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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

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

نصوص خ صة

إقليم الجديدة. - نزع ملكية عق 6ات.

مرسوم رقم 2.20.133 صادر في 26 من جمادى اآلخرة 1441 )21 فبراير 2020( 
لري  باطنية  رئيسية  قناة  بإنجاز  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 
املنطقة الساحلية األطلسية أزمور - البئر الجديد )الجزء الثاني( وبنزع 
ملكية العقارات الالزمة لهذا الغرض بجماعة سيدي علي بن حمدوش 
 ................................................................. 1489بدائرة أزمور بإقليم الجديدة.

إقليم الخميس ت. - نزع ملكية قطعة أ6ضية.

مرسوم رقم 2.20.148 صادر في 2 رجب 1441 )26 فبراير 2020( بإعالن أن 
املنفعة العامة تق�ضي بإحداث سوق أسبوعي )سوق ثالثاء صيبارة( 
ملكية  وبنزع  الخميسات  بإقليم  الغوالم  بجماعة  دحو  اوالد  بقبيلة 
1490القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض..................................................... 

إقليم وزان. - نزع ملكية قطعتين أ6ضيتين.

مرسوم رقم 2.20.156 صادر في 2 رجب 1441 )26 فبراير 2020( بإعالن أن 

املنفعة العامة تق�ضي بإحداث سوق أسبوعي جديد بجماعة ملجاعرة 

 .. 1497بإقليم وزان وبنزع ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض

 م عة مكن 1. - نزع ملكية حقوق مش عة.

مرسوم رقم 2.20.159 صادر في 2 رجب 1441 )26 فبراير 2020( بإعالن أن 

املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع األكاديمية امللكية العسكرية بجماعة 

مكناس وبنزع ملكية الحقوق املشاعة في القطعتين األرضيتين الالزمتين 

1498لهذا الغرض............................................................................................. 

»الجمعية املغربية للتض من والتنمية«. -  معية ذات منفعة 
ع مة.

مرسوم رقم 2.20.151 صادر في 2 رجب 1441 )26 فبراير 2020( بتغيير وتتميم 

 1420 اآلخرة  جمادى  من   13 في  الصادر   2.99.1031 رقم  املرسوم 

املغربية  »الجمعية  املسماة  الجمعية  باعتبار   )1999 سبتمبر   24(

 .. 1499للتضامن والتنمية« الكائن مقرها بالرباط جمعية ذات منفعة عامة.
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عم لة مراكش. - إعالن املنفعة الع مة.

بإعالن   )2020 فبراير   26(  1441 رجب   2 في  2.20.158 صادر  رقم  مرسوم 
تانسيفت  واد  على  فنية  منشأة  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن 

1499عند ن.ك 10+800 من الطريق اإلقليمية رقم 2011 بعمالة مراكش... 

بنك املغرب :

تعيين مندوب الحكومة.	 

مرسوم  رقم 2.20.160  صادر في 18 من رجب 1441 )13 مارس 2020( بتعيين 
1500مندوب الحكومة لدى بنك املغرب.......................................................... 

تعيين أعض ء املجلس.	 

 1441 25 من جمادى اآلخرة  في  3.8.20  صادر  قرار  لرئيس الحكومة رقم 
 .......................... 1500)20 فبراير 2020( بتعيين أعضاء بمجلس بنك املغرب

تعيين آمر مس عد ب لصرف ون ئ1 عنه.

جمادى  6 في  صادر   372.20 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
 ... 1500األولى 1441 )2 يناير 2020( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه

البيض ء  ب لدا6  السي 6ات  صن عة  مهن  في  التكوين  معهد 
وب ملنطقة الحرة األطلسية :

تأليف وكيفية سير مجلس اإلتق ن.	 

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 3096.19 صادر في 27 من جمادى األولى 1441 )23 يناير 2020( بتغيير 
الصادر في    1699.15 رقم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار 
2 شعبان 1436 )21 ماي 2015( بشأن تأليف وكيفية سير مجلس 

 .......... 1501اإلتقان ملعهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء.

تأليف وكيفية سير املجلس الداخلي.	 

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 3097.19 صادر في 27 من جمادى األولى 1441 )23 يناير 2020( بتغيير 
في  الصادر   1700.15 رقم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار 
2 شعبان 1436 )21 ماي 2015( بشأن تأليف وكيفية سير املجلس 

 .......... 1501الداخلي ملعهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء

تأليف وكيفية سير مجلس اإلتق ن.	 

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 3098.19 صادر في 27 من جمادى األولى 1441 )23 يناير 2020( 
بتغيير قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي رقم 4256.15 الصادر في 
17 من ربيع األول 1437 )29 ديسمبر 2015( بشأن تأليف وكيفية سير 
مجلس اإلتقان ملعهد التكوين في مهن صناعة السيارات باملنطقة الحرة 

1502األطلسية.................................................................................................. 

