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 ص3ص)عامة

ا صفوات)ا ذم3م0ة.)-)تجري )املساطر)قا ضما ات)املا 0ة)من)
ا صفة)املادوة.

 1443 األولى  جمادى   9 في  صادر   1982.21 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 
)14 ديسمبر 2021( يتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية والضمانات 
4072املالية من الصفة املادية.............................................................................. 

 ص3ص)خاصة

إقل0م)الحس0مة.)-) زع)ملك0ة)قطع)أرض0ة.

مرسوم رقم 2.22.319 صادر في 9 ذي القعدة 1443 )9 يونيو 2022( بإعالن أن 
املنفعة العامة تق�سي بتوسيع مدرج مطار الشريف اإلدري�سي بجماعة 
آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة 
4081لهذا الغرض............................................................................................. 

املذادالت)بين)ا شهادات.

في  صادر   311.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

23 من جمادى اآلخرة 1443 )26 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4108بين الشهادات.

في  صادر   312.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

23 من جمادى اآلخرة 1443 )26 يناير 2022( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4108بين الشهادات.

تذ0ين)آمرين)مساع ون)با صرف.

قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 653.22 صادر في 19 من رجب 1443 

 ........ 4109)21 فبراير 2022( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 1364.22 صادر في 3 رمضان 1443 )5 أبريل 2022( 

4113بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه................................................. 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 1365.22 صادر في 3 رمضان 1443 )5 أبريل 2022( 

4113بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه................................................. 
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في  صادر   1313.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
34114 شوال 1443 )4 ماي 2022( بتعيين آمر مساعد بالصرف.................... 

تف3يض)اإلمضاء)قا سلطة)قاملصادقة)على)ا صفوات.

شعبان 1443  من   18 في  صادر   1357.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 
 ...................................................... 4114)21 مارس 2022( بتفويض اإلمضاء

شعبان 1443  من   18 في  صادر   1358.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قـــرار 
 ...................................................... 4116)21 مارس 2022( بتفويض اإلمضاء

1443 شوال   9 في  صادر   1314.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قـــرار 
ربيع 14 من  في  الصادر   3035.21 رقم  القرار  بتغيير   )2022 ماي   10( 
 ............................... 4116األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

1443 شوال   9 في  صادر   1315.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قـــرار 
ربيع 14 من  في  الصادر   3037.21 رقم  القرار  بتغيير   )2022 ماي   10( 
 ................................ 4117األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء

 1443 شوال   9 في  صادر   1316.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قـــرار 
في  الصادر   3038.21 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2022 ماي   10(
144118 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء............. 

1443 شوال   9 في  صادر   1317.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قـــرار 
ربيع 14 من  في  الصادر   3039.21 رقم  القرار  بتغيير   )2022 ماي   10( 
4120األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض السلطة................................. 

1443 شوال   9 في  صادر   1318.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قـــرار 
ربيع 14 من  في  الصادر   3111.21 رقم  القرار  بتغيير   )2022 ماي   10( 
 ................................ 4121األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء

 1443 شوال   9 في  صادر   1319.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قـــرار 
 ......................................................... 4122)10 ماي 2022( بتفويض السلطة

 1443 شوال   9 في  صادر   1320.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قـــرار 
 ......................................................... 4124)10 ماي 2022( بتفويض السلطة

 1443 شوال   9 في  صادر   1321.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قـــرار 
 ......................................................... 4128)10 ماي 2022( بتفويض السلطة

 1443 شوال   9 صادر   1322.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قـــرار 
 ......................................................... 4130)10 ماي 2022( بتفويض السلطة

1443 شوال  من   12 في  صادر   1346.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قـــرار 
ربيع 25 من  في  الصادر   3187.21 رقم  القرار  بتغيير   )2022 ماي   13( 
4133األول 1443 )فاتح نوفمبر 2021( بتفويض السلطة.............................. 

 1443 شوال  من   12 في  صادر   1347.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قـــرار 
فاتح  في  الصادر   397.22 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير    )2022 ماي   13(
4134رجب 1443 )3 فبراير 2022( بتفويض السلطة..................................... 

 1443 شوال  من   12 في  صادر   1348.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قـــرار 
ربيع من   14 في  الصادر   2945.21 رقم  القرار  بتتميم   )2022 ماي   13( 
4135األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء........................................ 

1443 شوال  من   12 في  صادر   1349.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قرار 
14 من ربيع في  2951.21 الصادر  القرار رقم  بتتميم   )2022  )13 ماي 
 ............................... 4136األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

 1443 شوال  من   12 في  صادر   1350.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قـــرار 
ربيع من   14 في  الصادر   2953.21 رقم  القرار  بتتميم   )2022 ماي   13( 
4136األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء........................................ 

 1443 شوال  من   12 في  صادر   1351.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قـــرار 
ربيع من   14 في  الصادر   2955.21 رقم  القرار  بتتميم   )2022 ماي   13( 
4137األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء........................................ 

1443 شوال  من   12 في  صادر   1352.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قـــرار 
في الصادر   396.22 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2022 ماي   13( 
4138فاتح رجب 1443 )3 فبراير 2022( بتفويض اإلمضاء............................ 

من  17 في  صادر   1343.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير   قرار 
 3708.21 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2022 ماي   18(  1443 شوال 
بتفويض   )2021 ديسمبر   3(  1443 اآلخر  ربيع  من   27 في  الصادر 
4139اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

من  17 في  صادر   1344.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير   قرار 
 273.22 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2022 ماي   18(  1443 شوال 
بتفويض   )2022 يناير   25(  1443 اآلخرة  جمادى  من   22 في  الصادر 
4142اإلمضاء.................................................................................................... 

من  17 في  صادر   1345.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير   قرار 
 275.22 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2022 ماي   18(  1443 شوال 
بتفويض   )2022 يناير   25(  1443 اآلخرة  جمادى  من   22 في  الصادر 
4143اإلمضاء.................................................................................................... 

املحكمة)ا  ست3رية

4144قرار رقم 187.22 م.إ صادر في 21 من ذي القعدة 1443 )21 يونيو 2022( .......

مجلس)املنافسة

 1443 شوال  من   11 في  صادر   2022 /ق/   43 عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
القابضة   »Meca Dev SAS« شركة  بتولي  املتعلق   )2022 )12  ماي 
لشركة املباشرة  الحصرية  املراقبة   »Mecachrome«  ملجموعة 

»WeAre SAS« عبر اقتناء نسبة 84,16  % من أسهم رأسمالها وحقوق 
 ............................................................................. 4147التصويت املرتبطة به.

 1443 شوال  من   11 في  صادر   2022 44/ق/  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
مناصفة  مملوكة  مشتركة  منشأة  بإحداث  املتعلق   )2022 ماي   12(
 »Hubei Forbon Technology وشركة »OCP SA« بين كل من شركة
 .................................................................................................  .Co.Ltd«4149

 1443 شوال  من   15 في  صادر   2022 45/ق/  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
 »Diaverum Holding France شركة  بتولي  املتعلق   )2022 ماي   16(
حصص  مجموع  اقتناء  طريق  عن  املباشرة  الحصرية  املراقبة   SAS«
 »Centre de Néphrologie شركة  من  كل  تصويت  وحقوق  رأسمال 
 »Centre وشركة   Hémodialyse de Meknès S.A.R.L A.U«
 ............................................d’Hémodialyse El Basma S.A.R.L A.U«4151

1443 شوال  من   15 في  صادر  46/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس   قرار 
 »Hapag-Lloyd شــركة  باقتنـــــاء  املتعلق   )2022 ماي   16(
»Aktiengesellschaft ألصول وحصص في عدة منشآت مكونة لنشاط 
 »DAL Deutsche Afrika Linien لشركة  التابع  الحاويات  وتدبير  نقل 
 ................................................................................ .Gmbh & Co. KG«4154
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 1443 شوال  من   15 في  صادر  47/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
 »Inspired Education Holding 16 ماي 2022( املتعلق بتولـي شركة(
 »Institution Khalil لشركة  املباشرة  غير  املشتركة  املراقبة   Ltd«
وحقوق  رأسمالها  أسهم  من   %83 نسبة  اقتناء  عبر   Jabrane SA«
4156التصويت املرتبطة بها.............................................................................. 

 1443 شوال  من   15 في  صادر  48/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
 »Covéa Coopérations SA« شركة  بتولي  املتعلق   )2022 ماي   16(
املراقبة الحصرية لشركة »PartnerRe Ltd« عبر اقتناء مجموع أسهمها 
تصويت  حقوق  من   %99 من  أكثر  تمثل  والتي   »A« الفئة  من  العادية 
 .................................................................................. 4158الشركة املستهدفة.

1443 شوال  من   23 في  صادر  49/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس   قرار 
»Compagnie de Saint- شركة  بتولي  املتعلق   )2022 ماي   24(

 »GCP Applied املراقبة الحصرية غير املباشرة لشركة Gobain S.A«
التصويت  وحقوق  رأسمالها  مجموع  اقتناء  عبر   Technologies, Inc«
 .............................................................................................. 4161املرتبطة به.

 1443 شوال  من   23 في  صادر  50/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
 »Kaes Phosphate Holdings, شركة  بتولي  املتعلق   )2022 ماي   24(
 »Jorf Fertilizers Company III, SA« لشركة  املشتركة  املراقبة   LLC«
إلى جانب شركة »OCP SA«، وذلك عبر اقتناء نسبة 50 % من أسهم 
4163الرأسمال وحقوق التصويت املرتبطة بها................................................ 

 1443 شوال  من   29 في  صادر  51/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

لنسبة  »Sika Maroc SA« شركة  باقتناء  املتعلق   )2022 ماي   30( 

45 في املائة من أسهم الرأسمال وحقوق التصويت املرتبطة بها لشركة 

 ............................................................................. .»Sodap Maroc SA«4166

1443 شوال  من   29 في  صادر  52/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس   قرار 

الحصرية  املراقبة   »Sika AG« شركة  بتولي  املتعلق   )2022 ماي   30(

الفرعية  والشركات   »Financière Dry Mix Solutions SAS« لشركة 

التابعة لها، وذلك عبر اقتناء مجموع أسهم رأسمالها وحقوق التصويت 

4168املرتبطة بها............................................................................................... 

 1443 شوال  من   29 في  صادر  53/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

)30 ماي 2022( القا�سي بإجراء دراسة معمقة في مشروع عملية التركيز 

االقتصادي املتعلقة بتولي شركة »Sika AG« املراقبة الحصرية لشركة 

مجموع  اقتناء  عبر  وفروعها،   »LSF11 Skyscraper HoldCo sarl«

4170حصص رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة بها................................... 

 1443 شوال  من   29 في  صادر  54/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

 »Cema Bois 2022( املتعلق بالطلب املقدم من لدن شركة )30 ماي 

».de l’Atlas SA الرامي إلى الحصول على االستثناء املنصوص عليه في 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   14 املادة  من  الثانية  الفقرة 

4173األسعار واملنافسة.................................................................................... 
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قرار) 3زير0)االقتصاد)قاملا 0ة)رقم)1982.21)صادر)في)9)جمادى)األقلى))300 
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وزيرة االقتصاد واملالية،

جمادى  8 في  الصادر   1.56.211 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

األولى 1376 )11 ديسمبر 1956( بشأن الضمانات املالية املطلوبة من 

املشاركين في السمسرات العمومية والذين نزل عليهم املزاد ؛

بالتبادل اإللكتروني للمعطيات  53.05 املتعلق  وعلى القانون رقم 

بتاريخ   01.07.129 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  القانونية، 

19 من ذي القعدة 1428 )30 نوفمبر2007( ؛

وعلى القانون رقم 43.20 املتعلق بخدمات الثقة بشأن املعامالت 

1.20.100 بتاريخ  اإللكترونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من جمادى األولى 1442 )31 ديسمبر 2020( ؛

 1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم  وعلى 

)21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما تم تغييره 

وتتميمه ؛

 1429 القعدة  ذي   5 في  الصادر   2.07.1235 رقم  املرسوم  وعلى 

تتميمه وقع  كما  الدولة،  نفقات  بمراقبة  املتعلق   )2008  )4 نوفمبر 

باملرسوم رقم 2.17.797 الصادر في 15 من صفر 1440 )25 أكتوبر 2018( ؛

 1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم  وعلى 

تغييره  وقع  كما  العمومية،  بالصفقات  املتعلق   )2013 )20 مارس 

وتتميمه ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

قررت ما يلي  :

الباب األول

أحكام)عامة

املادة األولى

يحدد هذا القرار ما يلي :

- كيفيات مسك واستغالل قاعدة املعطيات اإللكترونية للمقاولين 

واملوردين والخدماتيين ؛

وسحبها  وعروضهم  املتنافسين  أظرفة  إيداع  وكيفيات  شروط   -

بطريقة إلكترونية ؛

- شروط وكيفيات فتح األظرفة وتقييم عروض املتنافسين بطريقة 

إلكترونية ؛

- شروط وكيفيات اللجوء إلى املناقصات اإللكترونية وإجرائها ؛

- كيفيات تجريد الضمانات املالية من الصفة املادية ؛

وسحب  إيداع  بوجوب  املتعلقة  األحكام  مفعول  سريان  كيفيات   -

أظرفة املتنافسين وعروضهم بطريقة إلكترونية.

املادة 2

يراد في مدلول هذا القرار باملصطلحات التالية ما يلي :

مساطر  لتجريد  الوطنية  املنصة   : ا ذم3م0ة) ا صفوات) ب3ابة) أ()

إبرام الصفقات العمومية من الصفة املادية. تتولى الخزينة العامة 

للمملكة تدبير هذه املنصة؛

ب()فاعل3)ب3ابة)ا صفوات)ا ذم3م0ة): كل فاعل يتدخل، بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة، في مسار الصفقات العمومية، وال سيما 

واملحاسب  الصفقة،  وصاحب  واملتنافس،  املشروع،  صاحب 

العمومي، والهيئة املعتمدة، واألعوان املؤهلون لهذا الغرض ؛

ج()لجان)االستشار0): لجان طلبات العروض ولجان املباراة ؛

املتنافس  من  املطلوبة  املالية  الضمانات   : املا 0ة) ا ضما ات) د()

والتنظيمية  التشريعية  للنصوص  طبقا  الصفقة  أو صاحب 

شهادة  أو  املؤقت  الضمان  قبيل  من  وذلك  العمل،  بها  الجاري 

والضمان  مقامه،  تقوم  التي  والتضامنية  الشخصية  الكفالة 

والتضامنية  الشخصية  الكفاالت  أو  الضامن  واالقتطاع  النهائي 

التي تقوم مقامهما ؛

ه()ا ه0ئة)املذتم 0): الهيئة التي تتولى تسليم الضمانات املالية ؛

 ص3ص)عامة
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ق()قاع 0)املذط0ات)اإل كترق 0ة) لمواق ين)قامل3ردون)قالخ مات0ين): 

على  والخدماتيين  واملوردين  املقاولين  لتسجيل  املركزي  النظام 

تجميع  هذا النظام  يتيح  العمومية.  الصفقات  بوابة  مستوى 

وشفافة  ومنظمة،  مهيكلة،  آللية  وفقا  بهم  الخاصة  املعلومات 

وآمنة ؛

بوابة  بفاعلي  الخاصة  املعلومات  أنظمة   : األخرى) األ ظمة) ز()

الصفقات العمومية.

املادة 3

 2 املادة  من  ب(  البند  في  إليهم  املشار  الفاعلين  ولوج  ضمان  يتم 

أعاله إلى بوابة الصفقات العمومية عن طريق تخصيص اسم حساب 

وكلمة سر لهم.

يحدث اسم الحساب وكلمة السر من لدن مدبر بوابة الصفقات 

العمومية وفقا لكيفيات التسجيل املنشورة في البوابة املذكورة.

املادة 4

على  العمومية  الصفقات  بوابة  في  املسجل  املتنافس  يتوفر 

للمقاولين  به على مستوى قاعدة املعطيات اإللكترونية  فضاء خاص 

املعلومات  على  عالوة  الفضاء،  هذا  يحتوي  والخدماتيين.  واملوردين 

الخدمات  جميع  على  واملالية،  والتقنية  القانونية  بمؤهالته  املتعلقة 

التي تخولها له بوابة الصفقات العمومية.

يمكن للجنة االستشارة االطالع على املعلومات الواردة في الوثائق 

األنظمة  في  املوجودة  للمتنافس  والتقني  اإلداري  للملف  املكونة 

األخرى، وذلك طبقا لشروط استعمال بوابة الصفقات العمومية.

املادة 5

يعتبر فاعلو بوابة الصفقات العمومية مسؤولين عن :

- استخدام اسم الحساب وكلمة السر املخصصين لهم وعن حساب 

أي مستعمل آخر قد ينشؤونه عند االقتضاء ؛

- املعلومات والوثائق التي ينشرونها أو يتبادلونها عبر بوابة الصفقات 

العمومية.

الباب الثاني

 شرقط)قك0ف0ات)إو اع)أظرفة)املتنافسين)قعرقضهم
قسحبها)بطريوة)إ كترق 0ة

املادة 6

مع مراعاة أحكام املادة 41 من هذا القرار، تودع أظرفة املتنافسين 

وعروضهم وتسحب بطريقة إلكترونية.

ولهذا الغرض، تتيح بوابة الصفقات العمومية :

أ( لصاحب املشروع :

أجل  من  االستشارة  لجنة  أعضاء  على  االستشارة  ملف  عرض   -
اطالعه على مالحظاتهم في شأنه عند االقتضاء ؛

نظام  ألحكام  طبقا  املطلوبة  اإللكترونية  األظرفة  محتوى  تحديد   -
االستشارة ؛

- تحديد املفاتيح املزدوجة للتشفير وفك تشفير األظرفة اإللكترونية 
الصفقات  بوابة  استعمال  لشروط  طبقا  باالستشارة  املتعلقة 

العمومية ؛

- نشر نتائج جلسة فتح األظرفة وتقييم العروض ؛

تم  الذين  املتنافسين  وإخبار  عرضه  بقبول  الصفقة  نائل  إخبار   -
إقصاؤهم برفض عروضهم مع بيان أسباب إبعادهم ؛

- نشر الوثائق املنصوص عليها في املادة 147 من املرسوم السالف 
الذكر رقم 2.12.349 ؛

- معالجة كل وثيقة أو معطى له عالقة بإبرام الصفقات العمومية ؛

ب(  للجنة االستشارة :

لدن  من  املودعة  اإللكترونية  والعروض  الترشيحات  تشفير  فك   -
املتنافسين ؛

- فتح أظرفة املتنافسين وتقييم عروضهم ؛

- تدبير قبول املتنافسين وإطالعهم على نتائج تقييم العروض أثناء 
سريان أشغال لجنة االستشارة ؛

- حصر النتائج النهائية بعد نهاية أشغال لجنة االستشارة ؛

أجل  من  أفضلية  األكثر  بالعرض  تقدم  الذي  املتنافس  دعوة   -
تصحيح  وتأكيد  إلكترونية،  بطريقة  اإلداري  ملفه  استكمال 
التطابق  عدم  وتسوية  االقتضاء،  عند  املثارة،  املادية  األخطاء 
اعتبر  إذا  عرضه  وتبرير  مللفه،  املكونة  الوثائق  مختلف  في  املثبت 
منخفضا بكيفية غير عادية أو تبرير الثمن أو األثمان األحادية إذا 
اعتبرت هذه األثمان منخفضة بكيفية غير عادية أو مفرطة طبقا 

ألحكام املادة 41 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ؛

الذكر  السالف  املرسوم  بموجب  إليها  مسندة  مهمة  بأي  القيام   -
رقم  2.12.349 ؛

ج( للمتنافس :

بملف  يتعلق  املشروع  صاحب  من  توضيح  أو  معلومة  كل  طلب   -
االستشارة ؛

- إيداع أظرفته وعرضه بطريقة إلكترونية ؛
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بطريقة  العمومية  الصفقات  بوابة  في  املودعة  أظرفته  سحب   -

إلكترونية قبل اليوم والساعة املحددين لجلسة فتح األظرفة ؛

- استكمال ملفه اإلداري، عند االقتضاء ؛

لدن  من  املثارة  املادية  األخطاء  تصحيح  تأكيد  االقتضاء،  عند   -

لجنة االستشارة، وتسوية عدم التطابق املثبت في مختلف الوثائق 

غير  بكيفية  منخفضا  اعتبر  إذا  عرضه  وتبرير  مللفه،  املكونة 

عادية أو تبرير الثمن أو األثمان األحادية إذا اعتبرت هذه األثمان 

منخفضة بكيفية غير عادية أو مفرطة طبقا ألحكام املادة 41 من 

املرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ؛

- معالجة كل وثيقة أو معطى له عالقة بإبرام الصفقات العمومية ؛

د( للمحاسب العمومي :

املشروع  صاحب  وموافاة  االستشارة  ملفات  مشاريع  دراسة   -

بمالحظاته عند االقتضاء ؛

- تتبع مساطر إبرام الصفقات العمومية الخاضعة ملراقبته ؛

له  معطى  أو  وثيقة  كل  إليه،  املوكولة  املهام  حدود  في  معالجة،   -

عالقة بإبرام الصفقات العمومية.

املادة 7

يضع صاحب املشروع رهن إشارة املتنافسين على بوابة الصفقات 

واإلرشادات  واملعلومات  والوثائق  االستشارة  ملف  العمومية 

التكميلية، كما يوضح كيفيات الرد اإللكتروني على هذه االستشارة، 

كما هو منصوص عليها في ملف االستشارة.

ُيرفق صاحب املشروع، طبقا لشروط استعمال بوابة الصفقات 

و/أو  للرئيس  التشفير  وفك  للتشفير  املزدوجة  املفاتيح  العمومية، 

نوابه باالستشارة على مستوى بوابة الصفقات العمومية.

يتحمل صاحب املشروع مسؤولية تدبير املفاتيح املزدوجة للتشفير 

وفك التشفير للرئيس و/أو نوابه.

املادة 8

والوثائق  االستشارة  ملف  على  االطالع  للمتنافسين  يمكن 

7 أعاله وتحميلها طبقا  املادة  في  إليها  املشار  واملعلومات واإلرشادات 

لشروط استعمال بوابة الصفقات العمومية.

املادة 9

مع مراعاة أحكام املادة 41 من هذا القرار، يجب أن يتضمن إعالن 

االستشارة وجوب إيداع األظرفة والعروض بطريقة إلكترونية.

املادة 10

تدرج الوثائق املدلى بها من لدن املتنافس، بصورة فردية، في امللف 

اإللكتروني الخاص به.

طبقا لشروط استعمال بوابة الصفقات العمومية، ُيوقع إلكترونيا 

الشخص  أو  املتنافس  لدن  من  املذكورة  الوثائق  من  وثيقة  كل  على 

التي تم تجريدها  الوثائق اإلدارية والتقنية  املؤهل لتمثيله، باستثناء 

من الصفة املادية.

املادة 11

الصفقات  بوابة  مستعملي  لدن  من  اإللكتروني  التوقيع  يتم 

العمومية، بواسطة شهادة تصديق إلكترونية طبقا ألحكام النصوص 

بوابة  استعمال  ولشروط  العمل  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية 

الصفقات العمومية.

املادة 12

يتم تشفير أظرفة املتنافسين عبر بوابة الصفقات العمومية قبل 

إيداعها بطريقة إلكترونية.

املشار  اإللكترونية  التصديق  شهادة  بواسطة  األظرفة  إيداع  يتم 

إليها في املادة 11 أعاله.

بوابة  مستوى  على  أوتوماتيكي  لتأريخ  األظرفة  إيداع  يخضع 

وإرسال  اإللكتروني  اإليداع  تاريخ وساعة  يبين  العمومية،  الصفقات 

وصل االستالم اإللكتروني إلى املتنافس املعني.

املادة 13

يتم، بطريقة إلكترونية، رفض كل ظرف، تم إيداعه بعد التاريخ 

األق�سى املحدد لتسليم األظرفة، من لدن بوابة الصفقات العمومية.

يمكن لكل متنافس سحب كل ظرف تم إيداعه قبل اليوم والساعة 

املحددين لجلسة فتح األظرفة.

التي  اإللكترونية  التصديق  شهادة  بواسطة  ظرف  كل  يسحب 

استخدمت إليداعه.

تحفظ، بصورة أوتوماتيكية، املعلومات املتعلقة بسحب األظرفة 

في سجل إيداع األظرفة.

أظرفة  إيداع  أظرفتهم  بسحب  قاموا  الذين  للمتنافسين  يمكن 

التاريخ  وقبل  الباب  هذا  في  عليها  املنصوص  الشروط  وفق  جديدة 

والساعة املحددين لفتح األظرفة.
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الباب الثالث

ك0ف0ات)تجري )ا ضما ات)املا 0ة)من)ا صفة)املادوة

املادة 14

لتطبيق أحكام املادة 133 املكررة من املرسوم امللكي رقم 330.66 

 ،2.07.1235 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من  املكررة   35 واملادة 

طبقا  إلكترونية،  بطريقة  وإرجاعها،  املالية  الضمانات  تكوين  يباشر 

لشروط استعمال بوابة الصفقات العمومية.

ولهذا الغرض، تتيح بوابة الصفقات العمومية :

أ() له0ئات)املذتم 0):

- معالجة طلبات تكوين الضمانات املالية الصادرة عن املتنافسين 

وأصحاب الصفقات ؛

- تسليم الضمانات املالية ؛

- التوصل من املتنافس أو صاحب املشروع، حسب الحالة، بطلبات 

رفع اليد أو استرجاع الضمانات املالية ؛

ب() لمتنافسين):

- إيداع طلبات تكوين الضمان املؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية 

والتضامنية التي تقوم مقامه لدى الهيئات املعتمدة ؛

شهادة  أو  املؤقت  الضمان  استرجاع  أو  اليد  رفع  طلبات  إيداع   -

الهيئات  لدى  مقامه  تقوم  التي  والتضامنية  الشخصية  الكفالة 

املعتمدة ؛

ج()ألصحاب)ا صفوات):

االقتطاع  االقتضاء  وعند  النهائي  الضمان  تكوين  طلبات  إيداع   -

الضامن لدى الهيئات املعتمدة ؛

التي  والتضامنية  الشخصية  الكفالة  عن  اليد  رفع  طلبات  إيداع   -

صاحب  لدى  الضامن  واالقتطاع  النهائي  الضمان  مقام  تقوم 

املشروع ؛

د()ألصحاب)املشاريع):

- إرجاع الضمان املؤقت للمتنافس الذي لم يقبل عرضه وصاحب 

الصفقة الذي أودع الضمان النهائي في األجل املحدد؛

التي  - تسليم شهادة رفع اليد عن الكفالة الشخصية والتضامنية 

تقوم مقام الضمان النهائي و االقتطاع الضامن.

الباب الرابع

 شرقط)قك0ف0ات)فتح)األظرفة
قتو00م)عرقض)املتنافسين)بطريوة)إ كترق 0ة

املادة 15

فتح  يباشر  العمومية،  الصفقات  بوابة  استعمال  لشروط  طبقا 

األظرفة وتقييم عروض املتنافسين املودعة بطريقة إلكترونية طبقا 

للشروط املنصوص عليها في املواد من 36 إلى 40 من املرسوم السالف 

الذكر رقم 2.12.349 إلى حين انتهاء أشغال لجنة االستشارة.

املادة 16

خدمات  توفر  عدم  إلى  تعزى  تقنية  صعوبات  وجود  حالة  في 

العروض  فتح  دون  تحول  اختالالت  أو  العمومية  الصفقات  بوابة 

املحددين  والساعة  التاريخ  في  وتقييمها  إلكترونية  بطريقة  املودعة 

فتح  جلسة  بإرجاء  االستشارة  لجنة  رئيس  يقوم  األظرفة،  لفتح 

وأعضاء  املتنافسين  وإبالغ  ساعة   )48( وأربعين  بثمانية  األظرفة 

لجنة االستشارة باملكان والتاريخ والساعة املحددة الستئناف أشغال 

الجلسة العمومية لفتح األظرفة.

املادة 17

يتعين على املتنافس املزمع إسناد الصفقة إليه تكملة ملفه اإلداري 

الصفة  من  بعد  تجرد  لم  التي  الوثائق  باستثناء  إلكترونية،  بطريقة 

املادية. تحدد الئحة هذه الوثائق في بوابة الصفقات العمومية. 

تبرم الصفقة على أساس ملف إلكتروني، باستثناء الوثائق التي لم 

تجرد بعد من الصفة املادية.

الباب الخامس

 شرقط)قك0ف0ات)ا لج3ء)إلى)املناقصات
اإل كترق 0ة)قإجرائها

املادة 18

طبقا ألحكام الفقرة الرابعة من املادة 151 من املرسوم السالف 

مسطرة  إلى  اللجوء  املشروع  لصاحب  يمكن   ،2.12.349 رقم  الذكر 

العادية  التوريدات  صفقات  إلى  بالنسبة  اإللكترونية  املناقصات 

مواصفات  تتطلب  ال  السوق  في  موجودة  منتجات  بشراء  املتعلقة 

بصورة  محددة  التوريدات  هذه  مواصفات  تكون  أن  يتعين  مميزة. 

مسبقة ودقيقة.
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املادة 19

 يقوم صاحب املشروع بنشر إعالن املناقصة اإللكترونية في بوابة 

بالقواعد  التقيد  على  التام  الحرص  نطاق  في  العمومية،  الصفقات 

املرسوم  من   151 املادة  من  الخامسة  الفقرة  في  عليها  املنصوص 

السالف الذكر رقم 2.12.349.

يقوم  السابقة،  الفقرة  في  عليه  املنصوص  اإلعالن  على  عالوة 

صاحب املشروع بنشر ملف املناقصة اإللكترونية في بوابة الصفقات 

القرار،  هذا  من   23 املادة  أحكام  بموجب  محدد  هو  كما  العمومية، 

وكذا جميع الوثائق واملعلومات التكميلية عند االقتضاء.

يمكن للمتنافسين االطالع على ملف املناقصة اإللكترونية وجميع 

شروط  وفق  وتحميلها  االقتضاء  عند  التكميلية  واملعلومات  الوثائق 

استعمال بوابة الصفقات العمومية.

املادة 20

ال يمكن أن يقل العدد األدنى للمتنافسين الذين يتعين تسجيلهم 

من أجل املشاركة في املناقصة اإللكترونية عن ثالثة )3( متنافسين.

ال يمكن أن يقل العدد األدنى للمتنافسين املقبولين للمشاركة في 

املناقصة اإللكترونية عن متنافسين اثنين.

والذين  املقبولين  للمتنافسين  األدنى  العدد  يقل  أن  يمكن  ال 

يشاركون في املناقصة اإللكترونية عن متنافسين اثنين.

املادة 21

يضع صاحب املشروع ثمن بدء املناقصة اإللكترونية بالنسبة إلى 

كل وحدة مكونة للمناقصة اإللكترونية. يسمى هذا الثمن »ثمن البدء«.

كل  إلى  بالنسبة  للمراجعة  األدنى  املبلغ  املشروع  صاحب  يضع 

األدنى  »العتبة  املبلغ  للمناقصة اإللكترونية. يسمى هذا  وحدة مكونة 

للوحدة«.

كل  إلى  بالنسبة  للمراجعة  األق�سى  املبلغ  املشروع  صاحب  يضع 

وحدة مكونة للمناقصة اإللكترونية. يسمى هذا املبلغ »العتبة األق�سى 

للوحدة«.

تتولى لجنة مكونة طبقا للشروط املنصوص عليها في املادة 29 من 

هذا القرار، في جلسة مغلقة، فتح أظرفة املتنافسين ودراسة ملفاتهم 

وتتبع سير املناقصة اإللكترونية.

