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يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  محــــددة  هـي  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.
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 لسنة) لثانية)عش2ة)بعد) ملائة)-)عدد)7272  9))ر 9)2999 )2))ربف 20) )2))

صفحة
فهرست

نصوص)عامة

 أل هزة) لتد ولية)للمؤسسات)و ملقاوالت) لعمومية):

تحد0د)ش2وط)وكيفيات)تعيين)ممثلي) لدولة.	 

بتحديد   )2023 يناير   26(  1444 رجب   4 في  صادر   2.22.581 رقم  مرسوم 

شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في األجهزة التداولية للمؤسسات 

 ............................................................................... 1834واملقاوالت العمومية.

وكيفيات)	  ومبالغ) تعيين) ألعضاء) ملستقلين) وكيفيات) ش2وط) تحد0د)

ص2ف) لتعويضات) ملمنوحة)لهم.

مرسوم رقم 2.22.582 صادر في 4 رجب 1444 )26 يناير 2023( بتحديد شروط 

للمؤسسات  التداولية  األجهزة  في  املستقلين  األعضاء  تعيين  وكيفيات 

1835العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات املمنوحة لهم................. 

تأليف)هيئة) لتشاور)حول) لسياسة) ملساهماتية)للدولة)وكيفيات)

سيفها.

مرسوم رقم 2.22.796 صادر في 4 رجب 1444 )26 يناير 2023( يتعلق بتأليف 

 ...... 1837هيئة التشاور حول السياسة املساهماتية للدولة وكيفيات سيرها.

  للجنة) ملد20ية)ملؤسسة)محمد) لسادس)للنهوض)باألعمال) ال تماعية

للتفبية)و لتكوين.)-)تحد0د)مبالغ) لتعويضات)و ملصاريف)

 ملخولة)لفائدة) ألعضاء.

بتحديد   )2023 فبراير   9(  1444 رجب  من   18 في  صادر   2.22.812 رقم  مرسوم 

املديرية  اللجنة  أعضاء  لفائدة  املخولة  واملصاريف  التعويضات  مبالغ 

1838ملؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية  للتربية والتكوين. 

مجلس) لنو ب.)-) نتخابات) زئية.

مرسوم رقم 2.23.113 صادر في 25 من رجب 1444 )16 فبراير 2023( بتحديد 

النواب برسم  انتخابات جزئية مللء مقعد شاغر بمجلس  تاريخ إجراء 

1839الدائرة االنتخابية املحلية »آسفي«......................................................... 
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 ألدوية) ألصلية)و لجنيسة)و ملماثلة) لحيوية) ملسوقة)في) ملغ2ب.)-)
أسعار) لبيع)للعموم.

 قرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم 3412.22 صادر في 14 من جمادى
 787.14 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2022 ديسمبر   9(  1444 األولى 
أسعار  بمراجعة   )2014 أبريل   7(  1435 اآلخرة  جمادى   7 في  الصادر 
البيع للعموم لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في 
1840املغرب...................................................................................................... 

قرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم 176.23 صادر في فاتح رجب 1444 
في  الصادر   787.14 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2023 يناير   23(
7 جمادى اآلخرة 1435 )7 أبريل 2014( بمراجعة أسعار البيع للعموم 
 .......... 1845لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب.

 لصندوق) لوطني)للضمان) ال تماعي.)-)سع2) لفائدة) لو  9)
ب2سم)سنتي) و لتدبيف) أد ؤها)من)ط2ف)صندوق) إل0د ع)

2)2))و)2)2).

جمادى من   19 في  صادر   3581.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قرار 
اآلخرة 1444 )27 ديسمبر 2022( بتحديد سعر الفائدة الواجب أداؤها 
من طرف صندوق اإليداع والتدبير لفائدة الصندوق الوطني للضمان 
 ................................................... 1849االجتماعي برسم سنتي 2020 و 2021.

نصوص)خاصة

تفويض) إلمضاء)و لسلطة)و ملصادقة)على) لصفقات.

والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قرار 
رقم 166.23 صادر في 27 من جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022( 
 ................................................................................... 1850بتفويض اإلمضاء.

في  صادر   165.23 رقـــم  والرياضة  األولي  والتعليم  الـوطنية  التـربــيـة  لوزيـر  قرار 
 2860.21 رقم  القرار  بتغيير   )2023 يناير   2(  1444 اآلخرة  جمادى   9
بتفويــض   )2021 أكتوبر   22(  1443 األول  ربيع  من   15 في  الصادر 
1850املصادقة على الصفقات......................................................................... 

1444 اآلخرة  جمادى    10 في  صادر   238.23 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قرار 
ربيع من   14 في  الصادر   3037.21 رقم  القرار  بتغيير   )2023 يناير   3( 
 ......................................... 1851األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء

1444 اآلخرة  جمادى   10 في  صادر   239.23 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قرار 
ربيع  من   14 في  الصادر   3038.21 رقم  القرار  بتغيير   )2023 يناير   3( 
 ........................................ 1852األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

1444 اآلخرة  جمادى   10 في  صادر   240.23 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قرار 
ربيع من   14 في  الصادر   3039.21 رقم  القرار  بتغيير   )2023 يناير   3( 
1853األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض السلطة.......................................... 

 1444 اآلخرة  جمادى   10 في  صادر   241.23 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 
)3 يناير 2023( بتغيير القرار رقم 3111.21 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
1854)21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.............................................................. 

 1444 242.23 صادر في 10 جمادى اآلخرة  قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 
)3 يناير 2023( بتغيير القرار رقم 3312.22 الصادر في 8 ربيع اآلخر 1444 
1855)3 نوفمبر 2022( بتفويض املصادقة على الصفقات............................ 

 1444 243.23 صادر في 10 جمادى اآلخرة  قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 
 .......................................................... 1856)3 يناير 2023( بتفويض السلطة

 1444 رجب   2 في  صادر   246.23 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 

في  الصادر   2470.22 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2023 يناير   24(

221858 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022( بتفويض اإلمضاء................... 

 1444 رجب   2 في  صادر   247.23 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 

في  الصادر   2469.22 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2023 يناير   24(

221859 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022( بتفويض اإلمضاء................... 

 1444 رجب   2 في  صادر   248.23 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 

في  الصادر   3099.22 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2023 يناير   24(

131860 من ربيع اآلخر 1444 )8 نوفمبر 2022( بتفويض اإلمضاء............... 

 1444 رجب   2 في  صادر   249.23 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 

في  الصادر   3105.22 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2023 يناير   24(

131861 من ربيع اآلخر 1444 )8 نوفمبر 2022( بتفويض اإلمضاء............... 

 1444 رجب   2 في  صادر   250.23 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قـــرار 

في  الصادر   3108.22 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2023 يناير   24(

131862 من ربيع اآلخر 1444 )8 نوفمبر 2022( بتفويض السلطة............... 

 قرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم 185.23 صادر في 13 من جمادى

 .................................... 1863اآلخرة 1444 )6 يناير 2023( بتفويض اإلمضاء

 1444 19 من جمادى اآلخرة  في  171.23 صادر  التجهيز واملاء رقم  قرار لوزير 

1863)12 يناير 2023( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات............. 

 1444 19 من جمادى اآلخرة  في  172.23 صادر  التجهيز واملاء رقم  قرار لوزير 

1864)12 يناير 2023( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات............. 

 1444 19 من جمادى اآلخرة  في  173.23 صادر  التجهيز واملاء رقم  قرار لوزير 

1866)12 يناير 2023( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات............. 

 1444 19 من جمادى اآلخرة  في  174.23 صادر  التجهيز واملاء رقم  قرار لوزير 

1867)12 يناير 2023( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات............. 

 232.23 قرار للمندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 

 ................ 1868صادر في 2 رجب 1444 )24 يناير 2023( بتفويض اإلمضاء.

 233.23 قرار للمندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 

 ................ 1868صادر في 2 رجب 1444 )24 يناير 2023( بتفويض اإلمضاء.

234.23  قرار للمندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 

 224.20 رقم  القرار  بتغيير   )2023 يناير   24(  1444 2 رجب  في  صادر 

بتفويض   )2020 يناير   9(  1441 األولى  جمادى  من   13 في  الصادر 

1869اإلمضاء........................................................................................................ 

 235.23 قرار للمندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 

صادر في 2 رجب 1444 )24 يناير 2023( بتغيير القرار رقم 1730.17 

 ..... 1869الصادر في 11 من شوال 1438 )6 يوليو 2017( بتفويض اإلمضاء.

جمادى  من   26 في  صادر   175.22 رقم  الوطني  لألمن  العام  للمدير   قرار 

1869اآلخرة 1444 )19 يناير 2023( بتفويض اإلمضاء.................................. 

تعيين)آم2ين)مساعد0ن)بالص2ف.

جمادى  10 في  صادر   236.23 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير   قـــرار 

الصادر   604.22 رقم  القرار  بتتميم   )2023 يناير   3(  1444 اآلخرة 

آمرين  بتعيين   )2021 ديسمبر   31(  1443 األولى  جمادى  من   26 في 

1870مساعدين بالصرف ونواب عنهم............................................................. 
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 1444 اآلخرة  جمادى   10 في  صادر   237.23 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 
)3 يناير 2023( بتغيير القرار رقم 3036.21 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
1871)21 أكتوبر 2021( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.................... 

نظام)موظفي) إلد ر ت) لعامة

نصوص)خاصة

وز رة) لصحة)و لحما0ة) ال تماعية.

ربيع  29 من  في  صادر   82.23 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير  قـــرار 
اآلخر 1444 )24 نوفمبر 2022( بتغيير قرار وزير الصحة رقم 2670.21 
بتاريخ  17 من محرم 1443 )26 أغسطس 2021( بتعيين ممثلي اإلدارة 
واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي 
 ........................................................................................... 1873وزارة الصحة.

مجلس) ملنارسة

قرار ملجلس املنافسة عدد 7/ق/2023 صادر في 23 من جمادى اآلخرة 1444 
)16 يناير 2023( املتعلق بتولي شركة BANK OF AFRICA SA املراقبة 
الحصرية لشركة BANK AL-TAMWEEL WA AL-INMA SA عن طريق 
التصويت  وحقوق  رأسمالها  أسهم  من  إضافية  نسبة %43,56  اقتناء 
 .............................................................................................. 1889املرتبطة به.

قرار ملجلس املنافسة عدد 8/ق/2023 صادر في 23 من جمادى اآلخرة 1444 

 »Pfeifer Holding GmbH« شــركة  بتولي  املتعلق   )2023 يناير   16(

رأسمالها  مجموع  اقتناء  لشركة  »Pölkky Oy«عبر  الحصرية  املراقبة 

1891وحقوق التصويت املرتبطة به................................................................. 

قرار ملجلس املنافسة عدد 9/ق/2023 صادر في 23 من جمادى اآلخرة 1444 

املراقبة   »SOTHEMA SA« شركة  بتولي  املتعلق   )2023 يناير   16(

رأسمالها  من  نسبة %51  اقتناء  عبر   »AZERYS SA« لشركة  املشتركة 

 ............................................. 1893االجتماعي وحقوق التصويت املرتبطة به .

قرار ملجلس املنافسة عدد 10/ق/2023 صادر في 23 من جمادى اآلخرة 1444 

 »Yageo Corporation.sa« شركة  بتولي  املتعلق   )2023 يناير   16(

املراقبة الحصرية لشركة »Hudson Holdco France s.a.s« عبر اقتناء 

1895مجموع أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به............................ 

قرار ملجلس املنافسة عدد 12/ق/2023 صادر في فاتح رجب 1444 )23 يناير 2023( 

لشركة  املشتركة  املراقبة   »Sama Invest SARL« شركة  بتولي  املتعلق 

االجتماعي  رأسمالها  أسهم  من   %50 نسبة  اقتناء  عبر   »CMMC SA«

1897وحقوق التصويت املرتبطة به....................................................................... 

قرار ملجلس املنافسة عدد 13/ق/2023 صادر في فاتح رجب 1444 )23 يناير 2023( 

املتعلق بتولي شركة ».Henry Schein, Inc« املراقبة الحصرية غير املباشرة 

لشركة »Biotech Dental S.A.S« وشركاتها الفرعية املباشرة وغير املباشرة، 

 . 1899عبر اقتناء نسبة 57% من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به.
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0نا20) )2))  ((6(  2999 ر 9) (9 في) صادر) ((.((.582 رقم) م2سوم)

في) أل هزة) ممثلي) لدولة) تعيين) وكيفيات) ش2وط) بتحد0د)

 لتد ولية)للمؤسسات)و ملقاوالت) لعمومية.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما املادتين 90 و 92 منه ؛

املؤسسات  بإصالح  املتعلق   50.21 رقم  القانون-اإلطار  وعلى 

واملقاوالت العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.89 

بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021( وال سيما املادة 22 

منه ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية ؛

جمادى من   26 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

األولى 1444 )21 ديسمبر 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بصفة  الحكومية،  السلطات  غير  من  الدولة  ممثلي  تعيين  يتم 

شخصية، في األجهزة التداولية للمؤسسات واملقاوالت العمومية من 

بين موظفي الدولة واملستوفين للشروط التالية :

فعالية  لتحسين  املطلوبة  والخبرة  الكفاءات  على  يتوفروا  أن   -

التداولية وأن تكون لديهم معرفة خاصة وإملام بمجاالت  األجهزة 

نشاط املؤسسة أو املقاولة العمومية؛

ممارسة  تعوق  مصالح  تنازع  أو  تناف  حالة  في  يكونوا  ال  أن   -

انتفاء هذا الشرط،  في حالة  مسؤولياتهم بكل تجرد واستقاللية. 

يجب على العضو ممثل الدولة التوقف فورا عن ممارسة مهامه 

وإبالغ الجهاز التداولي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما يبتدئ من 

تاريخ حدوث أو مالحظة حالة التنافي أو تنازع املصالح.

املادة الثانية

يعين ممثلو الدولة ملدة ست سنوات قابلة للتجديد.

ال يمكن تعيين ممثل الدولة لدى أكثر من اثنتا عشرة )12( مؤسسة 

أو مقاولة عمومية طيلة مدة انتدابه.

املادة الثالثة

خاصة  مسطرة  الدولة وفق  ممثلي  عضوية  وتجديد  تعيين  يتم 

املقاولة  أو  للمؤسسة  التداولي  الجهاز  الداخلي لعمل  النظام  يحددها 

العمومية املعنية.

يشرع في عملية تعيين ممثل الدولة أو تجديد عضويته بمبادرة من 

الجهاز التداولي للمؤسسة أو املقاولة املعنية وفي حالة تعذر ذلك، من 

خالل جهازها اإلداري، املوكول له تتتبع أشغال جهازها التداولي وتيهئ 

محاضر اجتماعاته.

يقدم اقتراح تعيين ممثلي الدولة أو تجديد عضويتهم إلى السلطات 

الحكومية املعنية، مع تحديد معايير الخبرة والكفاءات املهنية وكذلك 

التركيبة املطلوبة من حيث تنوع االختصاصات واملناصفة.

يصادق على اقتراحات الجهاز التداولي للمؤسسة املتعلقة بتعيينات 

ممثلي الدولة أو تجديد عضويتهم بقرارات للسلطات الحكومية املعنية.

الدولة،  ممثلي  تعيين  عند  اإلمكان،  قدر  االعتبار،  بعين  يؤخذ 

احترام تنوع االختصاصات ومبدأ املناصفة.

يمكن ملمثل الدولة، في حالة تغيبه أو إذا عاقه عائق، أن يفوض 

أكثر  له  للمفوض  يكون  أن  يجوز  ال  آخر.  متصرف  أو  لعضو  تمثيله 

 من تفويض واحد، في نفس الوقت، داخل الجهاز التداولي للمؤسسة

أو املقاولة املعنية.

املادة الرابعة

يتعهد ممثل الدولة بأن ال يقبل من املؤسسة أو املقاولة العمومية 

املعنية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي امتيازات من شأنها املساس 

النظام  في  عليها  املنصوص  الشكليات  حسب  وذلك  باستقالليته، 

الداخلي لعمل الجهاز التداولي.

املادة الخامسة

كل  قبل  من  الدولة  ممثلي  ومواصفات  وخبرات  كفاءات  تحدد 

 3 املادة  في  عليها  املنصوص  املسطرة  في  عمومية  مقاولة  أو  مؤسسة 

أعاله، وفقا ملهامها وأنشطتها ونطاق عملها ونوعية شركائها وحجمها 

وطبيعة قطاع نشاطها وعدد األعضاء في حظيرة جهازها التداولي.

نصوص)عامة
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تعمل السلطات الحكومية، وفقا ملا هو محدد في املسطرة املشار 

الكفاءات  من  مجموعة  تطوير  على  أعاله،  األولى  الفقرة  في  إليها 

للمؤسسات  التداولية  األجهزة  احتياجات  تلبية  أجل  من  والطاقات 

واملقاوالت العمومية الخاضعة لوصايتها.

املادة السادسة

إلى  الرسمية  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم  هذا  تنفيذ  يسند 

وزيرة االقتصاد واملالية.

وحرر بالرباط في 4 رجب 1444 )26 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

0نا20) )2))  ((6(  2999 ر 9) (9 في) صادر) ((.((.58( رقم) م2سوم)

بتحد0د)ش2وط)وكيفيات)تعيين) ألعضاء) ملستقلين)في) أل هزة)

ص2ف) وكيفيات) ومبالغ) للمؤسسات) لعمومية)  لتد ولية)

 لتعويضات) ملمنوحة)لهم.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما املادتين 90 و 92 منه ؛

املؤسسات  بإصالح  املتعلق   50.21 رقم  القانون-اإلطار  وعلى 

واملقاوالت العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.89 

 25 2021( ال سيما املادة  1442 )26 يوليو  15 من ذي الحجة  بتاريخ 

منه ؛

وعلى القانون رقم 82.20 القا�ضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير 

االستراتيجي ملساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء املؤسسات واملقاوالت 

بتاريخ  1.21.96 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   العمومية، 

15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021( ال سيما املادتين 13 و 27 

منه ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية ؛

جمادى من   26 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

األولى 1444 )21 ديسمبر 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

العمومية كل  للمؤسسة  التداولي  الجهاز  في  يكون عضوا مستقال 

شخص ال تربطه أي عالقة أو مصلحة كيفما كان نوعها مع املؤسسة 

الشركات  أو مع  اإلداري  أو  التداولي  أو مع أعضاء جهازها  العمومية 

حصرية  مساهمات بصورة  فيها  تمتلك  التي  الهيئات  أو  لها  التابعة 

تنازع املصالح واملساس  يترتب عليها  أن  يمكن  الدولة  أو مشتركة مع 

وموضوعية  حيادية  على  سلبا  التأثير  وبالتالي  قراره  باستقاللية 

القرارات املتخذة من قبل الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية.

املادة الثانية

يشترط في العضو املستقل ما يلي :

- أال يكون قد سبق له، خالل الثالث سنوات السابقة لتعيينه :

- أن شغل مناصب املراقبة املالية أو تدبير امليزانية في املؤسسة 

العمومية املعنية ؛

- أن كان وكيال أو أجيرا أو عضوا في الجهاز التداولي أو مسؤوال 

باملؤسسة العمومية املعنية ؛

- أن كان عضوا في جهاز اإلدارة أو الرقابة أو تسيير لشركة تملك 

فيها املؤسسة العمومية املعنية مساهمات ؛

- أن كان عضوا في الجهاز التداولي ملؤسسة عمومية أخرى تتوفر 

داخل  وكالة  على  بتعيينه  املعنية  العمومية  املؤسسة  فيها 

نفس الجهاز التداولي ؛

أو مورد أو اإلدارية لزبون  التداولية  في األجهزة   - أن كان عضًوا 

أو شريك مالي للمؤسسة العمومية أو مجموعتها، بما في ذلك أي 

خدمة استشارية أخرى أو اإلشراف على املشاريع، والتي تمثل 

 املؤسسة العمومية أو مجموعتها جزءا مهما من نشاط الزبون

أو املورد أو الشريك املالي ؛

- أن زاول مهمة مدقق خارجي للمؤسسة العمومية املعنية.

عمومية  مقاولة  أو  ملؤسسة  التداولي  الجهاز  في  عضوا  يكون  أال   -

تعاون وتآزر  بتعيينه عالقات  املعنية  أخرى تجمعها مع املؤسسة 

كما هو منصوص عليه في املادة 5 من القانون-اإلطار رقم 50.21 

املذكور أعاله ؛
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- أال يكون قد سبق له أن تلقى أو حصل على أي أجر من املؤسسة 

منح عادة لألعضاء 
ُ
العمومية باستثناء الحقوق املعترف بها والتي ت

النصوص  وفق  عليها  الحصول  يتم  التي  الحقوق  أو  املستقلين 

االجتماعي  الضمان  بأنظمة  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية 

الجاري بها العمل ؛

- أال تربطه صلة قرابة مع املسؤول عن الجهاز اإلداري للمؤسسة 

العمومية املعنية أو أحد أعضاء الجهاز التداولي أو مع أزواجهم.

