنية، فْضال

ْ
وتش

مية واملؤسساتية املتعلقة بهذا املجال.
ْ
عن اآلليات الِعل

جرد) لتر ث) لشطني)إلى)حدود)))1)/7/16) 14

 لنسبة لعدد لنشع لفئة

التراث املادي

 مجموع التراث

املادي غير املنقول

67 في 6699

املائة

من التراث املادي

بما في ذلك التراث املادي 

غير املنقول : املعمار 

والتعمير

83 في 5578

من التراث املادي غير املائة

املنقول

التراث املادي غير املنقول: 

مواقع أثرية

17 في 1121

املائة 

من التراث املادي غير 

املنقول

 مجموع التراث

املادي املنقول

33 في 3288

املائة

من التراث املادي

مجموع التراث املادي التراث غير املادي

)املنقول+ غير املنقول( 

98 في 9987

املائة

من التراث اإلجمالي

التراث املادي+ غير 

املادي

 عناصر التراث

غير املادي

من التراث اإلجمالي2 في املائة166

مجموع عناصر

التراث الثقافي

10.153

املصدر : جواب كتابي من القطاع املكلف بالثقافة

 55.20 رقم  القانون  جاء  القانونية،  الترسانة  لهذه  وتعزيزا 
القا�سي بإحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف15 ليمنح هذه املؤسسة 
عدة صالحيات تهدف لحماية األعمال الثقافية، ومحاربة االتجار غير 
املشروع في التحف، وذلك بتنسيق مع السلطات العمومية والهيئات 

املعنية.

45000 في حين وصل عدد مواقع التراث املنقول  12 بلغ عدد مواقع التراث الثقافي غير املنقول في فرنسا 

.)vie-publique/frو culture.gouv/fr : 515000 )مصدر

13 جلسة إنصات مع وزير الثقافة يوليوز 2021. 

14 جواب كتابّي من طرف وزارة الثقافة والشباب والرياضة.

15 الجريدة الرسمية ل 13 ماي 2021.
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أن  إلى  اإلشارة  تجدر  للتراث،  التوثيقي  املجهود  سياق  وفي  هذا، 
حفظها  يتم  بالدنا  بها  تزخر  التي  واملخطوطات  األرشيفات  أرصدة 
مؤسسة  مقدمتها  في  مؤسسات  عدة  قبل  من  ومعالجتها  وتخزينها 
أرشيف املغرب واملكتبة الوطنية للمملكة املغربية وخزانات األوقاف 
الخاصة  الخزانات  بعض  كذا  العمومية،  املكتبات  وبعض  والّزوايا 
املحفوظات  إلى  وباإلضافة  وأسر.  ثقافية  مؤسسات  تمتلكها  التي 
ْملك وثائق 

َ
َسر التي ت

ُ
املؤسساتية، تشجع مؤسسة أرشيف املغرب األ

ذات قيمة تراثية على وضعها رهن املؤسسة لحفظها وترميمها وتمكين 
الباحثين واملهتمين وعموم املستعملين لالطالع عليها16.

أن  املالحظة  تجدر  البصري،  السمعي  األرشيف  بخصوص  أما 
بذلت  قد   ،2000 بداية  منذ  والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية  الشركة 
ة، وذلك قْصَد 

َ
ل هَّ

َ
ؤ

ُ
وارد البشرية امل

َ
ْدَرة امل

ُ
 ال ُيستهان به، رغم ن

ً
مجهودا

تجميع ورقمنة الحوامل القديمة في صيغة وسائط جديدة. ومنذ سنة 
2012، أصبحت الشركة الوطنية تتوفر على منظومة رقمّية متطورة 

لتخزين املحتويات السمعية-الَبَصرية في دعامات رقمية.

و إلوع2ع) لدولي) في) لتصنيف2ت) لّدولية)  لتر ث) لثق2في) ملغربي)
لبالدن2

مغربية  مواقع  تسعة  إدراج  تم  املادي،  الثقافي  التراث  حيث  من 
ضْمَن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، سبعة منها تتواجد في الوَسِط 

الَحضري.

تصنيف  حسب  املاّدي،  غير  العالمي  التراث  قائمة  وبخصوِص 
بادرين إلى تأسيسها بانخراِط 

ُ
مة اليونسكو، التي كان املغرب من امل

ّ
منظ

ة من خالل إحدى عشر 
َ
ل

َّ
املغفور له امللك الحسن الثاني، فإّن بالدنا ممث

ماَرُس في 
ُ
َصة حربية أمازيغية ت

ْ
عنصرا. كما أّن »تاْسكيويْن«، وهي رق

الذي  املادي  غير  التراث  قائمة  ضْمَن  ُمْدَرَجة  الكبير،  األطلس  غرب 
يتطلب حماية عاجلة.

بّين 
ُ
باإلضافة إلى الحضور البارز واإلشعاع على الصعيد العالمي، ت

َمْوقٍع  عائدات  تزداد  االقتصادية،  اآلثار  مستوى  على  أنه  الدراسات 
ا، بنسبة 20 في املائة17.  عامليًّ

ً
فا تراثا تاريخي جرى تثمينه، كلما كان ُمَصنَّ

غير  التراثية  والعناصر  التراثية  واقع 
َ
امل من  عدٍد  إْدراِج  تزاُيَد  إّن 

التكنولوجيات  إلى  واللجوء  العالمي،  التراث  قائمة  ضْمن  املادية 
الجديدة، وكذا إْضفاء الطابع املنهي على النهوض والشراكة الدولية، 
الدولية.  الّساحة  على  املغرب  ُصورة  تحسين  شأنها  من  وسائل  كلها 
صعيد  على  املغرب  حضور  تقوية  كذلك  العوامل  هذه  إلى   

ُ
ضاف

ُ
ت

واملواقع،  لآلثار  الدولي  واملجلس  اليونسكو  مثل  الدولية،  مات 
ّ
املنظ

واأللسكو  اإليسيسكو  مثل  اإلقليمية  مات 
ّ
املنظ مستوى  على  وكذلك 

)املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(.

16 جلسة إنصات مع مؤسسة أرشيف املغرب، يونيو 2021. 

20 بنسبة  الرفع  إلى  يؤدي  العالمي  الثقافي  التراث  قائمة  ضمن  التراثية  املواقع  إدراج  تزايد  إن   17 

في املائة من تدفق السياح »استخدام عالمة اليونيسكو في التواصل السياحي« مجلة تيويس 2011

عبير ت) لثق2فية
ّ
 ملش سم)و ملهرج2ن2ت)و لت

ل 
ّ
شك

ُ
ني. كما ت

َ
َنوية مجموَع التراب الَوط ي هذه الّتظاهرات السَّ

ّ
تغط

 للتنمية املحلية، ال سّيما في الوَسط القروّي. 
ً
هذه الّتظاهرات َدَعاَمة

التمثيلية  القائمة  إدراج موسم طانطان ضْمن  مَّ 
َ
ت  ،2008 ومنذ سنة 

للتراث الثقافي غير املادي للبشرية لليونسكو.

وتتسم بعض املهرجانات بطابع راسخ في الذاكرة الجماعية الوطنية : 

على سبيل املثال، املهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش، الذي 

في جميع  الشعبية  الفنون  أزيد من نصف قرن من وجود  منذ  يخلد 

، وكذا مهرجان حّب امللوك بصفرو الذي تأّسس
ً
 جهات اململكة وأخيرا

في عشرينّيات القرن املا�سي، والذي تّم تسجيله كعنصر من عناصر 

استقطب   ،2019 سنة  وفي   .2012 سنة  للبشرية  املادي  غير  التراث 

 300.000 حوالْي  الصويرة  بمدينة  العالم  وموسيقى  ػناوة  مهرجان 

متفرج.

يا 
ّ
)محل املستويات  جميع  على  املواسم  أو  املهرجانات  تنظيم  إن 

حافظة على تنّوع الهوية 
ُ
بات امل

ّ
ا( يستجيب ملتطل وجهوّيا ووطنّيا ودوليًّ

التي  الّدولية  االتفاقيات  ومع  اململكة  دستور  مع   
ً
انسجاما املغربية، 

فإن  َحلي، 
َ
امل الثقافي  التراث  مين 

ْ
تث عن   

ً
وفضال بالدنا.  عليها  صادقْت 

املغاربة  الفنانين  بين  والّتقاُسم  للتبادل  مكان  بمثاَبة  هي  املهرجانات 

وخاّصة  الثقافي،  التراث  نقل  في  هاّما  دورا  َعُب 
ْ
ل

َ
ت أّنها  ذلك  واألجانب. 