املادة 22

يبين إعالن املناقصة اإللكترونية البيانات التالية :

أ( موضوع املناقصة اإللكترونية ؛

ب( صاحب املشروع الذي ُيجري املناقصة اإللكترونية ؛

ج( التاريخ األق�سى إليداع األظرفة بطريقة إلكترونية ؛

د( اليوم والساعة املحّددين لبدء املناقصة اإللكترونية واختتامها، 

ومدة تمديدها ؛

ه( بيان مادة نظام املناقصة اإللكترونية التي تحدد الئحة الوثائق 

املثبتة التي يتعين على كل متنافس تقديمها بطريقة إلكترونية ؛

و( الشروط املطلوبة من املتنافسين املشاركين في املناقصة، كما هو 

منصوص عليها في املادة 24 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ؛

ز( العدد األدنى للمتنافسين الذين يتعين عليهم التسجيل من أجل 

املشاركة في املناقصة اإللكترونية، مع مراعاة أحكام الفقرة األولى من 

املادة 20 من هذا القرار ؛

املناقصة  في  للمشاركة  املقبولين  للمتنافسين  األدنى  العدد  ح( 

هذا  من   20 املادة  من  الثانية  الفقرة  أحكام  مراعاة  مع  اإللكترونية، 

القرار ؛

في  يشاركون  والذين  املقبولين  للمتنافسين  األدنى  العدد  ط( 

 20 الثالثة من املادة  املناقصة اإللكترونية، مع مراعاة أحكام الفقرة 

من هذا القرار ؛

ي( ثمن بدء املناقصة اإللكترونية املعد من لدن صاحب املشروع 

بالنسبة لكل وحدة متعلقة باألعمال موضوع املناقصة اإللكترونية ؛

ك( عتبات املناقصة اإللكترونية.

املادة 23

ملفا  إلكترونية،  مناقصة  كل  إلى  بالنسبة  املشروع،  صاحب  يعد 

يتضمن: 

- إعالن املناقصة اإللكترونية ؛

- نظام املناقصة اإللكترونية ؛

- نموذج دفتر الشروط الخاصة ؛

- نموذج التصريح بالشرف ؛

- نموذج عقد االلتزام.
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املادة 24

ونموذج  اإللكترونية  املناقصة  نظام  على  املشروع  صاحب  يوقع 
دفتر الشروط الخاصة وفق شروط بوابة الصفقات العمومية، قبل 

بدء مسطرة املناقصة اإللكترونية.

يبين نظام املناقصة اإللكترونية، على وجه الخصوص، ما يلي :

أ( معايير قبول املتنافسين ؛

بعين  أخذه  سيتم  الذي  الوحيد  املعيار  أن  على  التنصيص  ب( 
االعتبار من أجل إسناد الصفقة، بعد قبول املتنافسين، هو العرض 

األقل ثمنا ؛

املناقصة  إطار  في  املستعملة  العملة  أن  على  التنصيص  ج( 
اإللكترونية هي الدرهم املغربي ؛

املناقصة  من  األولى  املرحلة  في  املشاركة  وشكليات  آجال  د( 
اإللكترونية املنصوص عليها في املادة 31 أدناه ؛

موضوع  اإللكترونية  املناقصة  واختتام  افتتاح  وساعة  تاريخ  ه( 
املرحلة الثانية املنصوص عليها في املادة 33 أدناه ؛

و( قائمة الوثائق املطلوبة طبقا ألحكام املادة 25 أدناه ؛

على  تقل  أن  يجب  ال  التي  اإللكترونية  املناقصة  تمديد  مدة  ز( 
دقيقتين ؛

أجل  من  يسجلوا  أن  يجب  الذين  للمتنافسين  األدنى  العدد  ح( 
املشاركة في املناقصة اإللكترونية ؛

في  املشاركة  أجل  من  املقبولين  للمتنافسين  األدنى  العدد  ط( 
املناقصة اإللكترونية ؛

املناقصة  في  واملشاركين  املقبولين  للمتنافسين  األدنى  العدد  ي( 
اإللكترونية ؛

ك( عتبات املناقصة اإللكترونية ؛

امللفات  في  املضمنة  الوثائق  بها  تحرر  أن  يجب  التي  اللغة  ل( 
املناقصة  في  املشاركين  املتنافسين  لدن  من  املقدمة  والعروض 

اإللكترونية.

املادة 25

يتعين على كل متنافس أن يقدم، بطريقة إلكترونية، غالفا يتضمن 
ملفا إداريا وملفا تقنيا.

1 - يضم امللف اإلداري :

 26 املادة  في  عليها  املنصوص  البيانات  يتضمن  بالشرف  - تصريحا 
من املرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ؛

عند  التجمع،  تأسيس  اتفاقية  ألصل  بمطابقتها  مشهود  نسخة   -
االقتضاء ؛

التي  والتضامنية  الشخصية  الكفالة  شهادة  أو  املؤقت  الضمان   -

تقوم مقامه عند االقتضاء.

والتقنية  البشرية  الوسائل  تبين  مذكرة  التقني  امللف  يضم   -  2

وتاريخ  مكان  االقتضاء،  عند  وتحدد،  املتنافس  عليها  يتوفر  التي 

وطبيعة وأهمية األعمال التي شارك املتنافس في تنفيذها ونوعية هذه 

املشاركة.

املادة 26

العمومية من  الصفقات  بوابة  يطلب عبر  أن  متنافس  لكل  يمكن 

صاحب املشروع توضيحات أو معلومات تخص املناقصة اإللكترونية، 

في  الترشيحات  لتسليم  املحدد  األق�سى  التاريخ  قبل  أيام  ثالثة  وذلك 

إطار املناقصة اإللكترونية على أبعد تقدير.

الصفقات  بوابة  عبر  يجيب،  أن  املشروع  صاحب  على  يتعين 

العمومية، على كل طلب توضيحات أو معلومات صادر عن متنافس، 

الترشيحات في إطار  التاريخ األق�سى املحدد لتسليم  يوما واحدا قبل 

املناقصة اإللكترونية على أبعد تقدير.

صاحب  بها  يدلي  التي  التوضيحات  أو  املعلومات  تبلغ  أن  يجب 

وإلى  بالطلب  تقدم  الذي  املتنافس  إلى  متزامنة،  بصورة  املشروع، 

لتسليم  املحدد  األق�سى  التاريخ  قبل  واحدا  يوما  املتنافسين،  باقي 

الترشيحات في إطار املناقصة اإللكترونية على أبعد تقدير.

املادة 27

تغييرات  استثنائية،  بصورة  يدخل،  أن  املشروع  لصاحب  يمكن 

املناقصة.  هذه  موضوع  تغيير  دون  اإللكترونية،  املناقصة  ملف  على 

جميع  إلى  العمومية،  الصفقات  بوابة  عبر  التغييرات،  هذه  تبلغ 

املتنافسين الذين قاموا بتحميل امللف، كما تدرج، في الوقت نفسه، 

الصفقات  بوابة  عبر  املتنافسين  باقي  إشارة  رهن  املوضوع  امللف  في 

العمومية.

يمكن إدخال التغييرات على ملف املناقصة اإللكترونية في أي وقت 

داخل األجل األصلي لنشر اإلعالن وعلى أكثر تقدير ثالثة )3( أيام قبل 

التاريخ النهائي لتسليم الترشيحات.

املادة 28

توضع أظرفة املتنافسين بطريقة إلكترونية وفق شروط استعمال 

بوابة الصفقات العمومية وأحكام املواد 10 و11 و12 من هذا القرار.

املحدد  األق�سى  التاريخ  قبل  إيداعه  تم  ظرف  كل  سحب  يمكن 

لتسليم الترشيحات.

ويمكن للمتنافسين الذين سحبوا أظرفتهم تقديم أظرفة جديدة 

وفق الشروط التي تم وفقها إيداع األظرفة األولى.
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املادة 29

كما  املختصة  السلطة  لدن  من  اإللكترونية  املناقصة  لجنة  تعين 

اآلمر  أو   2.12.349 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  بموجب  معرفة  هي 

بالصرف املساعد.

تتكون هذه اللجنة من األعضاء التالي بيانهم والذين يعتبر حضورهم 

ضروريا :

- ممثل لصاحب املشروع، رئيسا ؛

- ممثلين اثنين آخرين لصاحب املشروع، ينتمي أحدهما على األقل 

إلى املصلحة املعنية بالعمل موضوع الصفقة.

إال أنه بالنسبة إلى الصفقة التي يفوق مبلغها التقديري مائتي ألف 

)200.000( درهم مع احتساب الرسوم، يحدد تأليف هذه اللجنة طبقا 

ألحكام املادة 35 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 بالنسبة 

 134 املادة  ألحكام  وطبقا  العمومية  واملؤسسات  الدولة  صفقات  إلى 

من املرسوم نفسه بالنسبة إلى صفقات الجماعات الترابية والهيئات 

بين  التعاون  و مؤسسات  الترابية  الجماعات  لها ومجموعات  التابعة 

الجماعات.

املادة 30

تجرى املناقصة اإللكترونية وفق ثالث مراحل :

املقبولين  املتنافسين  الئحة  دراسة  في  األولى  املرحلة  تتمثل   -

للمشاركة في املناقصة وحصرها ؛

- تمكن املرحلة الثانية املتنافسين من املشاركة في املناقصة بطريقة 

اإللكترونية  املناقصة  سريان  أثناء  آنية،  بصورة  إلكترونية، 

التقدم بعروض ذات  يقترحونها عن طريق  التي  األثمان  ومراجعة 

ثمن أقل ؛

املناقصة  الصفقة وإعداد محضر  بإسناد  الثالثة  املرحلة  تتعلق   -

اإللكترونية.

املادة 31

اليوم  في  اإللكترونية  املناقصة  لجنة  تجتمع  األولى،  املرحلة  في 

بفحص  وتقوم  اإللكترونية  املناقصة  نظام  في  املحددين  والساعة 

أظرفة املتنافسين.

في حالة غياب أحد أعضاء اللجنة أو في حالة وجود صعوبات تقنية 

العمومية،  الصفقات  بوابة  خدمات  توفر  عدم  إلى  إرجاعها  يمكن 

إلكترونية  بطريقة  املودعة  العروض  وتقييم  فتح  تعوق  أو اختالالت 

عند التاريخ والساعة املحددين لفتح األظرفة، تؤجل الجلسة بثمان 

وأربعين )48( ساعة.

إذا أعلن هذا اليوم عيد أو عطلة، ينعقد االجتماع في نفس الساعة 

من أول يوم عمل موالي.

املادة 32

تقوم اللجنة بدراسة وثائق امللفين اإلداري والتقني املشار إليهما في 

املادة 25 أعاله وتق�سي :

أ( املتنافسين الذين لم يقدموا الوثائق املطلوبة ؛

ب( املتنافسين الذين تبين أن مؤهالتهم املالية والتقنية غير كافية 

بالنظر إلى املعايير الواردة في نظام املناقصة اإللكترونية ؛

تحصر اللجنة بعد ذلك الئحة املتنافسين املقبولين للمشاركة في 

املناقصة اإللكترونية.

تحرر لجنة املناقصة اإللكترونية، خالل الجلسة، محضر اجتماع 

جلسة القبول.

املادة 33

بطريقة  املشروع،  صاحب  يدعو  األولى،  املرحلة  انتهاء  بعد 

مقبول  متنافس  كل  العمومية،  الصفقات  بوابة  عبر  إلكترونية، 

املعلومات  بجميع  مده  مع  اإللكترونية،  املناقصة  في  للمشاركة 

الضرورية لهذه الغاية.

يتم إرسال هذه الدعوة إلى املتنافسين املقبولين على األقل يومين 

قبل التاريخ املحدد للمرحلة الثانية من املناقصة اإللكترونية.

في حالة تأجيل تاريخ فتح أول جلسة للمناقصة اإللكترونية كما هو 

منصوص عليه في املادة 31 أعاله، يمكن تأجيل التاريخ املحدد للجلسة 

الثانية للمناقصة اإللكترونية من أجل احترام األجل األدنى املحدد في 

ثمانية وأربعين )48( ساعة إلرسال الدعوات. 

الذين  املتنافسين  من  متنافس  كل  بإخبار  املشروع  صاحب  يقوم 

تم إقصاؤهم برفض ترشيحاتهم، مع بيان أسباب إبعادهم، بطريقة 

إلكترونية.

املادة 34

من  الثانية  املرحلة  خالل  العمومية  الصفقات  بوابة  تضمن 

املناقصة اإللكترونية :

مقابل  املناقصة  في  املشارك  املتنافس  هوية  عن  اإلفصاح  عدم   -

املتنافسين اآلخرين املشاركين في املناقصة ؛

- اإلعالن عن عدد املتنافسين املشاركين في املناقصة ؛

عروضهم  بمراتب  فورا  املناقصة  في  املشاركين  املتنافسين  إخبار   -

مقارنة مع آخر عرض أقل ثمنا تم التوصل به ؛
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- عدم إجراء أي اتصال بين صاحب املشروع واملتنافسين املشاركين 

في املناقصة أو بين املتنافسين املشاركين في املناقصة ؛

- إجراء املناقصة اإللكترونية وفق املعايير املنصوص عليها في نظام 

املناقصة اإللكترونية.

تتابع لجنة املناقصة اإللكترونية سير هذه املرحلة الثانية.

الصفقات  بوابة  مستوى  على  تقنية  صعوبات  وجود  حالة  في 

هذه  توقف  اإللكترونية،  املناقصة  سير  حسن  تعيق  العمومية 

ملدة  العمومية،  الصفقات  بوابة  استعمال  لشروط  طبقا  املناقصة، 

الرئيس  يخبر  البوابة،  تشغيل  إعادة  بعد  ساعة.   )48( وأربعين  ثمان 

املحددة  والساعة  والتاريخ  باملكان  اللجنة  وأعضاء  املتنافسين 

لجنة  تفصح  ال  الحالة،  هذه  وفي  اإللكترونية.  املناقصة  الستئناف 

املناقصة عن هوية أي متنافس مشارك في املناقصة.

املادة 35

بوابة  عبر  أوتوماتيكية،  بصورة  اإللكترونية،  املناقصة  تختتم 

إعالن  في  املحددين  االختتام  وساعة  تاريخ  في  العمومية،  الصفقات 

آخر  إلى  بالنسبة  التمديد  مدة  انصرام  وبعد  اإللكترونية،  املناقصة 

عرض تم التوصل به.

املادة 36

املناقصة  لجنة  تدعو  اإللكترونية،  املناقصة  مرحلة  اختتام  بعد 

تقديم  أجل  من  ثمنا  األقل  العرض  قدم  الذي  املتنافس  اإللكترونية 

املرسوم  من  املادة 25  من  أ-2  الفقرة  في  عليها  املنصوص  الوثائق 

السالف الذكر رقم 2.12.349.

بعد دراسة الوثائق املدلى بها من لدن املتنافس الذي قدم العرض 

إليه  الصفقة  بإسناد  اإللكترونية  املناقصة  لجنة  تقوم  ثمنا،  األقل 

طبقا ألحكام البندين 8 و9 من املادة 40 من املرسوم السالف الذكر 

رقم 2.12.349.

تحرر لجنة املناقصة اإللكترونية، خالل الجلسة محضرا عن كل 

اجتماع من اجتماعاتها.

املادة 37

تصرح اللجنة بعدم جدوى املناقصة اإللكترونية في إحدى الحاالت 

التالية :

املشاركة  أجل  من  املسجلين  للمتنافسين  األدنى  العدد  كان  إذا   -

في املناقصة اإللكترونية يقل عن العدد املحدد من لدن صاحب 

املشروع ؛

- إذا كان العدد األدنى للمتنافسين املقبولين من أجل املشاركة في 

صاحب  لدن  من  املحدد  العدد  عن  يقل  اإللكترونية  املناقصة 

املشروع ؛

في  يشاركون  والذين  املقبولين  للمتنافسين  األدنى  العدد  كان  إذا   -

صاحب  لدن  من  املحدد  العدد  عن  يقل  اإللكترونية  املناقصة 

املشروع.

املادة 38

في  اإللكترونية  املناقصة  مسطرة  بإلغاء  املختصة  السلطة  تقوم 

2 من  1 و أ( و ب( من  إحدى الحاالت املنصوص عليها في أ( و ب( من 

املادة 45 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349.

املادة 39

لجنة  محضر  من  مستخرج  العمومية  الصفقات  ببوابة  ينشر 

43 من  املناقصة اإللكترونية وفق الشروط املنصوص عليها في املادة 

املرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349.

املادة 40

أساس  على  اإللكترونية،  املناقصة  اختتام  عقب  الصفقة،  تبرم 

ملف إلكتروني يتضمن ما يلي :

- جدول األثمان- بيان تقديري مفصل ؛

وزير  قرار  في  عليه  املنصوص  للنموذج  طبقا  املعد  االلتزام  عقد   -

 1435 محرم   9 في  الصادر   1874.13 رقم  واملالية  االقتصاد 

إعداد  في  املعتمدة  الوثائق  لنماذج  املحدد   )2013 )13 نوفمبر 

وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية املنصوص عليها في املادة 160 

 1434 األولى  جمادى   8 في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم    من 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

- مشروع الصفقة موقع من لدن الطرفين ؛

- تقرير تقديم الصفقة معد من لدن صاحب املشروع طبقا للنموذج 

الذكر  السالف  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  في  عليه  املنصوص 

رقم 1874.13 ؛

املناقصة  لجنة  اجتماعات  من  اجتماع  كل  محاضر  أو  محضر   -

اإللكترونية.

يصادق على الصفقات املبرمة، عقب اختتام املناقصة اإللكترونية، 

 152 و   144 املواد  في  عليها  املنصوص  الشروط  وفق  الحالة،  حسب 

و153 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349.
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الباب السادس 

أحكام)ا توا 0ة)قختام0ة

املادة 41

في  نشره  تاريخ  بعد  أيام  عشرة  التنفيذ  حيز  القرار  هذا  يدخل 
وزير  قرار  نفسه،  التاريخ  من  ابتداء  وينسخ،  الرسمية  الجريدة 
 1435 القعدة  ذي   8 في  الصادر   20.14 رقم  واملالية  االقتصاد 
العمومية  الصفقات  إبرام  بتجريد مساطر  املتعلق  )4 سبتمبر2014( 

من الصفة املادية.

املتنافسين  أظرفة  إيداع  بوجوب  املتعلقة  األحكام  أن  غير 
وعروضهم وسحبها بطريقة إلكترونية وكذا تجريد الضمانات املالية 
من الصفة املادية تدخل حيز التنفيذ وفق الكيفيات املنصوص عليها 

أدناه :

أ( ابتداء من فاتح نوفمبر 2022 بالنسبة إلى الصفقات التي يساوي 
مع  درهم   )5.000.000( ماليين  خمسة  التقديري  مبلغها  أو يفوق 

احتساب الرسوم ؛

ب( ابتداء من فاتح فبراير 2023 بالنسبة إلى الصفقات التي يساوي 

احتساب  مع  درهم   )2.000.000( مليوني  التقديري  مبلغها  أو يفوق 

الرسوم ؛

الصفقات  إلى جميع  بالنسبة   2023 فاتح أغسطس  ابتداء من  ج( 

مهما كان مبلغها التقديري.

املادة 42

وعروضهم  املتنافسين  أظرفة  إيداع  وجوب  تعميم  انتظار  في 

 ،2023 أغسطس  فاتح  تاريخ  من  ابتداء  إلكترونية  بطريقة  وسحبها 

يظل إيداع أظرفة املتنافسين وعروضهم وسحبها بصورة مادية ساري 

املفعول بالنسبة إلى الصفقات التي يقل ثمنها التقديري عن العتبتين 

املحددتين في البندين أ( وب( من املادة 41 أعاله.

وحرر بالرباط في 9 جمادى األولى 1443 )14 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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 ص3ص)خاصة

مرس3م)رقم)2.22.319)صادر)في)9)عي)ا وذ 0))300 )9)و3 30)))3)()بإعالن)أن)املنفذة)ا ذامة)تو�ضي)بت3س0ع)م رج)مطار)

ا شريف)اإلدري�ضي)بجماعة)آوت)و3سف)قعلي)بإقل0م)الحس0مة)قبنزع)ملك0ة)ا وطع)األرض0ة)ا الزمة) هذا)ا غرض

رئيس الحكومة،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

وبعد االطالع على نتائج البحث املباشر من 24 نوفمبر 2021 إلى 24 يناير 2022 بجماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة ؛

وباقتراح من وزير النقل واللوجيستيك وبعد استشارة وزير الداخلية وموافقة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بتوسيع مدرج مطار الشريف اإلدري�سي بجماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة.

املادة الثانية

التجزيئي التصميم  في  أحمر  بلون  عليها  واملعلم  أسفله  الجدول  في  املبينة  األرضية  القطع  ملكية  ذكر  ما  على  بناء   تنزع 

ذي املقياس 1/2000  امللحق بأصل هذا املرسوم :
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املادة الثالثة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك.

وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1443 )9 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف : 

وزير النقل واللوجيستيك،

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.
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311.22 رقم) قاالبتكار) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي) ا تذل0م)  قرار) 3زير)
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بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على القانون رقم 30.93 املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة 
املساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين املساحين 
الطبوغرافيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.126 بتاريخ 
14 من رمضان 1414 )25 فبراير 1994( وال سيما املادتين 26 )6( و 35 

منه ؛

وبناء على املرسوم رقم 2.94.266 الصادر في 18 من شعبان 1415 
مهنة  بمزاولة  املتعلق   30.93 رقم  القانون  بتطبيق   )1995 يناير   20(
الهندسة املساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين 

املساحين الطبوغرافيين وال سيما املادة 2 منه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 
واملياه والغابات ؛

للمهندسين  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
املساحين الطبوغرافيين ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

من  املسلمة  الطبوغرافيا  في  الدولة  مهندس  شهادة  ملعادلة  تقبل 
معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الشهادة التالية :

– Titre d’ingénieur diplôme du conservatoire national des 
arts et métiers, spécialité : géomètre et topographe, délivré 
par L’Ecole supérieure des géomètres et topographes - 
France - le 19 octobre 2018,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 
الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من جمادى اآلخرة 1443 )26 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على القانون رقم 30.93 املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة 
املساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين املساحين 
1.94.126 بتاريخ  الطبوغرافيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
14 من رمضان 1414 )25 فبراير 1994( وال سيما املادتين 26 )6( و 35 

منه ؛

وبناء على املرسوم رقم 2.94.266 الصادر في 18 من شعبان 1415 
مهنة  بمزاولة  املتعلق   30.93 رقم  القانون  بتطبيق   )1995 يناير   20(
الهندسة املساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين 

املساحين الطبوغرافيين وال سيما املادة 2 منه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 
واملياه والغابات ؛

للمهندسين  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
املساحين الطبوغرافيين ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

من  املسلمة  الطبوغرافيا  في  الدولة  مهندس  شهادة  ملعادلة  تقبل 
معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الشهادة التالية :

– Titulo oficial de master universitario en investigacion 
en ingenieria y arquitectura especialidad en ingenierias 
grafica y de la construccion, délivré par Universidad de 
Extremadura - Espagne - le 18 septembre 2020, assorti du 
grado en ingenieria geomatica y topografia, délivré par la 
même université - le 8 juin 2015,

العلمية  الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من جمادى اآلخرة 1443 )26 يناير 2022(.
اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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بتذ0ين)آمرين)مساع ون)با صرف)ق 3اب)عنهم

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 )21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع 

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

2021( املتعلق باختصاصات وزير الشباب  1443 )21 أكتوبر  14 من ربيع األول  2.21.841 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

والثقافة والتواصل ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االعتمادات  لصرف  عنهم  نوابا  واآلخرون  مساعدين  آمرين  األولون  التالي  الجدول  في  مهامهم  إلى  املشار  األشخاص  يعين 

ومن  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزارة  العامة  امليزانية  برسم  والتواصل  والثقافة  الشباب  وزير  لدن  من  إليهم  املفوضة 

الحساب الخصو�سي للخزينة املسمى »الصندوق الوطني للعمل الثقافي« وكذا إصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة 

بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات :

االختصاص)ا ترابي
اآلمرقن)املساع قن)

ا ن3اببا صرف
املحاسب3ن)

املكلف3ن
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امليزانية  فقرات  أعاله  إليهم  املشار  بالصرف  املساعدين  اآلمرين  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد   - الثانية.  املادة 
والحساب الخصو�سي للخزينة التي يقومون بصرف النفقات منها.

 1442 األول  ربيع  من   23 في  الصادر   3040.20 رقم  القرار  وينسخ  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر   - الثالثة.  املادة 
)9 نوفمبر 2020( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1443 )21 فبراير 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

 قرار) 3زير)ا تجهيز)قاملاء)رقم)1364.22)صادر)في)))رمضان))300
)5)أبريل)))3)()بتذ0ين)آمر)مساع )با صرف)ق ائب)عنه

وزير التجهيز واملاء،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387
تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مساعدا  آمرا  الطرقي  والبحث  والتطوير  الدراسات  مدير  يعين 
من  واملاء  التجهيز  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات  لصرف 
امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء ومن ميزانية الحساب الخصو�سي 
لوزارة  التابع  بالطرق«  الخاص  »الصندوق  عنوان  الحامل  للخزينة 

التجهيز واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير الدراسات والتطوير والبحث الطرقي أو عاقه عائق 
ناب عنه رئيس قسم الدراسات الطرقية والتعيير بمديرية الدراسات 

والتطوير والبحث الطرقي.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تبين 
بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

الخـــازن هـــو  أعـــاله  إليها  املشـــار  بالعمليـــــات  املكـلـف   املحـــاسب 
الوزاري - التجهيز.

املادة الخامسة

 743.22 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 
مساعد  آمر  بتعيين   )2022 فبراير   9(  1443 رجب   7 في  الصادر 

بالصرف ونائب عنه.

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

اإلمضاء : نزار بركة.

 قرار) 3زير)ا تجهيز)قاملاء)رقم)1365.22)صادر)في)))رمضان))300
)5)أبريل)))3)()بتذ0ين)آمر)مساع )با صرف)ق ائب)عنه

وزير التجهيز واملاء،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387
تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لصرف  مساعدا  آمرا  الطرقي  واالستغالل  األشغال  مدير  يعين 
امليزانية  من  واملاء  التجهيز  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات 
الخصو�سي  الحساب  ميزانية  ومن  واملاء  التجهيز  لوزارة  العامة 
لوزارة  التابع  بالطرق«  الخاص  »الصندوق  عنوان  الحامل  للخزينة 

التجهيز واملاء.

املادة الثانية

ناب  عائق  عاقه  أو  الطرقي  واالستغالل  األشغال  مدير  تغيب  إذا 
عنه رئيس قسم أشغال وصيانة الطرق بمديرية األشغال واالستغالل 

الطرقي.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تبين 
بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

الخـــازن هـــو  أعـــاله  إليها  املشـــار  بالعمليـــــات  املكـلـف   املحـــاسب 
الوزاري - التجهيز.

املادة الخامسة

 749.22 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 
الصادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( بتعيين آمر مساعد بالصرف 

ونائب عنه.

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

اإلمضاء : نزار بركة.

قرار) 3زير)ا ترب0ة)ا 3طن0ة)قا تذل0م)األقلي)قا رياضة)رقم)1313.22 
صادر)في)))ش3ال))300 )0)ماي)))3)))بتذ0ين)آمر)مساع )با صرف

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 
تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لصرف  مساعدا  آمرا  بموريتانيا  الجاللة  صاحب  سفير  يعين 

والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات 

األولي والرياضة من امليزانية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم 

الحامل  خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب  وكذا  والرياضة  األولي 

عنوان »الصندوق الوطني لتنمية الرياضة« .

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو العون املحاسب 

لدى سفارة اململكة املغربية بنواكشوط.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 شوال 1443 )4 ماي 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�سى.

قـــرار) 3زير0)االقتصاد)قاملا 0ة)رقم)1357.22)صادر)في)38)من)

شذبان))300 )3))مارس)))3)()بتف3يض)اإلمضاء

وزيرة االقتصاد واملالية،

ربيع   4 في  الصادر   1.21.111 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

وقع  كما  الحكومة  أعضاء  بتعيين   )2021 أكتوبر   11( األول 1443 

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 ؛
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 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 و64 منه؛

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 
من   28 بتاريخ   1.00.175 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

محرم 1421 )3 ماي 2000( وال سيما املادة 8 منه ؛

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

قررت ما يلي :

املـادة األولـى

الدولة،  أمالك  مدير  العمراني،  اللطيف  عبد  السيـد  إلى  يفـوض 
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزيـرة االقتصاد واملالية على جميع الوثائق 
 3.2.0.0.1.13.009 املرصد ألمور خصوصية رقم  بالحساب  املتعلقة 

الحامل عنوان »صندوق اإلصالح الزراعي«.

املـادة الثانيـة

يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني اإلمضاء أو التأشير على 
األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة 
ألمور  املرصد  الحساب  إطار  في  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات 
خصوصية رقم 3.2.0.0.1.13.009 الحامل عنوان »صندوق اإلصالح 

الزراعي«.

املـادة الثالثـة

التأشير  أو  اإلمضاء  العمراني  اللطيف  عبد  السيـد  إلى  يفـوض 
خصوصية  ألمور  املرصد  بالحساب  املتعلقة  الوثائق  جميع  على 
باستبدال  الخاص  »الحساب  عنوان  الحامل  رقم 3.2.0.0.1.13.003 

أمالك الدولة«.

املـادة الرابعة

يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني اإلمضاء أو التأشير على 
األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة 
ألمور  املرصد  الحساب  إطار  في  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات 
خصوصية رقم 3.2.0.0.1.13.003 الحامل عنوان »الحساب الخاص 

باستبدال أمالك الدولة«.

املـادة الخامسة

يفـوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني اإلمضاء أو التأشير على 
بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل وتذييلها بصيغة التنفيذ وذلك فيما 

يتعلق :

• باملوارد املدرجة بالحساب املرصد ألمور خصوصية رقم 3.2.0.0.1.13.003 
الحامل عنوان »الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة«.

• بعائدات وموارد أمالك الدولة املدرجة بامليزانية العامة : 

* الفصل 1.1.0.0.0.13.000 املصلحة 8800  طبيعة املورد 10 : 
بيع عقارات مخزنية  قروية ؛

 :  20 8800 طبيعة املورد  1.1.0.0.0.13.000 املصلحة  * الفصل 
دخول أمالك الدولة )اإليجار والتكاليف اإليجارية الخ( ؛

 * الفصل 1.1.0.0.0.13.000 املصلحة 8800  طبيعة املورد 40 : 
النسبة املائوية املتحصلة من البيوعات واإليجارات العامة ؛

 * الفصل  1.1.0.0.0.13.000 املصلحة 8800  طبيعة املورد 50 : 
حصيلة بيع  املنقوالت و الحطام و املعدات غير املستعملة ؛ 

* الفصل  1.1.0.0.0.13.000 املصلحة 8800  طبيعة املورد 60 : 
مـوارد متنوعـة.

املـادة السادسة

أسند  عائق  عاقه  أو  العمراني  اللطيف  عبد  السيد  تغيب  إذا 
التفويض املشار إليه في املادتين األولى والثانية أعاله إلى السادة هشام 
اشباني، املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة وعبد هللا همو وجواد 

بواخري ومراد التلوحي، املتصرفون من الدرجة األولى.