املع دالت بين الشه دات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   476.20  رقم 

 ................................................. 1502بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   477.20  رقم 

 ................................................. 1503بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   478.20  رقم 

 ................................................. 1503بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   479.20  رقم 

 ................................................. 1504بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   480.20  رقم 

 ................................................. 1504بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   481.20  رقم 

 ................................................. 1505بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   482.20  رقم 

 ................................................. 1505بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   483.20  رقم 

 ................................................. 1506بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   484.20  رقم 

 ................................................. 1507بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   485.20  رقم 

 ................................................. 1507بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   486.20  رقم 

 ................................................. 1508بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   487.20  رقم 

 ................................................. 1508بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   488.20  رقم 

 ................................................. 1509بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   489.20  رقم 

 ................................................. 1509بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   490.20  رقم 

 ................................................. 1510بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   491.20  رقم 

 ................................................. 1510بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   492.20  رقم 

 ................................................. 1511بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   493.20  رقم 

 ................................................. 1511بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   494.20  رقم 

 ................................................. 1512بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   495.20  رقم 

 ................................................. 1512بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   496.20  رقم 

 ................................................. 1513بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   497.20  رقم 

 ................................................. 1513بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   498.20  رقم 

 ................................................. 1514بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   521.20  رقم 

 ................................................. 1514بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   522.20  رقم 

 ................................................. 1515بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   524.20  رقم 

 ................................................. 1515بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   525.20  رقم 

 ................................................. 1516بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   526.20  رقم 

 ................................................. 1516بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   527.20  رقم 

 ................................................. 1517بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   548.20  رقم 

 ................................................. 1517بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   549.20  رقم 

 ................................................. 1518بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   550.20  رقم 

 ................................................. 1518بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   551.20  رقم 

 ................................................. 1519بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   552.20  رقم 

 ................................................. 1519بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   553.20  رقم 

 ................................................. 1520بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   554.20  رقم 

 ................................................. 1520بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   555.20  رقم 

 ................................................. 1521بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   556.20  رقم 

 ................................................. 1521بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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صفحة صفحة

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   557.20  رقم 

 ................................................. 1522بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر   558.20  رقم 

 ................................................. 1522بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

إقليم العرائش. - التخلي عن ملكية قطع أ6ضية.

في  صادر   703.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  مقرر 

19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( بالتخلي عن ملكية 

القطع األرضية الالزمة لتوسيع محرم الخط الحديدي للقطارات ذات 

السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بين ن.ك 59.044 و 59.153، 

60.675 و 61.500، 62.260 و 62.700، 63.160 و 64.235، 64.750 

 ............................ 1523و 65.300 بجماعة خميس الساحل بإقليم العرائش.

إقليم سيدي بنو6. - التخلي عن ملكية قطعة أ6ضية.

قرار لرئيس مجلس جماعة بني هالل رقم 700.20 صادر في 16 من رمضان 1440 

)22 ماي 2019( بالتخلي عن ملكية القطعة األرضية الالزمة إلحداث 

 ............ 1529منطقة للتشجير والترفيه بجماعة بني هالل بإقليم سيدي بنور

مجلس املن فسة

 1441 اآلخرة  جمادى   5 في  صادر   20/ ق   /06 عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

)31 يناير 2020( بخصوص عملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء 

شركة  رأسمال  ملجموع   »Azelis( UK( Holdings( Limited« شركة 

 ................................. Orkila(Holding(SAL«1530« وكذا الفروع التابعة لها.

 1441 اآلخرة  جمادى   5 في  07/ق/2020 صادر  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

)31 يناير 2020( واملتعلق باقتناء شركة »S.A)Meditelecom« لنسبة 

 »Etix( Everywhere( Maroc شركة  رأسمال  حصص  من   %50.1

 ................................................................................................. .S.A.R.L«1532

قرار ملجلس املنافسة عدد 08/ق/2020 صادر في 12 من جمادى اآلخرة 1441 

 »Mediterrania( Capital باقتناء مجموعة  املتعلق   )2020 فبراير   7(

 »Akdital(Holding« لنسبة 20% من أسهم رأسمال شركة Partners«1533

قرار ملجلس املنافسة عدد 09 / ق / 20 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 

شركة  لدن  من  املشتركة  املراقبة  بتولي  متعلق   )2020 فبرایر   14(

)Ford« على شركة  Motor( Company« وشركة »Volkswagen( AG«

»Argo(AILL« املتخصصة في مجال البحث وتطویر نظام قیادة افترا�ضي 

1535آلي لتشغیل املركبات )بدون سائق(......................................................... 

قرار ملجلس املنافسة عدد 10/ق/2020 صادر في 26 من جمادى اآلخرة 1441 

 »Carlisle( Companies شركة  باقتناء  املتعلق   )2020 فبراير   21(

»Incorporated لجميع أسهـــم الرأسمال االجتماعي وحقوق التصويت 

 ................................................ .»Draka(Fileca(S.A.S« 1537اململوكة لشركة



(189 الجريدة الرسميةعدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( 

نصوص خ صة

مرسوم 6قم)33).1).))ص د6 في)1))من  م دى اآلخرة))11) ))))فبراير)1)1)()بإعالن أن املنفعة الع مة تق�ضي بإنج ز قن ة)
6ئيسية ب طنية لري املنطقة الس حلية األطلسية أزمو6)-)البئر الجديد))الجزء)الث ني()وبنزع ملكية العق 6ات الالزمة لهذا)

الغرض بجم عة سيدي علي بن حمدوش بدائرة أزمو6 بإقليم الجديدة.