ا لدى الّزوار سواٌء أكانوا ُمواطنين
ً
 إلى األجيال الشاّبة، وتجعله معروف

 من الخارج.
ً
أو أجانب ُمقيمين أو سياحا

).ش)حك2 ة) لتر ث) لثق2في

هي2كل)تدبير)حديثة)نسبي2

 العْهد نسبّيا على مستوى الهيكلة 
ُ

يظل تدبيَر التراث الثقافي حديث

َر 
َ
ُمديرّية التراث الثقافي لم ت

َ
التنظيمية للقطاع الو�سي على الثقافة، ف

ر 
ّ
 خالل الثمانينّيات، في حين أن املديريات الجهوية، التي تتوف

ّ
ور إال النُّ

على مصالح معنية بَجْرد التراث وإبراز قيمته واملحافظة عليه، فضال 

 في بداية 2000.
ّ

 إال
ْ

ْحَدث
ُ
مفتشيات املباني واملواقع التاريخية، لْم ت

للمتاحف  الوطنية  املؤسسة  إحداث  تّم   ،2011 سنة  نهاية  وفي 

لتضطلع بتدبير املتاحف التي كانت تدخل ضمن اختصاصات مديرية 

للمتاحف الوطنية  املؤّسسة  ل 
ّ

تدخ َمحاِوُر  ى 
ّ

وتتجل الثقافي.   التراث 

وإغناء  عليها  تتوفر  التي  القطع  وترميم  جديدة  متاحف  إحداث  في 

رصيدها من املوجودات التراثية.
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هناك  متحفا(،   14( املؤّسسة  تديرها  التي  املتاحف  على   
ً
وعالوة

الخاص القطاع  او  تابعة ملؤسسات عمومية  املتاحف  أنواع من   عدة 

أثرية،  )إثنوغرافية،  معروضاتها  بتنوع  تتميز  متحفا(   66 )حوالي 

متاحف  وجود  إلى  اإلشارة  تجدر  السياق،  هذا  وفي  متخصصة(18. 

للمعايير  احترامها  إلى  بالنظر  كبيرين  ودولي  وطني  بإشعاع  تحظى 

املغرب،  وبنك  املغرب  اتصاالت  متاحف  مثل  بها،  املعمول  املتحفية 

ومتحف املعادن للفن اإلفريقي املعاصر، ومتحف إيف سان لوران.

والتكوينات  البشرية  املوارد  توفير  في  املتاحف  هذه  وتعتمد 

املتخّصصة في علم املتاحف على املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث 

وبعض الجامعات.

وتجدر اإلشارة إلى أنه من أجل دعم ومواكبة املؤسسات العمومية 

بنيات  إحداث  أجل  من  أو  املتحفية  للمعايير  لتستجيب  والخاصة 

متحفية، عزز املشرع صالحيات املؤسسة الوطنية للمتاحف بصدور 

إطار قانونّي جديد19، يضع دفتر تحمالت ملنح تسمية »متحف«، وكذا 

في  الدولية  واملعايير  للشروط  وفقا  املغرب«،  »متحف  التميز  عالمة 

التراث  فهم  تْقوية  أجل  ومن  أخرى،  جهة  من  املتاحف.  علم  مجال 

كه، يقوم القطاع الو�سي بتْهيئة مراكز للتعريف بالتراث، 
ّ
الثقافي وتمل

التراث  وتثمين  لعْرض  مخصصة  بيداغوجّية  فضاءات  عن  عبارة 

الثقافي.

ى 
ّ
تتول ُعمومّية  مؤّسسة  املؤلف  لُحُقوق  ِربي 

ْ
غ

َ
امل املكتُب  ويعتبر 

القانون  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر  املؤلف.  لُحُقوق  الَجماِعي  التدبير 

املغربي ينّص على حماية الفولكلور، مع إْمكانية تشجيع إبداع أعمال 

 ال يتجّزأ من سجّل هذا الفولكلور. وحسب 
ً
ل جْزءا

ّ
فّنّية أصيلة تشك

هذه املقاربة، فإّن الفنان الذي يقوم بإبداع أعماٍل أصيلة في الّسجّل 

حقوقه.  حماية  على  قدرته  لَعَدِم  ُعرضة  نفسه  يجد  الفولكلوري 

الثقافي،  للتراث  شترك 
ُ
امل الطاَبع  حماية  هو  األسا�سي   

َ
الهدف ويعتبر 

الذي له تأثير قوّي على الُهّوّية الَوطنية والتماُسك االجتماعي.

18 مجلة اإلحصائيات الثقافية 2013-2015 عدد 2 2017.

19 القانون رقم 56.20 يتعلق باملتاحف / الجريدة الرسمية بتاريخ 13 ماي 2021.

دور) ملج2الت) لتر بية)و ملجتمع) ملدني

 111.14( التنظيمية  القوانين  خولت  املتقدمة،  الِجَهوّية  إطار  في 
الترابية  اَمِة 

َ
للَحك الثالثة  ْستويات 

ُ
بامل املتعلقة   )113.14 و   112.14 و 

االختصاصات  من  جملة  والجماعات(  واألقاليم  والعماالت  )الجهات 
ذات الّصلة بالثقافة إلى املجاالت الترابّية وفًقا ملبدأ التفريع. وفي إطار 
َواقع األثرية 

َ
امل ظة على 

َ
في املحاف الجهة  الذاتية، تساهم  اختصاصاتها 

شركاٍت  إحداث  تم  وقد  الثقافية.  املهرجانات  وتنظيم  بها  والّنهوض 
شركة   : )مثال  االختصاصات  هذه  تنفيذ  أجل  من  َحلية 

َ
امل للتنمية 

 التنمية املحلية الدار البيضاء للتراث، منذ 2015( أو هي في طور اإلنشاء
واألقاليم  العماالت  تتمّتع  كما  الرباط-سال-القنيطرة(.  جهة  )مثال 
الجماعات  إلى   

ً
إضافة الثقافية.  الحاجيات  تشخيص  بصالحّيات 

املتاحف واملسارح ومعاهد  إنشاء  إليها صالحيات  التي تسند  الترابية 
الثقافي  التراث  خصوصيات  على  واملحافظة  واملوسيقى  الفنون 
املحلي وتنميته، وكذا حماية اآلثار التاريخية وترميمها. كما يمكن أْن 
يكوَن هذا األخير شعاًرا ملجال ترابي معّين، بحيث يرفع من جاذبّيته 

وتنافسّيته االقتصادية.

وتجدر اإلشارة إلى أن املجتمع املدني يلعب دوًرا رئيسًيا في الّتعرف 
عَتَبر 

ُ
ت ال  التراثّية  املوجودات  أّن  والواقع  كه. 

ّ
َمل

َ
وت قافي 

ّ
الث التراث  على 

الّساكنة. وبالتالي، فإّن املجتمع املدني،  إذا تعّرفت علْيها   
ّ

إال ممتلكات 
والترافعي  التعبوي  بدوره  ة، يساهم 

َ
ل َمواِرد بشرية مؤهَّ املتوفر على 

على  واملحافظة  الَبَرامج  وضع  في  إشراكه،  عْنَد  االقتراحية،  وقوته 
التراث الثقافي.

).1)تمشيل) لتر ث) لثق2في

 العتم2د ت) مل2لية) لعمش ية

بالنسبة للفترة ما بين 2009 و2021، فإّن القطاع املكلف بالثقافة 
قْد خّصص ما مجموعه 428 مليون درهم للمشاريع املتعلقة بالتراث 

الثقافي.

تطور امليزانية وعدد مشاريع التراث الثقافي حسب أرقام القطاع املكلف بالثقافة
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في  امليزانية  أن مخصصات  يبدو   ،)2021-2009( للفترة  وبالنسبة 
مجال االستثمار في التراث الثقافي قد حققت تطورا غير منتظم.

الثقافي  التراث  يستفيد  بالثقافة،  املكلف  القطاع  إلى  إضافة 
والشؤون  األوقاف  غرار  على  أخرى،  وزارية  قطاعات  تمويل  من 
وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  اإلسالمية، وإعداد 
واملؤّسسات  الترابية،  الجماعات  عن  فضال  والسياحة،  املدينة، 
قة باملسؤولية 

ّ
العمومية، والقطاع الخاص في مجال »االلتزامات املتعل

االجتماعية للمقاولة«.