في حالة مخالفة أحد الشروط املذكورة أعاله، يجب على العضو 

التداولي  الجهاز  وإبالغ  مهامه  ممارسة  عن  فوًرا  التوقف  املستقل 

املخالفة  تاريخ حدوث  يوًما، من  في أجل أقصاه خمسة عشر  بذلك، 

أو مالحظتها.

املادة الثالثة

يجب أن يتوفر األعضاء املستقلون على الكفاءات والخبرة املطلوبة 

خاصة  معرفة  لديهم  تكون  وأن  التداولية  األجهزة  فعالية  لتحسين 

بمجاالت نشاط املؤسسة العمومية.

تحدد كفاءات وخبرات ومواصفات األعضاء املستقلين على أساس 

كل حالة على حدة من قبل كل مؤسسة عمومية وفقا ألنشطتها وحجمها 

وطبيعة قطاع نشاطها وبيئتها وعدد األعضاء داخل الجهاز التداولي.

املادة الرابعة

مرة  للتجديد  قابلة  سنوات  ست  ملدة  املستقلون  األعضاء  يعين 

واحدة.

ال يجوز للعضو املستقل ممارسة مهام رئيس مجلس اإلدارة أو مهام 

مسؤول أو أي مهمة تنفيذية أخرى في املؤسسة العمومية املعنية وفي 

اإلدارة العمومية.

مؤسسات ست  من  أكثر  لدى  املستقل  العضو  تعيين  يمكن   ال 

أو مقاوالت عمومية أو شركات تابعة لها طيلة مدة انتدابه.

املادة الخامسة

مسطرة  وفق  عضويتهم  وتجديد  املستقلين  األعضاء  تعيين  يتم 

يضعها الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية، وذلك استنادا إلى قائمة 

تحصرها اللجنة املنصوص عليها في الفقرة الثانية بعده أو إلى قاعدة 

املعطيات املنصوص عليها في املادة 8 من هذا املرسوم يتم اللجوء إليها 

معايير  الخصوص  على  املسطرة  هذه  وتحدد  ذلك.  األمر  تطلب  إذا 

الخبرة والكفاءات املهنية املطلوبة.

اللجنتين  تتم دراسة مؤهالت األعضاء املستقلين من قبل إحدى 

توفر  عدم  وعند  الحكامة.  أو  والتعويضات  بالتعيينات  املكلفتين 

املهمة  هذه  تسند  اللجنتين،  هاتين  إحدى  على  العمومية  املؤسسة 

إلى لجنة خاصة يتم تعيينها من قبل الجهاز التداولي ويرأسها العضو 

أو  باملالية  املكلفة  الحكومية  السلطة  الحالة،  حسب  يمثل،  الذي 

الدولة وتتبع نجاعة  للتدبير االستراتيجي ملساهمات  الوطنية  الوكالة 

العمومية  املؤسسة  كانت  إذا  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  أداء 

رقم  بالقانون  امللحقة  العمومية  املؤسسات  قائمة  ضمن  مدرجة 

82.20 القا�ضي بإحداث الوكالة.

يجب على كل عضو مستقل أن يقوم، قبل تعيينه، بتقديم تصريح 

 مكتوب إلى رئيس الجهاز التداولي، عن أي منصب يشغله أو أي وكالة

أو مساهمة يتوفر عليها.

تقوم لجنة التعيينات والتعويضات أو الحكامة أو اللجنة الخاصة 

بما يلي :

ملنصب  ترشيحه  تعتزم  شخص  كل  لحالة  معمقة  دراسة  إجراء   -

العضو املستقل، باالعتماد، على وجه الخصوص، على الشروط 

في  املحددة  الكفاءة  ومعايير  أعاله   2 املادة  في  عليها  املنصوص 

الفقرة األولى أعاله واملواصفات املبحوث  في  إليها  املسطرة املشار 

عنها باإلضافة إلى التركيبة املطلوبة للجهاز التداولي ؛

- إفادة الجهاز التداولي بنتائج الدراسة ومقترحات التعيين مع تقديم 

تقرير معلل حول أشغالها.

الوضعية  تجنب  على  دراستها  إجراء  عند  املعنية  اللجنة  تحرص 

التي قد يوجد فيها تنازع املصالح بين أحد أعضاء اللجنة واملرشح.

يحترم،  أن  العمومية  للمؤسسة  التداولي  الجهاز  على  يتعين  كما 

االختصاصات  تنوع  املستقلين،  أعضائه  تعيين  عند  اإلمكان،  قدر 

ومبدأ املناصفة.

املدرجة  العمومية  للمؤسسات  التداولي  الجهاز  يتداول  أن  قبل 

 82.20 رقم  بالقانون  امللحقة  العمومية  املؤسسات  قائمة  ضمن 

على  األخير  هذا  يعرض  التعيين،  مقترح  شأن  في  الذكر  السالف 

ملساهمات  االستراتيجي  للتدبير  الوطنية  للوكالة  القبلية  املوافقة 

الدولة وتتبع نجاعة أداء املؤسسات واملقاوالت العمومية التي تبدي 

رأيها فيه داخل أجل أقصاه شهران يبتدئ من تاريخ توصلها بمقترح 

الجهاز التداولي للمؤسسة املعنية مرفقا بتقرير معلل في شأنه. وعند 

الجهاز  يتداول  الوكالة،  بموافقة  التوصل  دون  األجل  هذا  انصرام 

التداولي للمؤسسة في شأن املقترح املذكور.
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العضو  تعيين  يتم  أعاله،  السابعة  الفقرة  مقتضيات  مراعاة  مع 

املستقل، بالنسبة للمؤسسة العمومية املدرجة ضمن قائمة املؤسسات 

العمومية امللحقة بالقانون رقم 82.20 سالف الذكر، بمقرر لجهازها 

التداولي.

عن  الصادر  املستقل  العضو  تعيين  مقترح  على  املصادقة  تتم 

ضمن  املدرجة  غير  العمومية  للمؤسسات  بالنسبة  التداولي،  الجهاز 

سالف   82.20 رقم  بالقانون  امللحقة  العمومية  املؤسسات  قائمة 

الذكر، بقرار لوزير القطاع الو�ضي على املؤسسة العمومية املعنية.

املادة السادسة

تحدد تعويضات األعضاء املستقلين على أساس مشاركتهم الفعلية 

حد  وضع  مع  املختصة،  لجانها  أو  التداولية،  األجهزة  اجتماعات  في 

أق�ضى سنوي للميزانية املرصودة، مهما بلغ عدد االجتماعات التي تم 

عقدها فعليا.

القيام بمهام  يمكن دفع تعويض تكميلي لألعضاء املستقلين عند 

هذه  منح 
ُ
وت التداولي  الجهاز  إليهم  يسندها  قد  استثنائية  تكليفات  أو 

التعويضات بعد إنجاز املهمة املوكولة إليهم.

يتم تحديد مبلغ وكيفيات منح هذه التعويضات في قرار السلطة 

في  أو  5 أعاله  املادة  في  إليها  املشار  الو�ضي  بالقطاع  املكلفة  الحكومية 

ضمن  املدرجة  العمومية  للمؤسسات  بالنسبة  التداولي  الجهاز  مقرر 

سالف   82.20 رقم  بالقانون  امللحقة  العمومية  املؤسسات  قائمة 

الذكر.

العمومية  املؤسسة  من  يقبل  ال  بأن  املستقل  العضو  يتعهد 

املعنية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي امتيازات من شأنها املساس 

باستقالليته.

املادة السابعة

تطبيقا ملقتضيات املادتين 13 و 27 من القانون رقم 82.20 القا�ضي 

بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي ملساهمات الدولة وتتبع 

العضو  تعيين  يصبح  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  أداء  نجاعة 

املستقل بمجلس إدارة الوكالة نهائيا بمقرر لهذا املجلس. ويتم تحديد 

مبلغ وكيفيات منح تعويضاته في نفس مقرر رئيس املجلس املذكور.

املادة الثامنة

تعمل السلطة الحكومية املكلفة باملالية على وضع قاعدة معطيات 

التداولية  األجهزة  حاجيات  تلبية  أجل  من  واملواصفات  للكفاءات 

للمؤسسات العمومية بخصوص األعضاء املستقلين، عند االقتضاء.

تحدد بقرار من السلطة الحكومية املكلفة باملالية شروط وكيفيات 

تدبير قاعدة املعطيات املتعلقة باألعضاء املستقلين.

املادة التاسعة

إلى  الرسمية  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم  هذا  تنفيذ  يسند 

وزيرة االقتصاد واملالية.

وحرر بالرباط في 4 رجب 1444 )26 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

م2سوم)رقم)796.)).))صادر)في)9)ر 9)2999 )6))0نا20) )2)()0تعلق)

للدولة) حول) لسياسة) ملساهماتية) هيئة) لتشاور) بتأليف)

وكيفيات)سيفها.

رئيس الحكومة،

الوطنية  الوكالة  بإحداث  القا�ضي   82.20 رقم  القانون  على  بناء 

املؤسسات  أداء  نجاعة  وتتبع  الدولة  ملساهمات  االستراتيجي  للتدبير 

واملقاوالت العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.96 

بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021( ال سيما املادتين 22 

و 23 منه ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية ؛

جمادى من   26 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

األولى 1444 )21 ديسمبر 2022(،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

تتألف، تحت رئاسة رئيس الحكومة، هيئة التشاور حول السياسة 
املساهماتية للدولة املحدثة بموجب املادة 22 من القانون املشار إليه 

أعاله رقم 82.20، من األعضاء التالي بيانهم :

- وزير الداخلية ؛

- وزيرة االقتصاد واملالية ؛

- وزير التجهيز واملاء ؛

- وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

- وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛

- وزير الصناعة والتجارة ؛

- وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة ؛

- وزير النقل واللوجستيك ؛

- الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية 
وتقييم السياسات العمومية ؛

- الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية.

في حالة تغيب أحد الوزراء، يمكن له أن يكلف أحد أعضاء الهيئة 
للنيابة عنه، أو ينيب عنه الكاتب العام أو املدير العام أو املدير املنتمين 
للقطاع الحكومي الذي يشرف عليه، حسب الحالة وبناء على تفويض 

مكتوب.

هيئة  أو  شخص  كل  استشارية  بصفة  تستدعي،  أن  للهيئة  يجوز 
تعتبر مشاركتها في أشغالها مفيدة.

املادة الثانية

يجوز للهيئة أن تشكل لجانا متخصصة تحدد تكوينها واختصاصاتها 
القضايا  وتحليل  بدراسة  اللجان  هذه  وتكلف  تسييرها،  وكيفية 

الخاصة املطروحة عليها وتقديم املشورة في شأنها.

املادة الثالثة

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى 
األقل )2( مرتين في السنة ويجوز عقد اجتماعاتها عن طريق املؤتمرات 

املرئية أو ما يعادلها من وسائل.

يضع رئيس الهيئة جدول األعمال ويرسل مرفقا بالوثائق املتعلقة 
به إلى أعضاء الهيئة خمسة عشر )15( يوما قبل انعقاد االجتماع.

أعضائها  ونصف  رئيسها  بحضور  صحيح  بشكل  الهيئة  تجتمع 
على األقل وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين. فإن 

تعادلت األصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يرسل محضر كل اجتماع إلى جميع أعضاء الهيئة.

تتولى كتابة الهيئة، الوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي ملساهمات 
الدولة وتتبع نجاعة أداء املؤسسات واملقاوالت العمومية.

املادة الرابعة

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

وحرر بالرباط في 4 رجب 1444 )26 يناير 2023(.
اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

م2سوم)رقم))82.)).))صادر)في)28)من)ر 9)2999 )9)ربف 20) )2)) 
بتحد0د)مبالغ) لتعويضات)و ملصاريف) ملخولة)لفائدة)أعضاء)
باألعمال) للنهوض) محمد) لسادس) ملؤسسة)  للجنة) ملد20ية)

 ال تماعية))للتفبية)و لتكوين.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 92 منه ؛

مؤسسة  وتنظيم  بإحداث  القا�ضي   73.00 رقم  القانون  وعلى 
والتكوين،  للتربية  االجتماعية  باألعمال  للنهوض  السادس  محمد 
 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى

األولى 1422 )فاتح أغسطس 2001(، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما 
املادة 11 منه ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 11 من رجب 1444 
)2 فبراير 2023(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يتقا�ضى أعضاء اللجنة املديرية ملؤسسة محمد السادس للنهوض 
ألغراض  تنقلهم  ألجل  والتكوين  للتربية  االجتماعية  باألعمال 

املصلحة، تعويضات يومية جزافية تحدد مقاديرها كالتالي :

- بالنسبة للتنقل داخل املغرب : 1.000 درهم في اليوم ؛

- بالنسبة للمأموريات بالخارج : 2.000 درهم في اليوم، ويستفيدون 
من تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا في الدرجة االقتصادية وذلك بعد 

موافقة رئيس املؤسسة.

كيلومترية  تعويضات  من  املديرية  اللجنة  أعضاء  يستفيد  كما 
عن  تعويض  من  وكذا  للكيلومتر،  دراهم   5 قدرها  جزافية 

مصاريف الطريق السيار.
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املادة الثانية

االجتماعية  باألعمال  للنهوض  السادس  محمد  مؤسسة  تتحمل 

للتربية والتكوين نفقات إقامة أعضاء اللجنة املديرية عن املأموريات 

التي يقومون بها ألغراض املصلحة، وذلك في حدود 1.000 درهم لليلة 

الواحدة.

املادة الثالثة

يعمل بهذا املرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2021.

املادة الرابعة

إلى  الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  تنفيذ هذا  يسند 

كل من وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة ووزير اإلماج 

التعليم  ووزير  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي 

العالي والبحث العلمي واالبتكار والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد 

واملالية املكلف بامليزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من رجب 1444 )9 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.

وزير اإلماج االقتصادي واملقاولة الصغرى 

والتشغيل والكفاءات،

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية

املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

م2سوم)رقم) 22. ).))صادر)في)5))من)ر 9)2999 )26)ربف 20) )2)) 

بتحد0د)تاريخ)إ 2 ء) نتخابات) زئية)مللء)مقعد)شاغ2)بمجلس)

 لنو ب)ب2سم) لد ئ2ة) النتخابية) ملحلية)»آسفي«.

رئيس الحكومة،

بمجلس  املتعلق   27.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 

بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  النواب 

16 من ذي القعدة 1432 )14 أكتوبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه 

وال سيما املواد األولى و21 و23 و91 منه ؛

وبعد االطالع على قرار املحكمة الدستورية رقم 206/23 الصادر 

انتخاب  بإلغاء  فيه  قضت  الذي   )2023 يناير   24(  1444 رجب   2 في 

السيد رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب على إثر االقتراع الجزئي 

»آسفي«  املحلية  االنتخابية  بالدائرة   2022 سبتمبر   29 يوم  املجرى 

الدائرة  هذه  في  جزئية  انتخابات  بإجراء  وأمرت  آسفي(،  )إقليم 

من   91 املادة  بأحكام  عمال  به،  يشغله  كان  الذي  املقعد  بخصوص 

القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب،

رسم ما يلي:

املادة األولى

إلقليم  التابعة  »آسفي«  املحلية  االنتخابية  الدائرة  ناخبو  يدعى 

آسفي يوم الخميس 27 أبريل 2023 النتخاب عضو واحد عن دائرتهم 

بإلغاء  للنائب الذي قضت املحكمة الدستورية  بمجلس النواب خلفا 

انتخابه.

املادة الثانية

تودع التصريحات الفردية بالترشيح من طرف كل مترشح بنفسه 

من يوم األحد 9 أبريل 2023 إلى غاية الساعة الثانية عشرة )12( من 

زوال يوم الخميس 13 أبريل 2023 بمقر إقليم آسفي.

املادة الثالثة

الجمعة  يوم  من  األولى  الساعة  في  االنتخابية  الحملة  تبتدئ 

يوم  من  ليال   )12( عشرة  الثانية  الساعة  في  وتنتهي   2023 أبريل   14

األربعاء 26 أبريل 2023.

املادة الرابعة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة 

الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من رجب 1444 )16 فبراير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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ق2 ر)لوزي2) لصحة)و لحما0ة) ال تماعية)رقم))).)92 )صادر)في)29)من) مادى) ألولى)2999 )9)ديسمبف)))2)()بتغييف)وتتميم)

229)()بم2  عة)أسعار) لبيع)للعموم)لألدوية) ألصلية) 5 29 )7)أب2يل) 7) مادى) آلخ2ة) 787.29) لصادر)في)  لق2 ر)رقم)

و لجنيسة)و ملماثلة) لحيوية) ملسوقة)في) ملغ2ب.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

بناء على املرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 )18 ديسمبر 2013( املتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر 

بيع األدوية املصنعة محليا أو املستوردة للعموم، وال سيما املواد 12و 14 و 15 و 16 منه ؛

2014( بمراجعة أسعار البيع للعموم  1435 )7 أبريل  7 جمادى اآلخرة  787.14 الصادر في  وبعد االطالع على القرار رقم 

لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له ؛

وبعد االطالع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

وعلى طلبات املصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلة حيوية للعموم، املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية 

املعنية ؛

واعتبارا لطلبات تخفيض أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

واعتبارا لطلبات رفع أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة املشتركة ما بين الوزارات لألسعار،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدد في امللحق رقم 1 املرفق بهذا القرار أسعار بيع األدوية األصلية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله.

يصادق على أسعار بيع األدوية الجنيسة واملماثالت الحيوية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله واملدرجة في امللحق رقم 2 

املرفق بهذا القرار.

أعاله  إليه  املشار  القرار  ملحق  في  املدرجة  األدوية  أسعار  القرار  بهذا  املرفق   3 رقم  امللحق  في  مبين  هو  ما  وفق  تخفض 

رقم 787.14 كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.