رئيس الحكومة،

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

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

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من فاتح مارس إلى فاتح ماي)2017)بجماعة سيدي علي بن حمدوش بدائرة أزمور بإقليم)
الجديدة)؛

وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز قناة رئيسية باطنية لري املنطقة الساحلية األطلسية أزمور)-)البئر الجديد))الجزء)الثاني(.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها بلون أحمر في التصميم)
التجزيئي امللحق بأصل هذا املرسوم):

أ6ق م القطع األ6ضية 

ب لتصميم
أسم ء وعن وين املالك أو املفروض أنهم املالكمرا عه  العق 6ية وأسم ؤه 

مس حته 

ب ملتر املربع
مالحظ ت

محمد مساعد،غير محفظة1

ج. سيدي علي بن حمدوش، دوار أيت موخ

أرض فالحية2832

ورثة عبد هللا بريمة،غير محفظة2

ج. سيدي علي بن حمدوش، دوار أيت موخ

أرض فالحية585

الفحل عبد اإلله،غير محفظة3

ج. سيدي علي بن حمدوش، دوار أيت موخ

أرض فالحية815

ورثة بريمة الجياللي،غير محفظة4

ج. سيدي علي بن حمدوش، دوار أيت موخ

أرض فالحية تعرض السيد محمد 101

لفحل بن الشرقي

املادة الثالثة.)-)يخول حق نزع امللكية إلى املدير اإلقليمي للفالحة بالجديدة.

إلى وزير الفالحة والصيد البحري) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) في هذا املرسوم،) يعهد بتنفيذ ما جاء) (- املادة الرابعة.)
والتنمية القروية واملياه والغابات واملدير اإلقليمي للفالحة بالجديدة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى اآلخرة)1441 )21)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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مرسوم 6قم 18).1).) ص د6 في ) 6 1 )11) )1) فبراير 1)1)( بإعالن أن املنفعة الع مة تق�ضي بإحداث سوق أسبوعي 

)سوق ثالث ء صيب 6ة( بقبيلة اوالد دحو بجم عة الغوالم بإقليم الخميس ت وبنزع ملكية القطعة األ6ضية الالزمة لهذا الغرض

رئيس الحكومة،

من) (20 بتاريخ) (1.15.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) املتعلق بالجماعات،) (113.14 على القانون التنظيمي رقم) بناء)

رمضان)1436 )7)يوليو)2015()؛

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت،) وباالحتالل  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق  (7.81 رقم) القانون  وعلى 

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

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

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة الغوالم،)املتخذ خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ)11)أكتوبر)2016)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)24)أبريل إلى)24)يونيو)2019)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث سوق أسبوعي))سوق ثالثاء)صيبارة()بجماعة الغوالم بإقليم الخميسات.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ذلك،)ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض،)واملرسومة حدودها بحاشية ملونة في التصميم التجزيئي،)

امللحق بأصل هذا املرسوم،)وعينت في الجدول التالي):



)19)الجريدة الرسمية عدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( 
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القرض
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ضد

ضد

ضد
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املادة الثالثة.)-))يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس مجلس جماعة الغوالم.

املادة الرابعة.)-))يعهد إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة الغوالم بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة)
الرسمية،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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مرسوم 6قم 51).1).) ص د6 في ) 6 1 )11) )1) فبراير 1)1)( بإعالن أن املنفعة الع مة تق�ضي بإحداث سوق أسبوعي 
 ديد بجم عة ملج عرة بإقليم وزان وبنزع ملكية القطعتين األ6ضيتين الالزمتين لهذا الغرض

رئيس الحكومة،

بتاريخ) (1.15.85 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق  (113.14 رقم) التنظيمي  القانون  على  بناء)
20)من رمضان)1436 )7)يوليو)2015()؛

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

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

وبعد االطالع على مقرري مجلس جماعة ملجاعرة املتخذين خالل االجتماعين املنعقدين بتاريخ)2)فبراير)2017)برسم دورته)
العادية وبتاريخ)26)يوليو)2018)برسم دورته االستثنائية)؛

وعلى البحث اإلداري املباشر من)6)فبراير إلى)8)أبريل)2019)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث سوق أسبوعي جديد بجماعة ملجاعرة بإقليم وزان.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر،)ملكية القطعتين األرضيتين املبينتين في الجدول أسفله،)واملعلم عليهما بلون مغاير في التصميم التجزيئي)
امللحق بأصل هذا املرسوم):

6قم  القطعتين 

األ6ضيتين

في التصميم - أسم ؤهم 

نوعيتهم  ومر عهم  

العق 6ي

مس حتهم 

ب ملتر املربع
أسم ء وعن وين املالك املفترضين

1

امللك املسمى :

»الجزولية 1 قطعة 

رقم 1«

تستخرج من الرسم العقاري

عدد 30/24867

احمد قريط بن احمد.62305 م2

2

امللك املسمى :

»الجزولية 2 قطعة 

رقم 1«

احمد هيدور.73800 م2رسم عقاري عدد 30/24869

تقييدات لحقوق عينية وتحمالت عقارية :

الشروط على امللك :

منع التفويت - منع الرهن - الشرط الفاسخ.