للمبادرة  االنطالقة  إعطاء   2018 سنة  شهدت  الصدد،  هذا  في 
ومكناس  وسال  ملراكش  العتيقة  املدن  وتثمين  لتأهيل  الكبرى  امللكية 
وتطوان والصويرة، وذلك بغالف مالي إجمالي يناهز 2.9 مليار درهم 

بالنسبة للفترة ما بين 20.2022-2018

ت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
ّ
كما تبن

والقصبات  للْقُصور  ستدام 
ُ
امل مين 

ْ
للتث مندمجة  استراتيجية  املدينة 

 494 التي تتضّمنها هذه االستراتيجية  شاريع 
َ
ي امل

ّ
ط

َ
غ

ُ
2030. وت بحلول 

وتأوي القروّي،  الَوَسط  في  رئيسّية  بصورٍة  تتواجد  وقصبة،   قصًرا 
لفة املالية إلنجاِز هذه املشاريع 

ُ
ر الك دَّ

َ
ق

ُ
ما يقُرب من 170.000 نسمة. وت

ما مجموعه 5.3 مليار درهم.

تمشيالت) لرع2ية) لثق2فية

تنخرط املؤسسات واملقاوالت الوطنية الكبرى في هذا النوع من 
الرعاية من خالل مؤسساتها. وُيعتَبر االعتراف بصفة املنفعة العامة 
التبرعات  على  ضريبية  ُصوٍم 

ُ
خ من  لالستفادة  وسيلة  ما  ملؤّسسٍة 

 : الثقافي  املجال  في  ا 
ً
املؤسسات نشاط أكثر  تقدمها. ومن  التي  والهبات 

من  وعدد  للفوسفاط،  الشريف  واملكتب  والتدبير،  اإليداع  صندوق 
ومع  إلخ.  البنكية...  واملؤسسات  القابضة  االقتصادية  املجموعات 
على  املجلس  إلْيهم  َصَت 

ْ
أن الذين  املعنيون  الفاعلون  أكّد  فقد  ذلك، 

سبق  الذي  األمر  وهو  العاّمة،  املنفعة  صفة  على  الحصول  صعوبة 
أن شدد عليه املجلس في رأيه حول موضوع »وضع ودينامية الحياة 
تتمتع  التي  الجمعيات  عدد  محدودية  بخصوص   )2016( الجمعوية« 

بصفة املنفعة العامة وكذا عدم وضوح مسطرة منح هذه الصفة.

 لتمشيل) لدولي

ثمة العديد من املشاريع ذات الصلة باملحافظة على التراث الثقافي 
وتثمينه، يتم تمويلها في إطار التعاون الدولي. على سبيل املثال، تمويل 
 95 )في حدود  والتراث  اآلثار  لعلوم  الوطني  للمعهد  البحثية  املشاريع 
الفنا جامع  متحف  جاز 

ْ
إن تْمويل  إلى  اإليسيسكو  ومبادرة  املائة(،  في 

20 https://www.medias24.com/2018/10/22/impulsion-royale-au-programme-de-mise-

a-niveau-des-anciennes-medinas/

َراكة مع مؤّسسة املتاحف الوطنية، باستثماٍر 
َ

للتراث غير املادي، بش

اإلنصات  تم  الذين  الفاعلين  ه حسب 
ّ
أن غْيَر  500.000 دوالر21.  قدره 

ي مختلف حلقات 
ّ
إليهم، فإن هذه التمويالت غير ُمستداَمة، وال تغط

السلسلة، مثل أشغال ترميم املواقع األثرّية.

وَج إلى التمويالت الدولية لْيس دائًما باألْمِر 
ُ
وبصفٍة عاّمة، فإّن الُول

الّسْهل، بسبب االفتقار إلى استراتيجية واضحة ُمْستِنَدة إلى ُمْعطياٍت 
موثوٍق بها.22

تم)إحر زه،)هن2ك) لعديد) ن) -)على) لرغم) ن) لتقدم) لذ1) ش)

أوجه) لضعف) لتي)تعيق) ستغال1)ك2فة) إل ك2ن2ت) لتي)ينطش1)عليه2)

 لتر ث) لثق2في) لشطني

ش.))غي2ب)رؤية)في) ج12)تدبير) لتر ث)و لطرق) ملن2سبة)للحك2 ة)

و لتمشيل

التراث  على  للمحافظة  استراتيجية  على  بعد  ر 
ّ
تتوف ال  بالَدنا  إّن 

لْم   ،2014 في  إعدادها  تّم  التي   ،2020 رؤية  أّن  كما  مينه. 
ْ
وتث الثقافي 

ْعَتَمْد لحّد اآلِن بكيفّية رسمّية.
ُ
ت

 22.80 رقم  القانون  أن  يالحظ  التشريعي،  اإلطار  ّصعيد  على 

َباني التاريخية واملناظر والكتابات املنقوشة 
َ
املتعلق باملحافظة على امل

والتحف الفنية والعاديات23، ال يواكب التطورات التي يشهدها العالم 

وبالدنا في مجال تعريف وتصنيف وحفظ التراث وتثمينه، وال يأخذ 

بعين االعتبار أنماط التدبير العصرية، وكذا دور هذا األخير في خلق 

القيمة االقتصادية، كما أنه ال يستوعب التزامات مختلف االتفاقيات 

الّدولية التي صاَدقْت عليها بالدنا منذئذ. في هذا السياق، ثمة دعوات 

تحيين  أجل  من  إليهم  اإلنصات  تم  الذين  الفاعلين  قبل  من  كثيرة 

خالل  من  سيما  ال  االنتظارات،  لهذه  يستجيب  بما   22.80 القانون 

العمل على تجميع التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتوحيد املفهوم 

أشكال  بإدراج  وخاصة  الثقافي،  بالتراث  املتعلقة  الجديدة  واملفاهيم 

التراث غير املاّدي.

الهيكل  ُمراجعة  تتّم  لم   ،242006 منذ  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر 

هذه  ولتداُرك  راث. 
ّ
الت ديرية 

ُ
ومل بالثقافة  املكلف  للقطاع  التنظيمي 

في  متخصصة  وطنية  وكالة  إحداث  إمكانية  تدارس  يتم  الوضعّية، 

على  تدخالتها  في  أكبر  ونجاعة  مرونة  لتحقيق  الثقافي  التراث  تدبير 

الصعيد الوطني.

21 جلسة إنصات مع اإليسيسكو، ماي 2021.

22 جلسة إنصات مع البنك الدولي، ماي 2021.

23 الذي تم تغييره وتتميمه في 2006 بواسطة القانون رقم 19.05.

24 جلسة إنصات مع مديرية التراث الثقافي، يونيو 2021.
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التراث  تدبير  مهمة  تناط  بالثقافة،  املكلف  القطاع  على   
ً
عالوة

العمومّية  واملؤّسسات  الحكومية  القطاعات  من  بالعديد  الثقافي 

في  الّتعدد  وهذا  الخاص.  القطاع  من  واملتدخلين  الدولية  والهيئات 

الّتنشيط  في مجاالت  الفاعلين االقتصاديين  املتدخلين ال يسهل مهام 

الثقافي والسياحي25.

للمش رد) و ضح) وغي2ب) ضعف) ملش رد) مل2لية) لعمش ية) ش.))

 مل2لية)وملس2لك) لتمشيل) لبديلة

ل ميزانية قطاع الثقافة سوى حوالي 0.3 في املائة من امليزانية 
ّ
ال تمث

 480 بين  ما  امليزانية  هذه  َعت  َوزَّ
َ
ت  ،2021 سنة  وفي  للدولة26.  العامة 

ل تمويل 
ّ
مليون درهم لالستثمار و 450 مليون درهم للتسيير. كما يتشك

القطاع الوزاري املكلف بالثقافة، في جانٍب منه، من الصندوق الوطني 

واقع التراثية. وتجدر اإلشارة 
َ
للعمل الثقافي الذي يتلقى مداخيل َعْن امل

درهم27، مليون   180 الصندوق  عائدات  بلغت   2019 سنة  في  أنه   إلى 

عائدات  فإّن   ،19  - كوفيد  جائحة  سياق  وفي   ،2020 سنة  في  أّما 

الّصندوق لْم تتجاوْز 33 مليون درهم.

مساهمة  من  الثقافي  التراث  قطاع  يستفيد  سابقا،  ذكرنا  وكما 

واملؤسسات  الوزارية  القطاعات  بعض  غرار  على  آخرين  فاعلين 

كاَن  وإذا  فاس.  ملدينة  االعتبار  ورد  تنمية  وكالة  قبيل  من  العمومية 

لفائدة  بالرفع من مستويات االستثمار  الّتْمويل يسمح  َعّدُد َمصاِدِر 
َ
ت

الّصعب  من  يجعل  ذلك،  مع  املتدخلين،  تعّدد  فإّن  الثقافي،  التراث 

تقييم املبلغ اإلْجمالي وتتّبع االلتزامات املعنية.