ترفع وفق ما هو مبين في امللحق رقم 4 املرفق بهذا القرار أسعار األدوية املدرجة في ملحق القرار املشار إليه أعاله رقم 787.14 

كما  وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى األولى 1444 )9 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

*

*  *
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1 الملحق

Nom du Médicament Prix Public de 
Vente en Dirham

Prix Hôpital en 
Dirham 

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
بالدرهم

 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

CECOLIN 0,5ml/dose Suspension injectable en flacon monodose Boite de 10 5 097,00              4 836,00              

DUALKOPT 20mg/ml+5mg/ml Collyre en solution Flacon de 5 ml 126,10                 78,50                   

PENTASA 4g Granulés à libération prolongée en sachet Boite de 30 939,00                 658,00                 

REAGILA 1,5 mg Gélules Boite de 28 819,00                 542,00                 

REAGILA 3 mg Gélules Boite de 28 819,00                 542,00                 

REAGILA 4,5 mg Gélules Boite de 28 819,00                 542,00                 

REAGILA 6 mg Gélules Boite de 28 819,00                 542,00                 

1/1

2 الملحق

Nom du Médicament Prix Public de 
Vente en Dirham

Prix Hôpital en 
Dirham 

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
بالدرهم

 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

BICARWA 65,95/23,53 g/l Solution concentrée alcaline pour hémodialyse  Bidon de 10L 113,60                 71,00                   

BORTEA  3,5mg Poudre pour solution injectable Boite de 1 flacon 5 617,00              5 370,00              

CO-IRVEL 300mg/25mg Comprimés pelliculés Boite de 14 85,00                   53,10                   

CO-IRVEL 300mg/25mg Comprimés pelliculés Boite de 28 153,60                 96,00                   

EXVALS  10/160mg Comprimés pelliculés Boite de14 110,00                 69,30                   

EXVALS  10/160mg Comprimés pelliculés Boite de28 185,20                 115,70                 

EXVALS  5/160mg Comprimés pelliculés Boite de14 105,20                 65,70                   

EXVALS  5/160mg Comprimés pelliculés Boite de28 185,20                 115,70                 

EXVALS PLUS 10/160/12,5mg Comprimés pelliculés Boite de 14 110,90                 69,30                   

EXVALS PLUS 10/160/12,5mg Comprimés pelliculés Boite de 28 197,90                 123,70                 

EXVALS PLUS 10/160/25mg Comprimés pelliculés Boite de 14 110,90                 69,30                   

EXVALS PLUS 10/160/25mg Comprimés pelliculés Boite de 28 197,90                 123,70                 

EXVALS PLUS 5/160/12,5mg Comprimés pelliculés Boite de 14 103,40                 64,60                   

EXVALS PLUS 5/160/12,5mg Comprimés pelliculés Boite de 28 182,10                 113,80                 

EXVALS PLUS 5/160/25mg Comprimés pelliculés Boite de 14 105,20                 65,70                   

EXVALS PLUS 5/160/25mg Comprimés pelliculés Boite de 28 185,20                 115,70                 

FLUOXETINE ISIO 20mg gélule Boite de 10 gélules 61,60                   38,40                   

FLUOXETINE ISIO 20mg gélule Boite de 20 gélules 108,50                 67,60                   

FLUOXETINE ISIO 20mg gélule Boite de 30 gélules 159,10                 99,10                   

FULPHILA 6mg/0,6ml Solution injectable pour injection sous-cutanée de 0,6ml Boite d'une seringue préremplie 
de 0,6 ml 6 742,00              6 528,00              

IRVECOR 150mg/10mg Comprimés pelliculés Boite de 14 62,30                   39,00                   

IRVECOR 150mg/10mg Comprimés pelliculés Boite de 28 111,30                 69,60                   

IRVECOR 150mg/5mg Comprimés pelliculés Boite de 14 54,10                   33,80                   

IRVECOR 150mg/5mg Comprimés pelliculés Boite de 28 96,60                   60,40                   

OGIVRI 150mg Poudre pour solution à diluer pour perfusion Une boite de 1 flacon 3 317,00              3 003,00              

1/2

*  *  *
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2 الملحق

Nom du Médicament Prix Public de 
Vente en Dirham

Prix Hôpital en 
Dirham 

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
بالدرهم

 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

BICARWA 65,95/23,53 g/l Solution concentrée alcaline pour hémodialyse  Bidon de 10L 113,60                 71,00                   

BORTEA  3,5mg Poudre pour solution injectable Boite de 1 flacon 5 617,00              5 370,00              

CO-IRVEL 300mg/25mg Comprimés pelliculés Boite de 14 85,00                   53,10                   

CO-IRVEL 300mg/25mg Comprimés pelliculés Boite de 28 153,60                 96,00                   

EXVALS  10/160mg Comprimés pelliculés Boite de14 110,00                 69,30                   

EXVALS  10/160mg Comprimés pelliculés Boite de28 185,20                 115,70                 

EXVALS  5/160mg Comprimés pelliculés Boite de14 105,20                 65,70                   

EXVALS  5/160mg Comprimés pelliculés Boite de28 185,20                 115,70                 

EXVALS PLUS 10/160/12,5mg Comprimés pelliculés Boite de 14 110,90                 69,30                   

EXVALS PLUS 10/160/12,5mg Comprimés pelliculés Boite de 28 197,90                 123,70                 

EXVALS PLUS 10/160/25mg Comprimés pelliculés Boite de 14 110,90                 69,30                   

EXVALS PLUS 10/160/25mg Comprimés pelliculés Boite de 28 197,90                 123,70                 

EXVALS PLUS 5/160/12,5mg Comprimés pelliculés Boite de 14 103,40                 64,60                   

EXVALS PLUS 5/160/12,5mg Comprimés pelliculés Boite de 28 182,10                 113,80                 

EXVALS PLUS 5/160/25mg Comprimés pelliculés Boite de 14 105,20                 65,70                   

EXVALS PLUS 5/160/25mg Comprimés pelliculés Boite de 28 185,20                 115,70                 

FLUOXETINE ISIO 20mg gélule Boite de 10 gélules 61,60                   38,40                   

FLUOXETINE ISIO 20mg gélule Boite de 20 gélules 108,50                 67,60                   

FLUOXETINE ISIO 20mg gélule Boite de 30 gélules 159,10                 99,10                   

FULPHILA 6mg/0,6ml Solution injectable pour injection sous-cutanée de 0,6ml Boite d'une seringue préremplie 
de 0,6 ml 6 742,00              6 528,00              

IRVECOR 150mg/10mg Comprimés pelliculés Boite de 14 62,30                   39,00                   

IRVECOR 150mg/10mg Comprimés pelliculés Boite de 28 111,30                 69,60                   

IRVECOR 150mg/5mg Comprimés pelliculés Boite de 14 54,10                   33,80                   

IRVECOR 150mg/5mg Comprimés pelliculés Boite de 28 96,60                   60,40                   

OGIVRI 150mg Poudre pour solution à diluer pour perfusion Une boite de 1 flacon 3 317,00              3 003,00              
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OGIVRI 420mg Poudre pour solution à diluer pour perfusion Une boite de 1 flacon 8 917,00              8 750,00              

RELITREXED 100mg Poudre pour solution à diluer pour perfusion en flacon de 10 ml Boite de 1 flacon de 10 ml 1 586,00              1 323,00              

RELITREXED 100mg Poudre pour solution à diluer pour perfusion en flacon de 10 ml Boite de 4 flacons de 10 
ml 4 515,00              4 236,00              

RELITREXED 500mg Poudre pour solution à diluer pour perfusion en flacon de 50 ml Boite de 1 flacon de 50 ml 6 197,00              5 968,00              

RELITREXED 500mg Poudre pour solution à diluer pour perfusion en flacon de 50 ml Boite de 4 flacons de 50 
ml 18 951,00            18 588,00            

RINITA  0,5mg/ml Solution buvable Flacon de 60 ml 25,00                   15,60                   

SECONIL 2g Granulés en sachets Boite unitaire 43,20                   27,00                   

SEMGLEE 100Unités/ml Solution injectable en stylo prérempli de 3ml Boite de 1 106,70                 66,70                   

SEMGLEE 100Unités/ml Solution injectable en stylo prérempli de 3ml Boite de 5 520,00                 346,00                 

STORIXIA 120mg Comprimés pelliculés Boite de 14 153,90                 95,90                   

STORIXIA 120mg Comprimés pelliculés Boite de 7 87,40                   54,50                   

STORIXIA 60mg Comprimés pelliculés Boite de 14 139,80                 87,10                   

STORIXIA 60mg Comprimés pelliculés Boite de 7 79,50                   49,50                   

STORIXIA 90mg Comprimés pelliculés Boite de 7 86,00                   53,60                   

TRALGIC 100mg Comprimés effervescents Tube de 10 26,60                   16,60                   

TRALGIC 100mg Comprimés effervescents Tube de 20 47,30                   29,40                   
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 الخاص السعر
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BICARWA 65,95/23,53 g/l Solution concentrée alcaline pour hémodialyse  Bidon de 10L 113,60                 71,00                   

BORTEA  3,5mg Poudre pour solution injectable Boite de 1 flacon 5 617,00              5 370,00              

CO-IRVEL 300mg/25mg Comprimés pelliculés Boite de 14 85,00                   53,10                   

CO-IRVEL 300mg/25mg Comprimés pelliculés Boite de 28 153,60                 96,00                   

EXVALS  10/160mg Comprimés pelliculés Boite de14 110,00                 69,30                   

EXVALS  10/160mg Comprimés pelliculés Boite de28 185,20                 115,70                 

EXVALS  5/160mg Comprimés pelliculés Boite de14 105,20                 65,70                   

EXVALS  5/160mg Comprimés pelliculés Boite de28 185,20                 115,70                 

EXVALS PLUS 10/160/12,5mg Comprimés pelliculés Boite de 14 110,90                 69,30                   

EXVALS PLUS 10/160/12,5mg Comprimés pelliculés Boite de 28 197,90                 123,70                 

EXVALS PLUS 10/160/25mg Comprimés pelliculés Boite de 14 110,90                 69,30                   

EXVALS PLUS 10/160/25mg Comprimés pelliculés Boite de 28 197,90                 123,70                 

EXVALS PLUS 5/160/12,5mg Comprimés pelliculés Boite de 14 103,40                 64,60                   

EXVALS PLUS 5/160/12,5mg Comprimés pelliculés Boite de 28 182,10                 113,80                 

EXVALS PLUS 5/160/25mg Comprimés pelliculés Boite de 14 105,20                 65,70                   

EXVALS PLUS 5/160/25mg Comprimés pelliculés Boite de 28 185,20                 115,70                 

FLUOXETINE ISIO 20mg gélule Boite de 10 gélules 61,60                   38,40                   

FLUOXETINE ISIO 20mg gélule Boite de 20 gélules 108,50                 67,60                   

FLUOXETINE ISIO 20mg gélule Boite de 30 gélules 159,10                 99,10                   

FULPHILA 6mg/0,6ml Solution injectable pour injection sous-cutanée de 0,6ml Boite d'une seringue préremplie 
de 0,6 ml 6 742,00              6 528,00              

IRVECOR 150mg/10mg Comprimés pelliculés Boite de 14 62,30                   39,00                   

IRVECOR 150mg/10mg Comprimés pelliculés Boite de 28 111,30                 69,60                   

IRVECOR 150mg/5mg Comprimés pelliculés Boite de 14 54,10                   33,80                   

IRVECOR 150mg/5mg Comprimés pelliculés Boite de 28 96,60                   60,40                   

OGIVRI 150mg Poudre pour solution à diluer pour perfusion Une boite de 1 flacon 3 317,00              3 003,00              
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ACLAV 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour suspension buvable 2 Flacons de 30 ml                      66,10   64,80                                          41,20   40,40                     

ACLAV 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour suspension buvable 2 Flacons de 60 ml                    122,80   112,70                                        76,50   70,20                     

ACLAV 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour suspension buvable Flacon de 30 ml                      38,80   36,60                                          23,70   22,80                     

ACLAV 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour suspension buvable Flacon de 60 ml                      66,10   64,80                                          41,20   40,40                     

ALFAMOX 1 g Poudre pour suspension buvable en Sachet Boîte de  14                      65,00   64,10                                          40,50   40,00                     

AUGMENTIN ENFANT 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour Suspension orale  Flacon 60 ml                      70,60   64,80                                          44,00   40,40                     

BIOSULIN    30 : 70 100 UI suspension injectable Flacon de 10 ml                    130,00   107,50                                        81,20   67,20                     

BIOTIC PLUS 100 mg/12,5 mg/2ml Poudre pour Solution buvable Flacon de 60 ml                      38,00   36,60                                          23,70   22,80                     

BIOTIC PLUS 500 mg/62,5 mg  Comprimé Boîte de 12                      62,50   58,10                                          38,90   36,20                     

BIOTIC PLUS 500 mg/62,5 mg  Comprimé Boîte de 24                    111,60   103,70                                        69,50   64,60                     

BULMOL 100 µg Inhaler Flacon de 200 doses                      45,30   42,20                                          28,30   26,40                     

BUTAMYL 100 µg Aérosol Flacon de 200  INH                      45,30   42,20                                          28,30   26,40                     

BUTOVENT  100µg/dose Solution pour inhalation Flacon de 200 doses                      45,30   42,20                                          28,30   26,40                     

CICLOVIRAL 5% Crème Tube de 10 g                      59,10   41,70                                          36,80   26,00                     

CLAVULIN 100 mg/12,5 mg/ml  Poudre pour suspension buvable ENFANT Flacon de 60 ml                      70,60   64,80                                          44,00   40,40                     

CO-AMOXICLAV SP NOURISSON 100mg/12,5mg  Poudre en flacon de 45 ml correspondant à 30ml de suspension 
buvable reconstituée avec une seringue pour administration orale graduée Boite de 1 flacon de 30ml                      38,00   36,60                                          23,70   22,80                     

DEROXAT 20 mg Comprimé pelliculé sécable Boîte de 14                      83,70   71,10                                          52,10   44,30                     

DILATOR EcoSpray 100µg/dose Suspension pour inhalation + NEO-HALER  Flacon de 300 doses                      65,00   63,30                                          40,60   42,20                     

DIVARIUS 20 mg Comprimé pelliculé sécable Boîte de 14                      83,70   70,00                                          52,10   43,60                     

DIVARIUS 20 mg Comprimé pelliculé sécable Boîte de 28                    147,20   123,20                                        91,70   76,70                     

ECOCLAV 100mg/12,5mg NOURRISSON, poudre pour suspension buvable  flacon de30ml                      38,00   36,60                                          23,70   22,80                     

HULIO 40mg/0,8ml Solution injectable en seringue pré-remplie Boite de 2                 6 290,00   4 185,00                                6 063,00   3 896,00                

HULIO 40mg/0,8ml Solution injectable en stylo pré-rempli                 6 290,00   4 185,00                                6 063,00   3 896,00                

INALER   100 mcg  Aérosol buccal Flacon 200 doses                      45,30   42,20                                          28,30   26,40                     

LEVAMOX 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour Suspension buvable en flacon Flacon de 30 ml                      38,80   36,60                                          23,70   22,80                     
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DICYNONE 250 mg/ 2ml  Solution injectable Boîte de 6 ampoules                      30,20   33,80                                          18,80   21,10                     

SPASFON 40 mg/0,04 ml  Solution injectable Boîte de 6 Ampoules de 4 ml                      33,00   41,90                                          20,60   26,10                     
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LEVAMOX 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour Suspension buvable en flacon Flacon de 60 ml                      66,00   64,80                                          41,10   40,40                     

MAG 2 SANS SUCRE  1500mg/10ml  Solution buvable Boîte de 20 Ampoules buvables de 10 ml                      45,00   42,90                                          28,00   26,70                     

NEOCLAV NOURRISSON 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour suspension buvable -2 Flacons de 30ml                      66,10   64,80                                          41,20   40,40                     

NEOCLAV NOURRISSON 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour suspension buvable Flacon de 30ml                      38,00   36,60                                          23,70   22,80                     

NOVOCLIN 100mg/12,5mg Poudre pour suspension buvable Flacon de 30 ml                      38,00   36,60                                          23,70   22,80                     

PAROXETINE GT 20 mg   Comprimé pelliculé Flacon de 20                      88,20   88,00                                          54,90   54,80                     

PAROXETINE WIN 20 mg Comprimé pelliculé Sécable Boîte de 30                    132,00   129,00                                        82,20   80,30                     

PODOXRED 500mg Poudre pour solution à diluer pour perfusion Boite d'un flacon de 50 ml                 6 196,00   4 647,00                                5 966,00   4 372,00                

REVOCIR 5% Crème Tube de 5 g                      25,00   23,70                                          15,60   14,80                     

SAPHIR Nourrisson 100mg/12,5mg Poudre pour suspension buvable Flacon de 30 ml                      38,00   36,60                                          23,70   22,80                     

SOCLAV NOURRISSON   100 mg/12,5 mg/ml  Poudre pour suspension buvable  Flacon de 30 ml                      38,00   36,60                                          23,70   22,80                     

TARCEVA 150 mg Comprimé pelliculé Boîte de 30               17 885,00   9 451,00                              17 542,00   9 274,00                

TREMADOL 50 mg Comprimé Boîte de 20                      44,00   28,10                                          27,40   17,50                     

TRE-ZEN 20 mg Comprimé sécable Boîte de 30                    130,20   129,00                                        81,10   80,30                     

VENTOLINE  100 mcg/dose Suspension pour inhalation en Flacon pressurisé Flacon de 200doses                       45,30   42,20                                          28,30   26,40                     

VITAIR  100 µg  Aérosol pour inhalation Flacon de  200 doses                      45,30   42,20                                          28,30   26,40                     

XERIUM 20 mg Comprimé sécable Boîte de 28                    123,20   123,20                                        76,80   76,70                     

ZAMOX 100 mg/12,5 mg/ml Nourrisson Poudre pour Solution orale Flacon de  30 ml                      38,00   36,60                                          23,70   22,80                     

ZAMOX 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour Solution orale Flaccon de  60 ml                      66,10   64,80                                          41,20   40,40                     
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و ملماثلة) لحيوية) ملسوقة)في) ملغ2ب.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على املرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 )18 ديسمبر 2013( املتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر 

بيع األدوية املصنعة محليا أو املستوردة للعموم، وال سيما املواد 12و 14 و 15 منه ؛

2014( بمراجعة أسعار البيع للعموم  1435 )7 أبريل  7 جمادى اآلخرة  787.14 الصادر في  وبعد االطالع على القرار رقم 
لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له ؛

وبعد االطالع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

وعلى طلبات املصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلة حيوية للعموم، املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية 
املعنية ؛

واعتبارا لطلبات تخفيض أسعار بيع األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة املشتركة ما بين الوزارات لألسعار،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدد في امللحق رقم 1 املرفق بهذا القرار أسعار بيع األدوية األصلية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله.

يصادق على أسعار بيع األدوية الجنيسة واملماثالت الحيوية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله واملدرجة في امللحق رقم 2 
املرفق بهذا القرار.

أعاله  إليه  املشار  القرار  ملحق  في  املدرجة  األدوية  أسعار  القرار  بهذا  املرفق   3 رقم  امللحق  في  مبين  هو  ما  وفق  تخفض 
رقم 787.14 كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح رجب 1444 )23 يناير 2023(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

*
*  *

1 الملحق

Nom du Médicament Prix Public de 
Vente en Dirham

Prix Hôpital en 
Dirham 

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
بالدرهم

 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

CABOMETYX 20mg Comprimés pelliculés  Boite d'un flacon de 30 53 391,00            52 352,00            

CABOMETYX 40mg Comprimés pelliculés  Boite d'un flacon de 30 53 391,00            52 352,00            

CABOMETYX 60mg Comprimés pelliculés  Boite d'un flacon de 30 53 391,00            52 352,00            

HEMANGIOL 3,75 mg/ml Solution buvable en flacon de 120 ml et une seringue pour une administration orale 2 272,00              1 927,00              
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 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

ARYOSEVENTM 1,2mg Poudre et solvant pour solution injectable Boite d'un flacon de poudre et un flacon de 
solvant 

4 792,00              4 521,00              

BICARWA 750g Poudre pour solution à diluer pour hémodialyse Cartouche de 750g 100,80                 63,00                   

GALARA 150mg Gélules Boite de 30 200,00                 125,10                 

GALARA 150mg Gélules Boite de 60 364,00                 241,00                 

GALARA 300mg Gélules Boite de 30 255,00                 159,30                 

GALARA 300mg Gélules Boite de 60 515,00                 341,00                 

GALARA 75mg Gélules Boite de 30 141,60                 88,20                   

GALARA 75mg Gélules Boite de 60 273,00                 170,40                 

GEFLA 250mg Comprimé pelliculé Boite de 30 9 400,00              9 223,00              

GLARITUS 100 UI/ml Solution injectable en  cartouche multidose de 3 ml Boite de 5 cartouches 515,00                 342,00                 

GLARITUS 100 UI/ml Solution injectable en cartouche multidose de 3 ml Boite de 1 cartouche 104,00                 65,00                   

GLARITUS DispoPen 100 UI/ml Solution injectable en stylo pré-rempli d'une cartouche multidose de 3 ml Boite 
de 1 stylo pré-rempli 106,70                 66,70                   

GLARITUS DispoPen 100 UI/ml Solution injectable en stylo pré-rempli d'une cartouche multidose de 3 ml Boite 
de 5 stylos pré-rempli 520,00                 346,00                 

PEMETEA 100mg Poudre pour solution à diluer pour perfusion Boite d'un flacon de 10 ml 1 586,00              1 323,00              

PEMETEA 500mg Poudre pour solution à diluer pour perfusion Boite d'un flacon de 50 ml 6 197,00              5 967,00              

REXABAN 10mg Comprimés pelliculés Boite de 5 70,00                   43,80                   

REXABAN 10mg Comprimés pelliculés Boite de 10 129,20                 80,80                   

REXABAN 10mg Comprimés pelliculés Boite de 35 386,00                 257,00                 

TARAXET 2mg/ml Sirop en  flacon de 200 ml 17,20                   10,70                   

THYROXIZEN 100µg/5ml Solution buvable Flacon de 100 ml avec seringue graduée de 5ml 155,90                 97,20                   

ZENETIA 50mg Comprimés pelliculés Boite de 28 192,00                 120,00                 

ZENETIA 50mg Comprimés pelliculés Boite de 56 317,00                 211,00                 

ZENETIA 100mg Comprimés pelliculés Boite de 28 250,00                 156,70                 

ZENETIA 100mg Comprimés pelliculés Boite de 56 415,00                 275,00                 

ZORIFORT 250mg Comprimés dispersibles Boite de 30 1 613,00              1 351,00              
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المراجعة

BACAZIRED  60mg/1,5ml Solution à diluer et solvant pour perfusion Boite d'un flacon de 1,5ml de solution et 1 fl de 
4,5 ml de solvant               22 044,00   20 942,00                            21 619,00   20 539,00              

CETRA 37,5mg/325mg Comprimés pelliculés Boite de 20                      30,00   29,50                                          18,70   18,40                     

CO/TRIM 400mg/80mg Comprimé Boîte de 20                      30,60   22,40                                          19,10   14,00                     

DOLTRAM 37,5mg/325mg Comprimé pelliculé Boite de 20                      30,00   29,50                                          18,70   18,40                     

ESCITALOPRAM RIM 20mg Comprimés pelliculés sécables Boite de 30                    192,10   190,70                                      119,70   118,80                   

EXIDEP 20mg Comprimés enrobés Boite de 10                      74,40   73,90                                          46,40   46,00                     

EXIDEP 20mg Comprimés enrobés Boite de 30                    192,10   190,70                                      119,70   118,80                   

FASLODEX 250 mg Solution injectable voie IM Boite de 2 seringues préremplie de 5 ml                 5 125,00   4 206,00                                4 864,00   3 918,00                

HUMOREX 20mg,  comprimés pelliculés, Boîte de 10                      74,40   73,90                                          46,40   46,00                     