املـادة السابعة

أسند  عائق  عاقه  أو  العمراني  اللطيف  عبد  السيد  تغيب  إذا 
إلى  القرار  هذا  من  والرابعة  الثالثة  املادتين  في  إليه  املشار  التفويض 
 السادة هشام اشباني، املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة وعبد هللا

ومراد  الجرفاوي  الشريف  وفدوى  البح�سي  الرحيم  وعبد  همو 
التلوحي، املتصرفون من الدرجة األولى كما ينوب عنه كل من :

• السادة محمد مندر ومصطفى بوستى وحمو جناح ، املتصرفون 
من الدرجة األولى وذلك فيما يخص :

- نفقات االقتناءات العقارية والصوائر املختلفة املتعلقة بها ؛

- الدفعات املنجزة من طرف مصالح الدولة واملؤسسات العمومية 
قصد اقتناءات عقارية لفائدتها ؛

- الدفعات املنجزة من طرف املصالح العمومية قصد تخصيص 
أمالك الدولة ؛ 

- مصاريف إعداد عقود االقتناءات العقارية.

• السيد محمد بوعياد، املتصرف من الدرجة األولى والسيد ادريس 
املبالغ  يخص  فيما  وذلك  الثانية  الدرجة  من  املتصرف  بنمالك، 

املرجعة من ثمن البيع أو من األداءات الجزئية ؛

• السيدان مرشد الشرقي والحسن أولياس، املتصرفان من الدرجة 
األولى  وذلك فيما يخص :

- تسوية وتنفيذ القرارات القضائية واإلدارية ؛

- املبالغ املرجعة من ثمن البيع أو من األداءات الجزئية ؛

- األتعاب.
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املـادة الثامنة

أسند  عائق  عاقه  أو  العمراني  اللطيف  عبد  السيد  تغيب  إذا 
هشام  السادة  إلى  أعاله  الخامسة  املادة  في  إليه  املشار  التفويض 
اشباني، املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة وعبد هللا همو وجواد 

بواخري ومراد التلوحي، املتصرفون من الدرجة األولى.

املـادة التاسعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2926.21 
بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1443 )21 مارس 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قـــرار) 3زير0)االقتصاد)قاملا 0ة)رقم)1358.22)صادر)في)38)من)
شذبان))300 )3))مارس)))3)()بتف3يض)اإلمضاء

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

قررت ما يلي :

املـادة األولـى

نيابة  التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير  إلى األشخاص  يفـوض 
عن وزيـرة االقتصاد واملالية على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة 

بهم بمديرية أمالك الدولة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية :

بالقطب  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  همو،  هللا  عبد   -
القانوني وحماية الرصيد العقاري ؛

- هشام اشباني، املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة املكلف بقطب 
االستثمار وتثمين الرصيد العقاري والتحديث ؛

- مرشد الشرقي، رئيس قسم حماية الرصيد العقاري ؛

- محمد مندر، رئيس قسم االقتناءات العقارية ؛

- جواد بواخري، رئيس قسم دعم االستثمار ؛

- محمد نبيل حرزان، رئيس القسم الطبوغرافي والتقني ؛

- محمد بوعياد، رئيس قسم الخواص والقطاعات االجتماعية ؛

 - رئيس قسم التثمين والتدبير النشط لألمالك )شاغر( ؛

- الحسن أولياس، رئيس مصلحة املنازعات ؛

- مصطفى بوستى، رئيس مصلحة املشاريع الكبرى ؛

- حمو جناح، رئيس مصلحة التجهيزات العمومية.

املـادة الثانيـة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2929.21 

بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1443 )21 مارس 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قـــرار) 3زير0)االقتصاد)قاملا 0ة)رقم)1314.22)صادر)في)9)ش3ال))300 

في) ا صادر) (3035.21 رقم) ا ورار) بتغ0ير) ()(3(( ماي) (33(

30)من)رب0ع)األقل))300 )3))أكت3بر)3)3)()بتف3يض)اإلمضاء.

وزيرة االقتصاد واملالية،

بعد االطالع على القرار رقم 3035.21 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية،

قـررت ما يلــي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 3035.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

اإلمضاء أسماؤهم  التالية  األشخاص  إلى  يفوض   - األولى.   »املادة 

الوثائق  جميع  على  واملالية  االقتصاد  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  »أو 

»املتعلقة باملهام............................................................... ما عدا املراسيم 

»والقرارات التنظيمية :

»- .................................................................................................... ؛

»- .................................................................................................... ؛

بوعاء  الخاص  التشريع  مصلحة  رئيس  التباع،  عماد  زكرياء   -«

»الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ؛ 

»- .................................................................................................... ؛
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»- رئيس مصلحة التشريع الخاص بوعاء رسوم التسجيل والضرائب 

»األخرى )شاغر( ؛

»- .................................................................................................... ؛

»- .................................................................................................... ؛

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 شوال 1443 )10 ماي 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قـــرار) 3زير0)االقتصاد)قاملا 0ة)رقم)1315.22)صادر)في)9)ش3ال))300 )33)ماي)))3)()بتغ0ير)ا ورار
رقم)3037.21)ا صادر)في)30)من)رب0ع)األقل))300 )3))أكت3بر)3)3)()بتف3يض)اإلمضاء

وزيرة االقتصاد واملالية،

بعد االطالع على القرار رقم 3037.21 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( 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 :

املـادة األولـى

تغير على النحو التالي املادة األولى من  القرار املشار إليه أعاله رقم 3037.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

نيابة عن وزيرة  ..................................... اإلمضاء  التالي  الجدول  في  الواردة أسماؤهم  إلى األشخاص  - يفوض  »املادة األولى. 
»االقتصاد واملالية ..................................................................................................... األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات 

»داخل التراب الوطني :

)الباقي ال تغيير فيه(.

املـادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 شوال 1443 )10 ماي 2022(.
اإلمضاء : نادية فتاح.
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قـــرار) 3زير0)االقتصاد)قاملا 0ة)رقم)1316.22)صادر)في)9)ش3ال))300 

ا صادر) (3038.21 رقم) ا ورار) قتتم0م) بتغ0ير) ()(3(( ماي) (33(

بتف3يض) ()(3(3 أكت3بر) ((3(  300( األقل) رب0ع) من) في)30)

اإلمضاء.

وزيرة االقتصاد واملالية،

ربيع  من   14 في  الصادر   3038.21 رقم  القرار  على  االطالع  بعد 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية،

قـررت ما يلــي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله 

رقم 3038.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

اإلمضاء أسماؤهم  التالية  األشخاص  إلى  يفوض   - األولى.   »املادة 

 »أو التأشير نيابة عن وزيرة االقتصاد واملالية .............................................

»................................. ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :

»I)-)امل ورية)الجه3ية) لضرائب) ذما تي)ا  ار)ا ب0ضاء)قاملحم وة)

بن3ر) قس0 ي) قبنسل0مان) قبرش0 ) قسطات) الج و 0) »قأقا 0م)

»قا ن3اصر)قم و3 ة):

»• .................................................................................................... ؛

»• .................................................................................................... ؛

باملصلحة  املكلفة  األولى  الدرجة  من  املتصرفة  سليماني،  آسيا   •«

»اإلقليمية األولى للتحقيقات الضريبية للمقاوالت الكبرى لعماالت 

»مقاطعات الدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة ؛

»• .................................................................................................... ؛

»• .................................................................................................... ؛

املكلفة  األولى  الدرجة  من  الرئيسة  املهندسة  بوزيد،  إيمان   •«

لعماالت  الضريبية  للتحقيقات  الثانية  اإلقليمية  »باملصلحة 

»مقاطعات الدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  بالقائد،  خالد   •«

مقاطعات  لعماالت  الضريبية  للتحقيقات  الثالثة  »اإلقليمية 

»الدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة ؛

باملصلحة  املكلفة  األولى  الدرجة  من  املتصرفة  اغريس،  اكرام   •«

مقاطعات  لعماالت  الضريبية  للتحقيقات  الرابعة  »اإلقليمية 

»الدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة ؛

»• .................................................................................................... ؛

»• .................................................................................................... ؛

املكلف  املمتازة  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  العرش،  حاتم   •«

»باملصلحة اإلقليمية للتحقيقات الضريبية لألشخاص االعتباريين 

»لجنوب الدا رالبيضاء ؛

....................................................................................................... •«

»امل ورية)اإلقل0م0ة) لضرائب) ذما ة)املحم وة)قإقل0م)بنسل0مان):

»• ..................................................................................................... ؛

املكلفة  األولى  الدرجة  من  الرئيسة  املهندسة  الشدادي،  مريم   •«

»باملصلحة اإلقليمية للتحقيقات الضريبية ؛

........................................................................................................ •«

»امل ورية)اإلقل0م0ة) لضرائب)إلقل0مي)الج و 0)قس0 ي)بن3ر):

»• ..................................................................................................... ؛

»• عمر العنكرة، املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

»اإلقليمية للتحقيقات الضريبية ؛

»• املكلف باملصلحة اإلقليمية للوعاء الضريبي بالجديدة )شاغر(.

»امل ورية)اإلقل0م0ة) لضرائب)إلقل0مي)سطات)قبرش0  :

»• .................................................................................................... ؛

....................................................................................................... •«

 »II)-)امل ورية)الجه3ية) لضرائب) ذماالت)ا رباط)قسال)قا صخيرات)-

»تمار0)قأقا 0م)ا ون0طر0)قالخميسات)قس0 ي)قاسم)قس0 ي)سل0مان):

»• .................................................................................................... ؛

..................................................................................................... •«

قالخميسات) ا ون0طر0) ألقا 0م) اإلقل0م0ة) لضرائب) »امل ورية)

»قس0 ي)قاسم)قس0 ي)سل0مان):

»• .................................................................................................... ؛

..................................................................................................... •«
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 »III)-)امل ورية)الجه3ية) لضرائب) ذما تي)طنجة)-)أص0لة)قاملض0ق)-

»ا فن0 ق)قأقا 0م)تط3ان)قا فحص-)أ جر0)قا ذرائش)قالحس0مة)

»قشفشاقن)ققزان):

»• .................................................................................................... ؛

....................................................................................................... •«

»امل ورية)اإلقل0م0ة) لضرائب) ذما ة)املض0ق-)ا فن0 ق)قأقا 0م)

»تط3ان)قالحس0مة)قشفشاقن)ققزان):

»• .................................................................................................... ؛

....................................................................................................... •«

الح3ز) أقا 0م) ق مراكش) الجه3ية) لضرائب) ذما ة) امل ورية) (- (IV«

»قشيـشاق0)ققلذة)ا سراغنة)قا ص3ير0)قا رحامنة)قآسفي)قا 30سف0ة):

»• .................................................................................................... ؛

....................................................................................................... •«

»V)-)امل ورية)الجه3ية) لضرائب) ذما تي)فاس)قمكناس)قأقا 0م)

»الحاجب)قإفران)قم3الي)يذو3ب)قصفرق)قب3ملان)قتاق ات)قتاز0):

»• .................................................................................................... ؛

»• رشيد نبهة، املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة املكلف باملصلحة 

»الجهوية للموارد ونظام املعلومات ؛

»• .................................................................................................... ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  الزاوي،  عالل   •«

»الجهوية للتحقيقات الضريبية بفاس ؛

....................................................................................................... •«

إفران) قإقل0مي) مكناس) اإلقل0م0ة) لضرائب) ذما ة) »امل ورية)

»قالحاجب):

»• ..................................................................................................... ؛

باملصلحة  املكلفة  الثانية  الدرجة  »• أسماء رحمون، املتصرفة من 

»اإلقليمية للموارد ونظام املعلومات ؛

....................................................................................................... •«

إداقتنان) (- أكادور) الجه3ية) لضرائب) ذما تي) امل ورية) (- (VI«

قتارقدا ت) باها) آوت) (- اشت3كة) قأقا 0م) مل3ل) آوت) (- »قإ زكان)

إفني) قس0 ي) قطا طان) ا زاك) (- قأسا) قكلم0م) قطاطا) »قتيز يت)

»قا ذ30ن)قب3ج قر)قطرفاوة)قا سمار0)ققادي)ا ذهب)قأقسرد :

»• .................................................................................................... ؛

....................................................................................................... •«

قأقا 0م) أ جاد) (- الجه3ية) لضرائب) ذما ة)قج 0) امل ورية) (- (VII«

»ا ناض3ر)قا  ري3ش)قجراد0)قبركان)قتاقريرت)قجرس0ف)قفج0ج):

»• .................................................................................................... ؛

• عي�سى السهالوي، املتصرف من الدرجة الثانية املكلف باملصلحة 

الجهوية للتحصيل ؛

....................................................................................................... •«

قا  ري3ش) ا ناض3ر) ألقا 0م) اإلقل0م0ة) لضرائب) »امل ورية)

»قتاقريرت)قجرس0ف):

»• .................................................................................................... ؛

....................................................................................................... •«

قأزيالل) مالل) بني) ألقا 0م) الجه3ية) لضرائب) امل ورية) (- (VIII«

»قا فو0ه)بن)صالح)قخن0فر0)قخريبكة):

»• .................................................................................................... ؛

الثانية املكلف باملصلحة  »• ربيع االصماعي، املتصرف من الدرجة 

»الجهوية األولى للوعاء الضريبي ؛

....................................................................................................... •«

قم0  ت) ا رش0 وة) ألقا 0م) الجه3ية) لضرائب) امل ورية) (- (IX«

»ققرزازات)قتنغير))قزاك3ر0):

»• .................................................................................................... ؛

»• .................................................................................................... ؛

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 شوال 1443 )10 ماي 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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قـــرار) 3زير0)االقتصاد)قاملا 0ة)رقم)1317.22)صادر)في)9)ش3ال))300 )33)ماي)))3)()بتغ0ير)ا ورار

رقم)3039.21)ا صادر)في)30)من)رب0ع)األقل))300 )3))أكت3بر)3)3)()بتف3يض)ا سلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

بعد االطالع على القرار رقم 3039.21 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( 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 :

املـادة األولـى

تغير على النحو التالي املادة األولى من  القرار املشار إليه أعاله رقم 3039.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

الترابي، سلطة ترخيص  التالي، كل حسب اختصاصه  الجدول  في  الواردة أسماؤهم  إلى األشخاص  - يفوض  »املادة األولى. 

»مباشرة التحصيل الجبري ............................................................................................................................. مدونة تحصيل الديون 

»العمومية :

)الباقي ال تغيير فيه.(

املـادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 شوال 1443 )10 ماي 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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 قـــرار) 3زير0)االقتصاد)قاملا 0ة)رقم)1318.22)صادر)في)9)ش3ال))300 )33)ماي)))3)()بتغ0ير)ا ورار)رقم)3111.21)ا صادر)في
30)من)رب0ع)األقل))300 )3))أكت3بر)3)3)()بتف3يض)اإلمضاء

وزيرة االقتصاد واملالية،

بعد االطالع على القرار رقم رقم 3111.21 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( 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

1443 األول  ربيع  14 من  بتاريخ   3111.21 رقم  أعاله  إليه  املشار  القرار  والثانية من  األولى  املادتان  التالي  النحو   تغير على 
)21 أكتوبر 2021( :

عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  التالي  الجدول  في  أسماؤهم  الواردة  الجهوية  باملديريات  املكلفين  إلى  يفوض   - األولى.  »املادة 
وذلك  املوظفين  شؤون  بتدبير  املتعلقة   ................................................................................................... واملالية  االقتصاد  »وزيرة 

»فيما يخص :

»- ........................................................................................................................................................ ؛

»- ........................................................................................................................................................ ؛

)الباقي ال تغيير فيه(.

»املادة الثانية. - يفوض إلى املكلفين باملديريات اإلقليمية الواردة أسماؤهم في الجدول التالي اإلمضاء أو التأشير نيابة عن 

القطاعات  انتشار رؤساء  بما فيها تعيين وإعادة  »وزيرة االقتصاد واملالية ...................................................................................... 

»ورؤساء الشعب دون باقي املسؤولين اإلقليميين :

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 شوال 1443 )10 ماي 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000( ؛

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

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

األولى املكلف  الدرجة  من  املتصرف  اليعكوبي،  محمد  السيد   -  1

باملديرية الجهوية للضرائب لعمالتي طنجة - أصيلة واملضيق - الفنيدق  

وشفشاون  والحسيمة  والعرائش  أنجرة   - والفحص  تطوان  وأقاليم 

ووزان وذلك فيما يخص :

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها 

اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 

كان مبلغها ؛ 

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛

مبالغ  استخالص  إمكانية  بعدم  يتعلق  اقتراح  كل  على  املوافقة   -

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

الجزاءات  الزيادات وغيرها من  و  الذعائر والغرامات  - اإلعفاء من 

كيفما كان مبلغها وكذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -

للضرائب ؛

كان  كيفما  املضافة  القيمة  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  اإلرجاع   -

مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 
املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

كان  كيفما  التأمين  عقود  على  للرسم  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
مبلغه.

2 - السيد عز الدين اليعقوبي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف 
باملديرية اإلقليمية للضرائب لعمالة املضيق - الفنيدق وأقاليم تطوان 

والحسيمة وشفشاون ووزان وذلك فيما يخص :

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها 
اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 
كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛

مبالغ  استخالص  إمكانية  بعدم  يتعلق  اقتراح  كل  على  املوافقة   -
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

الجزاءات  الزيادات وغيرها من  و  الذعائر والغرامات  - اإلعفاء من 
كيفما كان مبلغها وكذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -
للضرائب ؛

كان  كيفما  املضافة  القيمة  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  اإلرجاع   -
مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 
املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

كان  كيفما  التأمين  عقود  على  للرسم  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
مبلغه.

ومحمد  األولى  الدرجة  من  املتصرف  بستة،  محمد  السادة   -  3
التوالي  على  املكلفان  األولى  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  السويحي، 
واملصلحة  االعتباريين  األشخاص  لجبايات  األولى  الجهوية  باملصلحة 
فرتوتي وخالد  االعتباريين  األشخاص  لجبايات  الثانية   الجهوية 

الدرجة  املتصرفون من  الخملي�سي،  الرياني وشكيب  الرحمان  وعبد 
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األولى املكلفون على التوالي باملصلحة الجهوية األولى لجبايات املهنيين 

واملصلحة الجهوية الثانية لجبايات املهنيين واملصلحة الجهوية لجبايات 

ومصطفى  أنجرة   - الفحص  وإقليم  أصيلة   - طنجة  لعمالة  الخواص 

هدية، املتصرف من الدرجة األولى املكلف بمصلحة الوعاء الضريبي 

بالعرائش والقصر الكبير والسيدان سعيد مبخوت ومجيد يوسفي، 

املتصرفان من الدرجة األولى املكلفان على التوالي باملصلحة اإلقليمية 

الضريبي  للوعاء  الثانية  اإلقليمية  واملصلحة  الضريبي  للوعاء  األولى 

ألقاليم تطوان وشفشاون ووزان والسيد حفيض عيساوي، املتصرف 

- الفنيدق   - باملضيق  الضريبي  الوعاء  بمصلحة  املكلف  الثانية  الدرجة   من 

املكلف  الثانية  الدرجة  من  املتصرف  فتاح،  رشيد  والسيد  مرتيل 

بمصلحة الوعاء الضريبي إلقليم الحسيمة وذلك فيما يخص  :

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ 

كان  إذا  خاطئة  بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي 

الضريبة  بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مبلغها األصلي مضافة 

يعادل أو يقل عن 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( ؛

على  الضرائب  أجزاء  أو  الضرائب  من  قانونيا  املثبت  التخفيض   -

بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغه  يزيد  أال 

الضريبة على 500.000 درهـم )خمسمائة ألف درهـم( أما الزيادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

مبالغ  استخالص  إمكانية  بعدم  يتعلق  اقتراح  كل  على  املوافقة   -

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا 

االقتراح في مبلغ 50.000 درهم )خمسون ألف درهم( شامال ألصل 

الضريبة والزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهـم( ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

1.000.000 درهم )مليون درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم )مليون 

درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم 

)مائة ألف درهـم(.

املكلفة  األولى  الدرجة  من  املتصرفة  بوزار،  مريم  السيدة   -  4
والسيد  الكبير  بالقصر  االختصاصات  املتعددة  الضرائب  بتقسيمة 
بتقسيمة  املكلف  الثانية  الدرجة  من  املتصرف  املدني،  الرحيم  عبد 
بوخلفة،  هشام  والسيد  بوزان  االختصاصات  املتعددة  الضرائب 
املتعددة  الضرائب  بتقسيمة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف 

االختصاصات بالفحص - أنجرة  وذلك فيما يخص :

نتيجة  اإلدارة  أصدرتها  ضريبة  لكل  الجزئي  أو  الكلي  املبلغ  إلغاء   -
خاطئة  بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 
الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

على  الضرائب  أجزاء  أو  الضرائب  من  قانونيا  املثبت  التخفيض   -
بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغه  يزيد  أال 
الزيادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 
100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 
)مائة  درهم   100.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات  املالية 

ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 
100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم 

)خمسون ألف درهم(.

األولى  الدرجة  من  السفريوي، املتصرفة  سميرة  السيدتان   -  5
األولى  الدرجة  من  الرئيسة  املهندسة  ازروال،  الزهراء  وفاطمة 
والسادة عبد املجيد بوزايدي وامحمد رفيق ومنيـر الوريا�سي وعادل 
احسيسن وعبد الهادي بنيني، املتصرفون من الدرجة األولى املكلفون 
والسادة  بطنجة  للضرائب  الجهوية  باملديرية  الضرائب  بتقسيمات 
عبداالله شعبه وأحمد الحاج الطراري وسعيد املعزوزي، املتصرفون 
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األولى  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  اعالي،  واعلي  األولى  الدرجة  من 

والسيد  بتطوان  اإلقليمية  باملديرية  الضرائب  بتقسيمات  املكلفون 

بتقسيمة  املكلف  الثانية  الدرجة  من  املتصرف  أجطار،  محمد 

الضرائب لجبايات األشخاص االعتباريين واملهنيين بالحسيمة وذلك 

فيما يخص :

نتيجة  اإلدارة  أصدرتها  ضريبة  لكل  الجزئي  أو  الكلي  املبلغ  إلغاء   -

خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 

الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

على  الضرائب  أجزاء  أو  الضرائب  من  قانونيا  املثبت  التخفيض   -

بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغه  يزيد  أال 

الزيادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

درهم   5000 مبلغ  حدود  في  حكمها  في  التي  والدخول  األجور  على 

)خمسة آالف درهـم(.

6 - السيدة جنان البورقادي، املتصرفة من الدرجة الثانية املكلفة 

بطنجة  للضرائب  الجهوية  باملديرية  والتنسيق  االستقبال  بمكتب 

والسيدة لطيفة الزرهوني، املتصرفة من الدرجة الثانية املكلفة بمكتب 

وذلك  بتطوان  للضرائب  اإلقليمية  باملديرية  والتنسيق  االستقبال 

فيما يخص :

نتيجة  اإلدارة  أصدرتها  ضريبة  لكل  الجزئي  أو  الكلي  املبلغ  إلغاء   -

خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 

الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 10.000 درهم )عشرة آالف درهـم(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3049.21 

بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر 

السلطة.

وحرر بالرباط في 9 شوال 1443 )10 ماي 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قـــرار) 3زير0)االقتصاد)قاملا 0ة)رقم)1320.22)صادر)في)9)ش3ال))300 

)33)ماي)))3)()بتف3يض)ا سلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000( ؛ 

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية،

قررت ما يلي :

املـادة األولـى

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

الدرجة  من  الرئيس  املهندس  قيطوني،  ادري�سي  يونس  السيد   -  1

البيضاء  الدار  لعمالتي  للضرائب  الجهوية  باملديرية  املكلف  املمتازة 

واملحمدية وأقاليم الجديدة وسطات وبرشيد وبنسليمان وسيدي بنور 

والنواصر ومديونة وذلك فيما يخص :

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها 

اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 

كان مبلغها ؛ 

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها؛

مبالغ  استخالص  إمكانية  بعدم  يتعلق  اقتراح  كل  على  املوافقة   -

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

الجزاءات  من  وغيرها  والزيادات  والغرامات  الذعائر  من  اإلعفاء   -

كيفما كان مبلغها وكذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -

للضرائب ؛

كان  كيفما  املضافة  القيمة  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  اإلرجاع   -

مبلغها ؛
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واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

كان  كيفما  التأمين  عقود  على  للرسم  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغه.

املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  الكوهن،  شكري  السيد   -  2

باملديرية اإلقليمية للضرائب لعمالة املحمدية وإقليم بنسليمان والسيد 

محمد املنياني، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملديرية اإلقليمية 

مرشد،  محمد  والسيد  بنور  وسيدي  الجديدة  إلقليمي  للضرائب 

للضرائب  اإلقليمية  باملديرية  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف 

بإقليمي سطات وبرشيد وذلك فيما يخص :

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها 

اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 

كان مبلغها ؛ 

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛

مبالغ  استخالص  إمكانية  بعدم  يتعلق  اقتراح  كل  على  املوافقة   -

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

الجزاءات  من  وغيرها  والزيادات  والغرامات  الذعائر  من  اإلعفاء   -

كيفما كان مبلغها وكذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -

للضرائب ؛

كان  كيفما  املضافة  القيمة  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  اإلرجاع   -

مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

كان  كيفما  التأمين  عقود  على  للرسم  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغه.

هللا  وعبد  الفقيه  ابن  إقبال  ومحمد  العدناني  محمد  السادة   -  3

وحسن  صالح  بن  ومحسن  خبزي  ومحمد  املخلوفي  وابراهيم  بدوي 

الكتيني وعزيز رشيدي، املتصرفون من الدرجة األولى ومحمد ملوكي، 

اإلقليمية  باملديريات  املكلفون  األولى  الدرجة  من  الرئيس  املهندس 

التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء وذلك فيما يخص :

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مـبلغها أصدرتها 

اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

على  الضرائب  أجزاء  أو  الضرائب  من  قانونيا  املثبت  التخفيض   -

بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغه  يزيد  أال 

الضريبة على 800.000 درهـم )ثمانمائة ألف درهـم( أما الزيادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

800.000 درهم )ثمانمائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

مبالغ  استخالص  إمكانية  بعدم  يتعلق  اقتراح  كل  على  املوافقة   -

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف  هذا 

شامال  درهـم(  ألف  )ثمانمائة  درهم   800.000 مبلغ  في  االقتراح 

ألصل الضريبة و الزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في 

صوائـر  وكذا  درهم(  ألف  )ثمانمائة  درهم   800.000 مبلغ  حدود 

املتابعات ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

3.000.000 درهم )ثالثة ماليين درهـم( ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

3.000.000 درهم )ثالثة ماليين درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 3.000.000 درهم )ثالثة 

ماليين درهـم( ؛
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- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

 3.000.000 مبلغ  حدود  في  حكمها  في  التي  والدخول  األجور  على 

درهم )ثالثة ماليين درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

3.000.000 درهم )ثالثة ماليين درهـم(.

املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  اليزيدي،  محمد  السيد   -  4

وإقليمي  البيضاء  الدار  لعماالت  للتحقيقات  اإلقليمية  باملديرية 

النواصر ومديونة وذلك فيما يخص :

على  الضرائب  أجزاء  أو  الضرائب  من  قانونيا  املثبت  التخفيض   -

بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغه  يزيد  أال 

الضريبة عـلى 800.000 درهم )ثمانمائة ألف درهـم( أما الزيادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في 

صوائـر  وكذا  درهـم(  ألف  )ثمانمائة  درهم   800.000 مبلغ  حدود 

املتابعات.  

شفيق،  وحورية  التباري  وحسناء  مقدادي  سناء  السيدات   -  5

البواري  وسهام  اسلمان  وخديجة  األولى  الدرجة  من  املتصرفات 

وسميرة سماع، املهندسات الرئيسات من الدرجة األولى والسادة عبد 

املجيد فطنا�سي وسعيد الوحوش وحسن عبد االله ومحمد غني ومحمد 

بلوردي،  ولحسن  الباسل  وجمال  الباري  اللطيف  وعبد  العناية  بن 

الرئيس  املهندس  بودالل،  وحسن  األولى  الدرجة  من  املتصرفون 

الرئيس من  املهندس  ادبوݣجدي،  املمتازة ومحمد ر�سى  الدرجة  من 

الدرجة األولى املكلفون باملصالح اإلقليمية للوعاء الضريبي باملديريات 

اإلقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء والسيد 

محمد عديل فهمان، املهندس الرئيس من الدرجة األولى والسيد حسن 

باملصلحة  التوالي  على  املكلفان  األولى  الدرجة  من  املتصرف  الدا�سي، 

للوعاء  الثانية  اإلقليمية  واملصلحة  الضريبي  للوعاء  األولى  اإلقليمية 

محمد  والسيدان  باملحمدية  للضرائب  اإلقليمية  باملديرية  الضريبي 

على  املكلفان  األولى  الدرجة  من  املتصرفان  بوطرف،  وعلي  فرنان 

التوالي باملصلحة اإلقليمية للوعاء الضريبي إلقليم سطات واملصلحة 

اإلقليمية للوعاء الضريبي إلقليم برشيد وذلك فيما يخص :

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ 

كان  إذا  خاطئة  بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي 

الضريبة  بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مبلغها األصلي مضافة 

يعادل أو يقل عن 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( ؛

على  الضرائب  أجزاء  أو  الضرائب  من  قانونيا  املثبت  التخفيض   -

بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغه  يزيد  أال 

الضريبة على 500.000 درهـم )خمسمائة ألف درهم( أما الزيادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

مبالغ  استخالص  إمكانية  بعدم  يتعلق  اقتراح  كل  على  املوافقة   -

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف  هذا 

االقتراح في مبلغ 50.000 درهم )خمسون ألف درهـم( شامال ألصل 

الضريبة والزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛ 

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم )مليون 

درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم 

)مائة ألف درهـم(. 

6 - السيد لحسن بنمنصور، املتصرف من الدرجة األولى املكلف 

وذلك  ببنسليمان  االختصاصات  املتعددة  الضرائب  بتقسيمة 

فيما يخص :

نتيجة  اإلدارة  أصدرتها  ضريبة  لكل  الجزئي  أو  الكلي  املبلغ  إلغاء   -

إذا  أو فرضها بصورة خاطئة  أو بسبب فرضها مرتين  خطإ مادي 

إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل  كان مبلغها األصلي مضافة 

أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

على  الضرائب  أجزاء  أو  الضرائب  من  قانونيا  املثبت  التخفيض   -

بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغه  يزيد  أال 

الزيادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
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مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛ 

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

)مائة  درهم   100.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات  املالية 

ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم 

)خمسون ألف درهـم(.