الفضل  السياحة يعود  ُمعامالت  َبر من رقم 
ْ

األك القْسُم  كاَن  وإذا 

فيه إلى التراث الثقافي، فإّن هذا األخير ال يستفيد من هذه العائدات. 

التراث  »رؤية  وثيقة  إطار  في  م  املقدَّ االقتراح  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر 

ى في تخصيِص ُجْزٍء من الّضريبة السياحية لفائدة 
ّ

2020«، والذي يتجل

حماية التراث الثقافي )10 في املائة( والتي لم تر النور بعد.

الترابية،  وحسَب إفادات بعض املسؤولين على مستوى املجاالت 

ُعوق الّتدبيَر الّناجع للتراث 
َ
فإّن هناك العديد من نقاط الّضعف التي ت

ق األْمُر على الخصوص بنقص املوارد املالية والبشرية 
ّ
ي28. يتعل

ّ
املحل

لفصل املحاسباتي  التخطيط  داخل  والغياب  يكفي،  بما  ة 
َ
ل املؤهَّ

25 جلسة إنصات مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أبريل 2021.

26 اعتمادا على امليزانية العامة للنفقات )التسيير واالستثمار( التي تصل إلى 302 مليار درهم.

27 جلسة إنصات مع وزير الثقافة، يوليوز 2021. 

28 جلسة إنصات مع جهات: مراكش-آسفي، الرباط-سال-القنيطرة، العيون-الساقية الحمراء، فاس-مكناس، 

مارس 2021. 

للجماعات،  املالية  وارد 
َ
امل أّن  ر 

ْ
ك

ّ
بالذ والجدير  للثقافة.  ص  مخصَّ

تْسمح  ال  املائة(29،  في   30( املضافة  القيمة  على  الّضريبة  عبر  املتأتية 

باالستجابة للتحديات الجديدة مثل الثقافة والرقمنة والبيئة.

ات من نْقٍص حاّد 
ّ

أن بالذ
ّ

إّن املجاالت الترابّية التي تعاني في هذا الش

َزل بصورٍة 
َ
ُيخت أّن دورها  ة، ترى 

ّ
ل املؤهَّ البشرية  وارد 

َ
امل على مستوى 

ل ال في التخطيط وال 
ّ

ساِهم املالي. وبالتالي فإّنها ال تتدخ
ُ
عاّمٍة في َدْوِر امل

في تدبير التنمية الثقافية لجهاتها30.

من  العديد  برزت  التمويل،  في  الخصاص  هذا  تدارك  أجل  من 

مسالك التمويل الجديدة التي لم تعرف طريقها بعد إلى التنفيذ، منها 

تطاع نسبة معينة من رقم معامالت ألعاِب الّرهان، 
ْ
على سبيل املثال اق

بين  الشراكة  إطار  في  َضِريبية  َحَواِفز  ق 
ْ
خل أو  الجماعي،  التمويل  أو 

القطاعين العام والخاص. كما أّن االقتراح الذي تتضّمنه رؤية 2020 

تطاع نسبة 0.5 في املائة على َمبيعات الّرهان 
ْ
للتراث الثقافي املغربي، باق

على  ْرَجم 
َ
ُيت لْم  التراث،  لفائدة   )PMUM(باملغرب املتبادل  الحضري 

أْرض الواقع بعد.

بالرعاية  من جهة أخرى، ال يوجد في املغرب نظاٌم قانوني خاّص 

على  فرنسا،  ففي  واملالي.  القانوني  الّصعيدْين  على  ل 
َ
وُمهْيك الثقافية، 

سبيل املثال، يتم تنظيم هذا النوع من الرعاية من خالل »جمعية تطوير 

ر وتدعم وتشّجع املقاولين،
ّ
التي تؤط  الرعاية الصناعية والتجارية«، 

التي  الرعاية  أعمال  على  واملتوسطة،  الّصغيرة  املقاوالت  فيهم  بما 

يقومون بها لفائدة التراث الثقافي.

على صعيٍد آخر، فإّن انعدام االستقاللية اإلدارية واملالية للبنيات 

 أمام تلقيها التمويالت بكيفية مباشرة من الجهة 
ً
ل عائقا

ّ
التراثية ُيشك

الّراعية، مّما يؤّدي إلى تْوجيِه الجهات املانحة نحو الصندوق الوطني 

ي 
ّ
ط

َ
ا واسع النطاق لكْونه ُيغ

ً
للعمل الثقافي، الذي يظّل َمَع ذلك صندوق

مختلف مجاالت الثقافة.

ال بّد من اإلشارة إلى أّن العديد من البلدان قد لجأت إلى تفويض تدبير 

ة، 
َ
أجزاء معينة من التراث الثقافي إلى القطاع الخاص. وعلى سبيل املقارن

عملت البرتغال على تفويض تدبير جزء من تراثها التاريخي إلى مجموعات 

وفي  السنة.  مدار  على  الزوار  واجتذاب  عْرضها  تْنويع  بهدف  خاّصة 

صوصية تدير بصورٍة ُمَباِشَرة بنيات تراثية.
ُ

 فرنسا، هناك شركات خ

كما يْنَصّب التدبير الخاّص للتراث الثقافي على مجموع سلسلة القيمة، 

 - املتجر  إلى  الثقافية،  والَبْرَمَجة  التذاكر  وحجز  االستقبال  من  بدءا 

املكتبة وقاعة الشاي واملطعم والحامل الرقمي.

29 جلسة إنصات مع جمعية رؤساء الجماعات الترابية، مارس 2021. 

الحمراء، العيون-الساقية  الرباط-سال-القنيطرة،  مراكش-آسفي،  جهات  مع  صات 
ْ
إن جلسة   30 

فاس-مكناس، مارس 2021. 
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باألوقاف  املكلف  القطاع  أّن  إلى  اإلشارة  تجدر  بالدنا،  في  أما 
السادس  محمد  متحف  بتدبير   

ً
مؤخرا عهد  قد  اإلسالمية  والشؤون 

التظاهرات  تنظيم  في  متخّصصة  مغربية  شركة  إلى  املاء  لحضارة 
متحفية  مرافق  على  بالتعميم  جديرة  تجربة  وهي  والفنية،  الثقافية 
أخرى مع الحرص على مواكبتها بالتدابير الالزمة وال سيما التحسيس 
من  املالئمة،  التحمالت  دفاتر  ووضع  شفافية،  بكل  املعلومة  وتوفير 
املفوض  التدبير  لصيغ  االجتماعية  املقبولية  درجة  من  الرفع  أجل 

للتراث الثقافي.

ض من شأنه أن يساهم في تحسين  إن اعتماد أنماط التدبير املفوَّ
الزائر. بها  يقوم  التي  الَجْولة  إلى  االستقبال  من   

ً
بْدءا الخدمة،   جودة 

كما أّن هذه الصيغة ستْسمح للدولة بالتركيز على املهام األساسية ذات 
والَجْرد  والصيانة  الوقائية  املحافظة  مثل  العالية،  ضافة 

ُ
امل القيمة 

واقتناء املجموعات ذات القيمة التراثية والبحث العلمي.

ِرن وتكيفه مع الواقع املحلي وبالّنظر إلى خْبرته، 
َ
وبفضِل تنظيمه امل

بإْمكان القطاع الثالث التدخل بكيفّية ناجعة في تدبير التراث الثقافي.

ش.ش)قط2ع2ت) قتص2دية)ال)تستفيد) ن)ك2فة) إل ك2ن2ت) لتي)ينطش1)
عليه2) لتر ث) لثق2في

خلق  شأنه  من  بصورٍة جّيدة،  تدبيره  حالة  في  الثقافي،  التراث  إّن 
واملجاالت  للجماعات  بالنسبة  إيجابية  اقتصادية  سوسيو-  آثار 
للتراث  باِشَرة 

ُ
امل ْير 

َ
غ أو  باشرة 

ُ
امل اإليجابّية  اآلثار  هذه  وتهّم  الترابية. 

بقطاعات السياحة والصناعات التقليدية والنقل واملطعمة والترفيه 
واملهرجانات.