HUMOREX 20mg,  comprimés pelliculés, Boîte de 30                    192,10   190,70                                      119,70   118,80                   

IPSIUM  20mg, gélule gastro-résistante, Boîte de 7                      46,00   33,00                                          28,60   20,60                     

IPSIUM  20mg, gélule gastro-résistante, Boîte de 14                      82,10   59,00                                          51,20   36,80                     

IPSIUM  40mg, gélule gastro-résistante, Boîte de 7                      67,20   59,00                                          41,90   36,80                     

IPSIUM  40mg, gélule gastro-résistante, Boîte de 14                    122,80   108,00                                        76,50   67,30                     

IPSIUM 20mg, gélule gastro-résistante, Boîte de 28                    144,50   110,00                                        90,00   68,60                     

IPSIUM 40mg, gélule gastro-résistante, Boîte de 28                    216,00   210,00                                      134,60   130,90                   

IXADOL 37,5mg/325mg Comprimés pelliculés Boite de 20                      30,00   29,50                                          18,70   18,40                     

IXALIO 20mg Comprimé pelliculé Boite de 20                    131,00   130,10                                        81,60   81,00                     

IXALIO 20mg Comprimé pelliculé Boite de 30                    192,00   190,70                                      119,60   118,80                   

LENANGIO 5mg Gélules  Boite de 7                 6 437,00   6 115,00                                6 214,00   5 883,00                

LENANGIO 5mg Gélules  Boite de 21               16 287,00   15 473,00                            15 976,00   15 177,00              

LENANGIO 5mg Gélules  Boite de 28               21 383,00   20 314,00                            20 972,00   19 923,00              

LENANGIO 10mg Gélules  Boite de 7                 6 734,00   6 397,00                                6 520,00   6 173,00                

LENANGIO 10mg Gélules  Boite de 21               17 068,00   16 215,00                            16 742,00   15 900,00              

LENANGIO 10mg Gélules  Boite de 28               22 406,00   21 286,00                            21 974,00   20 876,00              

1/2

 مللحق) 
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3 الملحق

Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

LENANGIO 15mg Gélules  Boite de 7                 7 070,00   6 717,00                                6 867,00   6 502,00                

LENANGIO 15mg Gélules  Boite de 21               17 955,00   17 057,00                            17 611,00   16 731,00              

LENANGIO 15mg Gélules  Boite de 28               23 571,00   22 392,00                            23 116,00   21 961,00              

LENANGIO 25mg Gélules  Boite de 7                 7 738,00   7 351,00                                7 554,00   7 156,00                

LENANGIO 25mg Gélules  Boite de 21               19 711,00   18 725,00                            19 333,00   18 366,00              

LENANGIO 25mg Gélules  Boite de 28               25 889,00   24 595,00                            25 389,00   24 120,00              

MENACTRA  4 µg  Solution injectable  Boite de 1 flacon d'une dose de 0,5ml                    734,00   576,00                                      488,00   383,00                   

MYANTALGIC 37,5 mg / 325 mg Comprimé Boîte de 20                      30,00   29,50                                          18,70   18,40                     

MYBORTE 3,5mg Poudre pour solution injectable Boite d'un flacon                 5 616,00   4 774,00                                5 370,00   4 502,00                

SCIPRALEX 20mg Comprimé pelliculé sécable Boite de 30                    192,10   190,70                                      119,70   118,80                   

S-CITAP 20mg Comprimé pellicullé Boîte de 20                    132,00   130,10                                        82,20   81,00                     

S-CITAP 20mg Comprimé pellicullé Boîte de 30                    193,00   190,70                                      120,20   118,80                   

SEDALGIC 325mg/37,5mg Comprimés pelliculés Boite de 20                      30,00   29,50                                          18,70   18,40                     

SIPERAM 20 mg Comprimé pelliculé Boite de 10                      75,00   73,90                                          46,70   46,00                     

SIPERAM 20 mg Comprimé pelliculé Boite de 20                    132,00   130,10                                        82,20   81,00                     

SIPERAM 20 mg Comprimé pelliculé Boite de 30                    193,00   190,70                                      120,20   118,80                   

TAU-KIT  100mg  KIT contenant 1 comprimé, 4 tubes de verre, 2 pailles et un prospectus                    370,00   357,00                                      245,00   236,00                   

TRACET 37,5mg/325mg comprimés pelliculés, Boîte de  20                      30,00   29,50                                          18,70   18,40                     

TRIMAREL  20 mg/ml Goutte buvable Flacon de  60 ml                      71,30   69,30                                          44,60   43,30                     

XETAP 20mg Comprimés pelliculés sécables Boite de 10                      74,40   73,90                                          46,30   46,00                     

XETAP 20mg Comprimés pelliculés sécables Boite de 30                    192,10   190,70                                      119,70   118,80                   

2/2
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 ق2 ر)لوزي2ة) القتصاد)و ملالية)رقم))).582 )صادر)في)29)من) مادى

 آلخ2ة)2999 )7))ديسمبف)))2)()بتحد0د)سع2) لفائدة) لو  9)

لفائدة) لصندوق) و لتدبيف) من)ط2ف)صندوق) إل0د ع) أد ؤها)

 لوطني)للضمان) ال تماعي)ب2سم)سنتي)2)2))و)2)2).

وزيرة االقتصاد واملالية،

بتاريخ  1.72.184 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على   بناء 

15 من جمادى اآلخرة 1392 )27 يوليو 1972( املتعلق بنظام الضمان 

االجتماعي كما تم تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 29 و 30 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛

 وعلى القرار املشترك لوزير التشغيل والتكوين املنهي ووزير املالية

والخوصصة رقم 426.06 الصادر في فاتح صفر 1427 )2 مارس 2006( 

الذي يمنحه صندوق اإليداع  الفائدة  بتحديد طريقة احتساب سعر 

والتدبير للصندوق الوطني للضمان االجتماعي كما تم تغييره وتتميمه،

قررت ما يلي :

مادة فريدة

صندوق  طرف  من  أداؤها  الواجب  السنوي  الفائدة  سعر  يحدد 

في  الوطني للضمان االجتماعي  الصندوق  اإليداع والتدبير على ودائع 

3,54% برسم سنة 2020 و 3,36 % برسم سنة 2021.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى اآلخرة 1444 )27 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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و القتصاد) ال تماعي) و لصناعة) لتقليد0ة) لوزي2ة) لسياحة) ق2 ر)

 و لتضامني)رقم) ).266)صادر)في)7))من) مادى) ألولى)2999

))))ديسمبف)))2)()بتفويض) إلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.837 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصناعة  السياحة  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

قررت ما يلي :

املادة األولى

لقطاع  اإلقليمي  املندوب  السباعي،  محمد  السيد  إلى  يفوض 

نيابة  التأشير  بالنيابة، اإلمضاء أو  - وادي الذهب  بالداخلة  السياحة 

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة  عن 

والتضامني على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية اإلقليمية للسياحة 

للموظفين  الصادرة  األوامر  ذلك  في  بما  الذهب  وادي   - بالداخلة 

واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات 

التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

رقـــم) ).265  و ل2ياضة) و لتعليم) ألولي) لوزيـ2) لتـ2بــيـة) لـوطنية) ق2 ر)

بتغييف 0نا20) )2)() (((  2999 9) مادى) آلخ2ة) في)  صادر)

ربيع) ألول) 299 من) (25 في) 2).862)) لصادر) رقم)   لق2 ر)

))))أكتوب2)2)2)()بتفويــض) ملصادقة)على) لصفقات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

ربيع من   15 في  الصادر   2860.21 رقـــم  القرار  على  االطالع   بعد 

األول 1443 )22 أكتوبر 2021( بتفويــض املصادقة على الصفقات ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تغير 

رقم 2860.21 بتاريخ 15 من ربيع األول 1443 )22 أكتوبر 2021( :

للتربية  الجهوية  األكاديميات  مديري  إلى  يفوض   - األولى.  »املادة 

 »والتكوين التالية أسماؤهم .....................................................................

»............................. املفوضة إليهم من ميزانية قطاع التربية الوطنية :

 الختصاص) لتف بي)لألكاد0ميات)

 لجهوية)للتفبية)و لتكوين
مد20و) ألكاد0ميات) لجهوية)للتفبية)و لتكوين

................................................. - ................................................................................................................... -

جهة درعة - تافياللت ................................................................................................................... -

جهة سوس - ماسة  - وفاء شاكر، مديرة األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس -

ماسة.

................................................. - ................................................................................................................... -

جهة العيون - الساقية الحمراء ................................................................................................................... -

جهة  الداخلة - وادي الذهب  - محمد فوزي، مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة -

وادي الذهب.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرربالرباط في 9 جمادى اآلخرة 1444 )2 يناير 2023(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.

نصوص)خاصة
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قـــ2 ر)لوزي2ة) القتصاد)و ملالية)رقم) ).8 ))صادر)في)22) مادى) آلخ2ة)2999 ) )0نا20) )2)()بتغييف) لق2 ر)رقم)2).7 2  

 لصادر)في)29)من)ربيع) ألول) 299 )2))أكتوب2)2)2)()بتفويض) إلمضاء

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 :

املادة األولى

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

االقتصاد  نيابة عن وزيرة  ...........................، اإلمضاء  التالي  الجدول  في  أسماؤهم  الواردة  يعين األشخاص   - األولى.  »املادة 

»واملالية على األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني :

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرربالرباط في 10 جمادى اآلخرة 1444 )3 يناير 2023(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

 لنو ب ملفوض)إليهم الختصاص) لتف بي

وأقاليم تطوان والفحص - أنجرة والعرائش



عدد 7171 -)29 رجب 1444 )20 فبراير 2023(الجريدة الرسمية   285(

22) مادى في) صادر) رقم) ).9 )) و ملالية) لوزي2ة) القتصاد)  قـــ2 ر)
  2 8.(2 رقم) بتغييف) لق2 ر) 0نا20) )2)() ( (  2999  آلخ2ة)
 لصادر)في)29)من)ربيع) ألول) 299 )2))أكتوب2)2)2)()بتفويض)

 إلمضاء.

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

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تغير 
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)-) ملد20ية) لجهوية)للض2 ئ9)لعمالتي) لد ر) لبيضاء)و ملحمد0ة)
بنور) وسيدي) وبنسليمان) وب2شيد) وسطات) »وأقاليم) لجد0دة)

»و لنو ص2)ومد0ونة):

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

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

» ملد20ية) إلقليمية)للض2 ئ9)لعمالة) ملحمد0ة)وإقليم)بنسليمان):

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

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

» ملد20ية) إلقليمية)للض2 ئ9)إلقليمي) لجد0دة)وسيدي)بنور):

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

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

» ملد20ية) إلقليمية)للض2 ئ9)إلقليمي)سطات)وب2شيد :

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

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

 »II)-) ملد20ية) لجهوية)للض2 ئ9)لعماالت) ل2باط)وسال)و لصخيف ت)-
»تمارة)وأقاليم) لقنيط2ة)و لخميسات)وسيدي)قاسم)وسيدي)سليمان):

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

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

و لخميسات) ألقاليم) لقنيط2ة) للض2 ئ9) » ملد20ية) إلقليمية)

»وسيدي)قاسم)وسيدي)سليمان):

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

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

 »III)-) ملد20ية) لجهوية)للض2 ئ9)لعمالتي)طنجة)-)أصيلة)و ملضيق)-

» لفنيدق)وأقاليم)تطو ن)و لفحص-)أنج2ة)و لع2 ئش)و لحسيمة)

»وشفشاون)ووز ن):

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

»• املكلف باملصلحة الجهوية للموارد ونظام املعلومات )شاغر( ؛

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

» ملد20ية) إلقليمية)للض2 ئ9)لعمالة) ملضيق-) لفنيدق)وأقاليم)

»تطو ن)و لحسيمة)وشفشاون)ووز ن):

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

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

وأقاليم) لحوز) م2 كش) لعمالة) للض2 ئ9) -) ملد20ية) لجهوية) (IV«

»وشيـشاوة)وقلعة) لس2 غنة)و لصوي2ة)و ل2حامنة)وآسفي)و ليوسفية):

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

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

»V)-) ملد20ية) لجهوية)للض2 ئ9)لعمالتي)راس)ومكناس)وأقاليم)

» لحا 9)وإر2 ن)وموالي)يعقوب)وصف2و)وبوملان)وتاونات)وتازة):

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

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

إر2 ن) وإقليمي) مكناس) لعمالة) للض2 ئ9) » ملد20ية) إلقليمية)

»و لحا 9):

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

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

 »VI)-) ملد20ية) لجهوية)للض2 ئ9)لعمالتي)أكاد20)-)إد وتنان)وإنزكان)-

وطاطا) وتيزنيت) وتارود نت) باها) آ0ت) (- وأقاليم) شتوكة) ملول) »آ0ت)

وبو دور) و لعيون) إرني) وسيدي) وطانطان) -) لز ك) وأسا) »وكلميم)

»وط2را0ة)و لسمارة)وو دي) لذه9)وأوس2د :

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

...................................................................................................... •«
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وأقاليم) أنجاد) (- لعمالة)و دة) للض2 ئ9) -) ملد20ية) لجهوية) (VII«
» لناضور)و لدريوش)و 2 دة)وب2كان)وتاوري2ت)و 2سيف)ورجيج):

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

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

و لدريوش) ألقاليم) لناضور) للض2 ئ9) » ملد20ية) إلقليمية)
»وتاوري2ت)و 2سيف):

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

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

وأزيالل) مالل) بني) ألقاليم) للض2 ئ9) -) ملد20ية) لجهوية) (VIII«
»و لفقيه)بن)صالح)وخنيف2ة)وخ2يبكة):

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

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

وميدلت) ألقاليم) ل2شيد0ة) للض2 ئ9) -) ملد20ية) لجهوية) (IX«

»وورز ز ت)وتنغيف))وز كورة):

»• محمد عبد اللطيف عراش، املتصرف من الدرجة األولى، املكلف 

»بالنيابة باملديرية الجهوية للضرائب ؛

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر الرباط في 10 جمادى اآلخرة 1444 )3 يناير 2023(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قـــ2 ر)لوزي2ة) القتصاد)و ملالية)رقم) ).92))صادر)في)22) مادى) آلخ2ة)2999 ) )0نا20) )2)()بتغييف) لق2 ر))رقم)2).9 2  
 لصادر)في)29)من)ربيع) ألول) 299 )2))أكتوب2)2)2)()بتفويض) لسلطة

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 :

املادة األولى

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 :

 لنو ب ملفوض)إليهم الختصاص) لتف بي

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرربالرباط في 10 جمادى اآلخرة 1444 )3 يناير 2023(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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قـــ2 ر)لوزي2ة) القتصاد)و ملالية)رقم) ).92))صادر)في)22) مادى) آلخ2ة)2999 ) )0نا20) )2)()بتغييف) لق2 ر))رقم)2).222  

 لصادر)في)29)من)ربيع) ألول) 299 )2))أكتوب2)2)2)()بتفويض) إلمضاء

وزيرة االقتصاد واملالية،

بعد االطالع على القرار 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  من   14 بتاريخ   3111.21 رقم  أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  وتتمم   تغير 
)21 أكتوبر 2021( :

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

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

...................................................................................................................... - «

 ملفوض)إليهم الختصاص) لتف بي

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرربالرباط في 10 جمادى اآلخرة 1444 )3 يناير 2023(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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قـــ2 ر)لوزي2ة) القتصاد)و ملالية)رقم) ).)9))صادر)في)22) مادى) آلخ2ة)2999 ) )0نا20) )2)()بتغييف) لق2 ر))رقم))).)2   

 لصادر)في)8)ربيع) آلخ2)2999 ) )نورمبف)))2)()بتفويض) ملصادقة)على) لصفقات

وزيرة االقتصاد واملالية،

بعد االطالع على القرار رقم 3312.22 الصادر في 8 ربيع اآلخر 1444 )3 نوفمبر 2022( بتفويض املصادقة على الصفقات ؛

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

واملالية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة الثانية من القرار املشار إليه أعاله رقم 3312.22 بتاريخ 8 ربيع اآلخر 1444 )3 نوفمبر 2022( :

ومهامهم أسماؤهم  الواردة  املسؤولون  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  قيطوني  ادري�ضي  يونس  السيد  تغيب  إذا   - الثانية.   »املادة 

»في الجدول التالي :

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرربالرباط في 10 جمادى اآلخرة 1444 )3 يناير 2023(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

 ملفوض)إليهم الختصاص) لتف بي)للمد20ية
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قـــ2 ر)لوزي2ة) القتصاد)و ملالية)رقم) ). 9))صادر)في)

22) مادى) آلخ2ة)2999 ) )0نا20) )2)()بتفويض) لسلطة

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 :

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

املكلف بالنيابة باملديرية الجهوية للضرائب ألقاليم الرشيدية وميدلت 

وورزازات وتنغير وزاكورة 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.

املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  قبوري،  يوسف  السيد   -  2

وميدلت  الرشيدية  ألقاليم  الضريبي  للوعاء  الجهوية  باملصلحة 

وورزازات وتنغير وزاكورة 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( ؛
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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(.

املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  البابور،  علي  السيد   -  3

بتقسيمة الضرائب املتعددة االختصاصات إلقليم ميدلت 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 درهـم(.

والسيد  األولى  الدرجة  من  املتصرفة  شتوا،  نعيمة  السيدة   -4

التوالي  على  املكلفان  الثانية  الدرجة  من  املتصرف  ميشان،  الحسين 

الرشيدية  إلقليمي  االختصاصات  املتعددتي  الضرائب  بتقسيمتي 

وورزازات 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 ؛

من  املقتطعة  الدخل  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

املنبع على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5.000 درهم 

)خمسة آالف درهـم(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3040.21 

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

السلطة.

وحرر بالرباط في 10 جمادى اآلخرة 1444 )3 يناير 2023(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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 قـــ2 ر)لوزي2ة) القتصاد)و ملالية)رقم) ).96))صادر)في)))ر 9)2999 )9))0نا20) )2)()بتغييف)وتتميم) لق2 ر))رقم))).972)

 لصادر)في))))من)صف2)2999 )29)سبتمبف)))2)()بتفويض) إلمضاء

وزيرة االقتصاد واملالية،

بعد االطالع على القرار رقم 2470.22 الصادر في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022( 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 ما يلي :

املادة األولى

يغير ويتمم على النحو التالي القرار املشار إليه أعاله رقم 2470.22 بتاريخ 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 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 :

)الباقي ال تغيير فيه.(
املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرربالرباط في 2 رجب 1444 )24 يناير 2023(.
اإلمضاء : نادية فتاح.
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 قـــ2 ر)لوزي2ة) القتصاد)و ملالية)رقم) ).97))صادر)في)))ر 9)2999 )9))0نا20) )2)()بتغييف)وتتميم) لق2 ر))رقم))).969)

 لصادر)في))))من)صف2)2999 )29)سبتمبف)))2)()بتفويض) إلمضاء

وزيرة االقتصاد واملالية،

بعد االطالع على القرار رقم 2469.22 الصادر في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022( بتفويض اإلمضاء كما وقع تتميمه ؛

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

1444 صفر  من   22 بتاريخ   2469.22 رقم  أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  وتتمم   تغير 

)19 سبتمبر 2022( :

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

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

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرربالرباط في 2 رجب 1444 )24 يناير 2023(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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 قـــ2 ر)لوزي2ة) القتصاد)و ملالية)رقم) ).98))صادر)في)))ر 9)2999 )9))0نا20) )2)()بتغييف)وتتميم) لق2 ر))رقم))).299 

 لصادر)في) 2)من)ربيع) آلخ2)2999 )8)نورمبف)))2)()بتفويض) إلمضاء

وزيرة االقتصاد واملالية،

2022( بتفويض اإلمضاء كما وقع  1444 )8 نوفمبر  13 من ربيع اآلخر  3099.22 الصادر في  بعد االطالع على القرار رقم 

تغييره ؛

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

واملالية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

1444 اآلخر  ربيع  من   13 بتاريخ   3099.22 رقم  أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  وتتمم   تغير 

)8 نوفمبر 2022( :

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

»............................................................................................................. للقيام بمأموريات داخل اململكة :

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرربالرباط في 2 رجب 1444 )24 يناير 2023(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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 قـــ2 ر)لوزي2ة) القتصاد)و ملالية)رقم) ).99))صادر)في)))ر 9)2999 )9))0نا20) )2)()بتغييف)وتتميم) لق2 ر)رقم))).225 

 لصادر)في) 2)من)ربيع) آلخ2)2999 )8)نورمبف)))2)()بتفويض) إلمضاء

وزيرة االقتصاد واملالية،

بعد االطالع على القرار رقم 3105.22 الصادر في 13 من ربيع اآلخر 1444 )8 نوفمبر 2022( بتفويض اإلمضاء ؛

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

واملالية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

1444 اآلخر  ربيع  من   13 بتاريخ   3105.22 رقم  أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  وتتمم   تغير 

)8 نوفمبر 2022( :

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

»بما في ذلك اإلمضاء على مذكرات النقض :

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرربالرباط في 2 رجب 1444 )24 يناير 2023(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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 قـــ2 ر)لوزي2ة) القتصاد)و ملالية)رقم) ).52))صادر)في)))ر 9)2999 )9))0نا20) )2)()بتغييف)وتتميم) لق2 ر)رقم))).228 

 لصادر)في) 2)من)ربيع) آلخ2)2999 )8)نورمبف)))2)()بتفويض) لسلطة

وزيرة االقتصاد واملالية،

2022( بتفويض السلطة كما وقع  1444 )8 نوفمبر  13 من ربيع اآلخر  في  3108.22 الصادر  بعد االطالع على القرار رقم 
تغييره ؛

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

قررت ما يلي :

املادة األولى

1444 اآلخر  ربيع  من   13 بتاريخ   3108.22 رقم  أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  وتتمم   تغير 
)8 نوفمبر 2022( :

 »املادة األولى. - تفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة ....................................................................................
»................................................ بجميع اإلجراءات املرتبطة بذلك :

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرربالرباط في 2 رجب 1444 )24 يناير 2023(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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 ق2 ر)لوزي2) لصحة)و لحما0ة) ال تماعية)رقم) ).285)صادر)في

 2)من) مادى) آلخ2ة)2999 )6)0نا20) )2)()بتفويض) إلمضاء

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الصحة  لوزارة  العام  املفتش  لعشوب،  نبيل  السيد  إلى  يفوض 

وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  بالنيابة،  االجتماعية  والحماية 

باملصالح  املتعلقة  الوثائق  جميع  على  االجتماعية  والحماية  الصحة 

التابعة للمفتشية العامة لنفس الوزارة بما في ذلك األوامر الصادرة 

للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات 

التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3315.21 

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

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى اآلخرة 1444 )6 يناير 2023(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

من) مادى (29 في) صادر) رقم) ).272) و ملاء) لوزي2) لتجهيز)  ق2 ر)

و ملصادقة) بتفويض) إلمضاء) 0نا20) )2)() (2((  2999  آلخ2ة)

على) لصفقات.