7 - السيدات غزالن اسف وكوثر سرحالي وامال الخطابي ونعيمة 

وابتسام األولى  الدرجة  من  املتصرفات  تراص،  وملياء   الدبدوبي 

الدرجة  املتصرفات من  الصقلي حسيني،  وملياء  ابها  الرامي وهند  بن 

الدرجة  من  الدولة  مهندستا  عدو،  وبشرى  الناوي  وسميرة  الثانية  

الضعيف  ومحمد  السقاط  والبشير  زياد  جمال  والسادة  املمتازة 

وأحمد البدوي  وحسن حيلي وجعفر حراري ويوسف نظمي وكريم 

ومحمد  تبيلي  الكريم  وعبد  هضوري  الحق  وعبد  الحسني  القادري 

والحسين  ملوني  ومراد  اخي  بن  وحميد  الربحاوي  ورشيد  املرابطي 

ومحمد  الحمداوي  وتوفيق  فيرداو�سي  وحسن  تاجة   ويونس  اوفقير 

املتصرف  يتيب،  األولى ور�سى  الدرجة  املتصرفون من  الرازق،  عبد 

الثانية،  الدرجة  من  التقني  مجد،  املنعم  وعبد  الثانية  الدرجة  من 

للضرائب  الجهوية  للمديرية  التابعة  الضرائب  بتقسيمات  املكلفون 

فتاش،  نبيل  والسيد  الگيري  انتصار  والسيدة  البيضاء  بالدار 

مبسوط،  محمد  والسيد  األولى  الدرجة  من  الرئيسان  املهندسان 

املتصرف من الدرجة األولى املكلفون بتقسيمات الضرائب باملديرية 

مزات وبنداود  عباس  والسادة  باملحمدية  للضرائب  اإلقليمية 

خروبة املجيد  وعبد  األولى  الدرجة  من  املتصرفان   املعطاوي، 

املكلفون  الثانية  الدرجة  من  املتصرفان  السالم الروحي،  وعبد 

والسادة  وبرشيد  بسطات  اإلقليمية  باملديرية  الضرائب  بتقسيمات 

املتصرفون  املفتاحي،  وهشام  كزري  وتوفيق  عالل  أيت  الحق  عبد 

من الدرجة األولى املكلفون بتقسيمات الضرائب باملديرية اإلقليمية 

بالجديدة وسيدي بنور وذلك فيما يخص :

نتيجة  اإلدارة  أصدرتها  ضريبة  لكل  الجزئي  أو  الكلي  املبلغ  إلغاء   -

إذا  أو فرضها بصورة خاطئة  أو بسبب فرضها مرتين  خطإ مادي 

إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل  كان مبلغها األصلي مضافة 

أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

على  الضرائب  أجزاء  أو  الضرائب  من  قانونيا  املثبت  التخفيض   -

بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغه  يزيد  أال 

الزيادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

5.000 درهم  في حدود مبلغ  في حكمها  التي  على األجور والدخول 

)خمسة آالف درهـم(.

8 - السادة ادريس القي�سي وخليل سروري، املتصرفان من الدرجة 

جوهر،  وكريم  شارف  ابو  ويوسف  شكيكر  الرحمان  وعبد  األولى 

التقنيون من الدرجة الثانية وتوفيق جدي، التقني من الدرجة الثالثة 

للضرائب  الجهوية  باملديرية  والتنسيق  االستقبال  بمكاتب  املكلفون 

األولى  الدرجة  من  املتصرف  بنجلون،  سمير  والسيد  البيضاء  بالدار 

للضرائب  اإلقليمية  باملديرية  والتنسيق  االستقبال  بمكتب  املكلف 

باملحمدية والسيد شكيب خلوق، املتصرف من الدرجة األولى املكلف 

بسطات  للضرائب  اإلقليمية  باملديرية  والتنسيق  االستقبال  بمكتب 

والسيد تاشفين الروحاني، املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلف 

بمكتب االستقبال والتنسيق باملديرية اإلقليمية للضرائب بالجديدة 

وذلك فيما يخص :

نتيجة  اإلدارة  أصدرتها  ضريبة  لكل  الجزئي  أو  الكلي  املبلغ  إلغاء   -

إذا  أو فرضها بصورة خاطئة  أو بسبب فرضها مرتين  خطإ مادي 

إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل  كان مبلغها األصلي مضافة 

أو يقل عن 10.000 درهم )عشرة آالف درهـم(.

املـادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3047.21 

بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر 

السلطة.

وحرر بالرباط في 9 شوال 1443 )10 ماي 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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قـــرار) 3زير0)االقتصاد)قاملا 0ة)رقم)1321.22)صادر)في)9)ش3ال))300 

)33)ماي)))3)()بتف3يض)ا سلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1433

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

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

)3 ماي 2000 ( ؛ 

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

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم:

1 - السيد جمال الدين فائق، املتصرف من الدرجة األولى املكلف 

 باملديرية الجهوية للضرائب ألقاليم بني مالل وأزيالل والفقيه بن صالح

وخنيفرة وخريبكة وذلك فيما يخص:

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها 

اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 

كان مبلغها ؛ 

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛

مبالغ  استخالص  إمكانية  بعدم  يتعلق  اقتراح  كل  على  املوافقة   -

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

الجزاءات  الزيادات وغيرها من  و  الذعائر والغرامات  - اإلعفاء من 

كيفما كان مبلغها و كذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -

للضرائب ؛

كان  كيفما  املضافة  القيمة  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  اإلرجاع   -

مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

كان  كيفما  التأمين  عقود  على  للرسم  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغه.

املتصرفان  السماللي،  ربيع  ربيع االصماعي وموالي  السيدان   -  2

األولى  الجهوية  باملصلحة  التوالي  على  املكلفان  الثانية  الدرجة  من 

ألقاليم  الضريبي  للوعاء  الثانية  الجهوية  واملصلحة  الضريبي  للوعاء 

بني مالل وأزيالل والفقيه بن صالح والسيدة حسناء غانيمي، املهندسة 

الرئيسة من الدرجة األولى املكلفة بمصلحة الوعاء الضريبي لخريبكة 

وذلك فيما يخص :

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ 

كان  إذا  خاطئة  بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي 

الضريبة  بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مبلغها األصلي مضافة 

يعادل أو يقل عن 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( ؛

على  الضرائب  أجزاء  أو  الضرائب  من  قانونيا  املثبت  التخفيض   -

بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغه  يزيد  أال 

الضريبة على 500.000 درهـم )خمسمائة ألف درهم( أما الزيادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

500.000 درهم)خمسمائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

مبالغ  استخالص  إمكانية  بعدم  يتعلق  اقتراح  كل  على  املوافقة   -

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا 

شامال  درهـم(  ألف  خمسون   ( درهم   50.000 مبلغ  في  االقتراح 

ألصل الضريبة و الزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛
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واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم )مليون 

درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم 

)مائة ألف درهـم(.

ووفاء  الثانية   الدرجة  التقنية من   ، السيدتان سميرة رشيد   -  3

حسيني، املتصرفة من الدرجة الثانية والسادة محمد دحاني، التقني 

من الدرجة األولى وعبد العظيم العماري واملهدي شهير، املتصرفان من 

املتعددة  الضرائب  بتقسيمات  التوالي  على  املكلفون  الثانية  الدرجة 

بن  والفقيه  النمة  أوالد  السبت  وسوق  تادلة  بقصبة  االختصاصات 

صالح وأزيالل ووادي زم والسيدان ادريس رصام، املهندس الرئيس 

األشخاص  لجبايات  الضرائب  بتقسيمة  املكلف  املمتازة  الدرجة  من 

االعتباريين واملهنيين بخنيفرة وشريف اسماعيلي، التقني من الدرجة 

الثالثة املكلف بتقسيمة الضرائب لجبايات الخواص بخنيفرة وذلك 

فيما يخص :

نتيجة  اإلدارة  أصدرتها  ضريبة  لكل  الجزئي  أو  الكلي  املبلغ  إلغاء   -

إذا  أو فرضها بصورة خاطئة  أو بسبب فرضها مرتين  خطإ مادي 

إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل  كان مبلغها األصلي مضافة 

أو يقل عن 100.000 درهم ) مائة ألف درهـم( ؛

على  الضرائب  أجزاء  أو  الضرائب  من  قانونيا  املثبت  التخفيض   -

بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغه  يزيد  أال 

الزيادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهـم ( أو يقل عن ذلك ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم ( ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االستـرداد   -

االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها في حدود مبلغ 100.000 

درهم )مائة ألف درهـم ( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

درهم  100.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات   املالية 

)مائة ألف درهـم ( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم(.

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم 

)خمسون ألف درهـم(.

املكلف  الثانية  الدرجة  املتصرف من  البوعناني،  السيد فؤاد   -  4

االله  عبد  والسيد  مالل  ببني  الخواص  لجبايات  الضرائب  بتقسيمة 

الضرائب  بتقسيمة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  الفالحي، 

سعيد  والسيد  مالل  ببني  واملهنيين  االعتباريين  األشخاص  لجبايات 

الضرائب  بتقسيمة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  مداني، 

العاللي،  الشرقاوي  امل  والسيدة  بخريبكة  الخواص  لجبايات 

لجبايات  الضرائب  بتقسيمة  املكلفة  الثانية  الدرجة  من  املتصرفة 

األشخاص االعتباريين واملهنيين بخريبكة  وذلك فيما يخص :

نتيجة  اإلدارة  أصدرتها  ضريبة  لكل  الجزئي  أو  الكلي  املبلغ  إلغاء   -

إذا  أو فرضها بصورة خاطئة  أو بسبب فرضها مرتين  خطإ مادي 

إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل  كان مبلغها األصلي مضافة 

أو يقل عن 100.000 درهم ) مائة ألف درهـم( ؛

على  الضرائب  أجزاء  أو  الضرائب  من  قانونيا  املثبت  التخفيض   -

بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغه  يزيد  أال 

الزيادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
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مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهـم ( أو يقل عن ذلك ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

درهم   5000 مبلغ  حدود  في  حكمها  في  التي  والدخول  األجور   على 

)خمسة آالف درهـم(.

5 - السيدة زينب جرفاوي، التقنية من الدرجة الثانية املكلفة بمكتب 

االستقبال والتنسيق لخريبكة والسيدة عائشة العجوطي، التقنية من 

الدرجة الثالثة املكلفة بمكتب االستقبال والتنسيق لخنيفرة وذلك فيما 

يخص :

نتيجة  اإلدارة  أصدرتها  ضريبة  لكل  الجزئي  أو  الكلي  املبلغ  إلغاء   -

إذا  أو فرضها بصورة خاطئة  أو بسبب فرضها مرتين  خطإ مادي 

إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل  كان مبلغها األصلي مضافة 

أو يقل عن 10.000 درهم ) عشرة آالف درهـم( ؛

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3043.21 

بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر 

السلطة.

وحرر بالرباط في 9 شوال 1443 )10 ماي 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قـــرار) 3زير0)االقتصاد)قاملا 0ة)رقم)1322.22)صادر)في)9)ش3ال))300 

)33)ماي)))3)()بتف3يض)ا سلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1433

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

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 

) 3 ماي 2000 ( ؛ 

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

القرارات  اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد عبد هللا حمداش، املتصرف من الدرجة األولى املكلف 

باملديرية الجهوية للضرائب لعمالتي فاس ومكناس وأقاليم الحاجب 

فيما  وذلك  وتازة  وتاونات  وبوملان  وصفرو  يعقوب  وموالي  وإفران 

يخص :

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها 

اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 

كان مبلغها ؛ 

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛

مبالغ  استخالص  إمكانية  بعدم  يتعلق  اقتراح  كل  على  املوافقة   -

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

الجزاءات  الزيادات وغيرها من  و  الذعائر والغرامات  - اإلعفاء من 

كيفما كان مبلغها و كذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -

للضرائب ؛

كان  كيفما  املضافة  القيمة  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  اإلرجاع   -

مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلق بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛
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كان  كيفما  التأمين  عقود  على  للرسم  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغه.

2 - السيد محمد عبد اللطيف عراش، املتصرف من الدرجة األولى 

إفران  وإقليمي  مكناس  لعمالة  للضرائب  اإلقليمية  باملديرية  املكلف 

والحاجب وذلك فيما يخص :

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها 

اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 

كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛

مبالغ  استخالص  إمكانية  بعدم  يتعلق  اقتراح  كل  على  املوافقة   -

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

الجزاءات  من  وغيرها  والزيادات  والغرامات  الذعائر  من  اإلعفاء   -

كيفما كان مبلغها وكذا صوائر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -

للضرائب ؛

كان  كيفما  املضافة  القيمة  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  اإلرجاع   -

مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

كان  كيفما  التأمين  عقود  على  للرسم  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغه.

3 - السيدان عبد اللـه كباب وأحمد خربوش، املتصرفان من الدرجة 

الضريبي  للوعاء  األولى  الجهوية  باملصلحة  التوالي  املكلفان على  األولى 

وأقاليم فاس  لعمالة  الضريبي  للوعاء  الثانية  الجهوية   واملصلحة 

السعايلي،  سعيد  والسيد  وتاونات  وبوملان  وصفرو  يعقوب  موالي 

املتصرف من الدرجة األولى املكلف بمصلحة الوعاء الضريبي إلقليم

تازة والسيدان املصطفى عمار، املتصرف من الدرجة األولى ورشيد 

التوالي  على  املكلفان  األولى  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  منصورين، 

باملصلحة اإلقليمية األولى للوعاء الضريبي واملصلحة اإلقليمية الثانية 

للوعاء الضريبي لعمالة مكناس وإقليمي إفران والحاجب وذلك فيما 

يخص :

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ 

كان  إذا  خاطئة  بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي 

الضريبة  بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مبلغها األصلي مضافة 

يعادل أو يقل عن 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( ؛

على  الضرائب  أجزاء  أو  الضرائب  من  قانونيا  املثبت  التخفيض   -

بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغه  يزيد  أال 

الضريبة على 500.000 درهـم )خمسمائة ألف درهم( أما الزيادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

مبالغ  استخالص  إمكانية  بعدم  يتعلق  اقتراح  كل  على  املوافقة   -

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا 

االقتراح في مبلغ 50.000 درهم )خمسون ألف درهـم( شامال ألصل 

الضريبة والزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم )مليون 

درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم(؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم 

)مائة ألف درهـم(.
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مقبوب،  ومحمد  أقرطيط  ورشيد  قداري  محمد  السادة   -  4

ستوران،  ومحمد  املشتير  ويوسف  األولى  الدرجة  من  املتصرفون 

بالتقسيمات  التوالي  على  املكلفون  الثانية  الدرجة  من  املتصرفان 

والحاجب  وآزرو  وصفرو  تاونات  من  بكل  االختصاصات  املتعددة 

وعين تاوجطات وذلك فيما يخص :

نتيجة  اإلدارة  أصدرتها  ضريبة  لكل  الجزئي  أو  الكلي  املبلغ  إلغاء   -

خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 

الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

على  الضرائب  أجزاء  أو  الضرائب  من  قانونيا  املثبت  التخفيض   -

بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغه  يزيد  أال 

الزيادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

درهم   100.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات   املالية 

)مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم(؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم 

)خمسون ألف درهـم(.

5 - السادة محمد البيناني وحميد بنزايدة وعبد اللـه فاطمي ومحمد 

اليوسفي وطريق البنان، املتصرفون من الدرجة األولى والسيدة نزهة 

علوي مدغري والسيد طارق جناحي، املهندسان الرئيسان من الدرجة 

األولى والسيد مراد أبو عبد اللـه، املتصرف من الدرجة الثانية املكلفون 

والسيد بفاس  للضرائب  الجهوية  باملديرية  الضرائب  بتقسيمات 

محمد الفالح، املتصرف من الدرجة األولى املكلف بتقسيمة جبايات 

بوشحطة،  محمد  والسيد  بتازة  واملهنيين  االعتباريين  األشخاص 

املتصرف من الدرجة األولى املكلف بتقسيمة جبايات الخواص بتازة 

والسادة محمد ازكاغ واحمد بوزفور وحميد بوهالل، املتصرفون من 

الدرجة األولى والسادة يونس بوبرية وبوجمعة رحالي وعالل عامري، 

من  التقني  زنيدي،  يوسف  والسيد  الثانية  الدرجة  من  املتصرفون 

اإلقليمية  باملديرية  الضرائب  بتقسيمات  املكلفون  األولى  الدرجة 

للضرائب بمكناس وذلك فيما يخص :

نتيجة  اإلدارة  أصدرتها  ضريبة  لكل  الجزئي  أو  الكلي  املبلغ  إلغاء   -

خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 

الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

على  الضرائب  أجزاء  أو  الضرائب  من  قانونيا  املثبت  التخفيض   -

بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغه  يزيد  أال 

الزيادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

5.000 درهم  في حدود مبلغ  في حكمها  التي  على األجور والدخول 

)خمسة آالف درهـم(.

- السيدة فوزية ابوكنانة، املتصرفة من الدرجة األولى املكلفة   6

بفاس  للضرائب  الجهوية  باملديرية  والتنسيق  االستقبال  بمكتب 

بمكتب  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  أحدجي،  مولود  والسيد 

وذلك  بمكناس  للضرائب  اإلقليمية  باملديرية  والتنسيق  االستقبال 

فيما يخص :

نتيجة  اإلدارة  أصدرتها  ضريبة  لكل  الجزئي  أو  الكلي  املبلغ  إلغاء   -

خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 

تأسيس الضريبة  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 10.000 درهم )عشرة آالف درهـم(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القـــرار رقم 3045.21 

بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر 

السلطة.

وحرر بالرباط في 9 شوال 1443 )10 ماي 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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قـــرار) 3زير0)االقتصاد)قاملا 0ة)رقم)1346.22)صادر)في))3)من)ش3ال))300 ))3)ماي)))3)()بتغ0ير)ا ورار

رقم)3187.21)ا صادر)في)5))من)رب0ع)األقل))300))فاتح) 3فمبر)3)3)()بتف3يض)ا سلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

بعد االطالع على القرار رقم 3187.21 الصادر في 25 من ربيع األول 1443 )فاتح نوفمبر 2021( بتفويض السلطة 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 :

املـادة األولـى

1443 األول  ربيع  من   25 بتاريخ   3187.21 رقم  أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تغير 

)فاتح نوفمبر 2021( :

 »املادة األولى. - تفوض إلى األشخاص ...............................................................................................................................................

»................................................................................................................................................... مدونة تحصيل الديون العمومية :

)الباقي ال تغيير فيه.(

املـادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من شوال 1443 )13 ماي 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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قـــرار) 3زير0)االقتصاد)قاملا 0ة)رقم)1347.22)صادر)في))3)من)ش3ال))300 ))3)ماي)))3)()بتغ0ير))قتتم0م)ا ورار

رقم)397.22)ا صادر)في)فاتح)رجب))300 )))فبراور)))3)()بتف3يض)ا سلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

بعد االطالع على القرار رقم 397.22 الصادر في فاتح رجب 1443 )3 فبراير 2022( بتفويض السلطة كما وقع تغييره 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 :

املـادة األولـى

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

 »املادة األولى. - تفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة ...................................................................................

»................................................................................................................................................... بجميع اإلجراءات املرتبطة بذلك :

املـادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من شوال 1443 )13 ماي 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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قـــرار) 3زير0)االقتصاد)قاملا 0ة)رقم)1348.22)صادر)في))3)من)ش3ال))300 ))3)ماي)))3)()بتتم0م)ا ورار

رقم)2945.21)ا صادر)في)30)من)رب0ع)األقل))300 )3))أكت3بر)))3)()بتف3يض)اإلمضاء

وزيرة االقتصاد واملالية،

بعد االطالع على القرار رقم 2945.21 الصادر في 14 من ربيع 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 :

املـادة األولـى

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم 2945.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

 »املادة األولى. - يفوض إلى املديرين الجهويين ....................................................................................................................................

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

املـادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من شوال 1443 )13 ماي 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.



عدد 7104 -)30 ذو القعدة 1443 )30 يونيو 2022(الجريدة الرسمية   03(6

من) (3( في) صادر) (1349.22 رقم) قاملا 0ة) االقتصاد) قرار) 3زير0)
 2951.21 رقم) ا ورار) بتتم0م) ()(3(( ماي) (3(( ش3ال))300 
ا صادر)في)30)من)رب0ع)األقل))300 )3))أكت3بر)3)3)()بتف3يض)

اإلمضاء.

وزيرة االقتصاد واملالية،

ربيع من   14 في  الصادر   2951.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 
األول 1443 )21 أكتوبر 2021( 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 :

املـادة األولـى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
رقم 2951.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»املادة األولى. - يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم .................. 
»ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :

» - السيد الحسن حلو، مدير التبسيط واملعلوميات ؛

» - ................................................................................ ؛

» - السيد شفيق الصلوح، مدير الدراسات والتعاون الدولي ؛

» - السيد عبد الهادي السعيد، رئيس قسم التعاون الدولي ؛

» - السيدة أمل ازديك، رئيسة قسم النظام املعلوماتي ؛

» - ................................................................................ ؛

» - ................................................................................ ؛

» - السيد ادريس التاقي، رئيس قسم التدقيق والتفتيش.«

املـادة الثانيـة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من شوال 1443 )13 ماي 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قـــرار) 3زير0)االقتصاد)قاملا 0ة)رقم)1350.22)صادر)في))3)من)ش3ال))300 ))3)ماي)))3)()بتتم0م)ا ورار)رقم)2953.21 

ا صادر)في)30)من)رب0ع)األقل))300 )3))أكت3بر)3)3)()بتف3يض)اإلمضاء

وزيـرة االقتصـاد واملالية،

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

تغييره وتتميمه ؛

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

واملالية،

قررت مـا يلي :

املادة األولى

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

 »املادة األولى. - يفوض إلى األشخاص ..............................................................................................................................................

»...................................................................................... للقيام بمأموريات داخل اململكة :
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)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانيـة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من شوال 1443 )13 ماي 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

النوابالمفوض إليهم

قـــرار) 3زير0)االقتصاد)قاملا 0ة)رقم)1351.22)صادر)في))3)من)ش3ال))300 ))3)ماي)))3)()بتتم0م)ا ورار)رقم)2955.21 

ا صادر)في)30)من)رب0ع)األقل))300 )3))أكت3بر)3)3)()بتف3يض)اإلمضاء

وزيـرة االقتصـاد واملالية،

بعد االطالع على القرار رقم 2955.21 الصادر في 14 من ربيع 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 مـا يلي :

املادة األولى

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم 2955.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

 »املادة األولى. - يفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة ...................................................................................

»...................................................................................... بما في ذلك اإلمضاء على مذكرات النقض :



عدد 7104 - 30 ذو القعدة 1443 )30 يونيو 2022(الجريدة الرسمية   03(8

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانيـة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من شوال 1443 )13 ماي 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قـــرار) 3زير0)االقتصاد)قاملا 0ة)رقم)1352.22)صادر)في))3)من)ش3ال))300 ))3)ماي)))3)()بتغ0ير)قتتم0م)ا ورار

رقم)396.22)ا صادر)في)فاتح)رجب))300 )))فبراور)))3)()بتف3يض)اإلمضاء

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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 :

املـادة األولـى

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

 »املادة األولى. - 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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املـادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من شوال 1443 )13 ماي 2022(.
اإلمضاء : نادية فتاح.

قرار) 3زير)ا شباب)قا ثوافة)قا ت3اصل)رقم)1343.22)صادر)في)37)من)ش3ال))300 )38)ماي)))3)()بتغ0ير)قتتم0م)ا ورار)

رقم)3708.21)ا صادر)في)7))من)رب0ع)اآلخر))300 )))ديسمبر)3)3)()بتف3يض)اإلمضاء)قاملصادقة)على)ا صفوات

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بعد االطالع على القرار رقم 3708.21 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1443 )3 ديسمبر 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

على الصفقات ؛

2021( املتعلق باختصاصات وزير الشباب  1443 )21 أكتوبر  14 من ربيع األول  2.21.841 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

والثقافة والتواصل،



عدد 7104 - 30 ذو القعدة 1443 )30 يونيو 2022(الجريدة الرسمية   0303

قرر ما يلي :

املادة األولى

 1443 اآلخر  ربيع  من   27 بتاريخ   3708.21 رقم  أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 

)3 ديسمبر 2021( :

 »املادة األولى. - يفوض إلى األشخاص ..............................................................................................................................................

: .............................................................................................................................................................................................................«

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

»..............................................................................في إطار امليزانية العامة.
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)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من شوال 1443 )18 ماي 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.



عدد 7104 - 30 ذو القعدة 1443 )30 يونيو 2022(الجريدة الرسمية   030(

قرار) 3زير)ا شباب)قا ثوافة)قا ت3اصل)رقم)1344.22)صادر)في)37)من)ش3ال))300 )38)ماي)))3)()بتغ0ير)قتتم0م)ا ورار)
رقم)273.22)ا صادر)في))))من)جمادى)اآلخر0))300 )5))وناور)))3)()بتف3يض)اإلمضاء

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بعد االطالع على القرار رقم 273.22 الصادر في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء ؛

2021( املتعلق باختصاصات وزير الشباب  1443 )21 أكتوبر  14 من ربيع األول  2.21.841 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 
والثقافة والتواصل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 1443 اآلخرة  جمادى  من   22 بتاريخ   273.22 رقم  أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 
)25 يناير 2022( :

األشخاص ........................................................................................................................................... إلى  يفوض   - األولى.   »املادة 
: ..............................................................................................................................................................................................................«

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

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

»• طلب إجراء الفحص الطبي املضاد.

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من شوال 1443 )18 ماي 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.
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قرار) 3زير)ا شباب)قا ثوافة)قا ت3اصل)رقم)1345.22)صادر)في)37)من)ش3ال))300 )38)ماي)))3)()بتغ0ير)قتتم0م)ا ورار)

رقم)275.22)ا صادر)في))))من)جمادى)اآلخر0))300 )5))وناور)))3)()بتف3يض)اإلمضاء

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بعد االطالع على القرار رقم 275.22 الصادر في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء ؛

2021( املتعلق باختصاصات وزير الشباب  1443 )21 أكتوبر  14 من ربيع األول  2.21.841 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

والثقافة والتواصل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم 275.22 بتاريخ 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022( :

»املادة األولى. - يفوض إلى األشخاص ........................................................................................ املغاربة واألجانب :

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من شوال 1443 )18 ماي 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.



عدد 7104 - 30 ذو القعدة 1443 )30 يونيو 2022(الجريدة الرسمية   0300

قرار)رقم)187.22)م.إ)صادر)في)3))من)عي)ا وذ 0))300 )3))و3 30)))3))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

في  العامة  بأمانتها  الـمسجلة  الثالث  الـعـرائض  عـلى  اطالعـها  بعـد 

8 أكتوبر 2021، األقلى، قدمها السيد هرامي العربي بن املعطي  طالبا 

في  أجري  الذي  االقتراع  في  غيات  محمد  السيد  انتخاب  الغاء  فيها 

8 سبتمبر 2021 بالدائرة االنتخابية املحلية »سطات« )إقليم سطات(، 

بابور بصفته - مترشحا فائزا - طالبا  قا ثا 0ة، قدمها السيد الصغير 

فيها إلغاء انتخاب السيد املصطفى القاسمي، برسم االقتراع املذكور، 

- مترشحا  القاسمي بصفته  قا ثا ثة، قدمها كل من السيد املصطفى 

السيد  انتخاب  إلغاء  فيها  طالبين  بيدان،  بوشعيب  والسيد  فائزا - 

الصغير بابور برسم االقتراع السالف ذكره ؛

محمد  السيد  بعثها  التي  ا رابذة  العريضة  على  اطالعها  وبعد   

على  ووردت  املضمون  البريد  طريق  عن  مترشحا -  - بصفته  فاضلي 

األمانة العامة لهذه املحكمة في 13 أكتوبر 2021، طالبا فيها إلغاء نتيجة 

االقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد غيات واملصطفى 

القاسمي والصغير بابور وربيع هرامي وسعيد انميلي ومحمد هيشامي 

أعضاء بمجلس النواب ؛

وبـعد اطالعها على املذكرتين الجوابيتين املسجلتين باألمانة العامة 

املذكورة في 8 و 15 نوفمبر 2021 ؛

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

امللفات األربعة ؛

وبناء على الدستور، الصــادر بتنفيذه الظهيـر الشريـف رقم 1.11.91 

بتاريــخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب، الصادر 

 1432 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)14 أكتوبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبنـاء علـى املرســـوم رقـــم 2.16.669 الصــادر فــي 6 ذي القـعـدة 1437 

بتعليق  الخاصة  األماكن  بتحديد  املتعلق   )2016 أغسطس   10(

أعضاء  النتخاب  العامة  االنتخابات  بمناسبة  االنتخابية  اإلعالنات 

مجلس النواب ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

بنفس  لتعلقها  واحد  بقرار  فيها  للبت  األربعة،  امللفات  وبعد ضم 

الدائرة االنتخابية ؛

في)ا شكل):

محم ) ا س0 ) قبل) من) املرسلة) ا طذن) بذريضة) وتذلق) ف0ما)

فاضلي):))

 حيث إن أحكام الفقرة األولى من املادة 34 من القانون التنظيمي 

املتعلق باملحكمة الدستورية، تنص على أنه : »يحال النزاع إلى املحكمة 

والي  لدى  أو  العامة  أمانتها  لدى  تودع  مكتوبة  بعريضة  الدستورية 

الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم الذي جرت فيه العمليات االنتخابية 

أو لدى رئيس كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية التي يجري االنتخاب 

بدائرتها،...« ؛ 

النزاعات  إحالة  أن  الفقرة،  هذه  أحكام  من  يستفاد  إنه،  وحيث 

املتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ال تتم، من)جهة، إال بإيداع 

الطاعن  قبل  من  أخرى،  جهة) من) يتم،  ذلك  وأن  مكتوبة،  عرائض 

األمانة  لدى  أوالها  غير،  ال  ثالث  صور  بإحدى  عنه  ينوب  أو من 

العامة للمحكمة الدستورية، وثانيها لدى والي الجهة أو عامل العمالة 

رئيس  لدى  وثالثها  االنتخابية،  العمليات  فيه  جرت  الذي  أو اإلقليم 

كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية التي يجري االنتخاب بدائرتها ؛

وحيث إن املشرع، باختياره التنصيص على صيغة اإليداع، فيما 

يخص عرائض الطعن في املنازعات االنتخابية يكون بذلك قد استبعد 

من  لذلك،  تبعا  وجعل،  البريد،  بواسطة  لعريضته  الطاعن  توجيه 

التقيد بإحدى صور اإليداع الثالث املنصوص عليها صراحة وحصرا 

34 املذكورة، شكلية جوهرية في التقا�سي  في الفقرة األولى من املادة 

والصيانة  الحفظ  ذلك  في  املشرع  غاية  الدستورية،  املحكمة  أمام 

وانتظام التداعي في املنازعات االنتخابية وفق اإلجراءات التي رسمها ؛ 

املحكمة)ا  ست3رية
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للمحكمة  العامة  األمانة  الى  عريضته  وجه  الطاعن  إن  وحيث 

الطرق  وفق  بإيداعها  يقم  ولم  املضمون،  البريد  عبر  الدستورية، 

خلت  عريضته  فإن  ذلك  عن  فضال  القانون،  في  عليها  املنصوص 

للمنتخب  والعائلي  الشخ�سي  االسم  بيان  ومن  عنوانه،  بيان  من 

أو املنتخبين املنازع في انتخابهم، ومن بيان صفاتهم، األمر الذي يتعين 

معه التصريح بعدم قبولها   لألسباب املذكورة ؛

هرامي) ا س0 ) قبل) من) املو مة) ا طذن) بذريضة) وتذلق) ف0ما)

ا ذربي)بن)املذطي):