1 - الرهن الرسمي املقيد بتاريخ 2007/03/19 )سجل : 40 عدد : 1834( على كافة امللك املذكور من طرف 

احمد هيدور لفائدة الدولة )امللك الخاص(.

املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس مجلس جماعة ملجاعرة.

املادة الرابعة.)-)يعهد إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة ملجاعرة،)بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة)
الرسمية،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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مرسوم 6قم 59).1).) ص د6 في ) 6 1 )11) )1) فبراير 1)1)( بإعالن أن املنفعة الع مة تق�ضي بتوسيع األك ديمية امللكية 

العسكرية بجم عة مكن 1 وبنزع ملكية الحقوق املش عة في القطعتين األ6ضيتين الالزمتين لهذا الغرض

رئيس الحكومة،

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

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

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

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)13)يونيو إلى)15)أغسطس)2018)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع األكاديمية امللكية العسكرية بجماعة مكناس.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية الحقوق املشاعة في القطعتين األرضيتين املبينتين في الجدول أسفله واملرسومة حدودهما بلون)

أحمر في التصميم امللحق بأصل هذا املرسوم):

6قم  القطعتين 

ب لتصميم التجزيئي
املس حة التقريبيةأسم ء وعن وين املالكتعيين امللك ومرا عه العق 6ية

امللك املسمى24

»زياداة اكدال 2« ذي الرسم العقاري

عدد 7308/ ك

- حرية أبو رشيد بنت محمد، الساكنة برقم 32، شقة 5، م ج، شارع موالي 

يوسف، مكناس.

- سهام أبو رشيد بنت محمد، الساكنة برقم 17، شارع طارق بوبانة، طنجة.

- نجيبة أبو رشيد بنت محمد، الساكنة باإلسماعيلية، 2، رقم 138، م ج، 

مكناس.

- سعاد أبو رشيد بنت محمد،الساكنة بزنقة وجدة، رقم 26 و 28، إقامة 

سارة، شقة 7، م ج، مكناس.

13200 م2

)حقوق مشاعة بنسبة 10036224 

من أصل 120434688(

امللك املسمى25

»زياداة اكدال« ذي الرسم العقاري

عدد 77/ ك

29102 م2نفس مالك القطعة رقم 24 أعاله.

)حقوق مشاعة بنسبة 10036224 

من أصل 120434688(

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

إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح) -)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) املادة الرابعة.)

اإلدارة ومدير أمالك الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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((1(1 فبراير) ((1(  (11( (1 6 (( ص د6 في) ((.(1.(5(  مرسوم 6قم)
من ((3 في) الص د6  ((.99.(13( 6قم) املرسوم  وتتميم   بتغيير 
ب عتب 6 الجمعية) ()(999 سبتمبر) ((1(  (1(1  م دى اآلخرة)
املسم ة)»الجمعية املغربية للتض من والتنمية«)الك ئن مقره )

ب لرب ط  معية ذات منفعة ع مة.

رئيس الحكومة،

جمادى (3 في) الصادر  (1.58.376 على الظهير الشريف رقم)  بناء)
الجمعيات تأسيس  حق  بتنظيم  ()1958 نوفمبر) (15(  1378  األولى)

كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصلين)9)و)10)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.969)الصادر في)28)من ذي القعدة)1425 
 1.58.376 رقم) الشريف  الظهير  أحكام  لتطبيق  ()2005 يناير) (10(

السالف الذكر،)وال سيما املادتين)7)و)8)منه)؛

في) الصادر  (2.99.1031 رقم) املرسوم  على  االطالع  وبعد 
باعتبار الجمعية) ()1999 سبتمبر) (24(  1420 من جمادى اآلخرة) (13
املسماة)»الجمعية املغربية للتضامن والتنمية«)الكائن مقرها بالرباط)

جمعية ذات منفعة عامة)؛

املغربية) »الجمعية  املسماة) الجمعية  قدمته  الذي  الطلب  وعلى 
للتضامن والتنمية«)من أجل رفع سقف ممتلكاتها العقارية واملنقولة،)
والقيام تلقائيا بالتماس اإلحسان العمومي مرة واحدة في السنة دون)

إذن مسبق،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 2.99.1031 تغير على النحو التالي املادة الثانية من املرسوم رقم)
 1420 اآلخـــــرة) جمـــــادى  مـــــن  (13 فــــي) الصـــــادر  أعـــــاله  إليــــه  املشــــار 

)24)سبتمبر)1999():

-)يجوز للجمعية املذكورة أن تملك من املنقوالت) »املادة الثانية.)
ذلك) قيمة  تجاوز  أال  على  أهدافها،) لبلوغ  يلزم  ما  »والعقارات 

»مائة مليون))100.000.000.00()درهم.«

املادة الثانية

يتمم باملادة الثانية املكررة بعده،)املرسوم رقم)2.99.1031)املشار)
إليه أعاله الصادر في)13)من جمادى اآلخرة)1420 )24)سبتمبر)1999():