وزير التجهيز واملاء،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يفوض إلى السيد لحسن معزيزي، مدير الشؤون التقنية والعالقات

على  واملاء  التجهيز  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  املهنة،  مع 

التالية  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات 

واملاء  التجهيز  لوزارة  التابعة  املصالح  طرف  من  املبرمة  وفسخها 

وإمضاء اإلعذارات املتعلقة بها :

الكشوفات  وكذا  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   •

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000.000 

درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   •

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 20.000.000 درهم ؛

• الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 

درهم.
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املادة الثانية

يفوض إلى السيد لحسن معزيزي اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 
التجهيز واملاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة باالختصاصات 
املنصوص عليها في املادة 12 من املرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 
2022( بتحديد اختصاصات  يناير   19( 1443 16 من جمادى اآلخرة 

وتنظيم وزارة التجهيز واملاء ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إليه اإلمضاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية :

واألشغال  البناء  ومختبرات  مقاوالت  وتصنيف  تكييف  شواهد   •
العموميـة وسحبها بصفــة مؤقتة أو نهائية ؛

إلى  العمومية  واألشغال  البناء  ومختبرات  مقاوالت  إنزال  شواهد   •
والتصنيف التكييف  موضوع  النشاط  في  مباشرة  الدنيا   املراتب 

التي تتوفر  للتأطير األدنى لوسائل اإلنتاج  إلى املراتب املطابقة  أو 
عليها املقاولة وسحبها بصفة مؤقتة أو نهائية ؛

• شواهد اعتماد مكاتب الدراسات وسحبها بصفة مؤقتة أو نهائية ؛

• قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 
املتعلقة بفتح واستغالل املؤسسات املضرة وغير املالئمة والخطيرة 
يفوق  التي  االستثمار  مشاريع  إلنجاز  الالزمة  األولى  الدرجة  من 

مبلغها 200 مليون درهم ؛

• قرارات وبطاقات التكليف بتفتيش املؤسسات املضرة وغير املالئمة 
أو الخطيرة ؛

• مقررات منح وتجديد وسحب رخص اعتماد املؤسسات أو الهيئات 
شخص  املكلف  األثقال  وحامالت  املصاعد  ومراقبة  الستالم 

بمرافقتها ؛

مع  والعالقات  التقنية  الشؤون  الصادرة ملوظفي مديرية  األوامر   •
املهنة للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الثالثة

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  معزيزي  لحسن  السيد  تغيب  إذا 
الشؤون  بمديرية  والجودة  التعيير  قسم  رئيس  براهمي،  املصطفى 
األوامر  املهنة وذلك فيما يخص اإلمضاء على  التقنية والعالقات مع 

الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل املغرب.

 املادة الرابعة

 479.22 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 
اإلمضاء  بتفويض   )2022 فبراير   7(  1443 رجب   5 في  الصادر 

واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(.

اإلمضاء : نزار بركة.

من) مادى (29 في) صادر) رقم) ).)27) و ملاء) لوزي2) لتجهيز)  ق2 ر)

و ملصادقة) بتفويض) إلمضاء) 0نا20) )2)() (2((  2999  آلخ2ة)

على) لصفقات.

وزير التجهيز واملاء،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلدارية  الشؤون  مدير  معزيزي،  لحسن  السيد  إلى  يفوض 

والقانونية بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز واملاء 

املثبتة  الوثائق  املوارد وعلى  على األوامر بصرف االعتمادات وقبض 

للنفقات وصرف اعتمادات االلتزام املفتوحة بامليزانية العامة لوزارة 

التجهيز واملاء.

املادة الثانية

لجن  تعيين  قرارات  إمضاء  معزيزي  لحسن  السيد  إلى  يفوض 

ذلك  في  بما  وفسخها  التالية  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح 

اإلمضاء على اإلعذارات املبرمة في إطار امليزانية العامة لوزارة التجهيز 

واملاء :

الكشوفات  وكذا  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   •

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000.000 

درهم ؛
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الحسابية  الكشوفات  وكذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   •
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 3.000.000 درهم ؛

• الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 

درهم.

تعويضات  بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 
إذا كان مبلغها  املوردون  أو  املقاولون  يقدمها  التي  املطالبات  لتسوية 

ال يفوق 50.000 درهم.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد لحسن معزيزي اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 
التجهيز واملاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة باالختصاصات 
املنصوص عليها في املادة 10 من املرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 
2022( بتحديد اختصاصات  يناير   19( 1443 16 من جمادى اآلخرة 

وتنظيم وزارة التجهيز واملاء ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إليه اإلمضاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية :

• الوثائق املتعلقة باقتناء األمالك والعقارات الالزمة إلنجاز املنشآت 
وزارة  اختصاصات  ضمن  تدخل  التي  العمومية  الصبغة  ذات 

التجهيز واملاء ؛

• قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

• مقررات األداء ومقررات إيداع التعويضات ومقررات رفع اليد عنها 
املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة ؛

• قرارات تدبير ملك الدولة العام واملحافظة عليه ؛

• قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 
املتعلقة باالحتالل املؤقت مللك الدولة العام ؛

• الوثائق املتعلقة بتدبير وتنظيم املقالع ومراقبة استغاللها ؛

وبمراقبة  العام  الدولة  ملك  بشرطة  التكليف  وبطاقات  قرارات   •
استغاللها ؛

• قرارات وبطاقات التكليف بمراقبة املقالع ؛

القضائية  الدعاوى  وبتتبع  املنازعات  بإجراءات  املتعلقة  الوثائق   •
التي تنوب فيها وزارة التجهيز واملاء عن الدولة ؛

• القرارات املتعلقة بإحداث شساعات النفقات واملداخيل وقرارات 
تعيين شسيعي النفقات واملداخيل لدى مختلف املصالح التابعة 

لوزارة التجهيز واملاء ؛

• األوامر الصادرة لجميع املوظفين واألعوان التابعين لوزارة التجهيز 
واملاء للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الرابعة

إذا تغيب السيد لحسن معزيزي أو عاقه عائق ناب عنه :

بمديرية  األولى  الدرجة  من  املتصرف  البقراوي،  محمد  السيد   •

الشؤون اإلدارية والقانونية وذلك فيما يخص التفويض موضوع 

املادتين الثانية والثالثة أعاله ؛

• السيد عبد اإلاله الريفاعي، رئيس قسم املحاسبة والوسائل العامة 

بمديرية الشؤون اإلدارية والقانونية وذلك فيما يخص التفويض 

باختصاصات  املتعلقة  الوثائق  وكذا  أعاله  األولى  املادة  موضوع 

للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  وإمضاء  القسم  نفس 

التهامي بوطيب، رئيس مصلحة  بمأموريات داخل املغرب والسيد 

الصفقات واملحاسبة وذلك فيما يخص التفويض موضوع املادة 

قسم  رئيس  الريفاعي،  اإلاله  عبد  السيد  تغيب  كلما  أعاله  األولى 

املحاسبة والوسائل العامة ؛

بمديرية  العام  امللك  قسم  رئيسة  الشقروني،  نزيهة  السيدة   •

املتعلقة  الوثائق  يخص  فيما  وذلك  والقانونية  اإلدارية  الشؤون 

باختصاصات نفس القسم ؛

• السيد امبارك ربحي، رئيس قسم املنازعات بمديرية الشؤون اإلدارية 

نفس  باختصاصات  املتعلقة  الوثائق  يخص  فيما  وذلك  والقانونية 

القسم ؛

الشؤون  بمديرية  املقالع  تدبير  قسم  رئيس  مهليل،  مراد  السيد   •

اإلدارية والقانونية وذلك فيما يخص الوثائق املتعلقة باختصاصات 

نفس القسم ؛

• السيد ميمون خراط، رئيس قسم الدراسات التشريعية بمديرية 

املتعلقة  الوثائق  يخص  فيما  وذلك  والقانونية  اإلدارية  الشؤون 

باختصاصات نفس القسم.

املادة الخامسة

 466.22 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 

اإلمضاء  بتفويض   )2022 فبراير   7(  1443 رجب   5 في  الصادر 

واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(.

اإلمضاء : نزار بركة.
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من) مادى (29 في) صادر) رقم) ). 27) و ملاء) لوزي2) لتجهيز)  ق2 ر)

و ملصادقة) بتفويض) إلمضاء) 0نا20) )2)() (2((  2999  آلخ2ة)

على) لصفقات.

وزير التجهيز واملاء،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة نادية نحيل، مديرة املوارد البشرية، اإلمضاء 

أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز واملاء على األوامر بصرف أو تحويل 

املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات 

وصرف اعتمادات االلتزام املفتوحة بامليزانية العامة لوزارة التجهيز 

واملاء واملدرجة في :

- الفصل : 1.2.1.1.0.17.000 ؛

- الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 البرنامج : 420 ؛

- الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 البرنامج : 420.

وتنفيذ  بتسوية  الخاصة  االعتمادات  صرف  إليها  يفوض  كما 

األحكام القضائية والقرارات اإلدارية.

املادة الثانية

لجن  تعيين  قرارات  إمضاء  نحيل  نادية  السيدة  إلى  يفوض 

ضمن  تدخل  التي  التالية  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح 

اختصاصات كل من مديرية املوارد البشرية ومعاهد التكوين املبرمة 

برسم امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء وميزانيتي مرفقي الدولة 

املستمر«  التكوين  »مصلحة  املسميين  مستقلة  بصورة  املسيرين 

و»معهد التكوين على اآلليات وإصالح الطرق« :

الكشوفات  وكذا  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000.000 

درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 3.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 

درهم.

تعويضات  بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليها  يفوض  كما 

إذا كان مبلغها املوردون  أو  املقاولون  يقدمها  التي  املطالبات   لتسوية 

ال يفوق 50.000 درهم.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيدة نادية نحيل اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 

التجهيز واملاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة باالختصاصات 

في  الصادر   2.21.1072 رقم  املرسوم  9 من  املادة  في  عليها  املنصوص 

2022( بتحديد اختصاصات  يناير   19( 1443 16 من جمادى اآلخرة 

وتنظيم وزارة التجهيز واملاء ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إليها اإلمضاء على جميع الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون 

األوامر  وإمضاء  واملاء  التجهيز  لوزارة  التابعين  واألعوان  املوظفين 

العقود  وإبرام  املغرب  داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة 

تنفيذا التفاقيات التعاون اإلداري والتقني.

املادة الرابعة

إذا تغيبت السيدة نادية نحيل أو عاقها عائق ناب عنها السيد عثمان 

العداوي، رئيس قسم تدبير شؤون املوظفين بمديرية املوارد البشرية 

وذلك فيما يخص التفويض املشار إليه في املادة األولى أعاله وإمضاء 

بمأموريات  للقيام  البشرية  املوارد  مديرية  ملوظفي  الصادرة  األوامر 

واألعوان  املوظفين  شؤون  بتدبير  املتعلقة  والوثائق  املغرب  داخل 

التابعين لوزارة التجهيز واملاء.
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املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(.

اإلمضاء : نزار بركة.

من) مادى (29 في) صادر) رقم) ).279) و ملاء) لوزي2) لتجهيز)  ق2 ر)

و ملصادقة) بتفويض) إلمضاء) 0نا20) )2)() (2((  2999  آلخ2ة)

على) لصفقات.

وزير التجهيز واملاء،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة نادية نحيل، مديرة أنظمة املعلومات والرقمنة 

على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات  إمضاء  بالنيابة، 

الصفقات التالية املبرمة من طرف مديرية أنظمة املعلومات والرقمنة 

في إطار امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء :

الكشوفات  وكذا  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   •

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 30.000.000 

درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   •

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

• الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

 500.000 إذا كان مبلغها ال يفوق  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية 

درهم.

كما يفوض إليها إمضاء اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها 

لتسوية  املمنوح بموجبها تعويضات  املقررات  أعاله وفسخها واتخاذ 

املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق 

50.000 درهم.

املادة الثانية

يفوض إلى السيدة نادية نحيل اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 

التجهيز واملاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة باالختصاصات 

املنصوص عليها في املادة 11 من املرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 

2022( بتحديد اختصاصات  يناير   19( 1443 16 من جمادى اآلخرة 

وتنظيم وزارة التجهيز واملاء ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إليها اإلمضاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية :

• األوامر الصادرة ملوظفي مديرية أنظمة املعلومات والرقمنة للقيام 

بمأموريات داخل املغرب ؛

• تدبير شؤون املوظفين واألعوان املياومين التابعين ملديرية أنظمة 

املعلومات والرقمنة ما عدا التصرفات اإلدارية التالية :

- اتخاذ قرارات التوظيف ؛

- اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

في املرتبين  لألطر  بالنسبة  الدرجة  في  الترقية  قرارات  اتخاذ   - 

السلم 11 ؛

املوظفين  وإلحاق  العمل  عن  املؤقت  التوقف  قرارات  اتخاذ   -

بإدارات أخرى والوضع رهن اإلشارة.

املادة الثالثة

السيدة  عنها  نابت  عائق  عاقها  أو  نحيل  نادية  السيدة  تغيبت  إذا 

املعلومات أنظمة  واستغالل  األرشيف  قسم  رئيسة  انغور،   خولة 

التفويض  يخص  فيما  وذلك  والرقمنة  املعلومات  أنظمة  بمديرية 

موضوع املادة الثانية أعاله بما في ذلك إمضاء األوامر الصادرة ملوظفي 

مديرية أنظمة املعلومات والرقمنة للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(.

اإلمضاء : نزار بركة.
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وأعضاء) يش) لتح2ي2 لقدماء) ملقاومين) للمندوب) لسامي)  ق2 ر)
رقم) ).) ))صادر)في)))ر 9)2999 )9))0نا20) )2)()بتفويض)

 إلمضاء.

املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير،

 1429 بناء على املرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املواد 1 و 2 و 6 منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1443 األولى  4 جمادى  في  الصادر   2.21.855 رقم  املرسوم   وعلى 

)9 ديسمبر 2021( بتعيين آمر بالصرف ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1053 رقم  املرسوم   وعلى 

استعمال  وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق   )1998 فبراير   2(

التعويضات  مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إلى السيد كمال اعوانت، نائب املندوبية السامية لقدماء  يفوض 

املقاومين وأعضاء جيش التحرير بعمالة مراكش، اإلمضاء أو التأشير 

التحرير  جيش  وأعضاء  املقاومين  لقدماء  السامي  املندوب  عن  نيابة 

للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات  بصرف  األوامر  على 

املقاومين  لقدماء  السامية  للمندوبية  العامة  امليزانية  من  املقتطعة 

وأعضاء جيش التحرير.

كما يفوض إليه اإلمضاء على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان 

التابعين للنيابات الداخلة في دائرة االختصاص الترابي لعمالة مراكش 

والرحامنة  والصويرة  السراغنة  وقلعة  والحوز  شيشاوة  وأقاليم 

وآسفي واليوسفية للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد كمال اعوانت أو عاقه عائق أسند التفويض املشار 

إليه في املادة األولى أعاله إلى السيد حسن بن يوسف، نائب املندوبية 

السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير بإقليم آسفي.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1731.17 

الصادر في 11 من شوال 1438 )6 يوليو 2017( بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1444 )24 يناير 2023(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.

وأعضاء) يش) لتح2ي2 لقدماء) ملقاومين) للمندوب) لسامي)  ق2 ر)
رقم) ).  ))صادر)في)))ر 9)2999 )9))0نا20) )2)()بتفويض)

 إلمضاء.

املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير،

 1429 بناء على املرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املواد 1 و 2 و 6 منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1443 األولى  4 جمادى  في  الصادر   2.21.855 رقم  املرسوم   وعلى 

)9 ديسمبر 2021( بتعيين آمر بالصرف ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1053 رقم  املرسوم   وعلى 

استعمال  وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق   )1998 فبراير   2(

التعويضات  مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجيات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لقدماء  السامية  املندوبية  نائب  عدنان،  عادل  السيد  إلى  يفوض 

املقاومين وأعضاء جيش التحرير بعمالة الرباط، اإلمضاء أو التأشير 

التحرير  جيش  وأعضاء  املقاومين  لقدماء  السامي  املندوب  عن  نيابة 

للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات  بصرف  األوامر  على 

املقاومين  لقدماء  السامية  للمندوبية  العامة  امليزانية  من  املقتطعة 

وأعضاء جيش التحرير.
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كما يفوض إليه اإلمضاء على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان 
لعماالت  الترابي  االختصاص  دائرة  في  الداخلة  للنيابات  التابعين 
والخميسات  القنيطرة  وأقاليم  تمارة   - والصخيرات  وسال  الرباط 

وسيدي قاسم وسيدي سليمان للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد عادل عدنان أو عاقه عائق أسند التفويض املشار 
املندوبية  نائب  بقالي،  يوسف  السيد  إلى  أعاله  األولى  املادة  في  إليه 

السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير بإقليم القنيطرة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1555.18 
الصادر في فاتح رمضان 1439 )17 ماي 2018( بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1444 )24 يناير 2023(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.

وأعضاء) يش) لتح2ي2 لقدماء) ملقاومين) للمندوب) لسامي)  ق2 ر)
بتغييف) 0نا20) )2)() ((9( 2999 ))ر 9) في) رقم) ).9 ))صادر)
2992 من) مادى) ألولى) في) 2) 2).9))) لصادر) رقم)   لق2 ر)

)9)0نا20)2)2)()بتفويض) إلمضاء.

املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير،

13 من جمادى في  الصادر   224.20 رقم  القرار   بعد االطالع على 
األولى 1441 )9 يناير 2020( بتفويض اإلمضاء ؛

1443 األولى  4 جمادى  في  الصادر   2.21.855 رقم  املرسوم   وعلى 
)9 ديسمبر 2021( بتعيين آمر بالصرف،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  الثانية  املادة  التالي  النحو  على   تغير 
رقم 224.20 بتاريخ 13 من جمادى األولى 1441 )9 يناير 2020( :

»املادة الثانية. - إذا تغيب السيد بدر الصيلي أو عاقه عائق أسند 
الكبير عبد  السيد  إلى  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار   »التفويض 

»ايت عبد هللا اعلي، نائب املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء 
»جيش التحرير بعمالة مكناس.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1444 )24 يناير 2023(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.

وأعضاء) يش) لتح2ي2 لقدماء) ملقاومين) للمندوب) لسامي)  ق2 ر)

0نا20) )2))  ((9(  2999 ر 9) (( في) صادر) رقم) ).5 ))

29 8 شو ل) من) (22 في) 2.27 27) لصادر) رقم)  بتغييف) لق2 ر)

)6)0وليو)227)()بتفويض) إلمضاء.

املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير،

بعد االطالع على القرار رقم 1730.17 الصادر في 11 من شوال 1438 

)6 يوليو 2017( بتفويض اإلمضاء ؛

1443 األولى  4 جمادى  في  الصادر   2.21.855 رقم  املرسوم   وعلى 

)9 ديسمبر 2021( بتعيين آمر بالصرف،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  الثانية  املادة  التالي  النحو  على   تغير 

رقم 1730.17 بتاريخ 11 من شوال 1438 )6 يوليو 2017( :

- إذا تغيب السيد أحمد نزيه أو عاقه عائق أسند  الثانية.  »املادة 

»التفويض املشار إليه في املادة األولى أعاله إلى السيد عادل لعويسيد، 

التحرير  جيش  وأعضاء  املقاومين  لقدماء  السامية  املندوبية  »نائب 

»بإقليم السمارة.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1444 )24 يناير 2023(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.

ق2 ر)للمد20) لعام)لألمن) لوطني)رقم))).275)صادر)في)

6))من) مادى) آلخ2ة)2999 )29)0نا20) )2)()بتفويض) إلمضاء

املدير العام لألمن الوطني،

ربيع   8 في  الصادر   1.09.213 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

األول 1431 )23 فبراير 2010( املتعلق باملديرية العامة لألمن الوطني 

الثانية من  والنظام األسا�ضي ملوظفي األمن الوطني وال سيما الفقرة 

املادة الثامنة والعشرين منه ؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

إلى السيد مصطفى وجدي، والي أمن القنيطرة، اإلمضاء  يفوض 

نيابة عن املدير العام لألمن الوطني على األوامر الصادرة للموظفين 

واألعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  وجدي  مصطفى  السيد  تغيب   إذا 

مومني بوزيان، نائب والي أمن القنيطرة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى اآلخرة 1444 )19 يناير 2023(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�ضي.

قـــ2 ر)لوزي2) لصحة)و لحما0ة) ال تماعية)رقم) ).6 ))صادر)في)22) مادى) آلخ2ة)2999 ) )0نا20) )2)()بتتميم) لق2 ر))رقم))).629 

 لصادر)في)6))من) مادى) ألولى) 299 )2 )ديسمبف)2)2)()بتعيين)آم2ين)مساعد0ن)بالص2ف)ونو ب)عنهم

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

بعد االطالع على القرار رقم 604.22 الصادر في 26 من جمادى األولى 1443 )31 ديسمبر 2021( بتعيين آمرين مساعدين 

بالصرف ونواب عنهم ؛

2021( املتعلق باختصاصات وزير الصحة  1443 )21 أكتوبر  14 من ربيع األول  2.21.854 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

والحماية االجتماعية ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

1443 األولى  جمادى  من   26 بتاريخ   604.22 رقم  أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

)31 ديسمبر 2021( :

»املادة األولى. - يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف 

»االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير الصحة والحماية االجتماعية من امليزانية العامة لوزارة الصحة والحماية االجتماعية 

بيانات الدفع واألوامر  »وكذا الحساب الخصو�ضي للخزينة الحامل عنوان » الحساب الخاص بالصيدلية املركزية« وإصدار 

»بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار االعتمادات املفوضة :
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1583.22 الصادر في 22 من شوال 1443 )23 ماي 2022( بتعيين 

آمر مساعد بالصرف ونائب عنه.

وحرربالرباط في 10 جمادى اآلخرة 1444 )3 يناير 2023(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

 الختصاص) لتف بي آلم2ون) ملساعدون)بالص2ف لنو ب ملحاس9) ملكلف

قـــ2 ر)لوزي2ة) القتصاد)و ملالية)رقم) ).7 ))صادر)في)22) مادى) آلخ2ة)2999 ) )0نا20) )2)()بتغييف) لق2 ر))رقم)2).6 2  

 لصادر)في)29)من)ربيع) ألول) 299 )2))أكتوب2)2)2)()بتعيين)آم2ين)مساعد0ن)بالص2ف)ونو ب)عنهم

وزيرة االقتصاد واملالية،

آمرين مساعدين  بتعيين   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  14 من  في  الصادر   3036.21 رقم  القرار  االطالع على  بعد 

بالصرف ونواب عنهم ؛

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

واملالية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم 3036.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»املادة األولى. - يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف 

»االعتمادات ..........................، .................................................................................................. في إطار هذه االعتمادات املفوضة :
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)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرربالرباط في 10 جمادى اآلخرة 1444 )3 يناير 2023(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

 ملحاسبون) ملكلفون لنو ب آلم2ون) ملساعدون)بالص2ف الختصاص) لتف بي
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نصوص)خاصة

وزارة الصحة والحماية االجتماعية

قـــ2 ر)لوزي2) لصحة)و لحما0ة) ال تماعية)رقم) ).)8)صادر)في)9))من)ربيع) آلخ2)2999 )9))نورمبف)))2)()بتغييف)ق2 ر)وزي2) لصحة)

في) للجان) إلد رية) بتعيين)ممثلي) إلد رة)و ملوظفين) ()(2(2 27)من)مح2م) 299 )6))أغسطس) ( بتاريخ) ((672.(2 رقم)

 ملتساوية) ألعضاء) ملختصة)إز ء)موظفي)وز رة) لصحة.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلدارة  ممثلي  بتعيين   )2021 أغسطس   26(  1443 محرم  من   17 في  الصادر   2670.21 رقم  الصحة  وزير  قرار  على  بناء 

واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الصحة، كما تم تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

في  الصادر   2670.21 رقم  أعاله  إليه  املشار  الصحة  وزير  قرار  من  األولى  املادة  مقتضيات  التالي،  النحو  على  تغير،   

17 من محرم 1443 )26 أغسطس 2021( ؛

»املادة األولى. -  يعين ......................................، على النحو التالي :

نظام)موظفي) إلد ر ت) لعامة
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.......................................................................................................................«

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

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

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

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

.......................................................................................................................«
.....................................................................................................................«
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» هة)راس)-)مكناس

إر2 ن
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إر2 ن
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إر2 ن

  ملساعدون)في) ملجال) لطبي) ال تماعي
 مل2وضون
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 ملساعدون)في) ملجال) لطبي) ال تماعي)

 مل2وضون
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  ملساعدون)في) ملجال) لطبي) ال تماعي
 مل2وضون



عدد 7171 - 29 رجب 1444 )20 فبراير 2023(  288الجريدة الرسمية

 د )وتنان
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 د )وتنان
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.....................................................................................................................«

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

تقنيو) لصحة
 ملساعدون)في) ملجال) لطبي) ال تماعي)

 مل2وضون
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 .....................................................................................................................«
......................................................................................................................«
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع اآلخر 1444 )24 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.
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من) مادى) في) )) صادر) 7/ق/ )2)) عدد) ملجلس) ملنارسة) ق2 ر)

 BANK OF(آلخ2ة)2999 )26)0نا20) )2)() ملتعلق)بتولي)ش2كة 

 BANK(AL-TAMWEEL(مل2 قبة) لحص2ية)لش2كة (AFRICA SA

WA(AL-INMA(SA)عن)ط2يق) قتناء)نسبة)56, 9%)إضارية)

من)أسهم)رأسمالها)وحقوق) لتصويت) مل2تبطة)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(، كما تم تغييره وتتميمه بمقت�ضى القانون رقم 40.21

ربيع من   30 بتاريخ   1.22.67 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

اآلخر 1444 )25 نوفمبر 2022( واملنشور بالجريدة الرسمية عدد 7152 

بتاريخ 20 جمادى األولى 1444 )15 ديسمبر 2022( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 

1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 الشريف رقم  الظهير   بتنفيذه 

 )30 يونيو 2014( كما تم تغييره وتتميمه بمقت�ضى القانون رقم 41.21

ربيع  من   30 بتاريخ   1.22.68 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

الرسمية  بالجريدة  واملنشور   )2022 نوفمبر   25( اآلخر 1444 

عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى األولى 1444 )15 ديسمبر 2022( ؛

1436 صفـــر   8 فــي  الصـــادر   2.14.652 رقــم  املـرســوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

رئيس  تأكد  وبعد   )2023 يناير   16(  1444 اآلخرة  جمادى  23 من 

الدائمة  اللجنة  ألعضاء  القانوني  النصاب  توفر  من  املنافسة  مجلس 

بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ملقتضيات  طبقا 

املنافسة كما تم تغييره وتتميمه ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

بتاريخ  0180/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

بتولي  واملتعلق   ،)2022 ديسمبر   21(  1444 األولى  جمادى  من   26

 BANK لشركة  الحصرية  املراقبة   BANK OF AFRICA SA شركة 

 %43.56 AL-TAMWEEL WA AL-INMA SA عن طريق اقتناء نسبة 

إضافية من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به ؛

البوعيا�ضي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 
 )2022 ديسمبر   23( األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   191/2022 رقم 
 ألحكام 

ً
والقا�ضي بتعيين السيد أحمد الرملي  مقررا في املوضوع طبقا

املادة 27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 
أيام   )10( يمنح أجل  والذي   )2023 يناير   2( 1444 9 جمادى اآلخرة 
التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

أية  يبدوا  لم  املعنية  السوق  في  واملتدخلين  الفاعلين  إن  وحيث 
مالحظة حول عملية التركيز املذكورة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
التبليغ بتاريخ 10 جمادى اآلخرة 1444 )3 يناير 2023( ؛

جمادى  من   20 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 
اآلخرة 1444 )13 يناير 2023( ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقرر  العام  املقرر  تقديم  وبعد 
املنبثقة عنه،  وللتوصيات  للخالصات  املذكورة، وكذا  التركيز  عملية 
 خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ 23 من جمادى

اآلخرة 1444 )16 يناير 2023( ؛

وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12، فإن عملية 
التركيز املزمع القيام بها كانت موضوع عقد مبرم بين األطراف بتاريخ 
BANK OF AFRICA SA، اقتناء شركة 2022 ينص على   19 ديسمبر 
التصويت وحقوق  رأسمال  أسهم  من  إضافية   %43,56  لنسبة 

املرتبطة بها لشركة BANK AL-TAMWEEL WA AL-INMA SA ؛

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

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

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

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

مجلس) ملنارسة
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 BANK OF وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة
 BANK AL-TAMWEEL WA لشركة  الحصرية  املراقبة   AFRICA SA
أسهم  من  إضافية   %43,56 نسبة  اقتناء  طريق  عن   AL-INMA SA
تركيزا  وبالتالي فهي تشكل  به،  املرتبطة  التصويت  رأسمالها وحقوق 
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 شرطين 
 104.12 رقم  القانون  من   12 املادة  في  عليها  املنصوص  الشروط  من 
العالمي  اإلجمالي  املعامالت  رقم  سقف  تجاوز  وهما  الذكر،  السالف 
الوطني،  اإلجمالي  املعامالت  رقم  سقف  وكذا  املنشآت  ملجموع 

املحددين في املادة الثامنة )8( من املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن الطرفان املعنيان بعملية التركيز هما :

مساهمة  شركة  وهي   Bank of Africa )BOA(  : -  لجهة) ملقتنية 
 ،140 بالرقــــم  االجتماعي  مقـرها  يوجــد  املغـربي،  للقانون  خاضعة 
شـارع الحـــسن الثانـــي، الدار البيضاء )املغرب(، مسـجلة بالسجل 
ائـتمان  كـمؤسسة  معـــتمــدة  شــركة  وهــي   .27129 رقم  التجاري 
بتاريخ  2348.94 رقم  واالستثمارات  املالية  وزير  قرار   بمــقت�ضى 

23 أغسطس 1994 ؛

  BANK AL-TAMWEEL WA AL-INMA )BTI( : لجهة) ملستهدرة  -
مقرها  يوجد  املغربي،  للقــانون  خاضعة  مسـاهمة  شركـة  وهـي 
البـيضاء  الدار  الثــاني،  الحسـن  شارع    ،157 بالرقم  االجتماعي 
شركة  هــي   .381.087 رقم  التجاري  بالسجل  مسجلة  )املغرب(، 
معتمـدة كبــنك تشاركي بمقت�ضى قرار بنك املغرب رقم 69 بتاريخ 

فاتح أغسطس 2017.

املبلغة،  الجهة  وتصريحات  التبليغ  ملف  خالل  من  يتبين  وحيث 
تولي  Bank of Africa من  تمكين  إلى  يهدف  التركيز  أن مشروع عملية 
املراقبة الحصرية وتسيير املنشأة املستهدفة بصفة مباشرة عبر التأثير 

في قراراتها وتوجهاتها االقتصادية واملالية والتجارية ؛

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

املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

وحيث يستفاد من عناصر امللف أن السوق املرجعية املعنية بهذه 
البنوك  طرف  من  املقدمة  واملنتوجات  الخدمات  سوق  هي  العملية 

التشاركية ؛

وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي، ونظرا لخصائص العرض 
وتنظيمية،  قانونية  لضوابط  وخضوعه  السوق  هذا  داخل  والطلب 

فإن تحديد السوق املعنية يكون على املستوى الوطني ؛

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�ضي أسفر عن كون العملية 
املبلغة لن يكون لها أي تأثير عمودي على املنافسة في السوق الوطنية 
نظرا  التشاركية  البنوك  طرف  من  املقدمة  واملنتوجات  للخدمات 
لعدم وجود أي تداخل ما بين أنشطة الشركتين طرفي عملية التركيز في 
السوق الوطنية، على اعتبار أن الطرف املقتني ال ينشط داخل السوق 
املعنية باستثناء املساهمة التي كان يتوفر عليها قبل إنجاز العملية في 
الشركة املستهدفة. عالوة على أن حصة السوق التي تمتلكها الشركة 
تبقى  املعنية  السوق  في   ]%5 إلى   %0[ بين  ما  تتراوح  والتي  املستهدفة 
ضعيفة، وبالتالي فإن بنية السوق املعنية لن تعرف أي تغيير على إثر 

إنجاز العملية ؛

التي  واملعطيات  للوثائق  واستنادا  سبق  مما  انطالقا  إنه  وحيث 
التركيز  عملية  أن  إلى  التحقيق  خلص  املبلغة،  األطراف  وفرتها 
االقتصادي الحالية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على 
املنافسة في السوق الوطنية للخدمات واملنتوجات املقدمة من طرف 

البنوك التشاركية أو في جزء مهم منها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 
بتاريخ  0180/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
الشروط  يستوفي   ،)2022 ديسمبر   21(  1444 األولى  جمادى  من   26

القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 
 BANK لشركة  الحصرية  املراقبة   BANK OF AFRICA SA شركة 
 %43.56 AL-TAMWEEL WA AL-INMA SA عن طريق اقتناء نسبة 

إضافية من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 
املنافسة املنعقدة بتاريخ 23 من جمادى اآلخرة 1444 )16 يناير 2023( 
بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا 
 
ً
رئيسا رحو  أحمد  السيد  بحضور  وتتميمه،  تغييره  تم  كما  املنافسة 
أسنينة، الغني  عبد  والسادة  بنيوسف،  جيهان  والسيدة   للجلسة، 

وعبد اللطيف املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                                      عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                                      حسن أبو عبد املجيد.
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من) مادى) في) )) صادر) 8/ق/ )2)) عدد) ملجلس) ملنارسة) ق2 ر)

 «Pfeifer شــ2كة) بتولي) 0نا20) )2)() ملتعلق) (26(  آلخ2ة)2999 
 »Pölkky(Oy«(مل2 قبة) لحص2ية)لش2كة (Holding(GmbH«

عبف) قتناء)مجموع)رأسمالها)وحقوق) لتصويت) مل2تبطة)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(، كما تم تغييره وتتميمه بمقت�ضى القانون رقم 40.21

ربيع من   30 بتاريخ   1.22.67 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

اآلخر 1444 )25 نوفمبر 2022( واملنشور بالجريدة الرسمية عدد 7152 

بتاريخ 20 من جمادى األولى 1444 )15 ديسمبر 2022( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 

1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 الشريف رقم  الظهير   بتنفيذه 

 )30 يونيو 2014( كما تم تغييره وتتميمه بمقت�ضى القانون رقم 41.21

ربيع من   30 بتاريخ   1.22.68 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

 اآلخر 1444 )25 نوفمبر 2022( واملنشور بالجريدة الرسمية عدد 7152

بتاريخ 20 من جمادى األولى 1444 )15 ديسمبر 2022( ؛

1436 صفـــر   8 فــي  الصـــادر   2.14.652 رقــم  املـرســوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

رئيس  تأكد  وبعد   )2023 يناير   16(  1444 اآلخرة  جمادى  23 من 

الدائمة  اللجنة  ألعضاء  القانوني  النصاب  توفر  من  املنافسة  مجلس 

بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ملقتضيات  طبقا 

املنافسة كما تم تغييره وتتميمه ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

بـتـاريـخ  0187/ع.ت.إ/2022،  عدد  تـــحـــت  املنافسة  ملجلس  العامة 

شــركة  بتولي  واملتعلق   ،)2022 ديسمبر   28(  1444 اآلخرة  4 جمادى 

 »Pölkky Oy« املراقبة الحصرية لشركة »Pfeifer Holding GmbH«

عبر اقتناء مجموع رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به ؛

وبناء على قرار املقرر العام ملجلس املنافسة السيد خالد البوعيا�ضي 

 )2022 1444 )30 ديسمبر  6 جمادى اآلخرة  بتاريخ   2022/192 رقم 

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

األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام 

واملنافسة ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

أيام   10 أجل  يمنح  والذي   )2023 يناير   2(  1444 اآلخرة  جمادى   9

التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

أية  يبدوا  لم  املعنية  السوق  في  واملتدخلين  الفاعلين  إن  وحيث 

مالحظة حول عملية التركيز املذكورة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ 10 جمادى اآلخرة 1444 )3 يناير 2023( ؛

وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ 17 من جمادى اآلخرة 1444 

)10 يناير 2023( ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقررة  العام  املقرر  تقديم  وبعد 

عنه،  املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز  عملية 

23 من جمادى  بتاريخ  الدائمة للمجلس املنعقد  اللجنة  خالل اجتماع 

اآلخرة 1444 )16 يناير 2023( ؛

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

مبرم  أسهم  وشراء  بيع  عقد  موضوع  كانت  بها  القيام  املزمع  التركيز 

 Pfeifer Holding« 2022 ينص على اقتناء شــركة 22 ديسمبر  بتاريخ 

GmbH«  ملجموع رأسمال شركة »Pölkky Oy« ؛

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 

كما  لها،  والترخيص  دراستها  بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ 

والذي  العالمي  أو  الوطني  املعامالت  رقم  أسقف  تحدد   12 املادة  أن 

)8( من املرسوم  الثامنة  املادة  املبلغ املحدد بمقت�ضى  يجب أن يفوق 

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 ؛

 »Pfeifer شــركة  بتولي  تتعلق  التبليغ  موضوع  العملية  إن  وحيث 

»Holding GmbH املراقبة الحصرية لشركة »Pölkky Oy« عبر اقتناء 

مجموع رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به، وبالتالي فهي تشكل 

تركيزا حسب مدلول املادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف 

عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛
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وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ الستيفائها شرطا 
 104.12 رقم  القانون  من   12 املادة  في  عليها  املنصوص  الشروط  من 
السالف الذكر، وهو تجاوز رقم املعامالت اإلجمالي العالمي ملجموع 
املنشآت املبلغ املحدد في املادة الثامنة )8( من املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

ذات  شركة  وهي    »Pfeifer Holding GmbH«  : -  لجهة) ملقتنية 
مقرها  ويقع  النمساوي  للقانون  خاضعة  املحدودة  املسؤولية 
 »Pfeifer Holding GmbH« شركة  وتنشط  بالنمسا،  الرئي�ضي 
في  إنتاج  وحدات  على  وتتوفر  األخشاب  وبيع   صناعة  مجال  في 
شركة  فإن  ولإلشارة،  التشيك.  وجمهورية  وأملانيا  النمسا  من  كل 
»Pfeifer« ال تمتلك أي فرع لها باملغرب وتنشط في السوق الوطنية 

عبر تصدير منتجاتها ؛

املسؤولية  ذات  شركة  وهي   ،»Pölkky Oy«  : -  لجهة) ملستهدرة 
املحدودة خاضعة للقانون الفنلندي ويقع مقرها الرئي�ضي بفنلندا. 
األخشاب  وبيع  صناعة  مجال  في   »Pölkky Oy« شركة  تنشط 
وتتوفر على وحدات إنتاج بكل من تايفالكوسكي، أولو، وكاجاني، 
 »Pölkky« وأيًضا ب كيتكا، وشمال كوسامو. ولإلشارة، فإن شركة
عبر  الوطنية  السوق  في  وتنشط  باملغرب  لها  فرع  أي  تمتلك  ال 

تصدير منتجاتها.

وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات األطراف املبلغة، 
 »Pfeifer Holding GmbH« أن مشروع عملية التركيز سيمكن شركة
تأمين  أوروبا وكذا  بدول شمال  تواجدها  وتعزيز  من تطوير نشاطها 

تزودها باملواد األولية ؛

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

املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

وحيث يستفاد من عناصر امللف أن السوق املرجعية املعنية بهذه 
دون   ،)bois de sciage( املنشورة  األخشاب  بيع  سوق  هي  العملية 
تأثير  أي  لها  يكون  لن  العملية  لكون  بالنظر  أدق  تقسيم  إلى  الحاجة 

مقيد للمنافسة في السوق الوطنية ؛

يبقى مفتوحا لكون  وحيث إن تحديد السوق الجغرافي يمكن أن 
التعريف  كان   

ً
أيا تغيير  دون  ستظل  التناف�ضي  التحليل  استنتاجات 

املعتمد ؛

بهذه  الوطنية  السوق  تموين  أن  على  أبان  التحقيق  إن   
ُ

وحيث

لضعف  نظرا  االستيراد  على  حصرية  شبه  بصفة  يعتمد  املنتوجات 

الصناعة املحلية لألخشاب املنشورة ؛

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�ضي أسفر عن كون العملية 

املبلغة ليس من شأنها أن تخل باملنافسة من خالل تأثيرات أفقية لكون 

حصة السوق التراكمية ألطراف العملية على مستوى السوق الوطنية 

في  و5    0 بين  ما  تتراوح  بحيث  ضئيلة  تبقى  املنشورة  األخشاب  لبيع 

املائة، وهو األمر الذي لن يمكنها من خلق وضع مهيمن، كما أن السوق 

تبقى مفتوحة أمام املنافسة الخارجية وتعرف تعددا للموردين لكون 

حصرية  شبه  بصفة  يعتمد  املنتوجات  بهذه  الوطنية  السوق  تموين 

على االستيراد نظرا لضعف الصناعة املحلية لألخشاب املنشورة ؛

التي  واملعطيات  للوثائق  واستنادا  سبق  مما  انطالقا  إنه  وحيث 

التركيز  عملية  أن  إلى  التحقيق  خلص  املبلغة،  األطراف  وفرتها 

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

في سوق بيع األخشاب املنشورة أو في جزء مهم منها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بـتـاريـخ  0187/ع.ت.إ/2022،  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

الشروط  يستوفي   )2022 ديسمبر   28(  1444 اآلخرة  جمادى   4

القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

 »Pölkky املراقبة الحصرية لشركة »Pfeifer Holding GmbH« شــركة

»Oy عبر اقتناء مجموع رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به. 

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

املنافسة، املنعقدة بتاريخ 23 من جمادى اآلخرة 1444 )16 يناير 2023( 

بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا 

 
ً
رئيسا رحو  أحمد  السيد  بحضور  وتتميمه،  تغييره  تم  كما  املنافسة 

أسنينة، الغني  عبد  والسادة  بنيوسف،  جيهان  والسيدة   للجلسة، 

عبد اللطيف املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                                      عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                                      حسن أبو عبد املجيد.
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من) مادى) في) )) صادر) 9/ق/ )2)) عدد) ملجلس) ملنارسة) ق2 ر)
 «SOTHEMA(آلخ2ة)2999 )26)0نا20) )2)() ملتعلق)بتولي)ش2كة 
عبف) قتناء) (»AZERYS( SA« لش2كة) »SA) مل2 قبة) ملشتفكة)
نسبة)52%)من)رأسمالها) ال تماعي)وحقوق) لتصويت) مل2تبطة)

به).

مجلس املنافسة،

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

رقم  القانون  بمقت�ضى  وتتميمه  تغييره  تم  كما   ،)2014 يونيو   30(
بتاريخ   1.22.67 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   40.21
30 من ربيع اآلخر 1444 )25 نوفمبر 2022( واملنشور بالجريدة الرسمية 

عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى األولى 1444 )15 ديسمبر 2022( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 
1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 الشريف رقم  الظهير   بتنفيذه 
 )30 يونيو 2014( كما تم تغييره وتتميمه بمقت�ضى القانون رقم 41.21

ربيع  من   30 بتاريخ   1.22.68 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 
الرسمية  بالجريدة  واملنشور   )2022 نوفمبر   25( اآلخر 1444 

عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى األولى 1444 )15 ديسمبر 2022( ؛

1436 صفـــر   8 فــي  الصـــادر   2.14.652 رقــم  املـرســوم   وعلى 
بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

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

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 
رئيس  تأكد  وبعد   )2023 يناير   16(  1444 اآلخرة  جمادى  23 من 
الدائمة  اللجنة  ألعضاء  القانوني  النصاب  توفر  من  املنافسة  مجلس 
بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ملقتضيات  طبقا 

املنافسة كما تم تغييره وتتميمه ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 
العامة ملجلس املنافسة تـــحـــت عدد 181/ع.ت.إ/2022، بـتـاريـخ 27 من 
شركة  بتولي  واملتعلق   ،)2022 ديسمبر   22(  1444 األولى  جمادى 
»SOTHEMA SA« املراقبة املشتركة لشركة »AZERYS SA« عبر اقتناء 

نسبة 51% من رأسمالها االجتماعي وحقوق التصويت املرتبطة به ؛

البوعيا�ضي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 
رقم 192/2022 بتاريخ 28 من جمادى األولى 1444 )23 ديسمبر 2022( 
 
ً
ِطبقا املوضوع  في  مقررة  اإلدري�ضي  كوثر  السيدة  بتعيين  والقا�ضي 

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

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

أيام   10 أجل  يمنح  والذي   )2023 يناير   2(  1444 اآلخرة  جمادى   10

التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

أية  يبدوا  لم  املعنية  السوق  في  واملتدخلين  الفاعلين  إن  وحيث 

مالحظة حول عملية التركيز املذكورة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ 10 جمادى اآلخرة 1444 )3 يناير 2023( ؛

جمادى  من   28 بـتـاريـخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 

األولى 1444 )23 ديسمبر 2022( ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقررة  العام  املقرر  تقديم  وبعد 

املنبثقة عنه،  وللتوصيات  للخالصات  املذكورة، وكذا  التركيز  عملية 

خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ 23 من جمادى 

اآلخرة 1444 )16 يناير 2023( ؛

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

2019، بعدما كانت  23 ماي  بتاريخ  التركيز الحالية تم إنجازها فعليا 

موضوع بطاقة اكتتاب )bulletin de souscription(، تولت بموجبها 

 »AZERYS SA« لشركة  املشتركة  املراقبة   »SOTHEMA SA« شركة 

التصويت  وحقوق  االجتماعي  رأسمالها  من   %51 نسبة  اقتناء   عبر 

املرتبطة به ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

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

11 تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة  وحيث إن املادة 

أن  كما  لها،  والترخيص  دراستها  بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ 

املادة 12 تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب 

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

جميع  تنجز  عندما  أو  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  التطبيقي 

املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة 

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

نفس  من  الخدمات  أو  املنتوجات  أو  للسلع  وطنية  سوق  في  األخرى 

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

 »SOTHEMA وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة

تشكل  فهي  وبالتالي   ،»AZERYS SA« لشركة  املشتركة  املراقبة   SA«

تركيزا حسب مدلول املادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف 

عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛
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وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 

 104.12 رقم  القانون  من   12 املادة  في  عليها  املنصوص  الشروط  من 

الوطني،  املعامالت اإلجمالي  تجاوز سقف رقم  الذكر، وهو  السالف 

املحدد في املادة الثامنة )8( من املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

   la Société Thérapeutique Marocaine  : -  لجهة) ملقتنية 

»SOTHEMA SA« وهي شركة  مساهمة خاضعة للقانون املغربي، 

تنشط في مجال إنتاج، استيراد وتسويق جميع املنتجات الصيدلية 

وجميع  العطور  ومنتجات  والبيطرية  والبيولوجية  والكيميائية 

املنتجات املشتقة منها ؛

-  لجهة) ملستهدرة): »AZERYS SA« وهي شركة مساهمة خاضعة 

للقانون املغربي، مسجلة باملحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت 

عدد 412083، والكائن مقرها االجتماعي بإقامة الفتح  217 شارع 

إبراهيم الروداني  امتداد، الطابق األول، رقم 3 ، الدار البيضاء، 

الطبيعية،  النباتات  بمعالجة  القيام  قصد   2018 سنة  أنشئت 

خاصة إكليل الجبل ، إلنتاج مضادات األكسدة الطبيعية. وحسب 

املستهدفة  الشركة  فإن  األطراف،  وتصريحات  التبليغ  ملف 

»AZERYS SA« لم تكن تحقق أي رقم معامالت خالل سنة 2018.

وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات األطراف املبلغة، 

االستثمار  استراتيجية  إطار  في  يندرج  التركيز  عملية  مشروع  أن 

التكاليف  تغطية  من   »AZERYS SA  « شركة  مكنت  التي  والتمويل 

الالزمة ألنشطتها، ال سيما اقتناء املعدات واالحتياجات االستثمارية 

األولية الضرورية لتطوير نشاطها وقدرتها اإلنتاجية ؛ 

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

التحقيق لدى مجلس املنافسة استنادا إلى الوثائق التي وفرتها األطراف 

واالمتداد  الخدمة  سوق  بشقيها،  املعنية  السوق  تحديد  تم  املبلغة، 

ملحق  من  الثالثة  النقطة  ألحكام  تطبيقا  وذلك  للعملية،  الجغرافي 

ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، الوارد في املرسوم رقم 2.14.652 

إليه أعاله، حيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب  املشار 

املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي، والتي يكون للعملية 

املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

املعنية  املرجعية  السوق  أن  امللف  عناصر  من  يستفاد  وحيث 

بهذه العملية هي سوق إنتاج وبيع مضادات األكسدة الطبيعية، دون 

تأثير  أي  لها  يكون  لن  العملية  لكون  بالنظر  ادق  تقسيم  إلى  الحاجة 

مقيد للمنافسة في السوق الوطنية ؛

السوق  في  والطلب  العرض  وخصائص  لطبيعة  نظرا  إنه  وحيث 

املعنية، واعتبارا لكون أطراف العملية ال تنشط في السوق الوطنية 

إلنتاج وبيع مضادات األكسدة الطبيعية، فإن تحديد السوق الجغرافي 

ستظل  التناف�ضي  التحليل  استنتاجات  لكون  مفتوحا  يبقى  أن  يمكن 

 كان التعريف املعتمد ؛
ً
دون تغيير أيا

وحيث إنه انطالقا مما سبق واستنادا للوثائق واملعطيات التي وفرتها 

االقتصادي التركيز  عملية  أن  إلى  التحقيق  خلص  املبلغة،   األطراف 

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

مهم  جزء  في  أو  الطبيعية  األكسدة  مضادات  وبيع  إلنتاج  الوطنية 

منها، نظرا لكون أطراف العملية ال تنشط في نفس األسواق وأن بنية 

املستهدفة  الشركة  لكون  تغيير،  أي  عليها  يطرأ  لن  املرجعية  السوق 

تقوم بتسويق منتجاتها بالخارج،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

العامة ملجلس املنافسة تحت عدد 181/ع.ت.إ/ 2022 بـتـاريـخ 27 من 

جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022( يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

 »AZERYS SA« لشركة  املشتركة  املراقبة   »SOTHEMA SA« شركة 

التصويت  وحقوق  االجتماعي  رأسمالها  من   %51 نسبة  اقتناء  عبر 

املرتبطة به.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

املنافسة، املنعقدة بتاريخ 23 من جمادى اآلخرة 1444 )16 يناير 2023( 

طبقا ألحكام املادة 14 من القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة 

للجلسة،  رئيسا  رحو  أحمد  السيد  بحضور  وتتميمه،  تغييره  تم  كما 

والسيدة جيهان بنيوسف، والسادة عبد الغني أسنينة، عبد اللطيف 

املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                                      عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                                      حسن أبو عبد املجيد.
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من) مادى) في) )) صادر) 22/ق/ )2)) عدد) ملجلس) ملنارسة) ق2 ر)
 «Yageo ش2كة) بتولي) 0نا20) )2)() ملتعلق) (26(  آلخ2ة)2999 
 «Hudson Holdco(مل2 قبة) لحص2ية)لش2كة (Corporation.sa«
وحقوق) رأسمالها) أسهم) مجموع) عبف) قتناء) (France( s.a.s«

 لتصويت) مل2تبطة)به.

مجلس املنافسة،

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

رقم  القانون  بمقت�ضى  وتتميمه  تغييره  تم  كما   ،)2014 يونيو   30(
بتاريخ   1.22.67 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   40.21
30 من ربيع اآلخر 1444 )25 نوفمبر 2022( واملنشور بالجريدة الرسمية 

عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى األولى 1444 )15 ديسمبر 2022( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 
1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 الشريف رقم  الظهير   بتنفيذه 
 )30 يونيو 2014( كما تم تغييره وتتميمه بمقت�ضى القانون رقم 41.21

ربيع  من   30 بتاريخ   1.22.68 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 
الرسمية  بالجريدة  واملنشور   )2022 نوفمبر   25( اآلخر 1444 

عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى األولى 1444 )15 ديسمبر 2022( ؛

1436 صفـــر   8 فــي  الصـــادر   2.14.652 رقــم  املـرســوم   وعلى 
بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

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

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 
رئيس  تأكد  وبعد   )2023 يناير   16(  1444 اآلخرة  جمادى  23 من 
الدائمة  اللجنة  ألعضاء  القانوني  النصاب  توفر  من  املنافسة  مجلس 
بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ملقتضيات  طبقا 

املنافسة كما تم تغييره وتتميمه ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 
بتاريخ  0178/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
  »Yageo Corporation.SA« 19 ديسمبر 2022، واملتعلق بتولي شركة
عبر   »Hudson Holdco France S.A.S« لشركة  الحصرية  املراقبة 

اقتناء مجموع أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به ؛

البوعيا�ضي السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر   وعلى قرار 
رقم 2022/189 بتاريخ 25 من جمادى األولى 1444 )20 ديسمبر 2022( 
 
ً
طبقا املوضوع  في  مقررة  الحجوي  سناء  السيدة  بتعيين  والقا�ضي 

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

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 
أجل  يمنح  والذي   )2022 ديسمبر   24(  1444 األولى  جمادى  من   29
10 أيام لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

التركيز أعاله ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
التبليغ بتاريخ 4 جمادى اآلخرة 1444 )28 ديسمبر 2022( ؛

وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ 2 جمادى اآلخرة 1444 
)26 ديسمبر 2022( ؛

املعد بشأن  للتقرير  املوضوع،  العام ومقررة  املقرر  تقديم  وبعد 
املنبثقة عنه،  وللتوصيات  للخالصات  املذكورة، وكذا  التركيز  عملية 
 1444 اآلخرة  جمادى  من   23 بتاريخ  الدائمة  اللجنة  اجتماع  خالل 

)16 يناير 2023( ؛

وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12، فإن عملية 
التركيز املزمع القيام بها كانت موضوع عقد مبرم بين األطراف بتاريخ 
من   13 للمادة  طبقا  للتبليغ  خاضعة  يجعلها  مما  27 أكتوبر 2022، 

القانون رقم 104.12 ؛

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

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

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

السوق املذكورة ؛

 »Yageo شركة  بتولي  تتعلق  التبليغ  موضـوع  العملية  إن   
ُ

وحيث
 »Hudson Holdco لشركة  الحصرية  املراقبة   Corporation.SA«
»France عن طريق اقتناء مجموع أسهم  رأسمالها و حقوق التصويت 

املرتبطة به ؛

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

املنصوص عليها في املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 ؛
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وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي على التوالي :

-  لجهة) ملقتنية : شركة »Yageo Corporation.SA« التي تأسست 

إنشاؤها  تم  تايوان  ببورصة  مدرجة  شركة  وهي   1977 سنة 

بجمهورية الصين، وتعتبر موردا للمكونات والخدمات اإللكترونية، 

لتخزين  تستخدم  التي   )les condensateurs( املكثفات  منها 

واستخدام  التيار،  وتدفق  الكهربائية  الطاقة  وتنظيم  وتصفية 

مقاومات الرقائق )les résistances à puces( لحماية أو تشغيل 

التطبيقات  من  العديد  في  الكهربائية  الدوائر  في  التحكم  أو 

والطاقات  السيارات،  صناعة  في  )املستعملة  املختلفة  الكهربائية 

الالسلكية املكونات  وكذا  االستهالكية(  واإللكترونيات   البديلة 

التطبيقات  في  تستعمل  التي   )Les composants sans fil(

الالسلكية والتي تشمل إلكترونيات السيارات واملراقبة الصناعية 

واملنازل الذكية والشبكات الالسلكية ؛

عن  عبارة  وهي   »Hudson S.A.S« شركة   : -  لجهة) ملستهدرة 

واإللكترونية  الكهروميكانيكية  االستشعار  ألجهزة  ومصنع  مصمم 

 )capteurs électromécaniques et électroniques de pression(

الكهروضوئية  االستشعار  وأجهزة  الضغط،  استشعار  كأجهزة 

)capteurs photoélectroniques( ؛

وحيث إنه حسب ملف التبليغ والتصريحات املدلى بها خالل جلسة 

تندرج  التبليغ  موضوع  االقتصادي  التركيز  عملية  فإن  االستماع، 

مجموعة  توسيع  إلى  الهادفة   »  Yageo« شركة  استراتيجية  إطار  في 

عالية  اإللكترونية  للمكونات  عالمي  كمورد  مكانتها  وتعزيز  منتجاتها 

)أجهزة  املستهدفة  الشركة  منتجات  مجموعة  أن  كما  املستوى. 

االستشعار capteurs( تعتبر مكملة لعرض منتجات »Yageo«. وأخيرا 

ستتمكن شركة »Yageo« بفضل مجموعة املنتجات املتطورة للشركة 

من  الزبناء  مع  العالمي  املستوى  على  عالقاتها  تعزيز  من  املستهدفة، 

خالل تطوير عرضها ألجهزة االستشعار املبتكرة ؛

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

واملعطيات  الوثائق  إلى  واستنادا  املنافسة،  ملجلس  التابعة  التحقيق 

 التي وفرتها األطراف املبلغة، فإنه تم تحديد األسواق املعنية بشقيها : 

للعملية، وذلك تطبيقا  الجغرافي  الخدمة واالمتداد  أو  املنتوج  سوق 

ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، 

يعرف  حيث  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  باملرسوم  وامللحق 

املنتوجات  نوع  حسب  املحدد  املناسب  السوق  بكونه  املعني  السوق 

بصفة  عليه  أثر  املبلغة  للعملية  يكون  والتي  الجغرافي،  أو املوقع 

مباشرة أو غير مباشرة ؛

أن  إلى  التحقيق  امللف، خلص  وثائق  بعد االطالع على  إنه  وحيث 
السوق املرجعية املعنية بهذه العملية هي سوق املكونات اإللكترونية، 
)semi- اإللكترونية  املواصالت  بأشباه  املتعلقين  شقيها  خاصة 

)conducteurs des composants électriques ومكثفات السيراميك     
)les condensateurs céramiques( ؛

املكونات  لسوق  الجغرافي  التحديد  يخص  فيما  إنه  وحيث 
اإللكترونية، فإن السوق املعنية تبقى ذات بعد عالمي ؛

على  آثارها  حيث  من  العملية  هذه  طبيعة  إلى  بالنظر  إنه  وحيث 
املنافسة، يمكن أن يبقى تحديد السوق املرجعية والجغرافية لعملية 

التركيز املرتقبة، مفتوحا دون حاجة العتماد تقسيم أدق ؛

والتكتلية  والعمودية  األفقية  لآلثار  التناف�ضي  التحليل  إن   
ُ

وحيث
تأثير على  أي  أسفر عن عدم وجود  املعنية،  السوق  في  العملية  لهذه 
املنافسة في السوق املرجعية، نظرا لكون الشركة املقتنية ال تنشط 
على مستوى السوق املعنية بعملية التركيز باملغرب، ولكون الشركة 

املستهدفة ال تتوفر على أي فرع باملغرب،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 
بتاريخ  0178/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
الشروط  يستوفي   )2022 ديسمبر   19(  1444 األولى  جمادى  من   24

القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 
لشركة  الحصرية  املراقبة   »Yageo Corporation.SA« شركة  بتولي 
أسهم  مجموع  اقتناء  طريق  عن   »Hudson Holdco France S.A.S«

رأسمالها  وحقوق التصويت املرتبطة به.

الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 
 1444 اآلخرة  جمادى  من   23 بتاريخ  املنعقدة  املنافسة،  ملجلس 
 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا  )16 يناير 2023( 
املتعلق بمجلس املنافسة كما تم تغييره وتتميمه، بحضور السيد أحمد 
عبد الغني  والسادة  بنيوسف،  جيهان  والسيدة  للجلسة،   

ً
رئيسا رحو 

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

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                                      عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                                      حسن أبو عبد املجيد.
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ر 9)2999  راتح) في) صادر) )2/ق/ )2)) عدد) ملجلس) ملنارسة) ق2 ر)
 «Sama(Invest(SARL«(0نا20) )2)() ملتعلق)بتولي)ش2كة (( (
 مل2 قبة) ملشتفكة)لش2كة)»CMMC(SA«)عبف) قتناء)نسبة)%52 
من)أسهم)رأسمالها) ال تماعي)وحقوق) لتصويت) مل2تبطة)به.