حيث إن املادة 88 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب، 

القرارات  في  الطعن  أنه : »يمكن  والثانية على  األولى  في فقرتيها  تنص 

اإلحصاء  ولجان  املركزية  واملكاتب  التصويت  مكاتب  تتخذها  التي 

اإلحصاء  ولجان  املقاطعات  عماالت  أو  األقاليم  أو  للعماالت  التابعة 

املحكمة  أمام  باألمر  املعنيين  واملترشحين  الناخبين  لدن  من  الجهوية 

الحق الجهات  ولوالة  للعمال  كذلك  »يخول  أنه :  وعلى   الدستورية.« 

في تقديم الطعن، كل فيما يخصه.« ؛

وحيث إن الطاعن قدم نفسه في عريضة الطعن بصفته مسؤوال 

إقليميا لحزب سيا�سي ؛

وحيث إن املسؤولية الحزبية بمختلف مستوياتها ال تندرج ضمن 

الصفات التي يخول القانون للقائمين بها حق الطعن في انتخاب أعضاء 

يتعين  الذي  األمر  املذكورة،   88 املادة  ألحكام  وفقا  النواب  مجلس 

معه، التصريح بعدم قبول هذه العريضة ؛

ف0ما)وتذلق)بذريضة)ا طذن)املو مة)من)قبل)ا س0 ون)املصطفى)

ا واسمي)قب3شذ0ب)ب0 ان):

حيث إن الفقرة األولى من املادة 35 من القانون التنظيمي املتعلق 

االسم  تتضمن  »العرائض  أنه :  على  تنص  الدستورية  باملحكمة 

الشخ�سي واالسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه واالسم الشخ�سي 

وكذا  انتخابهم  في  املنازع  املنتخبين  أو  للمنتخب  العائلي  واالسم 

صفاتهم، و بيان الوقائع و الوسائل املحتج بها إللغاء االنتخاب.« ؛

الكامل،  بيان عنوانهما  الطاعنين خلت من  إن عريضة      وحيث 

طعنه  قدم  الثاني  الطاعن  أن  العريضة  متن  من  يستفاد  كان  ولئن 

بصفته مترشحا، فإنه يبين من الرجوع إلى الئحة املترشحين في الدائرة 

االنتخابية املحلية املعنية، املستحضرة من لدن املحكمة الدستورية، 

يدل  لم  وأنه  فيها،  املسجلة  الترشيح  لوائح  ضمن  يرد  لم  اسمه  أن 

هذه،  والحالة  معه،  يكون  مما  الدائرة،  هذه  في  ناخب  أنه  بما يثبت 

ويتعين،  الطعن،  موضوع  االقتراع  نتيجة  في  للمنازعة  صفة  غير ذي 

تبعا لذلك، التصريح بعدم قبول العريضة ؛

في)امل3ض3ع):

ا صغير) ا س0 ) قبل) من) املو مة) ا طذن) بذريضة) وتذلق) ف0ما)

باب3ر):

في)شأن)املأخذون)املتذلوين)بالحملة)اال تخاب0ة):

حيث إن هذين املأخذين يتلخصان في دعوى أن املطعون في انتخابه 

الثاني :

بموقع  له  حساب  على  انتخابي  منشور  بوضع  جهة،  من) قام،   -

للتواصل االجتماعي يتضمن صورته لوحده، وإلى جانبها رمز الحزب 

إيهام الناخبين بأن نمط  إليه وعبارات دعائية، بغية  الذي ينتمي 

االقتراع فردي و ليس الئحيا مما يشكل مناورة تدليسية، ومخالفة 

للمادة 23 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب ؛ 

انتخابيين بسور مدرسة بإحدى  جهة)أخرى، ملصقين  - وضع من 

 39 الجماعات التابعة إلقليم سطات،  في خرق ملقتضيات املادة 

من مدونة االنتخابات ؛   

 كن،

بأربعة  ادعائه،  لتعزيز  الطاعن  أدلى  لئن  جهة،  من) إنه،  حيث 

محاضر معاينات اختيارية، منجزة من طرف مفوض قضائي في فاتح 

لحساب  صفحات  من  مستخرجة  بصور  مرفقة   ،2021 سبتمبر  و2 

االجتماعي،  التواصل  مواقع  بأحد  انتخابه،  في  املطعون  اسم  يحمل 

تم فيها معاينة منشور انتخابي للمطعون في انتخابه املذكور، يتضمن 

صورته لوحده وبجانبها رمز الحزب الذي ينتمي اليه وعبارات دعائية، 

جهته  من  وأدلى  الجوابية،  مذكرته  في  االدعاء  أنكر  األخير،  هذا  فإن 

الئحة  في  املترشحين  جميع  وبيانات  صور  يتضمن  انتخابي  بإعالن 

امللصق  طباعة  تولت  التي  »املكتبة«  عن  صادرة  وبشهادة  ترشيحه، 

جميع  وبيانات  صور  امللصق  هذا  تضمين  تفيد  به  الخاص  االنتخابي 

املترشحين عن الئحة الترشيح املذكورة وعددهم ستة ؛

مدونة  من   39 املادة  أن  عن  فضال  أخرى،  جهة) من) إنه،  وحيث 

االنتخابات املستدل بها، ال تتضمن مقتضيات يمكن إعمالها، في نازلة 

معاينة  محضر  من  ادعائه،  إلثبات  الطاعن،  به  أدلى  ما  فإن  الحال، 

مرفق  سبتمبر2021،   3 في  قضائي  مفوض  قبل  من  منجز  اختيارية، 

نفاه  انتخابيين،  مللصقين  صورتان  منها  فوتوغرافية  صور  بأربع 

املطعون في انتخابه في مذكرته الجوابية، كما أنه ال ينهض وحده حجة 

لها  املخصصة  والفضاءات  األماكن  خارج  امللصقات  تعليق هذه  على 

بمقت�سى املرسوم رقم 2.16.669 املومإ إليه أعاله ؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون املأخذان املتعلقان بالحملة االنتخابية 

غير قائمين على أساس صحيح ؛
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 هذه)األسباب):

طرف  من  املقدمة  الطعن  عرائض  قبول  بعدم  تصرح   - أقال 

السادة محمد فاضلي وهرامي العربي بن املعطي واملصطفى القاسمي 

وبوشعيب بيدان ؛

إلغاء  إلى  الرامي  بابور  الصغير  السيد  برفض طلب  تق�سي   - ثا 0ا 

إثر  على  النواب  بمجلس  عضوا  القاسمي  املصطفى  السيد  انتخاب 

االقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة االنتخابية املحلية 

من  كل  انتخاب  إثره  على  أعلن  والذي  سطات(،  )إقليم  »سطات« 

السادة محمد غيات واملصطفى القاسمي والصغير بابور وربيع هرامي 

وسعيد انميلي ومحمد هيشامي أعضاء بمجلس النواب ؛

ثا ثا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس 

النواب وإلى الجهة اإلدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة االنتخابية 

املذكورة، وإلى األطراف املعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

الثالثاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

21 من ذي القعدة 1443 )21 يونيو 2022(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

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

محمد األنصاري.      ندير املومني.      لطيفة الخال.      الحسين اعبو�سي.

محمد علمي.      خالد برجاوي.
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مجلس)املنافسة

 300( ش3ال) من) (33 في) صادر) ((3(( /ق/) (0( ع د) املنافسة) ملجلس) قرار)

))3))ماي)))3)()املتذلق)بت3لي)شركة)»Meca Dev SAS«)ا وابضة)

اقبة)الحصرية)املباشر0) شركة) ملجم3عة)»)Mecachrome)«)املر

80,36))%)من)أسهم)رأسما ها) »WeAre SAS«)عبر)اقتناء)نسبة)

قحو3ق)ا تص3يت)املرتبطة)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( ؛

الصادر املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون   وعلى 

1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛

1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

14 من  املادة  2022(، طبقا ملقتضيات  1443 )12 ماي  11 من شوال 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

املنصوص  القانوني  النصاب  توفر  الجلسة من  رئيس  تأكد  وبعد 

عليه في املادة 31 من النظام الداخلي للمجلس ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  طلب  على  وبناء 

بتاريخ  45/ع.ت.إ/2022،  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 

شركة  بتولي  واملتعلق   ،)2022 أبريل  )فاتح   1443 شعبان  من   28

املراقبة   »Mecachrome« ملجموعة  القابضة   »Meca Dev SAS«

الحصرية املباشرة لشركة »WeAre SAS« عبر اقتناء نسبة %84,16 

من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به ؛ 

البوعيا�سي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 

 ،)2022 أبريل   05(  1443 رمضان   3 بتاريخ   046/2022 عدد  تحت 

 
ً
طبقا املوضوع  في  مقررا  إضصالح  أنيس  السيد  بتعيين  والقا�سي 

األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام 

واملنافسة ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي بإحدى 
 الجرائد الوطنية وباملوقع اإللكتروني للمجلس بتاريخ 6 رمضان  1443

)08 أبريل 2022(، والذي يمنح أجل )10( أيام لألغيار املعنيين قصد 
إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛

وحيث إن الفاعلين واملتدخلين في سوق صناعة أجزاء الطائرات 
أية مالحظة حول  يبدوا  لم  الطائرات  أجزاء  ومعالجة وطالء أسطح 

عملية التركيز الحالية ؛

امللف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
بتاريخ 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022( ؛

 1443 رمضان  من   27 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 
)29 أبريل 2022( ؛

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 

11 من شوال 1443 )12 ماي 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 ؛

عقد  موضــوع  كان  الحالية  التركيز  عملية  مشروع  إن  وحيث 
اقتناء مبرم بين األطــراف املعنية بتاريخ 17 ديسمبر 2021 مما يجعلها 

خاضعة للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عمليات  مراقبة  إن  وحيث 
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 
104.12 املشار  القانون رقم  11 و12 من  املادتين  في  املنصوص عليها 

إليه أعاله ؛

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 ؛



عدد 7104 -)30 ذو القعدة 1443 )30 يونيو 2022(الجريدة الرسمية   0308

 »Meca بتولي شركة تـتـعـلـق  الـتـبـلـيـغ  مـوضـوع  العـمـلـيـة  إن  وحيث 

الحصرية  املراقبة   »  Mecachrome  « القابضة ملجموعة   Dev SAS«

املباشرة لشركة »WeAre SAS« عبر اقتناء نسبة 84,16 % من أسهم 

تركيزا  وبالتالي فهي تشكل  به،  املرتبطة  التصويت  رأسمالها وحقوق 

حسب مدلول املادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 

القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 

املعامالت  رقم  سقف  تجاوز  وهو  الذكر  السالف   104.12 رقم 

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

املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز  هي:

شركة  وهي   »Meca Dev SAS« مباشرة  بصفة  املوتن0ة  ا شركة)  -

الشركة  وتعتبر  الفرن�سي  للقانون  خاضعة  مبسطة  مساهمة 

القابضة ملجموعة »Mecachrome« التي تنشط في مجال تصميم 

وهندسة وتصنيع وتجميع األجزاء والتركيبات الفرعية املخصصة 

ملجالي الطيران والسيارات ؛

- قا شركة)املسته فة »WeAre SAS« وهي شركة مساهمة مبسطة 

وتسويق األجزاء  تصنيع  في  تنشط  الفرن�سي،  للقانون  خاضعة 

على  تنشط  كما  واملتوسطة  الصغيرة  األبعاد  ذات  امليكانيكية 

مستوى التركيبات الفرعية املعقدة الصغيرة.

وحيث إنه، حسب ملف التبليغ والتصريحات املدلى بها خالل جلسة 

مـوضـوع  االقتصادي  الـتـركـيـز  عـمـلـيـة  فإن  املبلغ،  للطرف  االستماع 

الـتـبـلـيـغ، تندرج في إطار تمكين الشركة املقتنية من تحسين مردوديتها 

على   19 كوفيد  جائحة  عن  الناتجة  االقتصادية  التداعيات  وتجاوز 

العملية  ستمكن  كما  منتوجاتها،  دائرة  توسيع  وكذلك  املعني  القطاع 

من تعزيز مكانتها في السوق الدولية ؛

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

التحقيق التابعة ملجلس املنافسة، واستنادا إلى الوثائق واملعطيات التي 

وفرتها األطراف املبلغة، فقد تم تحديد األسواق املعنية بشقيها: سوق 

املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام 

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

السوق  يعرف  حيث  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  باملرسوم 

املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع 

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

مباشرة ؛

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

األسواق املعنية بهذه العملية هي على التوالي :

- سوق صناعة األجزاء لهياكل الطائرات ؛

- وسوق صناعة األجزاء ملحركات الطائرات ؛

- وسوق معالجة وطالء أسطح أجزاء الطائرات.

السوق،  داخل  الطلب  وخصائص  طبيعة  إلى  بالنظر  إنه  وحيث 

على  عالمي،  بعد  ذات  هي  املعنية بالعملية  الجغرافية  فإن السوق 

تعتمد  الطيران  قطاع  في  والناشطة  املصنعة  الشركات  أن  اعتبار 

سياسة تموينية على نطاق عالمي ؛

عن  أسفر  للعملية  والتناف�سي  االقتصادي  التحليل  إن  وحيث 

تتأثر  ولن  داخلها  للفاعلين  تعددا  تعرف  املرجعية  السوق  كون 

على  العملية  أطراف  أنشطة  تقاطع  أن  ذلك  الحالية،  التركيز  بعملية 

املنافسة  على  ملموسا  تأثيرا  له  يكون  لن  املعنية  مستوى األسواق 

داخلها، نظرا ألن الحصة التراكمية ألطراف العملية هي على التوالي :

 - سوق صناعة األجزاء لهياكل الطائرات، تتراوح بين  ]1-5[ %؛

- سوق صناعة األجزاء ملحركات الطائرات تتراوح بين ]1-5[ %؛

- سوق معالجة وطالء أسطح أجزاء الطائرات تتراوح بين ]5-1[ %.

التي  واملعطيات  للوثائق  واستنادا  سبق  مما  انطالقا  إنه  وحيث 

التركيز االقتصادي الحالية  وفرتها األطراف املبلغة، يتبين أن عملية 

للمنافسة  مقيد  تكتلي  أو  أفقي  أو  عمودي  تأثير  أي  لها  يكون  لن 

في السوق الوطنية أو في جزء مهم منها،

يقرر ما يلي :

املادة األولى

ملجلس  العامة  األمانة  لدى  املسجل  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

 1443 شعبان  من   28 بتاريخ  45/ع.ت.إ/2022،  عدد  تحت  املنافسة 

)فاتح أبريل 2022(، يستوفي كافة الشروط القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص   

 »Mecachrome« القابضة ملجموعة »Meca Dev SAS« بتولي شركة

نسبة  اقتناء  »WeAre SAS«عبر  لشركة  املباشرة  الحصرية  املراقبة 

84,16 % من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به.
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تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة ملجلس املنافسة، 

 خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 11 من شوال 1443 ) 12 ماي 2022(،

بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا 

املنافسة، وذلك بحضور السيد أحمد رحو رئيس الجلسة، والسيدة 

جيهان بنيوسف، والسادة : عبد الغني اسنينة، وعبد اللطيف املقدم، 

وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                           عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                           حسن أبو عبد املجيد.

من (33 في) صادر) ((3(( 00/ق/) ع د) املنافسة) ملجلس)  قرار)

ش3ال))300 ))3)ماي)))3)()املتذلق)بإح اث)منشأ0)مشتركة)

قشركة) (»OCP SA« شركة) من) كل) بين) مناصفة) ممل3كة)

.»Hubei(Forbon(Technology(Co.Ltd«

مجلس املنافسة،

واملنافسة  األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  على  بناء 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435

)30 يونيو 2014( ؛

الصادر املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون   وعلى 

1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛

1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

14 من  املادة  2022(، طبقا ملقتضيات  1443 )12 ماي  11 من شوال 

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  على  وبناء 

بتاريخ  ع.ت.إ/2022،   /016 عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

25 من جمادى اآلخرة 1443 )28 يناير 2022(، املتعلق بإحداث منشأة 

وشركة   »OCP SA« شركة  من  كل  بين  مناصفة  مملوكة  مشتركة 

»Hubei Forbon Technology Co.Ltd« ؛

وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة السيد خــالد البوعـيا�سي 

رقم 2022/017 بتاريخ فاتح رجب 1443 )3 فبراير 2022( والقا�سي 

ألحكام ِطبقا  املوضوع،  في  مقــررة  بنيس  جيهان  السيدة   بتعيين 

املــادة 27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

وبعَد نشر بالغ مجلس املنافسة حــول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحــدى 

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

املعنيين قصــد إبداء مالحظاتهم حــول مشروع عملية التركيز أعاله ؛

سوق  وهي  املعنية  األسواق  في  واملتدخلين  الفاعلين  إن   
ُ

وحيث

األسمدة الكيميائية وسوق الخدمات االستشارية املوجهة للفالحين، 

لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز الحالية ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعَد 

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

بتاريخ  كامال  اعتبر  الحالية  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  إن  وحيث 

29 أبريل 2022 ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقررة  العام  املقرر  تقديم  وبعَد 

وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  االقتصادي  التركيز  عملية 

املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  خالل  عنه،  املنبثقة 

بتاريخ 11 من شوال 1443 )12 ماي 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 ؛

تم  عقد  موضــوع  كان  الحالية  التركيز  عملية  مشروع  إن   
ُ

وحيث

ا يجعلها  إبرامه من ِقبل األطــراف املعنية بتاريــخ 17 دجنبر 2020، ممَّ

خاضعة للتبليغ ِطبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عمليات  مراقبة  إن   
ُ

وحيث

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

104.12 املشار  القانون رقم  11 و12 من  املادتين  في  املنصوص عليها 

إليه أعاله ؛
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التي تنجز من خاللها عمليات  11 تحدد الحاالت  املادة   إن 
ُ

وحيث

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 

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

القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛

أن  على  ينص  املعنية  األطــراف  ِقبل  من  املبرم  العقـد  إن   
ُ

وحيث

للمراقبة  ستخضع  العملية  هذه  بموجب  إحداثها  سيتم  التي  املنشأة 

 »Hubei Forbon Technology و »OCP SA« املشتركة من ِقبل شركتي

»Co.Ltd ؛

 إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة 11 من 
ُ

وحيث

األخيرة  هذه  تقوم  عندما  أعاله،  إليه  املشار   104.12 رقم  القانون 

بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل، مما يستوجب توفر 

للمراقبة  خاضعة  املشتركة  املنشأة  تكون  أن  أوال،  شروط :  ثالثة 

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

ثالثا، أن تؤدي جميع وظائف كيان اقتصادي مستقل ؛

 إن املنشأة املشتركة ستخضع للمراقبة املشتركة ملساهميها، 
ُ

وحيث

وبالتالي فإن الشرط األول السالف الذكر قد تم استيفاؤه ؛

 إنه يستفاد من ملف التبليغ أن املنشأة املشتركة التي سيتم 
ُ

وحيث

الثاني  الشرط  فإن  وبذلك  السوق،  في  دائم  بشكل  ستعمل  إحداثها 

املتعلق باشتغال املنشأة املحدثة بطريقة مستدامة يكون قد استوفي 

كذلك ؛

 إن مجلس املنافسة يعتمد في تحديد وظائف كيان اقتصادي 
ُ

وحيث

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

األم؛  الشركات  عن  باستقاللية  الشتغالها  الالزمة  والبشرية  املالية 

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

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

التموين والتسويق ؛

 إنه بعد االطالع على وثائق ملف التبليغ واعتمادا على نتائج 
ُ

وحيث

التبليغ  موضوع  االقتصادي  التركيز  عملية  فإن  التحقيق،  مسطرة 

تستوفي الشروط املتطلبة ملمارسة الكيان االقتصادي املستقل بشكل 

دائم ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 

القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 

رقم 104.12 السالف الذكر واملتمثل في تجاوز سقف رقم املعامالت 

املرسوم  من   8 املادة  في  واملحدد  املنشآت  ملجموع  العالمي  اإلجمالي 

رقم 2.14.653 املذكور أعاله؛  

 إن األطراف املعنية بعملية التركيز، هي :
ُ

وحيث

- شركة)»OCP SA« وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون املغربي 

رائدة  شركة  وتعتبر  البيضاء،  بالدار  االجتماعي  مقرها  ويتواجد 

عامليا في انتاج الفوسفات واألسمدة ؛

- قشركة)»Hubei(Forbon(Technology(Co.Ltd« ذات املسؤولية 

في  فروع  ولديها  بالصين،  االجتماعي  مقرها  يتواجد  املحدودة 

مجموعة من الدول وتنشط في مجال الحلول والخدمات التقنية 

والتكنولوجيا  والتطوير  البحث  فرق  خالل  من  العاملية  للزراعة 

واإلنتاج واملبيعات، كما تعتبر شركة رائدة في مجال إنتاج مضافات 

العالمي،  مستوى  على  املضافة  القيمة  ذات  واألسمدة  األسمدة 

 »Hubei الزراعة الذكية. وتتوفر شركة أنها تنشط في مجال  كما 

»Forbon Technology Co.Ltd على فرع مملوك لها بالكامل وهو 

  »Forbon Technology Africa Holdings SARL AU« شركة  

تنسيب  مجال  في  التجاري،  سجلها  في  ورد  ما  حسب  املختصة، 

وإدارة األوراق املالية ملراقبة الشركات. وتجدر اإلشارة إلى ان هذه 

األخيرة ليس لها أي نشاط حالي باملغرب ؛

- قاملنشأ0)املشتركة : التي سيكون مقرها االجتماعي ب هونغ كونغ، 

إحداثها  وسيتم  املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة  شكل  وستتخذ 

ستخضع  والتي  أعاله  املذكورتين  َستين  ّسِ
َ

ــؤ
ُ
امل الشركتين  ِقبل  من 

ملراقبتــهما املشتركة بنسبة ٪50 من حصص الرأسمال لكل واحدة 

تابعة تعمل على  منهما. وستمتلك املنشأة املشتركة بدورها شركة 

مستوى السوق الصينية. كما ستنشط املنشأة املشتركة وفرعها في 

مجاالت البحث والتطوير املتعلقة بإنتاج األسمدة ومنح التراخيص 

وبيع  االستشارية  الخدمات  وتقديم   »Foreground IP« نوع  من 

وشركة   »OCP SA« شركة  من  كل  تطورها  التي  املنتجات  وتوزيع 

»Hubei Forbon Technology Co.Ltd« بالصين ؛

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه   
ُ

وحيث

الـتـبـلـيـغ  مـوضـوع  االقتصادي  الـتـركـيـز  عـمـلـيـة  فإن  االستماع،  جلسة 

لتطوير  عاملية  شراكة  إقامة  إلى  املشترك  املشروع  خالل  من  تهدف 

أجيال جديدة من األسمدة والحلول الرقمية للزراعة واالستفادة من 

الفرص املهمة التي توفرها املنظومة الصينية في مجال البحث، السيما 

في ميدان الزراعة الذكية ؛
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مصالح  به  قامت  الذي  التناف�سي،  التحليل  إطار  في  إنه   
ُ

وحيث

التحقيق لدى مجلس املنافسة واعتمادا على الوثائق واملعطيات التي 

وفرتها األطراف املبلغة، فقد تم تحديد السوق املعنية بشقيها، سوق 

املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام 

النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، الوارد 

السوق  يعرف  حيث  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  املرسوم  في 

املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع 

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

مباشرة ؛

نتائج  على  واعتمادا  امللف  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه   
ُ

وحيث

مسطرة التحقيق فإن سوقي املنتجات والخدمات املعنية بهذه العملية 

هما : )أ( سوق إنتاج األسمدة الكيميائية و )ب( سوق تقديم الخدمات 

االستشارية املوجهة للفالحين بشقيها الرقمي وغير الرقمي ؛

السوقين  داخل  والعرض  الطلب  طبيعة  إلى  بالنظر  إنه  وحيث 

طابع  ذات  هي  بهما  املعنية  الجغرافية  السوق  فإن  تعريفهما،  تم  كما 

عالمي، مع إمكانية ترك تحديد أسواق املنتجات والخدمات والسوق 

الجغرافية مفتوحة دون حاجة العتماد تقسيم أدق وذلك بالنظر إلى 

طبيعة هذه العملية من حيث آثارها على املنافسة ؛

التي  إنتاج األسمدة  في مجال  البحث والتطوير  أنشطة  إن   
ُ

وحيث

تقوم بها شركة »OCP SA« على مستوى السوق الوطنية غير موجهة 

للعمالء، وتبقى مخصصة لتلبية احتياجاتها الداخلية، كما انها ال تقدم 

أية خدمات استشارية للمزارعين باستثناء تلك املقدمة مجانا في إطار 

»مبادرة املثمر« التي أطلقتها الشركة لفائدة الفالحين في إطار الدعم 

لفالحة مستدامة ؛

 »Hubei Forbon Technology Co.Ltd« إن نشاط شركة 
ُ

وحيث

تعتبر  التي   »OCP SA« لشركة  بيعها  في  ينحصر  املغربية  السوق  في 

وخدمات  األسمدة  وخالطات  األسمدة  مضافات  الوحيد،  زبونها 

اختبار التربة وغيرها من املنتجات والخدمات الزراعية ذات الصلة ؛

املعنية،  األطراف  وتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه   
ُ

وحيث

الشركتين  ِقبل  من  إحداثها  سيتم  التي  املشتركة  املنشأة  أنشطة  فإن 

املؤسستين ستوجه باألساس إلى السوق الصينية وبالتالي فإن السوق 

الوطنية لن تتأثر على املدى القريب، بعملية التركيز الحالية ؛

التي  واملعطيات  للوثائق  واستنادا  سبق  مما  انطالقا  إنه  وحيث 

التركيز االقتصادي الحالية  وفرتها األطراف املبلغة، يتبين أن عملية 

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

السوق الوطنية أو في جزء مهم منها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

العامة ملجلس  التركيز املسجلة لدى األمانة  تبليغ عملية  أن ملف 

جمادى  من   25 بتاريخ  016/ع.ت.إ/2022،  عدد  تحت  املنافسة 

اآلخرة 1443 )28 يناير 2022( يستوفي كافة الشروط القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

 »OCP شركة  من  كل  بين  مناصفة  مملوكة  مشتركة  منشأة  بإحداث 

.»Hubei Forbon Technology Co.Ltd« وشركة SA«

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

2022(، طبقا  1443 )12 ماي  11 من شوال  بتاريخ  املنعقد  املنافسة 

ملقتضيات املادة 14 من القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة، 

 للجلسة، والسيدة جيهان بنيوسف، 
ً
بحضور السيد أحمد رحو رئيسا

أبو  وحسن  املقدم،  اللطيف  عبد  أسنينة،  الغني  عبد  والسادة 

عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                           عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                           حسن أبو عبد املجيد.

قرار)ملجلس)املنافسة)ع د)05/ق/)))3))صادر)في)35)من)ش3ال))300 

 »Diaverum(Holding(3)()املتذلق)بت3لي)شركة(( )36)ماي)

اقتناء) املباشر0)عن)طريق) الحصرية) اقبة) املر (France SAS«

شركة) من) كل) تص3يت) قحو3ق) رأسمال) حصص) مجم3ع)

 »Centre( de( Néphrologie( Hémodialyse( de( Meknès

 »Centre(d’Hémodialyse(El(Basma(قشركة(S.A.R.L(A.U«

.S.A.R.L(A.U«

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( ؛
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1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

14 من  املادة  2022(، طبقا ملقتضيات  1443 )16 ماي  15 من شوال 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

بتاريخ   2022/ ع.ت.إ   /041 عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

شركة  بتولي  املتعلق   ،)2022 مارس   25(  1443 شعبان  من   21

الفرن�سي،  للقانون  الخاضعة   »Diaverum Holding France SAS«

املراقبة الحصرية عن طريق اقتناء مجموع حصص رأسمال وحقوق 

 »Centre de Néphrologie Hémodialyse de تصويت كل من شركة

»Meknès وشركة »Centre d’Hémodialyse El Basma« ؛

البوعيا�سي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 

 )2022 مارس   29(  1443 شعبان  من   25 بتاريخ   2022/43 رقم 

 
ً
طبقا املوضوع  في  مقررة  االدري�سي  كوثر  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 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

لألغيار  أيام   10 أجل  يمنح  والذي   )2022 أبريل   8(  1443 رمضان   6

املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛ 

 1443 رمضان  من   13 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 

)15 أبريل 2022( ؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقررة املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية 

خالل  عنه،  املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز 

 1443 شوال  من   15 بتاريخ  املنعقد  للمجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع 

)16 ماي 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 ؛

وحيث إن عملية التركيز الحالية كانت موضوع رسالة عرض لبيع 

واقتناء األسهم موقعة بين األطراف املعنية بتاريخ 15 فبراير 2022، 

مما يجعلها خاضعة للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

املنصوص عليها في املادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 ؛

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 او 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 ؛

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 

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

الحصرية  املراقبة   »Diaverum Holding France SAS« شركة  تولي 

من  كل  وحقوق تصويت  رأسمال  حصص  مجموع  اقتناء  طريق  عن 

 »Centre de Néphrologie Hémodialyse de Meknès« شركة 

وشركة »Centre d’Hémodialyse El Basma« ؛ 

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 وكذا رقم املعامالت اإلجمالي املنجز باملغرب ملجموع 

املنشآت واملحددين في املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

-)الجهة)املوتن0ة): »Diaverum Holding France SAS« وهي شركة 

الصحية  الخدمات  مجال  في  تنشط  الفرن�سي  للقانون  خاضعة 

والحاد،  املزمن  الكلوي  القصور  ملر�سى  الكلي  بغسيل  املتعلقة 

في  املتخصصة  الدولية   »Diaverum« ملجموعة  مملوك  فرع  وهي 

450 منشأة عبر أكثر من  الدم وتشرف على  الكلي وتصفية   طب 

24 دولة ؛
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 »Centre de الجهتين)املسته فتين):)ويتعلق األمر بكل من شركة(-

 »Centre وشركة   Néphrologie Hémodialyse de Meknès«
للقـانون  »d’Hémodialyse El Basma. وهما شركتين خاضعتين 

صحية  خدمات  تقديم  في  الرئيسـي  نشاطهــما  يتمثل  املغربي، 

متعلقة بغسيل الكلي ملر�سى القصور الكلوي املزمن والحاد.