»املادة الثانية املكررة.)-))تطبيقا ألحكام الفصل التاسع من الظهير)
»الشريف رقم)1.58.376)املشار إليه أعاله،)يجوز للجمعية املذكورة)
»أن تقوم مرة كل سنة،)دون إذن مسبق،)بالتماس اإلحسان العمومي،)
»شريطة التصريح بذلك لألمين العام للحكومة خمسة عشر يوما)

»على األقل قبل تاريخ التظاهرة املزمع القيام بها.«

املادة الثالثة

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

 ((1(1 فبراير) ((1(  (11( (1 6 (( ص د6 في) ((.(1.(58 مرسوم 6قم)

منشأة فنية على واد) بإعالن أن املنفعة الع مة تق�ضي ببن ء)

ت نسيفت عند ن.ك)1)+811)من الطريق اإلقليمية 6قم)))1) 

بعم لة مراكش

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم  وعلى 

)16)أبريل)1983()في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء)منشأة فنية على واد تانسيفت)

عند ن.ك)10+800)من الطريق اإلقليمية رقم)2011)بعمالة مراكش،)

املقياس) ذي  املوقعي  التصميم  في  املبين  املخطط  حسب  وذلك 

1/50.000)امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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مرسوم  6قم 11).1).)  ص د6 في 8) من 6 1 )11) )3) م 16 1)1)( 

بتعيين مندوب الحكومة لدى بنك املغرب

رئيس الحكومة،

لبنك) األسا�ضي  بالقانون  املتعلق  (40.17 رقم) القانون  على  بناء)

بتاريخ) (1.19.82 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املغرب،)

17)من شوال)1440 )21)يونيو)2019(،)وال سيما املادة)42)منه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

يعين السيد زهير الشرفي،)الكاتب العام لوزارة االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة،)في منصب مندوب الحكومة لدى بنك املغرب ابتداء)

من)17)فبراير)2020.

املادة الثانية

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من رجب)1441 )13)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قرا6))لرئيس الحكومة 6قم)1).3.8))ص د6 في)5))من  م دى اآلخرة))11) 

)1))فبراير)1)1)()بتعيين أعض ء)بمجلس بنك املغرب

رئيس الحكومة،

لبنك) األسا�ضي  بالقانون  املتعلق  (40.17 رقم) القانون  على  بناء)

بتاريخ) (1.19.82 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املغرب،)

17)من شوال)1440 )21)يونيو)2019(،)وال سيما املادة)26)منه)؛

ووالي اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  من   وباقتراح 

بنك املغرب،

قرر ما يلي : 

املادة األولى

من) (26 البند الرابع من الفقرة األولى من املادة) ( تطبيقا ألحكام)
القانون املشار إليه أعاله رقم)40.17،)تعين السيدتان والسادة التالية)

أسماؤهم،)أعضاء)بمجلس بنك املغرب):

-)باقتراح من لدن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة):

. السيد فتح هللا ولعلو)؛
. السيد محمد الدايري)؛

. السيدة نجاة املكاوي.
-)باقتراح من لدن والي بنك املغرب):

. السيدة منى الشرقاوي)؛
. السيد لعربي الجعايدي)؛

. السيد مصطفى موساوي.
املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من جمادى اآلخرة)1441 )20)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

في  ص د6   37(.(1 6قم  اإلسالمية  والشؤون  األوق ف  لوزير   قرا6 
1)1)( بتعيين آمر مس عد  )11) )) ين ير  1  م دى األولى 

ب لصرف ون ئ1 عنه.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

وتتميمه وال سيما الفصول)5)و)64)و)65)و)66)منه)؛

 1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.194 رقم) املرسوم  وعلى 
)18)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

-)آسفي) يعين املندوب الجهوي للشؤون اإلسالمية لجهة مراكش)
ونفقات) بموارد  املتعلقة  العمليات  لتنفيذ  بالصرف  مساعدا  آمرا 
ميزانية مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة)»متحف محمد السادس)

لحضارة املاء)باملغرب«.
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املادة الثانية

(- إذا تغيب املندوب الجهوي للشؤون اإلسالمية لجهة مراكش)

آسفي أو عاقه عائق ناب عنه رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية)

باملندوبية الجهوية للشؤون اإلسالمية بنفس الجهة.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها في املادة األولى أعاله هو)

خازن عمالة مراكش.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء)من)2)يناير)2020.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

قرا6 لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)9).3191)ص د6 في)7))من  م دى األولى))11) )3))ين ير)1)1))

بتغيير قرا6 وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 6قم)5).199)  

تأليف) بشأن  ()(1(5 م ي) ((((  (131 شعب ن) (( في) الص د6 

وكيفية سير مجلس اإلتق ن ملعهد التكوين في مهن صن عة)

السي 6ات ب لدا6 البيض ء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

رقم)1699.15 الصادر في)2)شعبان)1436 )21)ماي)2015()بشأن تأليف)

وكيفية سير مجلس اإلتقان ملعهد التكوين في مهن صناعة السيارات)

بالدار البيضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي،)مقتضيات املادة األولى من قرار وزير التربية)

الصادر في (1699.15  الوطنية والتكوين املنهي املشار إليه أعاله رقم)

2)شعبان)1436 )21)ماي)2015():

»املادة األولى).)-)يتألف مجلس اإلتقان).............)من األعضاء)التاليين):

» - ممثلون عن املهنيين؛

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

» - مدير املعهد ؛

» - املدير املساعد املكلف بالدراسات باملعهد ؛

» - املسؤول عن تنمية التكوين بالوسط املنهي باملعهد ؛

» - ممثل عن املجلس العلمي للمعهد.