املكّون  ذات  الثقافية  السياحة  فإّن  القطاع31،  مهنّيي  وحسب 
الّرحالت  حصص  من  بها  ُيستهان  ال  حّصة  ل 

ّ
تمث القوّي،  التراثي 

. وفي املغرب، يتّم تحقيق 80 في املائة 
ً
 متزايدا

ً
الدولية، وتسّجل ارتفاعا

ل 70 في املائة من 
ّ
بيتات في عدٍد من الِوْجهات الثقافية، والتي تمث

َ
من امل

الطاقة االستيعابية32.

علْيها  يْنطوي  التي  اإلْمكانات  ة 
ّ
كاف الوطنية  السياحة  مر 

ْ
تستث ال 

ُصور 
ُ
عاَينات عن وجوِد أْوُجه ق

ُ
تراثنا الثقافي، حيث تكشف بعض امل

على  نذكر  االستثمار.  عائدات  من  يحّد  مما  التخطيط،  مستوى  على 
 بعد مرور أكثر 

ً
سبيل املثال موقع باب لعلو بالرباط، الذي ظّل مغلقا

لالستغالل.  ط 
ّ
مخط غياِب  ظّل  في  وذلك  تأهيله،  إعادة  على  سنٍة  من 

واقع 
َ
وامل »الْفناَدق«  مواقع  من  العديد  على  يْصُدُق  نفُسه  وال�ّسيُء 

الفنية الصخرية )موقع جماعة آيت وابلي على سبيل املثال(.

الصناعات  للعديد من  الفقري  الَعمود  الثقافّي   
ُ

التراث كما يشكل 
املائدة(  )فنون  الطبخ  وفّن  التقليدّية  الصناعة  مثل  اإلبداعية 
عّدة  إلى  َيِصُل  هاّم  معامالت  م 

ْ
رق د 

ّ
تول الّصناعات  وهذه  وسيقى. 

ُ
وامل

ل آالف األشخاص. ِ
ّ
شغ

ُ
مليارات من الدراهم، وت

للسياحة، الوطنية  والكونفدرالية  السياحية،  للهندسة  املغربية  الشركة  مع  إنصات  جلسة   31 

أبريل 2021. 

32 جلسة إنصات مع الشركة املغربية للهندسة السياحية، أبريل 2021.

باعتباره جزءا من املطبخ  املغربي،  بخ 
ّ
الط وعلى صعيد آخر، فإّن 

املتوّسطي، يتمتع بشهرة عاملية، إذ يحتّل املرتبة الثالثة على املستوى 
بسبب  اآلن  َدة  مهدَّ التراث  هذا  استدامة  فإّن  ذلك،  ومع  الدولي33. 
إلى  جيٍل  مْن  به  املتعلقة  املعارف  نقل  وضْعف  التوثيق  إلى  االفتقار 
س بشكل كاٍف حتى في املدارس  جيٍل. وبالفعل، فالطبخ املغربي ال ُيَدرَّ
، كما 

ً
 طويال

ً
َفسا

َ
ب ن

ّ
بخ َعَمٌل يتطل

ّ
الفندقية الوطنية. إّن تْوثيَق فّن الط

يّتضح من التجارب الّناجحة لبعض البلدان مثل فرنسا واليابان.

وتعكس املوسيقى التراثية املغربية، بفْضل ثرائها، تلك التعّددية 
َبع مختلف جهات املغرب. ومع ذلك، 

ْ
الثقافية والخصوصيات التي تط

ال بد من التأكيد على املخاطر التي تواجه الصناعة التقليدية املغربية، 
ال سّيما بسبب التقليد ونزع امللكية، عالوة على الوضعية الهشة التي 
يعاني منها الصناع التقليديون الذين يشتغلون غالبا في إطار غير منظم.

راث 
ّ
الت من  الّنوع  هذا  فإنَّ  القليلة،  باَدَرات 

ُ
امل بعض  َم 

ْ
ورغ

املعاهد  في  ا  عَمليًّ س  ُيَدرَّ وال   
ً
ُمدّونا لْيَس   )... ْبخ، 

ّ
الط )املوسيقى، 

ْبلّي، كما يعاني 
َ

املوسيقية، بسبب انعدام الَعَمل األكاديمّي والعلمّي الق
من ضعف نقل املعارف إلى األجيال.34

و لتملك) ملش طن2تي) ب2لتعرف) يتعلق) في) 2) أوجه) لقصشر) ش.1)
للتر ث) لثق2في

الثقافي التراثي  املحتوى  إدراج  في  التحسن  بعض  تسجيل   رغم 
على  الثقافي،  التراث  تدريس  أن  يالحظ  املدرسية،  الكتب  بعض  في 
يحظ  لم  مين، 

ّ
املتعل لدى  بالهوية  بالفخر  الشعور  حفز  في  أهميته 

باملكانة التي يستحقها على مستوى البرامج الدراسية بكيفية ممنهجة 
باللغات  املتعلقة  البيداغوجية  املحتويات  مع  ومندمجة  ومنتظمة 
سين ُيعانون من نقص في التكوين في  دّرِ

ُ
 عن أّن امل

ً
والعلوم، وهذا فْضال

العديد من املواد التراثية.

الوطني  املعهد  فيها  بما  والجامعي،  العالي  التكوين  مستوى  على 
 
ً
ُمعتِمدا الثقافي  التراث  مجال  في  التكويُن  يظل  والتراث،  اآلثار  لعلوم 

إلى حّد كبير على التمويالت الّدْولية التي تتميز بعدم انتظاميتها. وتنبغي 
األساتذة  سيما  وال  املتخصصة،  رية 

َ
الَبش َواِرِد 

َ
امل ضعف  إلى  اإلشارة 

مسالك  أن  كما  الجامعات.  داخل  اآلثار  م 
ْ
بعل خاّصة  َعٍب 

ُ
ش وغياب 

التراب،  إعداد  لخدمة  التراثي  املعمار  مجال  في  املتخصصة  التكوين 
تظل نادرة للغاية.

التكنولوجيات  إدماج  في  ملحوظ  تعثر  يسجل  أخرى،  جهة  من 
الّرقمية في مجال التراث الثقافي. كما ال تزال الّتكوينات املتخّصصة في 
التراث  التكنولوجيات لخدمة  وتْوظيف  ِمية 

ْ
الّرق التكنولوجيا  مجال 

نْوٍع من االعتماد على  ُيْبقي على  َيكفي. وهذا  بما  الثقافي غير متطّورة 
ُمْستقبلّية  ِبِمَهٍن  الواعدة  املوضوعات  بعض  في  األجنبية  الكفاءات 

بالنسبة للشباب.

33 جلسة إنصات مع السيدة فاطمة حال، يونيو 2021. 

34 جلسة إنصات مع السيدة روندا، يونيو 2021. 
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التي  الصعوبة  إلى  اإلشارة  تجدر  االبتكار،  بتشجيع  يتعلق  ما  وفي 
تواجهها املقاوالت املغربية الصغيرة واملتوسطة، واملقاوالت الناشئة 
املكلف  الحكومي  القطاع  ينظمها  التي  ناقصات 

ُ
امل في هذه  املشاركة  في 

بالثقافة بسبب العوائق املسطرّية.

ش.5)أوجه) لنقص)في)جرد) لتر ث) لثق2في)وتثمينه

جهشد)غير)ك2فية)للجرد

وتبقى  مولية 
ّ

بالش سم 
ّ
تت ال  جْردها  تّم  التي  العناصر  أن  يالحظ 

واملتنوع  الكبير  بالحجم  مقارنة  عنصر(   10.000 )حوالي  محدودة 
أّن  كما  املادي.  وغير  املادي  الوطني،  التراث  ومحتويات  ألشكال 
نّص  أو  صورة  )انعدام  جيدة  بكيفّية  موثقة  دائًما  ليست  املعطيات 

توصيفي أو تموقع جغرافي، إلخ(.

املصدر : أرقام القطاع الوزاري املكلف بالثقافة

عناصر  حماية  أجل  ومن  والتسجيالت،  الّتصنيفات  صعيد  على 
ه إذا كان عدد التصنيفات التي 

ّ
أن امِلْبياُن أعاله  التراث الثقافي35، يبرز 

املوثقة  الّتْصنيفات  عدد  يتجاوز  الِحَماية  فترة  خالل  املغرب  سّجلها 
للتسجيالت جديدة  دينامية  فإّن  االستقالل،  بعد  ما  فترة   خالل 

املا�سي  العقد  خالل  ِذْروتها  إلى  لتصل  التسعينيات  منذ  انطلقت  قد 
)2011-2020(. في هذا الصدد، يجدر التذكير بأن تسجيل أو تصنيف 
باعتباره  إليه  ينظر  أن  ينبغي  ال  مادي  غير  أو  مادي  ثقافي  تراث  أي 

متوالية وظيفية تتراوح بين التعرف عليه واملحافظة عليه وتثمينه.