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه،  وحيث 

استثمارية  فرصة  تشكل  التركيز  عملية  فإن  االستماع،  جلسات 

السوق  في  تواجدها  تعزيز  من   »Diaverum« مجموعة  ستمكن 

الوطنية ؛

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

التحقيق لدى مجلس املنافسة استنادا إلى الوثائق التي وفرتها األطراف 

املبلغة، وجلسات االستماع لألطراف املعنية، فإنه تم تحديد األسواق 

املعنية بشقيها، سوق املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية، 

املتعلق  التبليغ  ملف  ملحق  من  الثالثة  النقطة  ألحكام  تطبيقا  وذلك 

بعملية التركيز، الوارد في املرسوم رقم 2.14.652 املشار إليه أعاله، 

حيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع 

عليه  أثر  املبلغة  للعملية  يكون  والتي  الجغرافي،  املوقع  أو  املنتوجات 

بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

 »Diaverum Holding املقتنية  الشركة  من  كل  إن  وحيث 

 »Centre de Néphrologie املستهدفتان  والشركتان   France SAS«

 »Centre d’Hémodialyse و Hémodialyse de Meknès S.A.R.L A.U«

»El Basma S.A.R.L A.U تنشط في نفس املجال الطبي الخاص بتقديم 

الخدمات الصحية في مجال تصفية الدم ؛

السوق  أن  التحقيق  نتائج  امللف ومن  وحيث يستفاد من عناصر 

املرجعية املعنية بهذه العملية هي سوق الخدمات الصحية املقدمة من 

طرف القطاع الخاص في مجال تصفية الدم ؛

بنية  وكذا  وخصوصياته  الطلب  طبيعة  إلى  بالنظر  إنه  وحيث 

الصحي  املركز  قرب  ضرورة  ال سيما  املعنية،  السوق  في  العرض 

لتصفية الدم من املريض، الذي يشكل معيارا أساسيا في اختيار هذا 

وفق  جهوي،  بعد  ذات  هي  املعنية  الجغرافية  السوق  فإن  األخير، 

الصادر   2020 ق/   /63 عدد  قراره  في  املنافسة  مجلس  عليه  دأب  ما 

السوق  فإن  وبالتالي   ،)2020 أكتوبر   26(  1442 األول  ربيع   3 بتاريخ 

فاس-مكناس على  جهة  سوق  هي  العملية  بهذه  املعنية  الجغرافية 

اعتبار أن الشركتان املستهدفتان تنشطان على مستوى هذه الجهة ؛

عن  أسفر  للعملية  والتناف�سي  االقتصادي  التحليل  إن  وحيث 

كون السوق املرجعية املعنية تعرف تواجد 36 مركزا خاصا لتصفية 

الدم بالجهة املذكورة ؛

املعنية  السوق  في  العملية  ألطراف  التراكمية  الحصة  إن  وحيث 

فيما يتعلق بعدد املراكز اململوكة تتراوح بين ]0-10[% ؛

املعنية  السوق  في  العملية  ألطراف  التراكمية  الحصة  إن  وحيث 

فيما يتعلق بعدد املر�سى املعالجون تتراوح بين ]0-10[% ؛

»Diaverum Holding France SAS« املقتنية  الشركة  إن   وحيث 

 »Centre شركة  وهي  املغربية،  السوق  في  لها  فرعان  تمتلك 

 »Centre d’Hémodialyse وشركة d’Hémodialyse de Marrakech«

أي  ماسة،  وسوس-  آسفي  مراكش-  بجتهي  املتواجدتان   d’Agadir«

خارج نطاق السوق الجغرافية املعنية بالعملية الحالية ؛

األطراف  وفرتها  التي  واملعطيات  الوثائق  إلى  استنادا  إنه  وحيث 

املبلغة والتي تم تسطيرها أعاله، خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز 

االقتصادي الحالية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على 

املنافسة داخل األسوق الوطنية املعنية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ   2022 041/ع.ت.إ/  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

21 من شعبان 1443 )25 مارس 2022( يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

بتولي شركة »Diaverum Holding France SAS« الخاضعة للقانون 

حصص  مجموع  اقتناء  طريق  عن  الحصرية  املراقبة  الفرن�سي، 

 »Centre de Néphrologie رأسمال وحقوق تصويت كل من شركة 

 »Centre d’Hémodialyse El وشركة   Hémodialyse de Meknès«

.Basma«

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

1443 شوال  من   15 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل   املنافسة، 

 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا   ،)2022 ماي   16(

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.
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قرار)ملجلس)املنافسة)ع د)06/ق/))3))صادر)في)35)من)ش3ال))300 

 »Hapag-Lloyd شــركة) باقتنـــــاء) املتذلق) ()(3(( ماي) (36(

منشآت) ع 0) في) قحصص) ألص3ل) (Aktiengesellschaft«

 »DAL ا تابع) شركة) الحاقيات) قت بير) مك3 ة) نشاط) ول)

.Deutsche(Afrika(Linien(Gmbh(&(Co.(KG«

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 صفــــر   8 فـــي  الصــــادر   2.14.652 رقـــم  املـــرســــوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

14 من  املادة  2022(، ِطبقا ملقتضيات  مــاي   16( 1443 15 من شوال 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

النعقــاد  القانوني  النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكد  وبعد 

الداخلي  النظام  من   31 املادة  في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة 

للمجلس ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  على  وبناء 

بتاريخ  36/ع.ت.إ/2022،  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

»Hapag- 7 شعبان 1443 )10 مارس 2022(، املتعلق باقتنـــــاء شــركة

»Lloyd Aktiengesellschaft ألصول وحصص في عدة منشآت مكونة 

 »DAL Deutsche Afrika لنشاط نقل وتدبير الحاويات التابع لشركة

»Linien Gmbh & Co. Kg ؛

وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة السيد خــالد البوعـيا�سي 

 )2022 مارس   14(  1443 شعبان  من   11 بتاريخ   036/2022 رقم 

ِطبقا  املوضوع،  في  مقــررة  مغربي  رجــاء  السيدة  بتعيين  والقا�سي 

األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املــادة  ألحكام 

واملنافسة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعَد 

التبليغ بتاريخ 21 من شعبان 1443 )24 مارس 2022( ؛

وبعَد نشر بالغ مجلس املنافسة حــول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحــدى 

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

لألغيار املعنيين قصــد إبداء مالحظاتهم حــول مشروع عملية التركيز 

أعاله ؛

وتدبير  بنقــل  املعنية  األسواق  في  واملتدخلين  الفاعلين  إن   
ُ

وحيث

الحاويات، لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز الحالية ؛

من  25 بتاريخ  املسجل  امللف  وثائق  جميع  استكمال   وبعد 

 رمضان 1443 )27 أبريل 2022( ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقررة  العام  املقرر  تقديم  وبعَد 

وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  االقتصادي  التركيز  عملية 

بتاريخ  املنعقد  للمجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  خالل  عنه،  املنبثقة 

15 من شوال 1443 )16 مــاي 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 

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

أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

بيان  موضــوع  كان  الحالية  التركيز  عملية  مشروع  إن   
ُ

وحيث

األطــراف  ِقبل  من  توقيعه  تم   ،  )Term sheet( واألحكـام  الشروط 

ا يجعله خاضعا للتبليغ ِطبقا للمادة  املعنية بتاريــخ 31 يناير 2022، ممَّ

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   إن 
ُ

وحيث

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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شــركة باقتنـــــاء  تتعلق  التبليغ  موضـوع  العملية  إن   
ُ

 وحيث

عدة  في  وحصص  ألصول   »Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft«

 »DAL لشركة  التابع  الحاويات  وتدبير  نقل  لنشاط  مكونة  منشآت 

تشكل  فهي  وبالتالي   .Deutsche Afrika Linien Gmbh & Co. KG«

تركيزا حسب مدلول املادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛

 إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 
ُ

وحيث

12 من القانون  من الشروط املنصوص عليهما بموجب أحكام املادة 

العالمي  املعامالت  رقم  تجاوز  وهو  الذكر  السالف  رقم 104.12 

املحقق من ِقبل مجموع املنشآت املعنية بالعملية للسقف املحدد ِوفق 

املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 ؛ 

 إن األطراف املعنية بعملية التركيز، هي :
ُ

وحيث

 ،»Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft« : شــركة  املوتن0ة) الجهة) (-

همبورغ،  بمدينة  الرئي�سي  مقرها  يتواجد  مساهمة  شركة  وهي 

والشحن  النقل  خدمات  مجال  في  األملاني  القانون  ِوفق  وتنشط 

 .»Hapag-Lloyd« عالمة  تحت  الحاويات  طريق  عن  البحري 

الدراسة  مكاتب  بيانات  قواعد  حسب  الشركة  هذه  ــف  صنَّ
ُ
وت

للشحــن  الدولية  الشركات  أكبر  ضمن  املجال،  في  املتخصصة 

منتظمة  خدمات  باملغرب  الشركة  هذه  وتقدم  الحاويات.  ونقل 

للنقل والشحن البحري عن طريق الحاويات من وإلى موانئ طنجة 

املتوسطي والدار البيضاء وأكادير، كما أنها افتتحت أواخــر سنة 

2021 مكاتب تمثيلية لها بالسوق الوطنية ؛

املكونـــــــة  والوحــــــدات  باألصـــــــول  األمر  ويتعلق  (: املسته فة) الجهة) (-

 »DAL Deutsche Afrika Linien Gmbh & شركـــــة  ألنشطـــــة 

»Co. KG في مجــال نقــل وتدبير الحاويات، و التي تشمل خدمات 

طريق  عن  مختلفة  لبضائع  البحري  والشحن  للنقل  منتظمة 

الحاويات بين أوربا وإفريقيا واملحيط الهندي. وتقدم هذه الشركة 

طريق  عن  البحري  والشحن  للنقل  منتظمة  خدمات  باملغرب 

الحاويات من وإلى مينائي الدار البيضاء وأكادير ؛

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه   
ُ

وحيث

جلسات االستماع، فإن عـمـلـيـة الـتـركـيـز االقتصادي مـوضـوع الـتـبـلـيـغ 

 »Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft« شركة  موقع  تعزيز  تستهدف 

بين  الرابط  البري  الشحن  خط  مستوى  على  خدماتها  وتحسين 

لسفينة اقتنائها  خالل  من  ال سيما  إفريقيا،  جنوب  و  أوربا   شمال 

»MV DAL Kalahari« املوجه نشاطها لهذه الخدمات ؛ 

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�سي  التحليل  إطار  في  إنه   
ُ

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

مباشرة ؛

نتائج  على  واعتمادا  امللف  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه   
ُ

وحيث
مسطرة التحقيق فإن السوق املعنية بهذه العملية هي سوق الخدمات 
املنتظمة للنقل والشحن البحري عن طريق الحاويات، دون الحــاجة 

إلى تقسيم أدق ؛

السابقة،  قراراته  خالل  من  اعتبر  املنافسة  مجلس  إن   
ُ

وحيث
1442 القعدة  ذي   7 في  الصادر  62/ق/2021  عدد  القرار   ال سيما 

للنقل  املنتظمة  للخدمات  الجغرافي  التحديد  بأن   ،)2021 يونيو   18(
على  يعتمد  البحار  أعالي  في  الحاويات  طريق  عن  البحري  والشحن 
خطوط شحــن فريدة محددة من خالل سلسلة املوانئ التي يتم املرور 
منها بين الِوجهتين موضـوع الخدمة، والتي يمكن تقسيمها بدورها إلى 
صنفين من الخطوط مقابلين التجاهي الخط. غير أنه بالنظر إلى طبيعة 
هذه العملية وآثارها على املنافسة يمكن أن يبقى تحديد هذه السوق 

مفتوحا دون حاجة العتماد تقسيم أدق ؛

بالنظــر  التبليغ،  موضوع  للعملية  التناف�سي  التحليل  إن   
ُ

وحيث
للنقل  املنتظمة  الخدمات  سوق  لولوج  املنظــم  القانوني  اإلطــار  إلى 
والشحن البحري عن طريق الحاويات، أبان عن كون السوق املرجعية 
تبقى سوقا منفتحة وتعرف تعددا للفاعلين ووجود منافسين ألطراف 

العملية ؛

 إنه باإلضافة إلى ما سبق ذكره، فإن التحقيق أبان على أن 
ُ

وحيث
الحصة التراكمية لألطراف املعنية في سوق الخدمات املنتظمة للنقل 
 والشحن البحري عن طريق الحاويات ستبقى ضعيفة وستتراوح بين

تعزيز  أو  إحداث  شأنه  من  ليس  الذي  األمر  وهــو  املائة،  في  و10   5
وضعية هيمنة اقتصادية في السوق املرجعية ؛

لهذه  والتكتلية  العمودية  لآلثار  التناف�سي  التحليل  إن   
ُ

وحيث
العملية في السوق املعنية، أسفر عن عدم وجود أي تأثير على املنافسة 
في السوق املرجعية املعنية، نظرا لكون الحصص التراكمية لألطراف 
املعنية في السوق املرجعية ال تؤهلها إلغالق األسواق املعنية في وجه 
املنافسين، وذلك في ظل تعدد الفاعلين ووجود عدد مهم من املتنافسين 
»Maersk  Line« مثل:  الكبرى  الدولية  الشحن  شركات   ال سيما 

و »Mediterranean Shipping Company« و »CMA-CGM« ؛
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األطراف  وفرتها  التي  واملعطيات  الوثائق  إلى  استنادا  إنه   
ُ

وحيث

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

تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على املنافسة في السوق الوطنية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

العامة ملجلس  التركيز املسجلة لدى األمانة  تبليغ عملية  أن ملف 

 1443 شعبان   7 بتاريخ  36/ع.ت.إ/2022،  عدد  تحت  املنافسة 

)10 مارس 2022(، يستوفي كافة الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتنـــــاء 

وحصص  ألصول   »Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft« شــركة 

لشركة التابع  الحاويات  وتدبير  نقل  لنشاط  مكونة  منشآت  عدة   في 

.»DAL Deutsche Afrika Linien Gmbh & Co. KG«

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  ِطبقا  املنعقدة  املنافسة، 

املتعلق بمجلس املنافسة بتاريخ 15 من شوال 1443 )16 مــاي 2022(، 

بحضور السيد أحمد رحو رئيسا للجلسة، والسيدة جيهان بنيوسف، 

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

املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                           عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                           حسن أبو عبد املجيد.

 300( ش3ال) من) (35 في) صادر) 07/ق/))3)) ع د) املنافسة) ملجلس) قرار)

 »Inspired( Education شركة) بت3 ـي) املتذلق) ()(3(( ماي) (36(

 »Institution(املراقبة)املشتركة)غير)املباشر0) شركة(Holding(Ltd«

رأسما ها) أسهم) من) نسبة)%83) اقتناء) عبر) (Khalil( Jabrane(SA«

قحو3ق)ا تص3يت)املرتبطة)بها.

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 صفــــر   8 فـــي  الصــــادر   2.14.652 رقـــم  املـــرســــوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

14 من  2022(، ِطبقا ملقتضيات املادة  1443 )16 مــاي  15 من شوال 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

املنصوص  القانوني  النصاب  توفر  الجلسة من  رئيس  تأكد  وبعد 

عليه في املادة 31 من النظام الداخلي للمجلس ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  طلب  على  وبناء 

048/ع.ت.إ/2022،  عدد  تـــحـــت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 

شركة بتولـي  واملتعلق   ،)2022 أبريل   7(  1443 رمضان   5  بـتـاريـخ 

»Inspired Education Holding Ltd« املراقبة املشتركة غير املباشرة 

لشركة »Institution Khalil Jabrane SA« عبر اقتناء نسبة 83% من 

أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة بها ؛

البوعيا�سي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 

 ،)2022 أبريل   11(  1443 رمضان   9 بتاريخ   2022/050 عدد  تحت 

 
ً
والقا�سي بتعيين السيد والزين محمد عدنان مقررا في املوضوع طبقا

األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام 

واملنافسة ؛

امللف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

بتاريخ 17 من رمضان 1443 )19 أبريل 2021( ؛

 1443 شوال   8 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 

)9 ماي 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

لألغيار  أيام   )10( أجل  يمنح  والذي   ،)2022 ماي   5(  1443 شوال   4

املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛

وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال التعليم الخصو�سي، 

لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز الحالية ؛
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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 

15 من شوال 1443 )16 ماي 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 ؛

شركة بتولـي  املتعلق  التركيز  عملية  مشروع  إن   وحيث 

»Inspired Education Holding Ltd« املراقبة املشتركة غير املباشرة 

لشركة »Institution Khalil Jabrane SA«، كان موضــوع عقد استثمار 

معه  تعتبر  مما   ،2022 أبريل  فاتح  بتاريخ  املعنية  األطــراف  بين  مبرم 

العملية مشروعا مكتمال بما فيه الكفاية، وهو الشرط الذي يجعلها 

خاضعة للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛ 

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عمليات  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

104.12 املشار  القانون رقم  11 و12 من  املادتين  في  املنصوص عليها 

إليه أعاله؛

التي تنجز من خاللها عمليات  11 تحدد الحاالت  املادة  وحيث إن 

بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ  الخاضعة  االقتصادي  التركيز 

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

بمقت�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 ؛

وحــيــث إن عـــمــلـــية التركيز مــــــوضــــــوع الــــتــــبــلــيــــــغ تـتـعـلـق بتولـي شركة 

»Inspired Education Holding Ltd« املراقبة املشتركة غير املباشرة 

لشركة »Institution Khalil Jabrane SA«، وبالتالي فهي تشكل تركيزا 

حسب مدلول املادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛

الستيفائها  التبليغ  إللزامية  تخضع  الحالية  العملية  إن  وحيث 

من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من  شرطا 

القانون رقم 104.12 السالف الذكر وهو تجاوز سقف رقم املعامالت 

املرسوم  من   8 املادة  في  واملحدد  املنشآت  ملجموع  العالمي  اإلجمالي 

رقم 2.14.652 املشار إليه أعاله ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز، هي :

املباشرة املقتنية  بالشركة  األمر  ويتعلق   : املوتن0ة) الجهة) (- 

»Inspired ME Management FZ-LLC«، وهي فرع خاضع لقانون 

 »Inspired لشركة  بالكامل  ومملوك  املتحدة،  العربية  اإلمارات 

املتحدة،  باململكة  مقرها  الكائن   ،Education Holding LTD«

والتي تنشط في مجال التعليم  الخصو�سي ؛

-)الجهة)املسته فة): »Institution Khalil Jabrane SA«، وهي شركة 

مساهمة والكائن مقرها االجتماعي باملغرب، وهي مؤسسة خاصة 

التعليمية  البرامج  تعمل وفق  والثانوي،  واالبتدائي  األولي  للتعليم 

املغربية وبرامج كامبردج »Cambridge« البريطانية ؛

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه  وحيث 

جلسات االستماع، فإن عـمـلـيـة الـتـركـيـز االقتصادي مـوضـوع الـتـبـلـيـغ، 

 »Inspired Education Holding لشركة  فرصة  جهة،  من  تشكل 

باملغرب،  للتعليم الخصو�سي  الوطنية  السوق  »LTD من أجل ولوج 

ومن جهة أخرى، ستمكن الجهة املقتنية من االستفادة من العائدات 

 »Institution Khalil Jabrane االستثمارية الناتجة عن نشاط شركة

»SA ؛

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

التحقيق التابعة ملجلس املنافسة، واستنادا إلى الوثائق واملعطيات التي 

وفرتها األطراف املبلغة، فإنه تم تحديد السوق املعني بشقيها : سوق 

املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام 

النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، وامللحق 

باملرسوم رقم 2.14.652 املشار إليه أعاله، حيث يعرف السوق املعني 

بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع الخدمة واملوقع الجغرافي، 

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

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

الخصو�سي  التعليم  العملية هي سوق  بهذه  املعنية  املرجعية  السوق 

التعليمي  التعليمية )املنهج  البرامج  مع إمكانية تقسيمه حسب نوعية 

الوطني واملناهج التعليمية األجنبية(، املستويات الدراسية )املستوى 

قبل املدر�سي، االبتدائي والثانوي( وكذا لغة التدريس، إال أنه ونظرا 

لكون السوق املذكورة لن تتأثر بالعملية، فإن تحديدها يمكن أن يبقى 

مفتوحا دون الحاجة لتقسيم أدق ؛
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طبيعة  إلى  وبالنظر  الجغرافية  السوق  يخص  فيما  إنه  وحيث 

السيما  املعنية،  السوق  في  العرض  بنية  وكذا  الطلب،  وخصائص 

يشكل  والذي  التعليمية  للمؤسسة  الجغرافي  القرب  عامل  أهمية 

معيارا أساسيا في اختيار آباء وأولياء التالميذ، فإن السوق املعنية هي 

بالعملية  أنه ونظرا لكون السوق املعنية  ذات بعد جغرافي محلي. إال 

لن تتأثر بالعملية فإن التحديد الجغرافي للسوق املعنية يمكن أن يبقى 

 أيضا ؛  
ً
مفتوحا

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�سي للعملية أسفر عن كون 

على  املنافسين  من  مجموعة  تواجد  تعرف  املعنية  املرجعية  السوق 

العملية  ألطراف  التراكمية  السوق  حصص  أن  كما  املحلي،  الصعيد 

تبقى متواضعة وتتراوح بين 0 و 5% ؛

لدى  التحقيق  أنجزته مصالح  الذي  التناف�سي  التحليل  إن  وحيث 

لن  الحالية  االقتصادي  التركيز  أن عملية  إلى  خلص  املنافسة  مجلس 

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

الوطنية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

العامة ملجلس  التركيز املسجلة لدى األمانة  تبليغ عملية  أن ملف 

 1443 رمضان   5 بـتـاريـخ  048/ع.ت.إ/2022،  عدد  تحت  املنافسة 

)7 أبريل 2022(، يستوفي كافة الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلق بتولـي 

غير  املشتركة  املراقبة   »Inspired Education Holding Ltd« شركة 

املباشرة لشركة »Institution Khalil Jabrane SA« عبر اقتناء نسبة 

83% من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة بها.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

 1443 شوال  من   15 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  املنافسة، 

 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا   ،)2022 ماي   16(

رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحضور  ذلك  و  املنافسة،  بمجلس  املتعلق 

أسنينة، الغني  عبد  والسادة  بنيوسف،  جيهان  والسيدة   الجلسة، 

وعبد اللطيف املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                           عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                           حسن أبو عبد املجيد.

قرار)ملجلس)املنافسة)ع د)08/ق/))3))صادر)في)35)من)ش3ال))300 

 »Covéa(Coopérations(36)ماي)))3)()املتذلق)بت3لي)شركة(

اقبة)الحصرية) شركة)»PartnerRe(Ltd«)عبر)اقتناء) »SA)املر

من) أكثر) تمثل) قا تي) (»A« ا فئة) من) ا ذادوة) أسهمها) مجم3ع)

99%)من)حو3ق)تص3يت)ا شركة)املسته فة.

مجلس املنافسة،

واملنافسة  األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  على  بناء 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 

)30 يونيو 2014( ؛

الصادر املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون   وعلى 

1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛

1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

14 من  املادة  2022(، طبقا ملقتضيات  1443 )16 ماي  15 من شوال 

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  على  وبناء 

بتاريخ  042/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 

 »Covéa 25 من شعبان 1443 )28 مارس 2022(، املتعلق بتولي شركة

»PartnerRe Ltd« لشركة  الحصرية  املراقبة   Coopérations SA« 

عبر اقتناء مجموع أسهمها العادية من الفئة »A« والتي تمثل أكثر من 

99% من حقوق تصويت الشركة املستهدفة ؛

البوعيا�سي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 

 )2022 مارس   29(  1443 شعبان  من   26 بتاريخ   044/2022 رقم 

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

األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام 

واملنافسة ؛
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وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

لألغيار  أيام   10 أجل  يمنح  والذي   )2022 أبريل   8( 6 رمضان 1443 

املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ 28 من شعبان 1443 )فاتح أبريل 2022( ؛

 1443 رمضان  من   19 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 

)21 أبريل 2022( ؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية 

خالل  عنه،  املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز 

 1443 15 من شوال  بتاريخ  املنعقد  للمجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع 

)16 ماي 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  كانت  بها  القيام  املزمع  التركيز  عملية  إن  وحيث 

 2021 ديسمبر   16 بتاريخ  العملية  أطراف  بين  موقع  أسهم  تفويت 

بموجبه شركة »Covéa Coopérations SA« مجموع األسهم  اقتنت 

الفئة »A« والتي تمثل أكثر من 99% من حقوق تصويت  العادية من 

شركة »PartnerRe Ltd« ؛

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 ؛

 »Covéa شركة  بتولي  تتعلق  التبليغ  موضوع  العملية  إن  وحيث 

»Coopérations SA املراقبة الحصرية لشركة »PartnerRe Ltd« عبر 

اقتناء مجموع أسهمها العادية من الفئة »A« والتي تمثل أكثر من %99 

تركيزا  تشكل  فإنها  وبالتالي  املستهدفة،  الشركة  تصويت  حقوق  من 

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  تجاوز  وهو  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 :

تعاضديات  مجموعة  وهي   »Covéa »مجموعة   : املوتن0ة  الجهة)  -

 ،Covéa SGAM األم  الشركة  طرف  من  مسيرة  فرنسية  تأمين 

خالل من  التأمين  وإعادة  التأمين  قطاعي  في  املجموعة   وتنشط 

 »Covéa التنفيذيــــة  القـابضـــة  والشـركـــة  تعـاضديــــات  تســـع 

املقتنية بصفة مباشرة،  الشركة  تعتبر  التي   Coopérations SA«

وهي عبارة عن شركة مساهمة خاضعة للقانون الفرن�سي ومسجلة 

 ،439881137 عدد  تحت   Le Mans ملدينة  التجاري  بالسجل 

الشركة أساسا  بفرنسا، وتنشط هذه  ويتواجد مقرها االجتماعي 

على مستوى سوق إعادة التأمين. وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة 

باملغرب،  مسجلة  محلية  مكاتب  أو  فروع  على  ال تتوفر   Covéa

من  التأمين  إعادة  سوق  في  الوطني  الصعيد  على  تنشط  وهي 

»Mma Iard AM«و »Mma Iard SA« خالل شركتين تابعتين لها 

غير  على  بالتأمين  أساسا  املغرب  في  املقدمة  خدماتها  وترتبط 

التأمين  إعادة  بعمليات   Covéa مجموعة  تقوم  حيث  الحياة، 
والجوي  البحري  املجال  في  تنشط  التي  التأمين  بشركات  املتعلقة 

والنقل.

الشركة  وهي   ،»PartnerRe LTD« شركة   : املسته فة  الجهة)  -

التأمين  إعادة  في  متخصصة   ،PartnerRe ملجموعة  القابضة 

 ،18620 عدد  تحت  برمودا  لدولة  التجاري  بالسجل  ومسجلة 

وتنتمي الشركة املستهدفة ملجموعة Exor N.V الهولندية التي تعد 

من أكبر الشركات القابضة بأوروبا وتستثمر في قطاعات متنوعة 

بما فيها إعادة التأمين والزراعة والسيارات والبناء. وتنشط شركة 

»PartnerRe Ltd« باملغرب بشكل أسا�سي في سوق إعادة التأمين 

  »Partner كليا  لها  التابعة  الشركة  خالل  من  الحياة،  غير  على 

 »PartnerRe Ltd« وال تتوفر ،»RESE« Reinsurance Europe SE«

على فروع مباشرة على الصعيد الوطني.
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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 ؛

بهذه  املعنية  املرجعية  األسوق  أن  التحقيق  من  يستفاد  وحيث 

العملية هي :

- سوق التأمين غير تأمينات الحياة ؛

- سوق إعادة التأمين غير تأمينات الحياة ؛

بالنسبة  جغرافية  كسوق  الوطنية  السوق  تحديد  تم  إنه  وحيث 

لسوق التأمين وذلك اعتبارا للتشريعات واألنظمة التنظيمية املعمول 

االمتداد  فإن  التأمين،  إعادة  بسوق  يتعلق  فيما  أما  بلد.  كل  في  بها 

الجغرافي لهذه الخدمات يبقى ذو نطاق عالمي بسبب حاجة الشركات 

الناشطة في هذا املجال إلى تقاسم املخاطر على صعيد عالمي، غير أنه 

أن  يمكن  فإنه  املنافسة،  على  للعملية  سلبي  أثر  أي  غياب  إلى  بالنظر 

يبقى هذا التحديد مفتوحا دون الحاجة إلى تدقيق.

عن  أسفر  للعملية  والتناف�سي  االقتصادي  التحليل  إن  وحيث 

كون العملية لن يكون لها أي تأثير أفقي سلبي على املنافسة في السوق 

 )réassurance الحياة  تأمينات  غير  التأمين  بإعادة  املتعقلة  الوطنية 

)non-vie، وذلك لألسباب التالية :

 »Covéa »مجموعة  أي  املعنية،  الشركات  حصة  لكون   : أقال   -

السوق  مستوى  على  املستهدفة،   »PartnerRe Ltd« وشركة  املقتنية 

املغربية إلعادة التأمين غير تأمينات الحياة تظل جد ضعيفة وستتراوح 

بين 0 و5 في املائة بعد إنجاز العملية؛ 

مستوى  على  الصفقة  ألطراف  التراكمية  الحصة  لكون   : ثا 0ا   -

السوق اإلجمالي للتأمين وإعادة التأمين املغربي تبقى كذلك منخفضة 

وستتراوح بين 0 و5 في املائة بعد إنجاز العملية؛

- ثا ثا : وجود الشركة املركزية إلعادة التأمين)SCR(، وهي شركة 

في  حصة  بأكبر  وتتمتع  التأمين  إعادة  عمليات  حصريا  تزاول  وطنية 

سوق إعادة التأمين والتي تتراوح بين 30 و40 في املائة؛

- رابذا : تتميز سوق إعادة التأمين على غير الحياة باملغرب، بتواجد 

 Swiss شركة   : مثل  الوطنية  السوق  في  تنشط  كبرى  عاملية  شركات 

Re، وشركة Hannover Re  … ؛

ينتج  لن  فإنه  أعاله،  املسطرة  األسباب  إلى  باإلضافة  إنه  وحيث 
على  سلبي  عمودي  تأثير  أي  الحالية  االقتصادي  التركيز  عملية  عن 
املنافسة من شأنه غلق األسواق القبلية أو البعدية لألسواق املعنية، 
نظرا لكون مجموعة Covéa تنشط بشكل هام�سي للغاية على مستوى 
سوق التأمين على غير الحياة، إذ تتراوح حصتها على مستوى السوق 

املذكورة باملغرب بين 0 و5 في املائة ؛

 وحيث إن شركة PartnerRe تنشط باملغرب على مستوى سوق 
إعادة التأمين على غير الحياة فقط ؛

تواجد  يعرف  باملغرب  الحياة  غير  على  التأمين  سوق  إن  وحيث 
شركات وطنية ودولية تتوفر على حصص مهمة في السوق املعنية من 
بينها: شركة سهام للتأمين ش.م، وشركة تأمين الوفاء ش.م، وشركة 
أطلنطا سند ش.م، وشركة أكسا التأمين املغرب ش.م، وشركة امللكية 

املغربية للتأمين)RMA( ش.م ؛

الشركات  أنشطة  بين  ما  تكتلي  تداخل  ألي  وجود  ال  إنه  وحيث 
أطراف عملية التركيز ؛

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

في جزء مهم منها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد 042/ ع.ت.إ /2022 بتاريخ 25 من 

شعبان 1443 )28 مارس 2022(، يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 
بتولي شركة »Covéa Coopérations SA« املراقبة الحصرية لشركة 
 »A« الفئة  العادية من  أسهمها  اقتناء مجموع  »PartnerRe Ltd« عبر 

والتي تمثل أكثر من 99% من حقوق تصويت الشركة املستهدفة.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 
القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا  اجتماعها  املنعقد  املنافسة، 
 1443 شوال  من   15 بتاريخ  املنافسة،  بمجلس  املتعلق  رقم 20.13 
 للجلسة، والسيدة 

ً
)16 ماي 2022(، بحضور السيد أحمد رحو رئيسا

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

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                           عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                           حسن أبو عبد املجيد.
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قرار)ملجلس)املنافسة)ع د)09/ق/))3))صادر)في))))من)ش3ال))300 

 »Compagnie( de شركة) بت3لي) املتذلق) ()(3(( ماي) ((0(

اقبة)الحصرية)غير)املباشر0) شركة) »Saint-Gobain(S.A)املر

مجم3ع) اقتناء) عبر) (»GCP( Applied( Technologies,( Inc«

رأسما ها)قحو3ق)ا تص3يت)املرتبطة)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( ؛

الصادر املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون   وعلى 

1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛

1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

14 من  املادة  2022(، طبقا ملقتضيات  1443 )24 ماي  23 من شوال 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

املنصوص  القانوني  النصاب  توفر  الجلسة من  رئيس  تأكد  وبعد 

عليه في املادة 31 من النظام الداخلي للمجلس ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  طلب  على  وبناء 

بتاريخ  32/ع.ت.إ./2022،  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 

 »Compagnie 5 شعبان 1443 )8 مارس 2022(، املتعلق بتولي شركة

 »GCP املراقبة الحصرية غير املباشرة لشركة de Saint-Gobain S.A«

وحقوق  رأسمالها  مجموع  اقتناء  عبر   Applied Technologies, Inc«

التصويت املرتبطة به ؛

البوعيا�سي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 

تحت عدد 2022/032 املؤرخ في 8 شعبان 1443 )11 مارس 2022(، 

 
ً
طبقا املوضوع  في  مقررا  الحميدي  عادل  السيد  بتعيين  والقا�سي 

األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام 

واملنافسة ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

12 من  بإحدى الجرائد الوطنية وباملوقع اإللكتروني للمجلس بتاريخ 

2022(، والذي يمنح أجل عشرة )10( أيام  1443 )15 مارس  شعبان 

التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

أي  يبدوا  لم  املعنية،  السوق  في  واملتدخلين  الفاعلين  إن  وحيث 

اعتراض حول عملية التركيز موضوع التبليغ ؛

امللف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

بتاريخ 12 من شعبان 1443 )15 مارس 2022( ؛

 1443 رمضان   5 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 

)6 أبريل 2022( ؛

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 

23 من شوال 1443 )24 ماي 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 ؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضــوع اتفاق موقع 

خاضعة  يجعلها  مما   ،2021 ديسمبر   5 بتاريخ  املعنية  األطــراف  بين 

للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عمليات  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

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

إليه أعاله ؛

التي تنجز من خاللها عمليات  11 تحدد الحاالت  املادة  وحيث إن 

بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ  الخاضعة  االقتصادي  التركيز 

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

بمقت�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  الـتـبـلـيـغ  مـوضـوع  العـمـلـيـة  إن  وحيث 

»Compagnie de Saint-Gobain S.A« املراقبة الحصرية غير املباشرة 

مجموع  اقتناء  عبر   »GCP Applied Technologies, Inc  « لشركة 

تركيزا  وبالتالي فهي تشكل  به،  املرتبطة  التصويت  رأسمالها وحقوق 

حسب مدلول املادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطين 

القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 

رقم 104.12 السالف الذكر واملتمثلين في تجاوز سقف رقم املعامالت 

العالمي وسقف رقم املعامالت املنجز في املغرب ملجموع املنشآت ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز، هي :

وهي   ،»Compagnie de Saint-Gobain S.A«  : املوتني  ا طرف)  -

نشاطها  يتمثل  الفرن�سي.  للقانون  خاضعة  مساهمة  شركة 

زجاج  ال سيما  البناء،  مواد  وتوزيع  وإنتاج  تصميم  في  األسا�سي 

وكيماويات  واملالط  املسلح  واإلسمنت  واألسقف  والجبص  املباني 

مجموعة  في  املستخدمة  الخارجية  واملنتجات  واألنابيب  البناء 

التحتية  والبنية  البناء والنقل  في ذلك  بما  القطاعات  واسعة من 

والصناعة ؛

 ،»GCP Applied Technologies,Inc« شركة : الجهة)املسته فة   -

عالمي  مورد  وهي  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  مقرها  الكائن 

واملضافة  الكيماوية  املواد  فيها  بما  البناء،  وتقنيات  ملنتجات 

أثناء  املخلوطة  الخرسانة  وتسيير  ملراقبة  املتخصصة  واألنظمة 

النقل، ومواد البناء املتخصصة التي تنتج أغلفة املباني واملنتجات 

الهياكل من  التي تحمي  السكنية واملتخصصة  بالبنايات  الخاصة 

املاء ونقل البخار واختراق الهواء وأضرار الحرائق ؛

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه،  وحيث 

من  املقتنية  الشركة  ستمكن  العملية  هذه  فإن  االستماع،  جلسات 

عرضها  نطاق  وتوسيع  الكيماوية  املضافات  قطاع  في  أنشطتها  تعزيز 

ال سيما عبر أمريكا الشمالية وآسيا واملحيط الهادئ وأمريكا الالتينية، 

أداء  لتحسين  واالقتصادية  الصناعية  خبراتها  على  اعتمادا  وذلك 

االبتكار  تطوير  أجل  من   »GCP Applied Technologies,Inc« شركة 

وخدمة عمالئها بشكل أفضل وتطوير العروض ذات القيمة املضافة. 