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير))2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قرا6 لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع لي والبحث)

 (11( من  م دى األولى) ((7 ص د6 في) (3197.(9 العلمي 6قم)

بتغيير قرا6 وزير التربية الوطنية والتكوين) ()(1(1 ين ير) ((3(

املنهي 6قم)5).711))الص د6 في)))شعب ن)131) ))))م ي)5)1)) 

بشأن تأليف وكيفية سير املجلس الداخلي ملعهد التكوين في)

مهن صن عة السي 6ات ب لدا6 البيض ء

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

املنهي والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع   بعد 

رقم)1700.15 الصادر في)2)شعبان)1436 )21)ماي)2015()بشأن تأليف)

وكيفية سير املجلس الداخلي ملعهد التكوين في مهن صناعة السيارات)

بالدار البيضاء،

قرر ما يلي):

املادة األولى

تغير على النحو التالي،)مقتضيات املادة األولى من قرار وزير التربية)

الصادر في (1700.15  الوطنية والتكوين املنهي املشار إليه أعاله رقم)

2)شعبان)1436 )21)ماي)2015():
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»املادة األولى.)-)يتألف املجلس الداخلي)..........)من األعضاء)التاليين):

» - مدير املعهد رئيسا ؛

» - املدير املساعد املكلف بالدراسات باملعهد ؛

» - الحارس العام، مقررا ؛

» - مسؤول شعب التكوين.

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير))2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قرا6 لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع لي والبحث)

 (11( من  م دى األولى) ((7 ص د6 في) (3198.(9 العلمي 6قم)

بتغيير قرا6 وزير التربية الوطنية والتكوين) ()(1(1 )3))ين ير)

 (137 األول) 6بيع  من  ((7 في) الص د6  (1(51.(5 6قم) املنهي 

)9))ديسمبر)5)1)()بشأن تأليف وكيفية سير مجلس اإلتق ن)

الحرة) ب ملنطقة  السي 6ات  صن عة  مهن  في  التكوين  ملعهد 

األطلسية.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

املنهي) والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

رقم)4256.15)الصادر في)17)من ربيع األول)1437 )29)ديسمبر)2015()

بشأن تأليف وكيفية سير مجلس اإلتقان ملعهد التكوين في مهن صناعة)

السيارات باملنطقة الحرة األطلسية،

قرر ما يلي :

املادة األولى)

تغير على النحو التالي،)مقتضيات املادة األولى من قرار وزير التربية)

الصادر في) (4256.15 الوطنية والتكوين املنهي املشار إليه أعاله رقم)

17)من ربيع األول)1437 )29)ديسمبر)2015():

»املادة األولى.)-)يتألف مجلس اإلتقان)..........)من األعضاء)التاليين):

» - ممثلون عن املهنيين ؛

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

» - مدير املعهد ؛

» - املدير املساعد املكلف بالدراسات باملعهد ؛

» - املسؤول عن تنمية التكوين بالوسط املنهي ؛

» - ممثل عن املجلس العلمي للمعهد.

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).171)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

Génie(élec-  تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في

: trique

-(Grade( de( bachelier( en( ingénierie( )B.Ing(( en( génie(

électrique,( délivré( par( l’Université( Laval( -( Canada( -( le(

28(février(2009,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).177)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Génie(élec-  تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في

: trique

-(Baccalauréat( en( ingénierie( )B.Ing.(( en( génie( électrique,(
préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Ecole( polytechnique,(
Université(de(Montréal(-(Canada(-(le(5(avril(2005,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).178)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛
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والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie(civil(تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في

-(Qualification(de(master,(dans(la(spécialité(»construction«,(

délivrée(par( l’Université(d’Etat(d’architecture(et(de(génie(

civil(de(Nijni-Novgorod(-(Fédération(de(Russie(-(le(8(juillet(

2019,( assortie( de( la( qualification( de( bachelor( dans( la(

spécialité(construction,(délivrée(par(la(même(université(-(

le(1er(août(2016,

العلمية) الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).179)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Aéronautique(تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية،)الشهادة التالية في

-(Degree(of(bachelor(of(science,(aéronautical(engineering,(
délivré( par( Faculty( of( aeronautics( and( astronautics( -(
University(of(Turkish(aeronautical(association(-(Turquie(- 
le(26(août(2019,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).181)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Réseaux(et(تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في

: systèmes(informatiques

-(Master( of( science( in( computer( systems( and( networks(
engineer( in( speciality( computer( systems( and( networks,(
délivré( par( Kharkiv( national( university( of( radio(
electronics(-(Ukraine(-(le(12(juin(2008,(assorti(du(bachelor(
of( science( in( computer( engineer,( délivré( par( la( même(
université(-(Ukraine(-(le(21(juin(2007,