غير  االتجار  ظاهرة  من  املْنُقول  املادي  الثقافي  التراث  وُيعاني 
املشروع. وفي هذا الصدد، فإّن أكثر من 80 في املائة من التراث الثقافي 
وفي  أْجَنِبّية36.  بمتاحف   

ً
معروضا يتواَجُد  املعروف  املنقول  اإلفريقي 

أثرية  قطعة  ألف   25 حوالْي  املغرب  إلى  فرنسا  أعادت   ،2020 سنة 
منهوبة37.

35 التصنيف يمنح حماية أقوى من التسجيل

36 https://afeq.hypotheses.org/files/2018/02/100.-PANAF2100-seesions-thématiques-
classées-all-Af-et-Reg-31-janvier-2018.pdf 

37 https://www.mincom.gov.ma/plus-de-25-000-pieces-archeologiques-restituees-
seront-mises-a-la-disposition-des-etudiants-et-du-grand-public/ 

وإذا كان املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يسّجل املجهودات 
مع  يالحظ  ه 

ّ
فإن أن، 

ّ
الش هذا  في  األخيرة  الثالثة  العقود  خالل  املبذولة 

في  املدرجة  املادية  وغير  املادية  العناصر  عدد  بين  فجوة  وجود  ذلك 
قائمة التراث العالمي، وبين اإلمكانات الهائلة التي يوفرها التراث الثقافي 

املغربي.

أجل  من  تأهيلها  وإعادة  الَعتيقة  ُدن 
ُ
امل على  حافظة 

ُ
امل وتْنطوي 

 عرضانية ومندمجة، 
ً
تتطلب حلوال مينها، على عمليات جّد معّقدة 

ْ
تث

بما فيها ذلك املحافظة وترميم األسوار األثريِة فسواء في واجهة املدن 
العتيقة أو داخلها38.

ضعف)ج2ذبية) لعرض) لتر ثي

 إذا كانت املتاحف، وال سيما متاحف الُقْرِب، تلعب دورا َمْركزّيا
في  ساهم 

ُ
ت كما  التراثي،  الرصيد  بأهمية  املحلية  الساكَنة  تحسيس  في 

املوروث  وربط  واملواطنين،  املواطنات  قبل  من  تملكه  عملية  توطيد 
املتاحف  بعض  تجميع  أن  يالحظ  واملستقبل،  بالحاضر  العريق 
املوضوعاتية مثل متاحف الصناعة التقليدية والعلوم، سيمكنها من 
العمومية  املتاحف  عدد  أن  غير  والحداثة.  للتقليد  الرابط  دور  لعب 
تتمركز  80 متحفا40  يتجاوز  إذ ال  بالدنا يظل محدودا39  في  والخاصة 

غالبا في املدن الكبرى41.

وعلى  واملهرجانات،  واسم 
َ
امل بتنظيم  املتعلق  للعرض  بالنسبة  أما 

الرغم من الجهود املبذولة، تطرح عدة تساؤالت عن حجم أثرها على 
التنشيط الثقافي، على املديْين املتوّسط والطويل.

وعلى الرغم من كون هذه التظاهرات تمكن الساكنة من اكتشاف 
موسميتها فإن  الترابية،  املجاالت  جاذبية  من  والرفع  الثقافي   تراثهم 

املواسم  فإن  وبالتالي،  التراث.  لهذا  املستدام  بالنقل  تسمح  ال 
واملهرجانات لن تعوض بشكل كاف البنيات الدائمة للتنشيط الثقافي 
على غرار املراكز الثقافية. كما يالحظ في بعض الحاالت األثر السلبي 

للمواسم على البيئة.

التراث  في مجال  املبذولة  الجهود  تقييم  يتم  الدولي،  الصعيد  على 
الثقافي باستخدام مؤشرات معترف بها على غرار مؤشرات اليونسكو 
وضع  شأنه  من  الذي  التراث«  »استدامة  املركزي  املؤشر  سيما  وال 
إطار متعدد األبعاد الستدامة التراث42. غير أن املغرب لم يكن ضمن 

البلدان التي تبنت هذه املقاربة43.

38 جلسة إنصات مع السيد السكونتي، فبراير 2021.

39 https://www.lavieeco.com/culture/musees-et-patrimoine-historique-au-maroc-des-recettes-

faibles-et-en-baisse/

40 على سبيل املثال، فرنسا تضم 1200 متحف يحمل عالمة » متحف فرنسا«.

41 هناك حوالي 80 متحفا عموميا وخاصا وعلى سبيل املقارنة، ففي فرنسا هناك 1200 متحف يحمل عالمة 

»متحف فرنسا«.
42 https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/iucd_manuel_metodologique_0_0.pdf

43 الدول املعنية هي أرمينيا، أذربيجان، البوسنة-الهرسك، بوركينا فاصو، كمبودج، كولومبيا، كوت ديفوار، 

فيتنام،  األوروغواي،  أوكرانيا،  إسواتيني،  البيرو،  ناميبيا،  مونتينيغرو،  املكسيك،  غانا،  جورجيا،  اإلكوادور، 
زيمبابوي
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القطاع  قّدم  الخارج،  في  حقيقي  مغربي  ثقافي  عرض  غياب  وفي 

روَع خارطِة 
ْ

2021، مش بالخارج، في غشت  قيمين 
ُ
امل باملغاربة  ف 

ّ
املكل

طريٍق لتطوير الَعْرض الثقافي املغرِبّي بالخارج بحلول سنة 2030.

1.) لخي2ر ت) لكبرى) ن)أجل)رؤية)جديدة)لتدبير) لتر ث) لثق2في)

وتثمينه

اإلنصات  وجلسات  التشخيص  هذا  عناصر  بعض  على  اعتمادا 

استراتيجية  باعتماد  املجلس  يو�سي  الرئيسية،  املعنية  لألطراف 

على  تقوم  وتثمينه،  عليه  حافظة 
ُ
وامل الثقافي  التراث  لحماية  وطنية 

فعلية الحقوق، والتنوع الثقافي، والديمقراطية املحلية.

برى لهذه االستراتيجية بكيفّية أساسّية على 
ُ

هاُت الك وترتكز التوجُّ

ما يلي :

• تعزيز الهّوّية الوطنية في تنّوعها كما ينّص على ذلك دستور اململكة ؛

في  سّيما  ال  الدخل،  موارد  وتنويع  غل 
ّ

الش ومناصب  الثروة  خلق   •

بين  وُمْنِصف  عادل  تْوزيع  ضماِن  مع  والنساء،  باب 
ّ

الش ُصفوف 

الوَسط الحضري والوسط القروي ؛

• الحد من اإلقصاء الثقافي، عن طريق التقليص من َحَواجز الولوج 

املادية والجغرافية واملعنوية من أجل توسيع الولوج إلى الخدمات 

رها التراث الثقافي ؛
ّ
التي يوف

 وظيفّية 
ً
• النظر إلى التراث الثقافي بطريقة ُمندمجة، بصفته ُمتوالية

ورد  وتملكه،  بقيمته،  واالعتراف  عليه،  التعرف  جاح 
ْ
إن قْصَد 

وبالتالي  له،  الترويج  وقنوات  اْسِتخدامه،  وتحديد  إليه،  االعتبار 

مينه ؛
ْ
دة عن تث

ّ
ع إلى أق�سى حّد من املنافع املتول

ْ
الّرف

الخارجية  الّصدمات  إزاء  الثقافي  التراث  هشاشة  من  التخفيف   •

على غرار األزمات االقتصادية والصحية، إلخ.