كما ستمكن العملية من تحقيق تكامل في أنشطة الطرفين، وهو األمر 

على  املبيعات  حيث  من  مكاسب  تحقيق  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  الذي 

مستوى الكلفة والتسيير في املناطق الجغرافية األساسية التي تنشط 

فيها وكذا األسواق الجديدة ؛

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  امللحق  و 
املنتوجات نوع  حسب  املحدد  املناسب  السوق  بكونه  املعني   السوق 

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

وحيث إنه بعد االطالع على وثائق امللف واعتمادا على ما راج خالل 
مسطرة التحقيق، يتبين أن السوقين املعنيين بهذه العملية هما : سوق 
للخرسانة  الجمالية  املنتجات  وسوق  لإلسمنت  الكيماوية  املضافات 

)Produits esthétiques pour béton décoratif( ؛

في  والطلب  العرض  وخصائص  طبيعة  إلى  بالنظر  إنه  وحيث 
السوقين  داخل  الناشطة  املنشآت  لكون  واعتبارا  املعنية،  األسواق 
فإن  الوطني،  التراب  كافة  عبر  منتجاتها  بتسويق  تقوم  املذكورين، 

السوق الجغرافية املعنية بهذه العملية هي ذات بعد وطني ؛

وبعد  التبليغ،  موضوع  للعملية  التناف�سي  التحليل  إن   
ُ

وحيث
االستماع ملختلف املتدخلين في القطاع، أبان عن كون األسواق املعنية 
ممثلي  أكده  كما  لولوجهما،  حواجز  وجود  تعرف  وال  مفتوحة  تبقى 
البناء والجمعية املغربية ملصنعي املالط وكذا  جامعة صناعات مواد 
للفاعلين  تعددا  تعرفان  أنهما  كما  املواد،  لهذه  املستهلكة  الشركات 
املحلي  التصنيع  مستوى  على  العملية  ألطراف  منافسين  ووجود 

واالستيراد ؛

أن  على  أبان  التحقيق  فإن  ذكره،  سبق  ما  إلى  إضافة  إنه   
ُ

وحيث
املضافات  سوق  في  املعنية  لألطراف  املحتملة  التراكمية  الحصة 
في  و 25   10 بين  ما  وستتراوح  متوسطة  ستبقى  لإلسمنت  الكيماوية 
املائة على الصعيد الوطني، بينما ستتراوح ما بين 0 و 5 في املائة بالنسبة 
عن  يترتب  لن  فإنه  وبالتالي  للخرسانة،  الجمالية  املنتجات  لسوق 
األسواق  داخل  اقتصادية  هيمنة  لوضعية  تعزيز  أو  إحداث  العملية 

املعنية ؛

للعملية  والتكتلية  العمودية  لآلثار  التناف�سي  التحليل  إن   
ُ

وحيث
على  تأثير  أي  وجود  عدم  عن  أسفر  املعنية،  األسواق  داخل  الحالية 
داخلها  املعنية  لألطراف  التراكمية  الحصص  لكون  نظرا  املنافسة، 
تبقى محدودة وال تؤهلها إلغالق األسواق املعنية في وجه املنافسين في 

ظل تعدد للفاعلين ووجود عدد مهم من املتنافسين ؛

االقتصادي  التركيز  عملية  أن  سبق  ما  خالل  من  يتبين  وحيث 
موضوع التبليغ الحالي لن يكون لها أي تأثير أفقي أو عمودي أو تكتلي 

مقيد للمنافسة داخل السوق الوطنية،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجلة  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ  32/ع.ت.إ./2022،  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

5 شعبان 1443 )8 مارس 2022(، يستوفي كافة الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة لعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

شركة »Compagnie de Saint-Gobain S.A« املراقبة الحصرية غير 

اقتناء  عبر   »GCP Applied Technologies, Inc« لشركة  املباشرة 

مجموع رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

 1443 شوال  من   23 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  املنافسة، 

 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا  )24 ماي 2022(، 

رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحضور  وذلك  املنافسة،  بمجلس  املتعلق 

أسنينة، الغني  عبد  والسادة  بنيوسف،  جيهان  والسيدة   الجلسة، 

وعبد اللطيف املقدم، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                عبد الغني أسنينة.                عبد اللطيف املقدم.

قرار)ملجلس)املنافسة)ع د)53/ق/))3))صادر)في))))من)ش3ال))300 

 »Kaes( Phosphate شركة) بت3لي) املتذلق) ()(3(( ماي) ((0(

 »Jorf(Fertilizers(اقبة)املشتركة) شركة »Holdings,(LLC)املر

»Company(III,(SA)إلى)جا ب)شركة)»OCP SA«،)قع ك)عبر)

ا تص3يت) قحو3ق) ا رأسمال) أسهم) من) (% (53 نسبة) اقتناء)

املرتبطة)بها.

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 صفــــر   8 فـــي  الصــــادر   2.14.652 رقـــم  املـــرســــوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لدى مجلس املنافسة املنعقد بتاريخ 

14 من  املادة  2022(، ِطبقا ملقتضيات  مــاي   24( 1443 23 من شوال 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

النعقاد  القانوني  النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكد  وبعد 

اجتماع اللجنة الدائمة املنصوص عليه في املادة 31 من النظام الداخلي 

للمجلس ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  على  وبناء 

بتاريخ  046/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 

 »Kaes شركة  بتولي  واملتعلق   ،)2022 أبريل   4(  1443 2 رمضان 

 »Jorf لشركة  املشتركة  املراقبة   Phosphate Holdings, LLC«

وذلك  ،»OCP SA« شركة  جانب  إلى   Fertilizers Company III, SA« 

التصويت  وحقوق  الرأسمال  أسهم  من   %  50 نسبة  اقتناء  عبر 

املرتبطة بها ؛

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

والقا�سي   )2022 أبريل   5(  1443 رمضان   3 بتاريخ   021/2022 رقم 

ألحكام  
ً
طبقا املوضوع  في  مقررة  التوزاني  حنان  السيدة   بتعيين 

املادة 27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ 5 رمضان 1443 )7 أبريل 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

لألغيار  أيام   10 أجل  يمنح  الذي   )2022 أبريل   8(  1443 رمضان   6

املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛

وحيث إن الفاعلين واملتدخلين في األسواق بقطاع إنتاج وتسويق 

األسمدة، لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز الحالية ؛

 1443 رمضان  من   18 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 

)20 أبريل 2022( ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقررة  العام  املقرر  تقديم  وبعد 

ملف التبليغ املذكور، وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه، خالل 

 1443 23 من شوال  بتاريخ  املنعقد  للمجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع 

)24 ماي 2022( ؛
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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 قعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

اتفاق  موضوع  كان  الحالية  التركيز  عملية  مشروع  إن  وحيث 
مبرم بين األطراف املعنية بتاريخ 2 مارس 2022، مما يجعلها خاضعة 

للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

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

املنصوص عليها في املادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 ؛

11 تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة  وحيث إن املادة 
أن  كما  لها،  والترخيص  دراستها  بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ 
املادة 12 تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب 
املرسوم  من   )8( الثامنة  املادة  بمقت�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 ؛

شركة بتولي  تـتـعـلـق  الـتـبـلـيـغ  مـوضـوع  العـمـلـيـة  إن   وحيث 
لشركة املشتركة  املراقبة   »Kaes Phosphate Holdings, LLC« 

 ،»OCP SA« شركة  جانب  إلى   »Jorf Fertilizers Company III, SA«
وذلك عبر اقتناء نسبة 50 % من أسهم الرأسمال وحقوق التصويت 
من   11 املادة  مدلول  حسب  تركيزا  تشكل  فهي  وبالتالي  بها،  املرتبطة 

القانون رقم 104.12 ؛ 

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطين 
القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 
املعامالت  رقم  سقفي  تجاوز  وهما  الذكر  السالف  رقم 104.12 
اإلجمالي العالمي ملجموع املنشآت واملحددين في املادة الثامنة )8( من 

املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

 »KAES Phosphate شركة   : مباشر0) بصفة) املوتن0ة) الجهة) (-
»Holdings, LLC، وهي شــركة ذات الـمسـؤولية املحـدودة، خاضعـة 
 »Koch شركة  طرف  من  حصريا  ومملوكة  األمريكي،  للقانون 
»industries, Inc التي تنشط باملغرب في قطاع األسمدة من خالل 
من  والكبريت   )Ammoniac Anhydre( الالمائية  األمونيا  توفير 

خالل مختلف الشركات التابعة لها ؛

 »Koch Industries, شركة  (: املوتن0ة)بصفة)غير)مباشر0) الجهة) (-

»Inc، وهي شركة متعددة الجنسية تأسست سنة 1940 بموجب 

املقاوالت  من  متنوعة  مجموعة  على  وتتوفـر  األمريكي،  القانون 

العاملة فــي مجال التكريــر، واملنتجات الكيماوية والوقود الحيـوي، 

واملنتجات الغابوية واالستهالكية، واألسـمدة، والبوليمير واأللياف، 

والبرامـج  واإللكترونيات،  والتلوث،  التصنيع  مراقبة  وأنظمة 

وتحليـل البيانات، واملعادن، والزجاج، ومكونات السيارات، وتجارة 

املواد األولية واالستثمارات ؛

 »Jorf Fertilizers Company III, SA« شركة (: املسته فة) الجهة) (-

حالًيا  مملوكة  املغربي  للقـانون  خاضعة  مساهمة  شركة  وهي 

لشركة »OCP SA«، وهي عبارة عن مركب صناعي إلنتاج األسمدة 

السنوية  اإلنتاجية  طاقتها  تصل  األصفر،  بالجرف  الفوسفاطية 

إلى 1,1 مليون طن متري من األسمدة الفوسفاطية. وُيعتبر املركب 

األصفر،  للجرف  الصناعي  املركب  من  جزءا  (»JFC III« الصناعي 

الذي يعد أكبر منصة في العالم إلنتاج األسمدة الفوسفاطية ؛

وهو   »OCP SA« للفوسفاط  الشريف  املكتب  املف3تة):  الجهة) (-

یتواجد  املغربي،  للقانون  خاضعة  مساهمة  شركة  عن  عبارة 

استخراج  في  أساسا  وتنشط  البیضاء،  بالدار  االجتماعي  مقرھا 

واألسمدة،  الفسفوريك  وحمض  الفوسفاط  صخور  وتسويق 

النباتات  تغذيـة  سوق  في  عامليا  رائدا   OCP مجموعة  تعتبر  كما 

واألسمدة الفوسفاطية. وحيث إنه طبقا ألحكام املادة الثانية من 

الظهير الشريف رقم 1.08.15 الصادر بتنفيذ القانون رقم 46.07 

القا�سي بتحويل املكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة، 

فإن غرض شركة »OCP SA » يتمثل أساسا في ممارسة االحتكار 

الفوسفاط  عن  البحث  مجال  في  للدولة  القانون  يخوله  الذي 

واستغالله...« ؛

من  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه،  وحيث 

الـتـركـيـز  عـمـلـيـة  فإن  التحقيق،  مرحلة  خالل  املعنية  األطراف  قبل 

تعزيز  من   OCP مجموعة  ستمكن  الـتبليغ،  موضوع  االقتصادي 

هذه  أن  باعتبار  عروضها،  وتنويع  العالمي  املستوى  على  تواجدها 

إنتاج  تسويق  وتسهيل  توسيع  من  العملية  أطراف  ستمكن  الشراكة 

شركة »Jorf Fertilizers Company III, SA« في األسواق الخارجية عن 

من  انطالقا  األسمدة  لتصدير  اللوجيستيكية  قدرتهما  تجميع  طريق 

املغرب. وباإلضافة إلى ذلك، ستمكن العملية من تعزيز وضمان توريد 

األمونياك والكبريت لفائدة مجموعة OCP ؛
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مصالح  به  قامت  الذي  التناف�سي،  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 

وفرتها  التي  الوثائق  إلى  واستنادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 

املنتوج  سوق  بشقيها،  املعنية  األسواق  تحديد  تم  املبلغة،  األطراف 

ألحكام  تطبيقا  وذلك  للعملية،  الجغرافي  واالمتداد  أو الخدمة 

النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، الوارد 

السوق  يعرف  حيث  أعاله،  إليه  املشار  رقم 2.14.652  املرسوم  في 

املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع 

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

مباشرة ؛

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

األسواق املعنية بهذه العملية هي :

- سوق استخراج وتوريد صخور الفوسفاط ؛ 

- سوق إنتاج وتوريد حامض الفوسفوريك ؛

 »DAP« األمونيوم  فوسفاط  ثنائي  وتوريد أسمدة  إنتاج  سوق   -

وأحادي فوسفاط األمونيوم »MAP« ؛

- سوق توريد األمونيا الالمائية ؛ 

- سوق توريد الكبريت ؛

- سوق توزيع األسمدة.

طبيعة  إلى  بالنظر  املعنية  لألسواق  الجغرافي  التحديد  إن  وحيث 

دولي،  بعد  ذا  يبقى  املعنية،  األسواق  في  والطلب  العرض  وخصائص 

عدا فيما يتعلق بسوق توزيع األسمدة بالتفصيل والذي يبقى تحديده 

الجغرافي ذا بعد وطني. إال أنه بالنظر إلى طبيعة العملية وآثارها على 

املنافسة فإن تحديد سوق الخدمة والسوق الجغرافية يمكن أن يبقى 

 دون الحاجة لتقسيم أدق ؛
ً
مفتوحا

على  أبان  التبليغ  موضوع  للعملية  التناف�سي  التحليل  إن  وحيث 

باملغرب،  األسواق  نفس  مستوى  على  ينشطان  ال  العملية  طرفي  أن 

ذلك أن كل من شركة »OCP SA« والشركة املستهدفة تنشطان على 

مستوى أسواق استخراج وتوريد صخور الفوسفاط، وإنتاج حامض 

شركة  نشاط  ينحصر  بينما  الفوسفاطية،  واألسمدة  الفوسفوريك 

الشركات  خالل  من  املغربية  السوق  في   »Koch Industries, Inc«

 »OCP لشركة  والكبريت  الالمائية  األمونيا  مادتي  بيع  في  لها،  التابعة 

»SA، التي تعد زبونها الوحيد ؛

املستهدفة  الشركة  عليها  تتوفر  التي  السوق  حصص  إن  وحيث 

لعملية  سابقة  تبقى  املرجعية،  األسواق  في  املفوت  الطرف  وكذا 

التركيز الحالية ولن تعرف أي تراكم بعد إنجاز العملية املبلغة ؛

العملية،  أطراف  وتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه  وحيث 
املشتركة »Jorf Fertilizers Company III, SA« ستنشط  املنشأة  فإن 
فوسفاط  ثنائي  أسمدة  وتوريد  إنتاج  سوق  في  حصريا،  العملية  بعد 
حيث   ،»MAP« األمونيوم  فوسفاط  وأحادي   »DAP« األمونيوم 
سيتم  حين  في  املغربية،  السوق  الى  إنتاجها  من  باملائة   50 ستوجه 

توجيه 50 باملائة املتبقية خارج املغرب ؛

فإن  األطراف،  وتصريحات  امللف  معطيات  حسب  إنه  وحيث 
الشركة املقتنية »Koch Industries, Inc« ال تعتزم أن تنشط في سوق 
توريد األسمدة باملغرب بعد إنجاز العملية، كما أن عقد توريد مادتي 
األمونيا الالمائية والكبريت لفائدة شركة »OCP SA« يعتبر عقدا غير 

حصري ؛ 

واملعطيات  الوثائق  إلى  واستنادا  سبق  مما  انطالقا  إنه  وحيث 
للسوق  التناف�سي  التحليل  خالل  ومن  املبلغة،  األطراف  وفرتها  التي 
املرجعية املعنية، يتبين أن العملية لن ينتج عنها أي تقاطع في األنشطة 
الوطنية،  السوق  مستوى  على  التبليغ  موضوع  العملية  إنجاز  بعد 
وبالتالي لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على املنافسة في 

السوق الوطنية أو في جزء مهم منها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة 
ملجلس املنافسة تحت عدد 046/ع.ت.إ/2022 بتاريخ 2 رمضان 1443 

)4 أبريل 2022(، يستوفي كافة الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 
شركة »Kaes Phosphate Holdings, LLC« املراقبة املشتركة لشركة 
 ،»OCP SA« شركة  جانب  إلى   »Jorf Fertilizers Company III, SA«
وذلك عبر اقتناء نسبة 50 % من أسهم الرأسمال وحقوق التصويت 

املرتبطة بها.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 
 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا  املنعقدة  املنافسة، 
املتعلق بمجلس املنافسة بتاريخ 23 من شوال 1443 )24 ماي 2022(، 
بحضور السيد أحمد رحو رئيس الجلسة، والسيدة جيهان بنيوسف، 

والسادة أسنينة عبد الغني، وعبد اللطيف املقدم، أعضاًء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                           عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.
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قرار)ملجلس)املنافسة)ع د)53/ق/))3))صادر)في)9))من)ش3ال))300 
 »Sika(Maroc( SA« شركة) باقتناء) املتذلق) ()(3(( ماي) ((3(
ا تص3يت) قحو3ق) ا رأسمال) أسهم) من) املائة) في) (05  نسبة)

.»Sodap(Maroc(SA«(املرتبطة)بها) شركة

مجلس املنافسة،

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

)30 يونيو 2014( ؛

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

)30 يونيو 2014( ؛

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

األسعار واملنافسة ؛

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

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 
14 من  املادة  2022(، طبقا ملقتضيات  1443 )30 ماي  29 من شوال 

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 ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  على  وبناء 
بتاريخ  28/ع.ت.إ/2022،  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 
 »Sika 16 من رجب 1443 )18 فبراير 2022(، واملتعلق باقتناء شركة
»Maroc SA لنسبة 45 في املائة من أسهم الرأسمال وحقوق التصويت 

املرتبطة بها لشركة » Sodap Maroc SA« ؛

وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة، السيد خالد البوعيا�سي 
فبراير 2022(   21(  1443 رجب  من   19 بتاريخ   029  /2022 رقم 
والقا�سي بتعيين السيد عادل الحميدي والسيد طارق اعالتن مقررين 
104.12 املتعلق  27 من القانون رقم  في املوضوع طبقا ألحكام املادة 

بحرية األسعار واملنافسة ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
في املوقع اإللكتروني للمجلس، وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ فاتح 
يوما   )30( ثالثين  أجل  يمنح  والذي   )2022 مارس   4(  1443 شعبان 
التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

وحيث إن الفاعلين واملتدخلين في األسواق املعنية بإنتاج وتوزيع 

عملية  حول  مالحظة  أي  يبدوا  لم  للبناء  املوجهة  الكيماوية  املواد 

التركيز الحالية ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ فاتح شعبان 1443 )4 مارس 2022( ؛

 1443 رمضان  من   18 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 

)20 أبريل 2022( ؛

املعد  للتقرير  املوضوع  ومقرري  العام  املقرر  تقديم  وبعد 

والتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز  عملية  بشأن 

بتاريخ  املنعقد  للمجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  خالل  عنه  املنبثقة 

29 من شوال 1443 )30 ماي 2022( ؛

104.12 املذكور،  القانون رقم  13 من  إنه بمقت�سى املادة  وحيث 

الطرف  يكون  ما  بمجرد  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  يمكن  فإنه 

أو األطراف املعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية 

اتفاقا مبدئيا  أبرمت  يسمح بدراسة امللف وال سيما حينما تكون قد 

أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالي كان موضوع عقد تفويت 

 2019 أغسطس   28 بتاريخ  توقيعه  تم  واقفة  لشروط  خاضع  أسهم 

 »Sika بصفتها طرفا مفوتا وشركة »Marbar SA« بين كل من شركة

»Maroc SA بصفتها طرفا مقتنيا ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عمليات  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

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

إليه أعاله ؛

11 تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة  وحيث إن املادة 

كانت مستقلة  أو عدة منشآت  تندمج منشأتان  كالتالي: حينما  للتبليغ 

منشأة  يراقبون  أشخاص،  عدة  أو  شخص  يقوم  حينما  أو  مسبقا؛ 

مباشر، على  أو غير  مباشر  املراقبة، بشكل  بتولي  األقل،  واحدة على 

أخرى  منشآت  مجموع  على  أو  منها  جزء  أو  أخرى  منشأة  مجموع 

أو أجزاء منها، سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول 

أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل؛ أو عندما تقوم منشأة أو عدة 

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

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

أو بواسطة  أو شراء األصول  املال  في رأس  سواء بواسطة املساهمة 

تقوم  مشتركة  منشأة  إحداث  عند  أو  الوسائل؛  من  غيرها  أو  عقد 

بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل ؛



0367الجريدة الرسمية عدد 7104 -)30 ذو القعدة 1443 )30 يونيو 2022(  

 »Sika Maroc SA« وحيث إن العملية الحالية تخص اقتناء شركة

أسهم  من  املائة  في   45 لنسبة  باملغرب،   »Sika AG« لشركة  فرع  وهي 

رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة بها لشركة »Sodap Maroc SA« ؛

وحيث يستفاد من معطيات امللف وما راج خالل مسطرة التحقيق، 

أن شركة »Sika AG« كانت تمتلك قبل إنجاز العملية الحالية وبشكل 

غير مباشر، نسبة 55 في املائة من رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة 

بها للشركة املستهدفة »Sodap Maroc SA« ؛

أصبحت  الحالي،  التبليغ  موضوع  العملية  إتمام  بعد  إنه  وحيث 

من  املائة  في  مائة  نسبة  مباشر  غير  بشكل  تمتلك   »Sika AG« شركة 

املستهدفة  للشركة  بها  املرتبطة  التصويت  وحقوق  رأسمال  أسهم 

»Sodap Maroc SA« ؛

هو  كان  العملية  من  الهدف  فإن  التبليغ،  ملف  حسب  إنه  وحيث 

 »Sodap Maroc SA « وشركة »Sika Maroc SA« خلق تكامل بين شركة

فيما يخص تكاليف التوزيع واللوجستيك، وذلك من خالل استغالل 

أنجع لقنوات التوزيع وكذا على مستوى تكاليف املواد األولية، األمر 

الذي مكن من توفير منتجات البناء بتكلفة منخفضة حسب تصريحات 

لتحسين  سانحة  فرصة  شكلت  العملية  أن  كما  املبلغ.  الطرف 

شركة من  لكل  التابعة  اإلنتاج  مواقع  ترشيد  خالل  من   املردودية 

املتواجدة   »Sodap Maroc SA« وشركة   »Sika Maroc SA«

الشركة األم »Sika AG«، حسب  العملية  بالدار البيضاء. كما مكنت 

آليات  ووضع  باملغرب  تواجدها  هيكلة  من  التبليغ،  بملف  ما ورد 

تم تعزيزه من خالل عملية دمج فرعيها أكثر فعالية، وهو ما   حكامة 

»Sika Maroc SA« و»Sodap Maroc SA« خالل سنة 2020 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز الحالية هي :

شركة  وهي   »Sika( Maroc( SA« املباشر0) املوتن0ة) ا شركة)  -

السويسرية  للمجموعة  تابعة  املغربي  للقانون  خاضعة  مساهمة 

»Sika«، ويتمثل نشاطها في إنتاج وتوزيع املواد الكيماوية املوجهة 

للبناء ؛

شركة  وهي   »Sika( AG« مباشر0) غير) بصفة) املوتن0ة) قا شركة)  -

األم  الشركة  وتعتبر  السويسري  للقانون  خاضعة  مساهمة 

ملجموعة »Sika« التي تنشط على املستوى العالمي في إنتاج وتوزيع 

املواد الكيماوية املوجهة للبناء ؛

- قا شركة)املسته فة)»Sodap(Maroc(SA«، وهي شركة مساهمة 

في تصنيع وتسويق منتجات  املغربي متخصصة  للقانون  خاضعة 

البناء والهندسة املدنية.

وحيث إنه استنادا إلى ملف التبليغ وما راج خالل مرحلة التحقيق، 

يتبين أن العملية لم ينتج عنها أي تغيير لبنية مراقبة الشركة املستهدفة 

»Sodap Maroc SA«، كون هذه األخيرة كانت في األصل وقبل إنجاز 

 »Sika العملية، خاضعة للمراقبة الحصرية غير املباشرة للشركة األم

 »Parexgroupe SAS« تمتلك عبر فرعها إذ كانت هذه األخيرة   ،AG«

نسبة 55 في املائة من رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة بها للشركة 

من  فقط   »Sika AG« شركة  مكنت  العملية  فإن  وبالتالي  املستهدفة. 

الزيادة في حصتها في رأسمال الشركة وحقوق التصويت املرتبطة به، 

تؤد  ولم  املائة،  في   100 إلى نسبة  املائة  في   55 انتقلت من نسبة  والتي 

إلى تغيير دائم في بنية مراقبة شركة »Sodap Maroc SA«، وهي بذلك 

ال تشكل عملية تركيز اقتصادي حسب مدلول املادة 11 من القانون 

رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

السالف  رقم 104.12  القانون  من   15 للمادة  طبقا  إنه  وحيث    

الذكر، يمكن ملجلس املنافسة أن يعتبر بقرار معلل أن العملية التي تم 

تبليغها إليه ال تندرج في مجال املادة 11 من القانون املذكور،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

من  16 بتاريخ  28/ع.ت.إ/2022،  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

رجب 1443 )18 فبراير 2022(، يستوفي كافة الشروط القانونية.

املادة الثانية

 أن عملية اقتناء شركة »Sika Maroc SA« لنسبة 45 في املائة من

 »Sodap Maroc أسهم رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة بها لشركة

مجال في  تندرج  ال  لكونها  نظرا  التبليغ،  إللزامية  تخضع  ال   ،SA« 

املادة 11 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

املنافسة، خالل اجتماعها املنعقد طبقا ألحكام املادة 14 من القانون 

 1443 شوال  من   29 بتاريخ  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم 

 للجلسة، والسيدة 
ً
)30 ماي 2022(، بحضور السيد أحمد رحو رئيسا

املقدم،  اللطيف  عبد  أسنينة،  الغني  عبد  والسادة  بنيوسف،  جيهان 

وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                           عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                           حسن أبو عبد املجيد.
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 قرار)ملجلس)املنافسة)ع د))5/ق/))3))صادر)في)9))من)ش3ال))300

اقبة) املر (»Sika( AG« شركة) بت3لي) املتذلق) ()(3(( ماي) ((3(

(»Financière(Dry(Mix(Solutions(SAS«(الحصرية) شركة

مجم3ع) اقتناء) عبر) قع ك) ا تابذة) ها،) ا فرع0ة) قا شركات)

أسهم)رأسما ها)قحو3ق)ا تص3يت)املرتبطة)بها.