العلمية) الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).)18)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie(civil(تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية،)الشهادة التالية في

-(Qualification( de( bachelor,( dans( la( spécialité(
»construction«,(délivrée(par(l’Université(d’Etat(technique(
de(Voronej(-(Fédération(de(Russie(-(le(11(juillet(2018,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).)18)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛
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وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie(civil(تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في

-(Grade( académique( de( master( en( ingénieur( civil( des(

constructions,( à( finalité( spécialisée,délivré( par( l’Ecole(

polytechnique(de(Bruxelles(-(Université(Libre(de(Bruxelles(

-(Belgique(en(l’année(académique(2014-2015,(assorti(du(

grade(académique(de(bachelier(en(sciences(de(l’ingénieur,(

orientation( :( ingénieur( civil,( délivré( par( la( Faculté(

des( sciences( appliquées( -( ULB( -( Belgique,( en( l’année(

académique(2007-2008,

العلمية) الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).183)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Bâtiment الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)

: civil(et(industriel

-(Qualification(d’ingénieur(en(génie(civil,(dans(la(spécialité(
bâtiment( civil( et( industriel,( délivrée( par( l’Académie(
d’Etat( technologique( des( matériaux( de( construction( de(
Belgorod(-(Fédération(de(Russie(-(le(19(juin(1998,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 6قم)1).181)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في التالية  الشهادة  دولة،) مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 
: Génie(industriel

-(Akademischen( grad( master( of( sciences( )M.Sc.(,(
studiengang(wiw-human(factors(engineering,(délivré(par(
Hochschule(niederrhein(-(University(of(applied(sciences(-(
Allemagne( -( le( 28(mars( 2018,( assorti( du( akademischen(
grade( bachelor( of( science( in( communications(
and( information( technology( )B.Sc.Cit(,( délivré( par(
Fachhochschule( Dusseldorf( -( University( of( applied(
sciences(-(Allemagne(-(le(29(janvier(2013,

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).185)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie(civil(تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية،)الشهادة التالية في

-(Diplôme( de( licence,( génie( civil,( délivré( par( l’Université(

Bartin(-(République(de(Turquie()T.C.((-(le(8(juin(2018,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).181)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Télécommunication(تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية،)الشهادة التالية في

-(Qualification( bachelor( degree,( program( subject( area(
»telecommunications«,( professional( qualification(
»specialist(in(telecommunications(engineering«,(délivrée(
par( national( technical( University( »Kharkiv( polytechnic(
Institute«(-(Ukraine(-(le(30(juin(2017,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 6قم)1).187)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Télécom- الشهادة التالية في  تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)
: munication

-(Qualification( master( degree,( program( subject( area(
»telecommunications( and( radio( engineering«,( educational(
program( »telecommunication( systems( and( networks«,(
délivrée( par( national( technical( University( »Kharkiv(
polytechnic( Institute«( -( Ukraine( -( le( 21( décembre( 2018,(
assortie(de(la(qualification(bachelor(degree,(program(subject(
area( »telecommunications«,( professional( qualification(
»specialist( in( telecommunications( engineering«,( délivrée(
par(la(même(université(-(le(30(juin(2017,

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).188)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية):

-(Diplôme( d’ingénieur,( délivré( par( l’Ecole( nationale(
supérieure(des( techniques( industrielles( et(des(mines(de(
Nantes(-(France(-(le(20(septembre(2005,

العليا) للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 6قم)1).189)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie(civil(تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في

-(Titre( d’ingénieur,( diplôme( de( l’Ecole( supérieure(
d’ingénieurs( des( travaux( de( la( construction( de( Caen( -(
France,(délivré(le(21(novembre(2018,(assorti(du(diplôme(
universitaire(de(technologie,(spécialité(:(génie(civil,(délivré(
par( l’Institut( universitaire( de( technologie( de( Bourges( -(
Université(d’Orléans(-(France(-(le(23(octobre(2014,

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( الجريدة الرسمية1)5)  

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 6قم)1).191)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Automobile(تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)الشهادة التالية في

-(Qualification( master’s( degree( program( subject( area 
»motor( vehicle( transport«( educational( program( »motor(
vehicle( transport«,( délivrée( par( Kharkiv( national(
automobile( and( Highway( University( -( Ukraine( -( le( 30(
juin(2019,(assortie(de( la(qualification(bachelor(program(
subject( area( motor( transport,( délivrée( par( la( même(
université(-(Ukraine(-(le(30(juin(2017,

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).)19)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie(civil(تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في

-(Qualification(d’ingénieur(en(génie(civil(dans(la(spécialité(
génie( civil,( spécialisation( »structures( des( bâtiments«,(
délivrée(par( l’Académie(d’Etat(d’architecture(et(de(génie(
civil(de(Voronej(-(Fédération(de(Russie(-(le(22(juin(2000,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



(5(( الجريدة الرسميةعدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( 

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 6قم)1).)19)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Informa- الشهادة التالية في  تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)
: tique(et(mathématiques(appliquées