في هذا الصدد، تم اقتراح جملة من التوصيات على النحو التالي :

1.))تعزيز)دين2 ية) ملؤسس2ت) ملعنية)ووس2ئل) لعمل) إلجر ئية)

لخد ة) لتر ث) لثق2في

لهذه الغاية، يو�سي املجلس بما يلي :

بالِخْبرات  الثقافي  بالتراث  كلفة 
ُ
امل العمومية  السلطات  تزويد   -

حافظة 
ُ
راث، وَجْرده وامل

ّ
نها من وْضع خارطة للت

ّ
والوسائل التي تمك

مينه في ظروف جّيدة ووفًقا للمعايير الدولية ؛
ْ
علْيه وتث

- إيالء أهمية خاصة لوضعّية املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث، 

جاه مؤسسة 
ّ
َضل حل بالنسبة له هو تطويره في ات

ْ
ذي سيكون أف

ّ
وال

عمومّية، أو إلحاقه بوزارة التعليم العالي على األقّل ؛

لحقوق  املغربي  املكتب  من  كّل  يلعبها  أن  يمكن  التي  األدوار  تقوية   -

َصْوِن  في  والتجارية،  الصناعية  للملكية  املغربي  واملكتب  فين 
ّ
املؤل

الذاكرة الجماعية واألعمال الّروحية واإلبداعات واالكتشافات. وفي 

هذا الّصدد، ينبغي إيالء اهتمام خاّص للعالمة الصناعية املغربية 

واملعمار  بخ 
ّ
الط وفنون  التقليدية  الصناعة  وتصاميم  )نماذج 

ذات  التشريعات  تحيين  على  الَعَمل  مع  إلخ(،  املوسيقية،  والفنون 

العالقة ملواكبة اإلبداع واالبتكار في مجال التراث ؛

اآلثار  )علم  تاحة 
ُ
امل واآلليات  التقنيات  أفضل  واعتماد  مالءمة   -

الثقافي  التراث  ِلَجْرِد  ْبَتِكَرة( 
ُ
امل التكنولوجيات  وتْوظيف  الوقائي 

حتمل بكيفّية جّيدة، واعتبار هذا األخير بمثابة متواليٍة وظيفّية 
ُ
امل

خالل  من  ميِنِه 
ْ
تث من  املثلى  واالستفادة  صيانته  جاِح 

ْ
إلن متصلة 

تحديد اْستعماالته ؛

املنقول،  الثقافي  التراث  في  ُروع 
ْ

ش
َ
امل غْير  جار 

ّ
االت مكافحة  تْعزيز   -

القانونية  للتدابير  الصارم  واإلعمال  باليقظة  الُحُدود،  وُمَراقبة 

االحترازية والردعية )ال سيما بعد صدور القانونين رقم 55.20 44 

بإنفاذ  املكلفين  املوظفين  قدرات  تقوية  عْن   
ً

فْضال  ،)45  56.20 و 

القانون والسهر على حسن تطبيقه ؛

على  يرتكز  والدولية،  الوطنية  الّسياحة  مجاِل  في  َعْرٍض،  تْوفير   -

ْعنّيين 
َ
التراث الثقافي، مع الِحْرص على توزيع املنافع بين الفاعلين امل

املهرجانات،  الثقافي،  اإلْبداع  التقليدية،  الصناعة  )السياحة، 

تطاع نسبة 10 في املائة من 
ْ
واِسم، الخ(. في هذا الصدد، يقترح اق

َ
امل

الّضريبة على السياحة لفائدة التراث الثقافي مع دعم بروز شبكة 

خدمات  تقّدم  جدا  والصغيرة  والصغيرة  املتوّسطة  قاوالت 
ُ
امل من 

ذات َجْودة ؛

للمتاحف  الوطنية  املؤّسسة  بين  َراكات  الشَّ حجم  من  ع 
ْ
الّرف  -

َحف من الخواّص، وذلك، من جهٍة، للُمَساَهَمة في َجْرد  وجاِمعي التُّ

وإنعاش التراث الثقافي، وتحسين العرض املتحفي؛ ومْن جهة أخرى 

ْجتَمع وربطها بالبحث العلمي.
ُ
من خالل انفتاح املتاحف على امل

44 القانون 56.20 املتعلق باملتاحف.

45 القانون رقم 55.20 يتعلق بتغيير وتتميم القانون 01.09 القا�سي بإحداث »املؤسسة الوطنية للمتاحف«.



915)الجريدة الرسمية عدد 7090 -)11 شوال 1443 )12 ماي 2022(  

- وفي ما يتعلق بالرأسمال غير املادي، يو�سي املجلس بالقيام بما يلي :

َحلية وتاريخها في إطار رؤية استراتيجية 
َ
• توثيق الثروات الثقافية امل

في  جهوّية  مونوغرافيات  إعداد  طريق  عن  وذلك  موحدة،  وطنية 

هذا املجال ؛

• توسيع الدائرة لتشمل األحداث التاريخية التي ميزت تاريخ بالدنا 

في ذاكرة اإلنسان واملكان  ُصب تذكارية تخلدها 
ُ
ن من خالل وضع 

شمال  في  الحلفاء  نزول  املقاومة،  أحداث  التاريخية،  )املعارك 

أفريقيا في 1942، مؤتمر أنفا، إلخ.(

تقاُسم  إلى  املاّدي ودعوتهم  الّرأسمال غير  • االعتراف بخبرة حاملي 

معارفهم ومهاراتهم مع الّساكنة، وخاصة في صفوف الشباب ؛

التكوين، برامج  في  املاّدي  غير  الرأسمال  أنواع  مختلف  إْدماج   • 

وال سّيما البرامج ذات الطبيعة املهنّية، بتْوظيف دعامات ووسائط 

تعليمية مناِسبة ومتنّوعة.

1.))تعزيز) س2همة) لتربية)و لتكشين)و لبحث) لعلمي)في) لتعرف)

ش طنين)بأهميته
ُ
ش طن2ت)و مل

ُ
على) لتر ث) لثق2في،)وتحسيس) مل

األولي  التعليم  برامج  في  الثقافي  التراث  حول  عارف 
َ
امل إدخال   -

هذا  وُمصاَحبة  معّينة،  تخّصصات  وضمن  والثانوي  واالبتدائي 

تْنظيم زيارات  شطٍة مدرسّية موازية مثل 
ْ
بأن البيداغوجي  املجهود 

واقع التراثية والبنيات املتحفية، وإنشاء 
َ
سالك الثقافّية وامل

َ
إلى امل

متاحف صغيرة داخل املؤسسات التعليمية...إلخ ؛

في  العلمي  والَبحث  الجامعي  التعليم  مسالك  وتعزيز  إحداث   -

السوسيو-  وبآثاره  الثقافي،  التراث  على  حافظة 
ُ
وامل املعرفة  مجاِل 

اقتصادّية ؛

الّساكنة ومالءمة مشاريع البحوث مع  العلمي من  الَبْحث  - تقريب 

إنقاذ  أو  و/  صْوِن  لتيسير  الثقافي  التراث  في  الفاعلين  حاجيات 

َدة بالتقليد أو التال�سي، وذلك لتْحويل  بعض مكّونات التراث املهدَّ

الّصناعة التقليدية إلى صناعة إبداعية ؛

ا له من 
َ
، مِل

ً
 وطنّية

ً
- جْعل التكوين املنهي املّتصل بالتراث الثقافي أولوّية

باب، ومْن 
ّ

غل لفائدة الش
ّ

فائدة مزدوجة: مْن جهة، خلق فرص الش

نادرة  التي أصبحت  املهن  العديد من  في الحفاظ على  جهة أخرى 

ومهددة إلى حّدٍ كبيٍر بالزوال. وبالتالي، الحاجة إلى ترصيد وتعميم 

التجارب الناجحة في بعض مراكز التكوين بخصوص بعض املهن 

سالك التي أطلقتها أكاديمية الفنون 
َ
واملهارات التراثية، على غرار امل

التقليدية التابعة ملؤسسة مسجد الحسن الثاني ؛

القيمة،  سلسلة  فروع  مختلف  طية 
ْ
تغ بهدف  التكوين  ُمالءمة   -

املختبرات،  اْعتماد  طلبات  ِبَدْعم  وذلك  الحاجيات،  مع  وُمالءمته 

واْستهداف إحداث ِمَهٍن جديدة مثل مهن الَوساطة والّتنشيط في 

مجال التراث الثقافي ؛

بروز  ودعم  الحالية،  اإلعالم  وسائل  في  الثقافية  البرامج  تشجيع   -

في  ساهمة 
ُ
امل من  وتمكينها  متخّصصة،  جديدة  إعالم  وسائل 

املحلية،  الّسلطات  )املنتخبين،  لين 
ّ

املتدخ مختلف  تحسيس 

حافظة عليه.
ُ
القطاع الخاص( والّنهوض بالتراث الثقافي وامل

تدبير) لتر ث) في) و لرقمنة) تعزيز) ستعم12) لتكنشلشجي2ت) 1.ش)

ة)أنشطته
َ
ن
َ
 لثق2في)وَ ْهن

للجْرِد عملّية  أثناء إعداد خارطة  التكنولوجيات  َجْعل استخدام   -

ورقمنة  الرادار،  وتكنولوجيا  آلية،  طائرات  )استعمال  منتِظَمة 

الجغرافية،  علومات 
َ
امل م 

ُ
ظ

ُ
ن واستخدام  املادي،  غير  الّرأسمال 

مية، وإعداد 
ْ
َفة الّرق

َ
 عن االعتماد على خدمات األْرش

ً
الخ(، فْضال

إحصائيات موثوقة تْستند إلى ُمعطياٍت ومعلومات فْعلّية لقياس 

ر تأهيل التراث الثقافي على الساكنة َوَرفاههم ؛
َ
أث

- اتخاذ تدابير قانونية وتحفيزية لدْعِم ُصُعود مقاوالٍت وطنية ناشئة 

إلى  الولوج  من  الّرفع  بهدف  ذكية،  حلول  تطوير  في  متخّصصة 

خدمات التراث الثقافي وضمان النهوض به ؛

الثقافي وتشجيع التخصص واملهنية  للتراث  - تشجيع بروز صناعة 

ترميم  سيما  وال  التراثي،  املحتوى  ذات  االقتصادية  األنشطة  في 

املواقع ومهن البناء ذات الصلة باملآثر التاريخية...إلخ.