مجلس املنافسة،

واملنافسة األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  على   بناء 

بتاريخ   1.14.116 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

بمقت�ضى  وتتميمه  تغييره  تم  كما   ،)2014 يونيو   30(  1435 رمضان   2

 1.22.67 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   40.21 رقم  القانون 

2022( واملنشور بالجريدة  1444 )25 نوفمبر  30 من ربيع اآلخر  بتاريخ 

الرسمية عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى األولى 1444 )15 ديسمبر 2022( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 

1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 الشريف رقم  الظهير   بتنفيذه 

 )30 يونيو 2014( كما تم تغييره وتتميمه بمقت�ضى القانون رقم 41.21

ربيع  من   30 بتاريخ   1.22.68 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

الرسمية  بالجريدة  واملنشور   )2022 نوفمبر   25( اآلخر 1444 

عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى األولى 1444 )15 ديسمبر 2022( ؛

1436 صفـــر   8 فــي  الصـــادر   2.14.652 رقــم  املـرســوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

بتاريخ املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع   وعلى 

فاتح رجب 1444 )23 يناير 2023( وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة 

ملقتضيات  طبقا  الدائمة  اللجنة  ألعضاء  القانوني  النصاب  توفر  من 

تم  كما  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  من   14 املادة 

تغييره وتتميمه ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

العامة ملجلس املنافسة تحت عدد 0169/ع.ت.إ/2022 بتاريخ 4 جمادى 

 »Sama Invest SARL« األولى )29 نوفمبر 2022( واملتعلق بتولي شركة

من   %50 نسبة  اقتناء  عبر   »CMMC SA« لشركة  املشتركة  املراقبة 

أسهم رأسمالها االجتماعي وحقوق التصويت املرتبطة به ؛

البوعيا�ضي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 

رقم 2022/179 بتاريخ 6 جمادى األولى )30 نوفمبر 2022( والقا�ضي 

 ألحكام املادة 27 
ً
بتعيين السيد سفيان الريفي مقررا في املوضوع طبقا

من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

11 من   بإحدى الجرائد الوطنية وباملوقع اإللكتروني للمجلس بتاريخ 

أيام   )10( أجل  يمنح  والذي   )2022 ديسمبر   5(  1444 األولى  جمادى 

التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

أية  يبدوا  لم  املعنية  السوق  في  واملتدخلين  الفاعلين  إن  وحيث 

مالحظة حول عملية التركيز املذكورة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ 12 من جمادى األولى  1444 )6 ديسمبر 2022( ؛ 

وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ 27 من جمادى اآلخرة 1444 

)20 يناير 2023( ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقرر  العام  املقرر  تقديم  وبعد 

املنبثقة عنه،  وللتوصيات  للخالصات  املذكورة، وكذا  التركيز  عملية 

رجب  فاتح  بتاريخ  املنعقد  للمجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  خالل 

1444 )23 يناير 2023( ؛

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

 التركيز املزمع القيام بها كانت موضوع عقد مبرم بين األطراف بتاريخ

28 أكتوبر 2022 ينص على اقتناء شركة »Sama Invest SARL« لنسبة 

التصويت  وحقوق   »CMMC SA« شركة  رأسمال  أسهم  من   %50

املرتبطة به ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

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

11 تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة  وحيث إن املادة 

أن  كما  لها،  والترخيص  دراستها  بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ 

املادة 12 تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب 

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

جميع  تنجز  عندما  أو  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  التطبيقي 

املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة  

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

نفس  من  الخدمات  أو  املنتوجات  أو  للسلع  وطنية  سوق  في  األخرى 

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

أن  على  ينص  املعينة  األطراف  قبل  من  املبرم  االتفاق  إن  وحيث 

ستخضع  العملية  هذه  بموجب   »CMMC SA« املستهدفة  املنشأة 

وشركة   »Sama Invest SARL« شركة  من  لكل  املشتركة  للمراقبة 

»CGI SA« ؛
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الستيفائها  التبليغ،  إللزامية  تخضع  العملية  هذه  إن  وحيث 

القانون  من   12 املادة  في  عليها  املنصوص  الشروط  من  شرطا 

املعامالت  رقم  سقف  تجاوز  وهو  الذكر،  السالف   104.12 رقم 

من   )8( الثامنة  املادة  في  املحدد  املنشآت،  ملجموع  الوطني  اإلجمالي 

املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

-  لجهة) ملقتنية : شركة »Sama Invest SARL«، وهي شركة ذات 

مقرها  والكائن  املغربي،  للقانون  خاضعة  املحدودة  املسؤولية 

اإلنعاش  مجال  في  وتنشط  البيضاء،  الدار  بمدينة  االجتماعي 

العقاري باملغرب ؛

مساهمة  شركة  وهي   ،»CMMC SA« شركة   : -  لجهة) ملستهدرة 

بمدينة  االجتماعي  مقرها  والكائن  املغربي،  للقانون  خاضعة 

قبل  املشتركة  امللكيات  وتسيير  إدارة  مجال  في  وتنشط  الرباط، 

تغيير غرضها االجتماعي ليشمل أيضا اإلنعاش العقاري ؛

وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات األطراف املبلغة، 

من  املعنية  األطراف  تمكين  إلى  يهدف  التركيز  عملية  مشروع  أن 

في إطار تشاركي مما سيمكن األطراف  تطوير مشروع عقاري جديد 

بشكل  املشاريع  العديد من  تطوير  والقدرة على  املرونة  اكتساب  من 

موازي ؛

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

التحقيق لدى مجلس املنافسة استنادا إلى الوثائق التي وفرتها األطراف 

واالمتداد  الخدمة  سوق  بشقيها،  املعنية  السوق  تحديد  تم  املبلغة، 

ملحق  من  الثالثة  النقطة  ألحكام  تطبيقا  وذلك  للعملية،  الجغرافي 

ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، الوارد في املرسوم رقم 2.14.652 

إليه أعاله، حيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب  املشار 

املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي، والتي يكون للعملية 

املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

وحيث يستفاد من عناصر امللف أن السوق املرجعية املعنية بهذه 

العملية هي سوق اإلنعاش العقاري دون الحاجة لتقسيم أدق ؛

وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي، ونظرا إلى تموقع نشاط 

األطراف املعنية فإن السوق املرجعية تبقى ذات بعد محلي )منطقة 

فإن  للعملية  تأثير  أي  لغياب  نظرا  أنه  إال  الكبرى(،  البيضاء  الدار 

 دون الحاجة 
ً
التحديد الجغرافي للسوق املعنية يمكن أن يظل مفتوحا

إلى تقسيم أدق ؛

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�ضي أسفر عن كون العملية 

على  سلبي  تكتلي  أو  أفقي  أو  عمودي  تأثير  أي  لها  يكون  لن  املبلغة 

حصص  ألن  نظرا  العقاري،  لإلنعاش  الوطنية  السوق  في  املنافسة 

تبقى  التراكمية  أو  الفردية  املرجعية  السوق  من  املعنية  األطراف 

0 و 7%، عطفا على أن العملية لن تمنح أية قوة  ضئيلة وتتراوح بين 

سوق إضافية لألطراف املعنية أو للمنشأة املستهدفة ؛

وحيث إنه انطالقا مما سبق واستنادا للوثائق واملعطيات التي وفرتها 

التركيز االقتصادي  عملية  أن  إلى  التحقيق  خلص  املبلغة،  األطراف 

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

السوق الوطنية لإلنعاش العقاري أو في جزء مهم منها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

 العامة ملجلس املنافسة تحت عدد 0169/ع.ت.إ/2022 بتاريخ 4 جمادى 

األولى 1444 )29 نوفمبر 2022( يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة لعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

 CMMC« لشركة  املشتركة  املراقبة   »Sama Invest SARL« شركة 

وحقوق  االجتماعي  رأسمالها  أسهم  من   %50 نسبة  اقتناء  عبر   »SA

التصويت املرتبطة به.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

طبقا   ،)2023 يناير   23(  1444 رجب  فاتح  بتاريخ  املنعقدة  املنافسة 

املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام 

للجلسة،   
ً
رئيسا رحو  أحمد  السيد  بحضور  وتتميمه،  تغييره  تم  كما 

والسيدة جيهان بنيوسف، والسادة عبد الغني أسنينة، وعبد اللطيف 

املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                                      عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                                      حسن أبو عبد املجيد.
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ر 9)2999  راتح) في) صادر) عدد) 2/ق/ )2)) ملجلس) ملنارسة) ق2 ر)

 «Henry Schein, Inc.«(0نا20) )2)() ملتعلق)بتولي)ش2كة(( (

 «Biotech( Dental لش2كة) غيف) ملباش2ة)  مل2 قبة) لحص2ية)

عبف) قتناء) وغيف) ملباش2ة،) وش2كاتها) لف2عية) ملباش2ة) (S.A.S«
نسبة)57%)من)أسهم)رأسمالها)وحقوق) لتصويت) مل2تبطة)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(، كما تم تغييره وتتميمه بمقت�ضى القانون رقم 40.21 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 ربيع اآلخر 1444

بتاريخ  7152 عدد  الرسمية  بالجريدة  واملنشور   )2022 نوفمبر   25( 

20 جمادى األولى 1444 )15 ديسمبر 2022( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 

1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 الشريف رقم  الظهير   بتنفيذه 

 )30 يونيو 2014( كما تم تغييره وتتميمه بمقت�ضى القانون رقم 41.21 

ربيع  من   30 بتاريخ   1.22.68 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

الرسمية  بالجريدة  واملنشور   )2022 نوفمبر   25( اآلخر 1444 

عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى األولى 1444 )15 ديسمبر 2022( ؛

1436 صفـــر   8 فــي  الصـــادر   2.14.652 رقــم  املـرســوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

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

بتاريخ املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع   وعلى 

فاتح رجب 1444 )23 يناير 2023( وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة 

ملقتضيات  طبقا  الدائمة  اللجنة  ألعضاء  القانوني  النصاب  توفر  من 

تم  كما  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  من   14 املادة 

تغييره وتتميمه ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

بتاريخ  0177/ع.ت.إ/2022،  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

بتولي  واملتعلق   ،)2022 ديسمبر   16(  1444 األولى  جمادى  من   21

شركة ».Henry Schein,Inc« املراقبة الحصرية غير املباشرة لشركة 

»Biotech Dental S.A.S« وشركاتها الفرعية املباشرة وغير املباشرة، 

التصويت  وحقوق  رأسمالها  أسهم  من   %57 نسبة  اقتناء  عبر 

 »Henry Schein Europe,Inc.« شركة  خالل  من  وذلك  املرتبطة به، 

اململوكة بالكامل للمجموعة املقتنية ؛

البوعيا�ضي  خالد  السيد  املنافسة  ملجلس  العام  املقرر  قرار  وعلى 
رقم 188/2022 بتاريخ 24 من جمادى األولى 1444 )19 ديسمبر 2022( 
طبقا  املوضوع  في  مقررا  ستاتي  الحميد  عبد  السيد  بتعيين  والقا�ضي 
األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام 

واملنافسة ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
28 من   بإحدى الجرائد الوطنية وباملوقع اإللكتروني للمجلس بتاريخ 
2022( والذي يمنح أجل )10( أيام  1444 )22 ديسمبر  جمادى األولى 
التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

أية  يبدوا  لم  املعنية  السوق  في  واملتدخلين  الفاعلين  إن  وحيث 
مالحظة حول عملية التركيز املذكورة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
التبليغ بتاريخ 4 جمادى اآلخرة 1444 )28 ديسمبر 2022( ؛

جمادى  من   12 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 
اآلخرة 1444 )5 يناير 2023( ؛

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

1444 )23 يناير 2023( ؛

وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12، فإن عملية 
التركيز املزمع القيام بها كانت موضوع عقد تفويت وشراء أسهم موقع 
بين أطراف العملية بتاريخ 14 ديسمبر 2022، ينص على بنود وشروط 
اقتناء شركة » .Henry Schein Europe,Inc« وهي فرع مملوك بالكامل 
لشركة ».Henry Schein, Inc«، لنسبة 57% من أسهم رأسمال شركة 

»Biotech Dental S.A.S« وحقوق التصويت املرتبطة به ؛

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

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

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

النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛
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 »Henry شركة  بتولي  تتعلق  التبليغ  موضوع  العملية  إن  وحيث 
 »Biotech Dental املراقبة الحصرية غير املباشرة لشركة Schein,Inc.«
نسبة اقتناء  عبر  املباشرة،  وغير  املباشرة  الفرعية  وشركاتها   S.A.S« 

وذلك  به،  املرتبطة  التصويت  وحقوق  رأسمالها  أسهم  من   %57
بالكامل  اململوكة   »Henry Schein Europe,Inc.« شركة  خالل  من 
للمجموعة املقتنية، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول املادة 11 
االقتصادي  التركيز  عمليات  تعرف  والتي   104.12 رقم  القانون  من 

الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 
 104.12 رقم  القانون  من   12 املادة  في  عليها  املنصوص  الشروط  من 
العالمي  اإلجمالي  املعامالت  رقم  سقف  تجاوز  وهو  الذكر،  السالف 
من   )8( الثامنة  املادة  في  املحدد  بالعملية،  املعنية  املنشآت  ملجموع 

املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

-  ملجموعة) ملقتنية : ».Henry Schein, Inc« وهي شركة خاضعة 
والكائن  بالبورصـــة  ومدرجة  األمريكية  املتحدة  الواليات  لقانون 
نيويــــورك،   ،Duryea Road Melville  ،135 في  االجتماعي  مقرها 
الواليات املتحدة األمريكية. وهي الشركة األم ملجموعة من الفروع 
في مجال تصنيع  الدولي  الصعيد  باألساس على  الناشطة  الدولية 
واملنتجات  املعدات  ال سيما  الطبية  واملنتجات  املعدات  وتسويق 
املوجهة ملهنيي طب األسنان، وكذلك البرامج املعلوماتية والحلول 
القطاع  مهنيي  لفائدة  واالستشارة  التكوين  وخدمات  التكنلوجية 

املذكور ؛

وهي   »Henry Schein Europe, Inc.«  : -  لجهة) ملقتنية) ملباش2ة 
مقرها  يقع  األمريكية،  املتحدة  الواليات  لقانون  خاضعة  شركة 
االجتماعي فيDuryea Road Melville ،135، نيويــــورك، الواليات 
شركة  وهي   .2245155 عدد  تحت  ومسجلة  األمريكية  املتحدة 

قابضة مملوكة بالكامل لشركة ».Henry Schein, Inc« ؛

 »Biotech Dental لجهة) ملستهدرة):)ويتعلق األمر بكل من شركة (-
لها،  التابعة  املباشرة  وغير  املباشرة  الفرعية  والشركات   S.A.S«

ضمنها :

• »Biotech Dental S.A.S« هي شركة مساهمة مبسطة خاضعة 
 Allées  ،305 في  االجـــتماعي  مقــــرها  يـــوجد  الفرن�ضي  للقانون 
وهي  بفرنسا.   ،de Craponne, 13300, Salon de Provence
الشركة األم ملجموعة من الشركات املتواجدة عبر جميع أنحاء 
املنتجات  وتسويق  وتصنيع  تصميم  مجال  في  تنشط  العالم 
الشركة  هذه  وتنشط  األسنان.  طب  ملهنيي  املوجهة  واملعدات 
 »Mena الفرعية  شركتها  خالل  من  املغرب  في  أسا�ضي  بشكل 
الطبية  املستلزمات  وبيع  توزيع  مجال  في   Implants S.A.R.L«

املستعملة في طب زرع األسنان »Implants dentaires« ؛

• »Mena Implants S.A.RL« وهي شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بطنجة  التجارية  باملحكمة  ومسجلة  املغربي  للقانون  خاضعة 
 »Biotech Dental لشركة  تابع  فرع  وهي   .56277 عدد  تحت 

.S.A.S«

وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات األطراف املبلغة، 
تحسين  من  املقتنية  املجموعة  سيمكن  التركيز  عملية  مشروع  أن 
محفظة منتجاتها املوجهة لقطاع طب األسنان، وذلك من أجل تعزيز 
ذلك  في  بما  الدولي،  الصعيد  على  األسواق  هذه  في  التنافسية  مكانتها 

األسواق الوطنية لتوزيع وبيع هذه املستلزمات الطبية ؛

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

املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

وحيث يستفاد من عناصر امللف أن السوق املرجعية املعنية بهذه 
طب  في  املستعملة  الطبية  املستلزمات  وبيع  توزيع  سوق  هي  العملية 
سوق  أقسام  من  قسم  وهي   .»Implants dentaires« األسنان  زرع 
األسنان،  طب  ملهنيي  املوجهة  الطبية  باملستلزمات  الخاص  العرض 

نظرا لعدم قابلية استبدال هذه املنتجات من وجهة نظر الطلب ؛

وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي، ونظرا لخصائص العرض 
في  الطبية  املستلزمات  بعض  وتسويق  استيراد  كون  وكذا  والطلب 
طب  في  املستعملة  الطبية  املستلزمات  ذلك  في  بما  الوطنية،  السوق 
تسجيل  شهادة  على  املسبق  الحصول  على  يتوقف  األسنان،  زرع 
وفق  الصحة  قطاع  على  الوصية  الحكومية  السلطة  طرف  من  تمنح 
املعنية  السوق  تحديد  فإن  وبالتالي   ،84.12 رقم  القانون  مقتضيات 

يكون على املستوى الوطني ؛

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�ضي أسفر عن كون العملية 
املبلغة لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي على املنافسة 
في السوق الوطنية لتوزيع وبيع املستلزمات الطبية املستعملة في طب 

زرع األسنان، نظرا لألسباب التالية :

-  أوال : بالرغم من تواجد تقاطع أفقي بين أنشطتها في السوق املعنية، 
لعملية  املرجعية  األسواق  إلغالق  يؤهلها  ال  التقاطع  هذا  فإن 
التركيز االقتصادي، لكون املجموعة املقتنية تنشط بشكل محدود 
في  في السوق الوطنية لتوزيع وبيع املستلزمات الطبية املستعملة 
 ،% 1 طب زرع األسنان، والتي تمتلك فيه حصة سوق ال تتعدى 
عنه  يترتب  لن  العملية  بعد  األطراف  سوق  حصص  فإن  وبالتالي 
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أي تأثير ملموس في بنية السوق املعنية أو تغيير كبير في الوضعية 

التنافسية داخلها من شأنه خلق أو تعزيز وضع مهيمن فيها. عالوة 

على ذلك، فإن السوق املعنية تتسم بتواجد عدد كاف من منشآت 

استيراد وتوزيع املستلزمات الطبية املذكورة، والتي بإمكانها تزويد 

السوق الوطنية عبر االستيراد من مصنعين أجنبيين منافسين ؛

- ثانيا : لكون الشركة املقتنية ال تملك القدرة وال املصلحة إلغالق 

مصنعين  لوجود  واملنافسين  الزبناء  أمام  واملصب  املنبع  أسواق 

االستيراد  شركات  تموين  بإمكانهم  العالمي  الصعيد  على  مهمين 

وكذا  املنتجات،  بهذه  الوطنية  السوق  في  تنشط  التي  والتوزيع 

بالنظر إلى تعدد الفاعلين في سوق توزيع واستيراد هذه املستلزمات ؛

- ثالثا : لعدم وجود أي ترابط تكتلي ما بين أنشطة الشركتين طرفي 

عملية التركيز ؛

وحيث إنه انطالقا مما سبق واستنادا للوثائق واملعطيات التي وفرتها 

االقتصادي التركيز  عملية  أن  إلى  التحقيق  خلص  املبلغة،   األطراف 

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

املنافسة في السوق الوطنية لتوزيع وبيع املستلزمات الطبية املستعملة 

في طب زرع األسنان » les implants dentaires« أو في جزء مهم منها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

العامة ملجلس املنافسة تحت عدد 0177/ع.ت.إ/2022، بتاريخ 21 من 

جمادى األولى 1444 )16 ديسمبر 2022(، يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

شركة »Henry Schein, Inc« املراقبة الحصرية غير املباشرة لشركة 

»Biotech Dental S.A.S« وشركاتها الفرعية املباشرة وغير املباشرة، 

وحقوق  االجتماعي  رأسمالها  أسهم  من   %57 نسبة  اقتناء  عبر 

التصويت املرتبطة به.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

طبقا   ،)2023 يناير   23(  1444 رجب  فاتح  بتاريخ  املنعقدة  املنافسة 

املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام 

للجلسة،   
ً
رئيسا رحو  أحمد  السيد  بحضور  وتتميمه،  تغييره  تم  كما 

والسيدة جيهان بنيوسف، والسادة عبد الغني أسنينة، وعبد اللطيف 

املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                                      عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                                      حسن أبو عبد املجيد.