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 صفــــر   8 فـــي  الصــــادر   2.14.652 رقـــم  املـــرســــوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

14 من  املادة  2022(، ِطبقا ملقتضيات  مــاي   30( 1443 29 من شوال 

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 ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  على  وبناء 

بتاريخ  29/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 

شركة باقتناء  واملتعلق   ،)2022 فبراير   18(  1443 رجب  من   16 

بها  املرتبطة  التصويت  وحقوق  رأسمال  أسهم  مجموع   »Sika AG«

لشركة »Financière Dry Mix Solutions SAS« والشركات الفرعية 

التابعة لها ؛

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

 )2022 فبراير   21(  1443 رجب  من   19 بتاريخ   029  /2022 رقم 

مقررين  الحميدي  وعادل  اعالتن  طارق  السيدين  بتعيين  والقا�سي 

104.12 املتعلق  27 من القانون رقم  في املوضوع طبقا ألحكام املادة 

بحرية األسعار واملنافسة ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،  اإللكتروني  املوقع  في 

فاتح شعبان 1443 )4 مارس 2022( والذي يمنح أجل ثالثين )30( يوما 

التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛ 

وحيث إن الفاعلين واملتدخلين في األسواق املعنية بإنتاج وتوزيع 

عملية  حول  مالحظة  أي  يبدوا  لم  للبناء  املوجهة  الكيماوية  املواد 

التركيز موضوع التبليغ ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ فاتح شعبان 1443 )4 مارس 2022( ؛

 1443 رمضان  من   18 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 

)20 أبريل 2022( ؛

املعد  للتقرير  املوضوع  ومقرري  العام  املقرر  تقديم  وبعد 

والتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز  عملية  بشأن 

بتاريخ  املنعقد  للمجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  خالل  عنه،  املنبثقة 

29 من شوال 1443 )30 ماي 2022( ؛

104.12 املذكور،  القانون رقم  13 من  إنه بمقت�سى املادة  وحيث 

الطرف  يكون  ما  بمجرد  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  يمكن  فإنه 

أو األطراف املعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية 

اتفاقا مبدئيا  أبرمت  يسمح بدراسة امللف وال سيما حينما تكون قد 

أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

وحيث إنه يستفاد من عناصر امللف أن عملية التركيز الحالية تم 

إنجازها فعليا بتاريخ 23 ماي 2019، بعدما كانت موضوع اتفاق مبرم بين 

Sika AG األطــراف املعنية بتاريخ 7 يناير 2019، تولت بموجبه شركة 

املراقبة الحصرية لشركة Financière Dry Mix Solutions SAS، بما 

في ذلك مساهمتها األغلبية في شركة Sodap Maroc SA ؛

إثر قرار مجلس  تبليغها على  التركيز الحالية تم  وحيث إن عملية 

 ،2021 ديسمبر   6 بتاريخ  الصادر  143/ق/2021  رقم  املنافسة 

والقا�سي باتخاذ مجلس املنافسة، باقتراح من مقرره العام، املبادرة 

من   14 املادة  من  األولى  الفقرة  مقتضيات  احترام  مدى  في  للنظر 

 Sika القانون رقم 104.12 املتعلقة بإلزامية تبليغ عملية تولي شركة

 Financière Dry Mix Solutions شركة  على  الحصرية  املراقبة   AG

SAS ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عمليات  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

104.12 املشار  القانون رقم  11 و12 من  املادتين  في  املنصوص عليها 

إليه أعاله ؛
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11 تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة  وحيث إن املادة 

للتبليغ كالتالي : حينما تندمج منشأتان او عدة منشآت كانت مستقلة 

منشأة  يراقبون  أشخاص،  عدة  أو  شخص  يقوم  حينما  أو  ؛   مسبقا 

مباشر، على  أو غير  مباشر  املراقبة، بشكل  بتولي  األقل،  واحدة على 

أخرى منشآت  مجموع  على  أو  منها  جزء  أو  أخرى  منشأة   مجموع 

أو أجزاء منها، سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول 

منشأة تقوم  عندما  أو  ؛  الوسائل  من  غيرها  أو  عقد  بواسطة   أو 

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

أخرى منشآت  مجموع  على  أو  منها  جزء  أو  أخرى  منشأة   مجموع 

أو أجزاء منها، سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول 

مشتركة  منشأة  إحداث  أو  الوسائل؛  من  غيرها  أو  عقد  بواسطة  أو 

تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل ؛

التركيز االقتصادي الحالية تتعلق بتولي شركة  وحيث إن عـمـلـيـة 

 »Financière Dry Mix لشركة  الحصرية  املراقبة   »Sika AG«

وحقوق  رأسمالها  أسهم  مجموع  اقتناء  طريق  عن   Solutions SAS«

مدلول حسب  تركيزا  تشكل  بالتالي  وهي  بها،  املرتبطة   التصويت 

املادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛

تستوفي  الحالية  العملية  أن  امللف،  عناصر  من  يستفاد  وحيث 

جميع الشروط املنصوص عليها في املادة 12 من القانون رقم 104.12 

العالمي  املعامالت  رقم  سقف  تجاوز  في  واملتمثلة  الذكر  السالف 

في   40 حصة  تجاوز  إلى  باإلضافة  املنشآت،  ملجموع  باملغرب  واملنجز 

املائة من رقم املعامالت داخل السوق الوطنية للمضافات الكيماوية ؛

هو  كان  العملية  من  الهدف  فإن  التبليغ،  ملف  حسب  إنه  وحيث 

 »Financière Dry وشركة »Sika AG« خلق تكامل بين أنشطة شركة

 »Parexgroupe Participation شركة  وفرعها   Mix Solution SAS«

وبغرض  التوزيع،  لقنوات  أنجع  استغالل  خالل  من  وذلك   ،SAS«

تخفيض تكاليف التوزيع واللوجستيك والتزويد باملواد األولية، كما 

ترشيد  خالل  من  املردودية  لتحسين  سانحة  فرصة  العملية  شكلت 

العملية  ومكنت  للطرفين،  التابعة  التوزيع  وقنوات  اإلنتاج  مواقع 

باملغرب  تواجدها  هيكلة  من  التبليغ،  ملف  حسب  املقتنية  الشركة 

ووضع آليات حكامة أكثر فعالية، وهو ما تم تعزيزه من خالل عملية 

سنة  خالل   »Sodap Maroc SA«و  »Sika Maroc SA« فرعيها  دمج 

2020 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز الحالية هي :

-)الجهة)املوتن0ة): »Sika AG« وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون 

السويسري، وتعتبر الشركة األم ملجموعة »Sika« التي تنشط على 

املستوى العالمي في إنتاج وتوزيع املواد الكيماوية املوجهة للبناء ؛

-)الجهة)املسته فة): »Financière Dry Mix Solutions SAS« وهي 

األم  الشركة  وتعتبر  الفرن�سي،  للقانون  خاضعة  مساهمة  شركة 

إنتاج  في  أسا�سي  بشكل  تنشط  التي   ،Parex Group ملجموعة 

حماية  في  سيما  وال  البناء،  صناعة  في  املستخدم  املالط  وتسويق 

ومواد   ،)ETICSو الواجهات  طالء  ذلك  في  )بما  الواجهات  وتزيين 

وضع بالط السيراميك )مثل مواد الصقة للبالط(، وأنظمة إصالح 

الخرسانة والعزل املائي.

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  امللحق  و 

املنتوجات نوع  حسب  املحدد  املناسب  السوق  بكونه  املعني   السوق 

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

أو غير مباشرة ؛ وحيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب 

املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي، والتي يكون للعملية 

املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

إلى  التحقيق  خلص  امللف،  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه  وحيث 

الكيميائية  املضافات  سوق  هي  العملية  بهذه  املعنية  األسواق  أن 

الصناعي املالط  وسوق  للخرسانة،  الكيميائية  واملضافات   لإلسمنت 

)les mortiers Industriels( ؛

بعملية  املعنية  لألسواق  الجغرافي  التحديد  ناحية  من  إنه  وحيث 

التركيز، وبالنظر إلى خصائص الطلب والعرض داخلها، فإن السوق 

الجغرافية املعنية بالعملية هي ذات بعد وطني حيث أن طرفي العملية 

ومنافسيهما يسوقون منتجاتهم عبر جميع أنحاء التراب املغربي ويتم 

التنافس فيما بينهم على املستوى الوطني ؛

وحيث إنه بالنظر لكون العملية لم يكن لها تأثير مقيد للمنافسة، 

إلى  فإن تحديد األسواق املعنية يمكن أن يبقى مفتوحا دون الحاجة 

تقسيم أدق ؛
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أنه،  أبان على  للعملية  والتناف�سي  االقتصادي  التحليل  إن  وحيث 

وبالرغم من كون إتمام هذه العملية نتج عنه تعزيز للموقع التناف�سي 

لشركة »Sika AG« عن طريق إدماج حصة السوق التي كانت تتوفر 

عليها الشركة املستهدفة داخل السوق الوطنية للمضافات الكيميائية 

الصناعي  للمالط  الوطنية  السوق  وداخل  ولإلسمنت  للخرسانة 

طريق  عن  باملنافسة  اإلخالل  إلى  تؤد  لم  أنها  تبين  أنه  إال  املخلوط، 

والذي   ،Chryso شركة  املباشر  منافسها  ال سيما  منافسين،  إزاحة 

استمر في تسويق منتجاته املنافسة عبر شركة Sodap Maroc SA التي 

انتهاء مدة  إلى حين  أصبحت خاضعة ملراقبة شركة Sika AG، وذلك 

يوليو  فاتح  بتاريخ  الطرفين  يربط  كان  الذي  التجاري  التعاون  عقد 

،2020

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

من  16 بتاريخ  29/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

ربيع اآلخر 1443 )18 فبراير 2022(، يستوفي كافة الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة لعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

 »Financière Dry Mix املراقبة الحصرية لشركة »Sika AG« شركة

اقتناء  عبر  وذلك  لها،  التابعة  الفرعية  والشركات   Solutions SAS«

مجموع أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة بها.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا  املنعقدة  املنافسة، 

املتعلق بمجلس املنافسة بتاريخ 29 من شوال 1443 )30 ماي 2022(، 

 للجلسة، والسيدة جيهان بنيوسف، 
ً
بحضور السيد أحمد رحو رئيسا

عبد  أبو  وحسن  املقدم،  اللطيف  عبد  أسنينة،  الغني  عبد  والسادة 

املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                           عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                           حسن أبو عبد املجيد.

قرار)ملجلس)املنافسة)ع د))5/ق/))3))صادر)في)9))من)ش3ال))300 

مشرقع) في) مذموة) دراسة) بإجراء) قا وا�ضي) ()(3(( ماي) ((3(

(»Sika(AG« بت3لي)شركة) املتذلوة) االقتصادي) ا تركيز) عمل0ة)

 »LSF11( Skyscraper( HoldCo الحصرية) شركة) اقبة) املر

»sarl)قفرقعها،)عبر)اقتناء)مجم3ع)حصص)رأسما ها)قحو3ق)

ا تص3يت)املرتبطة)بها.

مجلس املنافسة،

واملنافسة  األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  على  بناء 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435

)30 يونيو 2014( ؛

الصادر املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون   وعلى 

1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛

1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

14 من  املادة  2022(، طبقا ملقتضيات  1443 )30 ماي  29 من شوال 

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 ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  على  وبناء 

135/ع.ت.إ/2021، بتاريخ  األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد 

15 من جمادى األولى 1443 )20 ديسمبر 2021(، واملتعلق بتولي شركة 

 »LSF11 Skyscraper HoldCo املراقبة الحصرية لشركة »Sika AG«

وحقوق  رأسمالها  حصص  مجموع  اقتناء  عبر  وفروعها،   sarl«

التصويت املرتبطة بها ؛

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

 )2022 فبراير   21(  1443 رجب  من   19 بتاريخ   147  /2021 رقم 

مقررين  اعالتن  وطارق  الحميدي  عادل  السيدين  بتعيين  والقا�سي 

104.12 املتعلق  27 من القانون رقم  في املوضوع طبقا ألحكام املادة 

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

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
بتاريخ  الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،  اإللكتروني  املوقع  في 
 )30( ثالثين  أجل  يمنح  والذي   )2022 مارس   2(  1443 رجب  من   28
عملية  مشروع  حول  مالحظاتهم  إبداء  قصد  املعنيين  لألغيار  يوما 

التركيز أعاله ؛

 1443 رمضان  من   18 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 
)20 أبريل 2022( ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقرري  العام  املقرر  تقديم  وبعد 
عملية التركيز املذكورة والخالصات والتوصيات املنبثقة عنه، خالل 
 1443 29 من شوال  بتاريخ  املنعقد  للمجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع 

)30 ماي 2022( ؛

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

أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

عقد  موضوع  كان  الحالية،  التركيز  عملية  مشروع  إن  وحيث 
 »contrat de cession d’actions تفويت أسهم خاضع لشروط واقفة
»sous conditions suspensives تم توقيعه بتاريخ 10 نوفمبر 2021 
بصفتها   »LSF11 Skyscraper Midco 2 S.à.r.l  « شركة  من  كل  بين 

طرفا مفوتا، وشركة » Sika AG« بصفتها طرفا مقتنيا ؛

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

إليه أعاله؛ 

11 تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة  وحيث إن املادة 
كانت مستقلة  أو عدة منشآت  تندمج منشأتان  كالتالي: حينما  للتبليغ 
منشأة  يراقبون  أشخاص،  عدة  أو  شخص  يقوم  حينما  أو  مسبقا؛ 
مباشر، على  أو غير  مباشر  املراقبة، بشكل  بتولي  األقل،  واحدة على 
أخرى منشآت  مجموع  على  أو  منها  جزء  أو  أخرى  منشأة   مجموع 

أو أجزاء منها، سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول 
أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل؛ أو عندما تقوم منشأة أو عدة 
مجموع  على  املراقبة  بتولي  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  منشآت، 
منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، 
أو بواسطة  أو شراء األصول  املال  في رأس  سواء بواسطة املساهمة 
بشكل  تقوم  مشتركة  منشأة  إحداث  أو  الوسائل؛  من  غيرها  أو  عقد 

دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل ؛

وحيث إن العملية املبلغة تخص تولي شركة »Sika AG« املراقبة 

تعتبر  والتي   »LSF11 Skyscraper HoldCo sarl« لشركة  الحصرية 

مجموع  اقتناء  عبر  وذلك    »MBCC Group« ملجموعة  األم  الشركة 

حصص رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة بها ؛

وحيث إنه حسب ملف التبليغ، فإن الهدف من العملية هو خلق 

بغرض   »MBCC Group« ومجموعة   »Sika AG« شركة  بين  تكامل 

تخفيض تكاليف التزود باملواد األولية، وتكاليف التوزيع واللوجستيك 

حسب  سيمكن،  ما  وهو  التوزيع،  لقنوات  أنجع  استغالل  خالل  من 

تصريحات الطرف املبلغ، من توفير منتجات البناء بتكلفة منخفضة 

الطرف  ستمكن  العملية  أن  كما  السوق.  داخل  تواجدها  وتعزيز 

املقتني من االستفادة من خبرة فريق عمل الشركة املستهدفة ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

- الجهة)املوتن0ة : »Sika AG« وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون 

السويسري وتعتبر الشركة األم ملجموعة »Sika« التي تنشط على 

املستوى العالمي في إنتاج وتوزيع املواد الكيماوية املوجهة للبناء ؛

وهي   »LSF11 Skyscraper HoldCo sarl«  : املسته فة  الجهة)  -

اللوكسمبورغ،  لقانون  خاضعة  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

وهي مملوكة لصندوق االستثمار األمريكي »Lone Star«، وينحصر 

نشاطها في امتالك وإدارة مجموعة »MBCC Group« الكائن مقرها 

الكيميائية  إنتاج وتوزيع املضافات  في  بأملانيا. وتعمل هذه األخيرة 

 )Les adjuvants chimiques et les systèmes البناء  وأنظمة 

)de construction، كما أنها متخصصة في تصنيع أنظمة إصالح 

وحماية الخرسانة، ومالط األداء، وأنظمة العزل املائي، ومانعات 

إلى  باإلضافة  العالي،  األداء  ذات  األرضيات  وأنظمة  التسرب، 

منتجات الحماية من الحرائق واملواد الخاصة باألخشاب ؛

- الجهة)املف3تة : »LSF11 Skyscraper Midco 2 S.à.r.l« وهي شركة 

ذات املسؤولية املحدودة خاضعة لقانون اللوكسمبورغ، وهي فرع 

.Lone Star Fund XI. L.P لصندوق االستثمار األمريكي

وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي األولي الذي قامت به مصالح 

التحقيق التابعة ملجلس املنافسة، و استنادا إلى الوثائق واملعطيات التي 

 وفرتها األطراف املبلغة، تم وبصفة أولية، 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 

بصفة  عليه  أثر  املبلغة  للعملية  يكون  والتي  الجغرافي،  أو املوقع 

مباشرة أو غير مباشرة ؛
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أن  أولية،  بصفة  يتبين  امللف  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه  وحيث 
األسواق املعنية بهذه العملية هي أسواق املنتجات التالية :

والخرسانة اإلسمنت  بنوعيها  الكيميائية  املضافات   - 
)adjuvants chimiques pour béton et pour ciment( ؛

- Résines d’injection ؛

- Résines de scellement chimique ؛

- Collage structural ؛

- Imprégnations ؛

- Produits auxiliaires ؛

- Produits d’étanchéité ؛

- Mortiers industriels pré-mélangés ؛

- Revêtements de sols industriels ؛

.Mastics de collage et jointement -

بعملية  املعنية  لألسواق  الجغرافي  التحديد  ناحية  من  إنه  وحيث 
العملية  طرفي  أن  يتبين  السوق،  خصائص  إلى  وبالنظر  التركيز، 
الوطني  التراب  أنحاء  جميع  عبر  منتجاتهم  يسوقون  ومنافسيهما 
السوق  وبالتالي فإن  الوطني،  املستوى  بينهم على  التنافس فيما  ويتم 

الجغرافية املعنية بالعملية هي ذات بعد وطني ؛

للعملية وعلى  التحليل االقتصادي والتناف�سي األوليين  وحيث إن 
والتحقيق  البحث  مسطرة  خالل  املرصودة  األولية  العناصر  ضوء 
عملية  أن  يتبين  املعنية،  األسواق  داخل  الفاعلين  مختلف  مع 
في  املنافسة  على  أفقي  أو  عمودي  تأثير  لها  يكون  لن  الحالة  التركيز 
 Résines d’injection; Résines التالية:  باملنتجات  املعنية  األسواق 
 de scellement chimique; Mastics de collage et jointoiement;
 Collage structural; Produits auxiliaires ; Produits d’étanchéité
التراكمية  الحصص  أن  كما   .Mortiers industriels pré-mélangés;
الناتجة عن العملية في األسواق املذكورة ستبقى ضئيلة ولن تؤدي إلى 
إحداث أو تعزيز وضع مهيمن من شأنه إغالقها أمام املنافسة، حيث 
سيستمر طرفي العملية في مواجهة منافسة مهمة من قبل العديد من 

الشركات املنافسة داخل األسواق املرجعية املعنية السالفة الذكر ؛

 : التالية  باملنتجات  املعنية  األسواق  يخص  فيما  إنه  وحيث 
 )Les adjuvants والخرسانة  اإلسمنت  بنوعيها  الكيميائية  املضافات 
 chimiques pour béton et pour ciment(; Les imprégnations; Les
على  مهما  تغييرا  ستعرف  فإنها   .revêtements de sols industriels
العرض  مستوى  على  مهمة  تركيز  نسبة  تسجيل  مع  بنيتها،  مستوى 
السوق  في  فاعلين  خمس  أو  أربع  أهم  أن  بحيث  األسواق،  هذه  في 
سيمثلون حصًصا تتراوح ما بين 75 في املائة إلى 94 في املائة، وستعرف 
األسواق املعنية حصصا تراكمية مهمة ألطراف العملية وفق ما يلي : 

- بالنسبة لسوق املضافات الكيميائية للخرسانة، ما بين 55 و 65 

في املائة ؛

45 و 55  - بالنسبة لسوق املضافات الكيميائية لإلسمنت، ما بين 

في املائة ؛

- بالنسبة لسوق Imprégnations، ما بين 35 و 45 في املائة ؛

بين  ما   ،  Les revêtements de sols industrielsبالنسبة لسوق  -

35 و 45 في املائة.

السالفة  األسواق  في   Sika AG املقتنية  الشركة  حصة  إن  وحيث 

الذكر تتجاوز عتبة 25% املنصوص عليها في املرسوم رقم 2.14.117 

القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح   1436 صفر   8 في  الصادر 

واملنافسة، مما يجعل األسواق  األسعار  بحرية  املتعلق  رقم 104.12 

املعنية مرصودة )marchés affectés( في مجملها، وهو ما من شأنه أن 

يؤدي إلى إحداث أو تعزيز وضع مهيمن داخل هذه األسواق ؛

وحيث إن التحليل التناف�سي األولي الذي قامت به مصالح التحقيق 

في  تشتغل  املعنية  األسواق  أن  على  أبان  املنافسة،  ملجلس  التابعة 

تشارك   ،)appels à consultations( عروض  طلبات  وفق  معظمها 

فيها الشركات الفاعلة في القطاع، وهو ما يبرر تعميق البحث في طرق 

وكيفيات تنظيم هذه الطلبات، وكذلك التحقق مما إذا كانت الشروط 

أمام  املذكورة  األسواق  لولوج  حواجز  تشكل  إطارها،  في  املتطلبة 

تنسيقية  آثار  إمكانية وجود  تعزز  كانت  إذا  أو  املتنافسين من عدمها 

 )appels في إطار املشاركة في طلبات العروض )effets coordonnées(

)à consultations ؛

خالل  بها  املدلى  الشفوية  التصريحات  خالل  من  تبين  وحيث 

جلسات االستماع املنعقدة في إطار مسطرة التحقيق األولي، أن إنجاز 

املنافسين  بعض  مخاوف  يثير  الحالي  التبليغ  موضوع  التركيز  عملية 

املهيمن  الوضع  وتعزيز  إحداث  من  عنها  ينتج  قد  ما  بشأن  والعمالء، 

للطرف املقتني واحتمال إقصاء بعض املنافسين ؛ 

وحيث إنه باإلضافة إلى ما سبق ذكره، فإن تحليل عملية التركيز 

االقتصادي املتعلقة باقتناء شركة Sika AG لثاني أهم فاعل في سوق 

إلى  وبالنظر  والخرسانة،  اإلسمنت  بنوعيها  الكيميائية  املضافات 

ارتفاع نسبة التركيز في األسواق املعنية، يستلزم إجراء دراسة معمقة 

والتحقق مما إن كان من شأنها أن ترتب آثار تنسيقية، عبر الزيادة من 

احتمالية تنسيق السلوكيات التجارية للشركات املتنافسة في األسواق 

بشكل ضمني أو تسهيل هذا التنسيق وزيادة مخاطر إحداث أو تعزيز 

األسعار،  لرفع  )كالتنسيق  املعنية  األسواق  في  جماعي  مهيمن  وضع 

أو للحد من حجم اإلنتاج أو هدم االبتكار داخل السوق ( ؛
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الفقرة  ألحكام  وطبقا  ذكره،  سبق  ما  إلى  استنادا  إنه  وحيث 

التحليل  فإن   ،104.12 رقم  القانون  من   15 املادة  من  الخامسة 

للمساس  جدي  احتمال  وجود  عن  أبان  للعملية  األولي  التناف�سي 

التكتلية والتنسيقية  اآلثار األفقية،  باملنافسة، ال سيما على مستوى 

املحتملة للعملية، مما يستلزم معه قيام املجلس بدراسة معمقة لهذه 

اآلثار ؛

وحيث إن مجلس املنافسة لم يتوصل، طبقا ألحكام الفقرة الثانية 

104.12 السالف الذكر، بأي تعهدات  القانون رقم  15 من  من املادة 

من لدن أطراف العملية تهدف إلى اتخاذ تدابير من أجل معالجة آثار 

العملية على املنافسة في السوق املعنية ؛

من  مجموعة  على  ستنصب  للعملية  املعمقة  الدراسة  إن  وحيث 

املحاور، والتركيز على النقط التالية :

وبنيتها  وتقسيماتها  املعنية  األسواق  تعريف  في  البحث  تعميق   -

ومنافسيهم  العملية  ألطراف  التناف�سي  الوضع  على  واالطالع 

املنافسة من  وتأثيرها على  لولوجها  داخلها، ومدى وجود حواجز 

عدمها؛

مختلف  رأي  واستطالع  املعنية  لألسواق  موسع  باختبار  القيام   -

الفاعلين ؛

على  تأثيرها  ومدى  التركيز  لعملية  املحتملة  اآلثار  في  التحقيق   -

املنافسة في السوق؛

- التحقق من مدى وجود عناصر توازن اآلثار املحتملة على املنافسة 

إن وجدت.

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

15 من  135/ع.ت.إ/2021، بتاريخ  العامة ملجلس املنافسة تحت عدد 

الشروط  كافة  يستوفي   ،)2021 ديسمبر   20(  1443 األولى  جمادى 

القانونية.

املادة الثانية

بتولي  املتعلقة  االقتصادي  التركيز  لعملية  معمقة  بدراسة  القيام 

 »LSF11 Skyscraper لشركة  الحصرية  املراقبة   »Sika AG« شركة 

رأسمالها  حصص  مجموع  اقتناء  عبر  وفروعها،   HoldCo sarl«

وحقوق التصويت املرتبطة بها.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا  املنعقدة  املنافسة، 

املتعلق بمجلس املنافسة بتاريخ 29 من شوال 1443 )30 ماي 2022(، 

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.

قرار)ملجلس)املنافسة)ع د)50/ق/))3))صادر)في)9))من)ش3ال))300 

شركة) من)  ن) املو م) با طلب) املتذلق) ()(3(( ماي) ((3(

على) الحص3ل) إلى) ا رامي) (»Cema( Bois( de( l’Atlas( SA.«

االستثناء)املنص3ص)عل0ه)في)ا فور0)ا ثا 0ة)من)املاد0)30)من)

ا وا 3ن)رقم)104.12)املتذلق)بحرية)األسذار)قاملنافسة.

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( ؛

واملنافسة  األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  وعلى 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435

)30 يونيو 2014( ؛

1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

14 من  املادة  2022(، طبقا ملقتضيات  1443 )30 ماي  29 من شوال 

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

النعقاد اللجنة الدائمة املنصوص عليه في املادة 31 من النظام الداخلي 

للمجلس ؛

 »Cema Bois de شركة  طرف  من  املقدم  الطلب  على  وبناء 

تحت املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة  لدى  واملسجل   ،l’Atlas SA« 

 ،)2022 ماي   19(  1443 شوال  من   18 بتاريخ   0119/22 bis عدد 

الفقرة  في  عليه  املنصوص  االستثناء  على  الحصول  إلى  والرامي 

الثانية من املادة 14 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار 

أصول  ملجموع  القضائي  الطريق  عن  االقتناء  أجل  من  واملنافسة 

شركة »Meubles Demeyere« ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

بتاريخ  066/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

 »Cema شركة  بتولي  املتعلق   ،)2022 ماي   19(  1443 شوال  من   18

»Bois de l’Atlas SA املراقبة الحصرية لبعض أصول و أنشطة شركة 

»Meubles Demeyere SA« ؛

البوعيا�سي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 

رقم 2022/47 بتاريخ 22 من شوال 1443 )23 ماي 2022( والقا�سي 

ألحكام  
ً
طبقا املوضوع  في  مقررة  اإلدري�سي  كوثر  السيدة   بتعيين 

املادة 27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقررة  العام  املقرر  تقديم  وبعد 

االستثناء  على  للحصول   »Cema Bois de l’Atlas SA« شركة  طلب 

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

وللتوصيات  للخالصات  وكذا  واملنافسة،  األسعار  بحرية  املتعلق 

املنبثقة عنه، خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ 29 

من شوال 1443 )30 ماي 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 ؛

أن  لها  سبق   »Cema Bois de l’Atlas SA« شركة  إنه  وحيث 

 »Meubles أوليا القتناء بعض أصول وأنشطة شركة قدمت عرضا 

الخاضعة  القضائية  التسوية  مسطرة  إطار  في   ،Demeyere SA«

Lille- ملدينة  التجارية  املحكمة  أمام  واملفتوحة  األخيرة،  هذه  لها 

Métropole، مما يجعل عملية التركيز املذكورة خاضعة للتبليغ 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،  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 ؛

 »Cema Bois وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة

 »de l’Atlas SA املراقبة الحصرية على بعض أصول وأنشطة شركة

»Meubles Demeyere SA«، وهي بالتالي تشكل تركيزا حسب مدلول 

التركيز  عمليات  تعرف  والتي   104.12 رقم  القانون  من   11 املادة 

االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطين 

القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 

 رقم 104.12 السالف الذكر وهما تجاوز سقف رقم املعامالت اإلجمالي

)8( الثامنة  املادة  في  واملحدد  املنشآت  ملجموع  والوطني   العالمي 

من املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

-)الجهة)املوتن0ة):

مساهمة  شركة  وهي   ،»Cema( Bois( de( l’Atlas( SA« شركة)  •

إنتاج  مجال  في  أسا�سي  بشكل  تنشط  املغربي،  للقانون  خاضعة 

الخشب الرقائقي بأفريقيا، وهي تابعة ملجموعة »safari« ؛

خاضعة  مساهمة  شركة  وهي   ،»CBA( Meubles( SA« شركة)  •

للقانون الفرن�سي تم إحداثها من أجل إنجاز العملية، وهي مملوكة 

.»Cema Bois de l’Atlas SA« لشركة

 ،»Meubles Demeyere SA« شركة  أصول   : املسته فة  الجهة)  -

في  متخصصة  الفرن�سي،  للقانون  خاضعة  مساهمة  شركة  وهي 

والتجزئة  الجملة  شبه  و  الجملة  وتجارة  وتصنيع  تركيب  مجال 

املتعلقة بتسليم املنقوالت القابلة للتركيب.
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ما راج خالل  امللف وبناء على  بعد االطالع على وثائق  إنه  وحيث 

مسطرة التحقيق، يتبين أن طلب االستفادة من االستثناء املنصوص 

إطار  في  يندرج  املذكور  القانون  من   14 املادة  من   2 الفقرة  في  عليه 

 »Cema Bois حالة الضرورة الخاصة، املتمثلة في ضرورة وفاء شركة

املترتبة  واالجتماعية  واملالية  القانونية  بالتزاماتها   de l’Atlas SA«

التسوية  مسطرة  إطار  في  املستهدفة  لألصول  كمقتني  اختيارها  عن 

 ،Lille-Métropole القضائية املفتوحة أمام املحكمة التجارية بمدينة

التي   »Meubles Demeyere SA« لشركة  اململوكة  األصول  القتناء 

التوقيع واملصادقة  انتظار  في  املالية، وذلك  تواجه بعض الصعوبات 

التقديرية  للسلطة  خاضعا  يبقى  والذي  للتفويت  النهائي  العقد  على 

للمحكمة املختصة مع مراعاة األجل األق�سى املحدد في الحكم الصادر 

بتفويت األصول و األنشطة املذكورة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أن طلب الحصول على االستثناء املنصوص عليه في الفقرة 2 من 

املادة 14 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة، 

لدى  املسجل   »Cema Bois de l’Atlas SA« شركة  طرف  من  املقدم 

بتاريخ   0119/22 bis عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 

18 من شوال 1443 )19 ماي 2022( يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

ملقتضيات  وطبقا  استثنائية  بصفة  املنافسة،  مجلس  يرخص 
104.12 املتعلق بحرية  14 من القانون رقم  الفقرة الثانية من املادة 
بالشروع   »Cema Bois de l’Atlas SA« لشركة  واملنافسة،  األسعار 
في اإلنجاز الفعلي لعملية التركيز املتعلقة بتولي املراقبة الحصرية من 
ودون   ،»Meubles Demeyere SA« شركة  وأنشطة  ألصول  طرفها 
إخالل بحق املجلس في اتخاد القرارات املنصوص عليها في املادتين 15 

و 17 من القانون السالف الذكر بعد دراسة امللف.

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

 ،)2022 1443 )30 ماي  29 من شوال  املتعلق بمجلس املنافسة بتاريخ 
بنيوسف،  والسيدة جيهان  للجلسة،   

ً
رئيسا أحمد رحو  السيد  بحضور 

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.