في) الستر تيجية) وج2ذبية) ملج2الت) لتر بية) تدخل) شية)
ْ
تق (1.1

 لشطنية)للتر ث) لثق2في

- اعتماد استراتيجية جهوّية للثقافة، في إطار االستراتيجية الوطنية، 

مع األخذ في االعتبار مبدأ التفريع في نقل االختصاصات، وتعزيز 

التطور  بين  وااللتقائية  والجماعّية،  الجهوية  املجالس  قدرات 

حافظة على التراث الثقافي ؛
ُ
العمراني وامل

والتراث  املاّدي  الثقافي  التراث  تأهيل  إلى  الّرامية  املشاريع  تشجيع   -

القصبات،  الْقُصور،  )املعمار،  القروي  الوَسط  في  املاّدي  غير 

الَجَبلية املناطق  في  خاّصة  التقاليد(،  الّرقص،  أشكال   األغاني، 

و/ أو املعزولة، وإدماجها في مسالك السياحة الثقافية ؛
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ع 
ْ
الرف خالل  من  مجاله،  في  والفاعلين  املادي  غير  التراث  دعم   -

بكيفية موضوعية من عدد املهرجانات املحلية، بحسب املؤهالت 

الثقافية وحاجيات التنمية في كل منطق على حدة ؛

قانونية  وضعية  املادي  غير  الثقافي  التراث  في  الفاعلين  منح   -

واعتبارية تحفزهم على اإلبداع وتمكنهم من االستفادة من الحقوق 

االجتماعية واملهنية.

وتملك) إنش2ء) في) و لّس2كنة) تقشية) نخر ط) ملجتمع) ملدني) (5.1

 لتر ث) لثق2في

إطار  في  وذلك  البداية،  منذ  والّساكنة  َدنّي 
َ
امل املجتمع  إشراك   -

الّتعّرف االجتماعي  الّنطاق، قْصد تعزيز  مسلسل تشاوري واسع 

للَمشاريع  الجماعي  ك 
ّ
التمل ضمان  وكذا  التراثية،  متلكاِت 

ُ
امل على 

إلْيه  الّنظر  بغي 
ْ
ين ال  املدني  املجتمع  إّن  إنجازها.  املزمع  التنموية 

اعتباره  بْل  واالنتقاد(،  الترافع  على  )يرتكز  معارض  كفاعٍل   
ً
دائما

 في التنمية الترابية يتعين منحه آليات املشاركة الالزمة ؛
ً
شريكا

أحسن  على  املتعّددة،  بمهاّمه  القيام  من  املدني  املجتمع  تمكين   -

عْن  صاَحَبة، 
ُ
وامل والوساطة  ع 

ُ
راف

ّ
والت الّتحسيس  مجال  في  وْجه، 

طريق تْقوية القدرات وتخصيص املوارد املالية املناسبة.

َركة)وجهشية)للتر ث) لثق2في)تأخذ)
َ
6.1)إْرس2ء)حك2 ة)ن2جعة)وُ شت

في) العتب2ر) ملسؤولي2ت) لقط2عّية

للتراث  الوطنية  لالستراتيجية  ناجعة  مؤّسساتية  حكاَمة  إْرساء   -

ة، 
َ

مشتَرك متخّصصة  وزارية  لجنة  إلى  ْسَند 
ُ
ت بها،  املو�سى  الثقافي 

تحت إشراف رئيس الحكومة، تكون مهّمتها إعداد وتتّبع وتنسيق 

غرار  )على  بها  معترف  مؤشرات  إدماج  طريق  عن  االْستراتيجية 

التراث«(.  املركزي »استدامة  املؤشر  اليونسكو وخاصة  مؤشرات 

ويقترح إسناد سكرتارية هذه اللجنة إلى القطاع املكلف بالثقافة ؛

في  التراث  )ة(  سيد  منصب  وفي  وطنية  اعتبارية  شخصية  تعيين   -

تعرف  مستقلة  شخصية  باعتبارها  املشترك،  التدبير  هذا  إطار 

التأثير  وتتوفر على قدرات على  التراث،  بقضايا  واِطن 
ُ
امل بالتزامها 

هذا  إلى  وستسند  الدولي.  الصعيد  على  بها  معترف  والتحسيس، 

تنويع  في  واملساهمة  الثقافي  التراث  تطوير  مهام  املسؤول)ة( 

التراثي  الرصيد  حماية  بأهمية  والتحسيس  التمويل  مصادر 

الوطني وتثمينه، وكذا التنسيق بشأن تنزيل االستراتيجية الوطنية 

وتنفيذها على الصعيد الجهوي ؛

- تسريع مسلسل مراجعة واعتماد وتنفيذ القوانين املتعلقة بتدبيِر 

التراث الثقافي املادي وغير املادي، بهدف الُوُصول إلى إطار قانوني 

واضح وحديث وموحد، وفق مقاَرَبة تشاُركّية ينخرط فيها مختلف 

الترابية،  واملجاالت  املعنية،  الوزارية  القطاعات  عنّية: 
َ
امل األطراف 

جتمع املدني ؛
ُ
والقطاع الخاص، وامل

بإْعطاء  الثقافي،  للتراث  َمْركزي 
ّ

والال الالممركز  التدبير  ترسيخ   -

ينبغي  الترميم،  أعمال  جاح 
ْ
وإلن جهوّية.  مشاريع  إلطالق  األولوّية 

لألثر  دراسات  وإنجاز  وَبْعدّية،  ْبلّية 
َ
ق مراقبة  إجراءات  تطبيق 

تتسم باملوضوعية قبل تنفيذ أي مشروع يتعلق بالتهيئة، وعقلنة 

آجال مساطر اإلنجاز بين الفاعلين والقطاع املكلف بالثقافة.

و لخ2ّصة() ملتعلقة) ) لعمش ية) وتعزيز) لنم2ذج) تطشير) (7.1

بتمشيل) الستر تيجّية)لف2ئدة) لتر ث) لثق2في

جوء 
ّ

بالل التمويل  َمصادر  وتنويع  ُمستدام،  وطني  تمويٍل  ضمان   -

الث، 
ّ
الث والقطاع  والخاّص  العاّم  القطاعْين  بين  راكة 

ّ
الش إلى 

تدارك  ية 
ْ
ُبغ مينه، 

ْ
وتث تأهيله  وإعادة  التراث  على  حافظة 

ُ
امل قْصَد 

املتأتية  للتمويالت  التبعية  وتقليص  العمومية،  املوارد  محدودية 

عن الشراكات الدولية ؛

إقامة تمفصل  ْوقع، على 
َ
امل الّرفع من جاذبّية  الحْرص، من أجل   -

ره السلطات العمومية أو املؤسسات 
ّ
ناجع بين التمويل الذي توف

ذي يقّدمه القطاع الخاص، 
ّ
املالية الدولية، من ناحية، والتمويل ال

من ناحية أخرى ؛

واملسؤولية  الرعاية  أعمال  إطار  في  التمويالت  ودعم  تشجيع   -

االجتماعية للُمقاوالت، وذلك بالِحْرِص على :

تلقي  إْمكانّية  التراثية  املواقع  على  يسّهل  تنظيمي  إطاٍر  وضع   •

الِهبات واملساعدات املالية مباشرة ؛

التكوين  لفائدة  املوارد  هذه  من  مناسبة  حّصة  تخصيص   •

التراث  واستمرارية  استدامة  بضمان  تْسمح  واالبتكار  والبحث 

املادي، وال سّيما التراث غير املادي.