-(Titre(d’ingénieur(diplôme(de(l’Ecole(nationale(supérieure(
d’électrotechnique,( d’électronique,( d’informatique,(
d’hydraulique( et( des( télécommunications,( spécialité(:(
informatique( et( mathématiques( appliquées,( délivré( par(
l’Institut(national(polytechnique(de(Toulouse(-(France(-(le(
5(janvier(2016,

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

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).193)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie(civil(تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في

-(Titre(d’ingénieur(diplôme(de(l’Ecole(spéciale(des(travaux(
publics,(du(bâtiment(et(de(l’industrie,(spécialité(:(travaux(
publics(-(France,(délivré(le(15(novembre(2013,

العليا) للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( الجريدة الرسمية))5)  

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 6قم)1).191)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Informatique(تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في

-(Titre( d’ingénieur( diplôme( de( l’Ecole( internationale( des(
sciences( du( traitement( de( l’information,( spécialité(:(
génie( informatique,( délivré( par( l’Ecole( internationale(
des(sciences(du(traitement(de( l’information(-(France(-( le 
1er(octobre(2015,

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

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 6قم)1).195)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie(civil(تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في

-(Qualification( master( degree( program( subject( area(
building( and( civil( engineering( educational( program(
urban(engineering(and(services(professional(qualification(
of( civil( engineer,( délivrée( par( Zaporizhzhia( state(
engineering( academy( -( Ukraine( -( le( 31( janvier( 2019,(
assortie( de( la( qualification( bachelor( degree( in( civil(
engeneering( specialized( in( construction,( délivrée( par( la(
même(académie(-(le(30(juin(2017,

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



(5(3 الجريدة الرسميةعدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( 

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 6قم)1).191)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Electrochimie(تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في

-(Titre( d’ingénieur( diplôme( de( l’Institut( polytechnique(
de( Grenoble( -( Ecole( nationale( supérieure( de( physique,(
électronique,( matériaux( -( France( -( délivré( le( 6( décembre(
2013,

العليا) للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 6قم)1).197)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Electricité(تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في

-(Titulo( universitario( oficial( de( graduada( en( ingenieria(
electrica,(délivré(par(Universitat(politecnica(de(Valencia(-(
Espagne(-(le(7(juilllet(2014,(assorti(du(titulo(universitario(
oficial( de( ingeniera( tecnica( industrial( especialidad( en(
electricidad,(délivré(par(la(même(université(-(le(11(octobre(
2006,

العلمية) الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( الجريدة الرسمية1)5)  

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).198)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية):

-(Titre( d’ingénieur( diplôme( de( l’Ecole( polytechnique,(
France,(délivré(-(le(12(juillet(1996,

العليا) للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).))5)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة العليا ملعادالت الشهادات املنعقدة بتاريخ)

26)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Management(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Diplôme(de(master(économie,(gestion,(à(finalité(recherche,(
mention( :( management,( spécialité( :( marketing,( préparé(
et( délivré( au( siège( de( l’Université( Paris( 1( -( Panthéon( - 
Sorbonne( -( France( -( le( 7( décembre( 2016,( assorti( de(
la( licence( professionnelle,( filière( :( langues( étrangères(
appliquées,( délivrée( par( la( Faculté( des( lettres( et( des(
sciences(humaines(-(Kénitra.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



(5(5 الجريدة الرسميةعدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( 

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 6قم)1).))5)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
املنعقدة بتاريخ)10)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Interculturalité( et الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة الدكتوراه،)
: monde(arabo-musulman

-(Titulo( universitario( oficial( de( doctora,( por( las( citadas(
universidades( del( programa( conjunto( oficial( de(
doctorado(en(interculturalidad(y(mundo-arabo-islamico,(
préparé(et(délivré(au(siège(de( la(Universidad(de(Cadiz(y(
la(Universidad( de( Sevilla( -( Espagne( -( le( 4( janvier( 2018,(
assorti( du( certificado-diplôma( de( estudios( avanzados,(
del(departamento(»proyectos(arquitectonicos(de(la(E.T.S.(
arquitectura«,(préparé(et(délivré(au(siège(de(la(Universidad(
politecnica(de(Madrid(-(Espagne(-(le(23(mars(2010.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 6قم)1).1)5)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)10)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

اللسانيات) في  التالية  الشهادة  املتخصص،) املاستر  ملعادلة  تقبل 

والديداكتيك):

-(Diplôme( de( master( des( sciences( humaines( et( sociales,(
mention( :( linguistique,( spécialité( :( linguistique( et(
didactique,(à(finalité(professionnelle,(préparé(et(délivré(au(
siège(de(l’Université(d’Orléans(-(France(-(le(7(janvier(2019,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية،)مسلك):)العلوم)

العلوم) كلية  املسلمة من  اقتصاد  (: تخصص) والتدبير،) االقتصادية 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية بأكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( الجريدة الرسمية1)5)  

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).5)5)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)10)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في الترجمة):

-(Titulo(universitario(oficial(de( licenciada(en( traduccion(e 

interpretacion,( préparé( et( délivré( au( siège( de( la(

Universidad(de(Granada(-(Espagne(-(le(20(avril(2004,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).1)5)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)10)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في السياحة):

-(Master( de( sciences( humaines( et( sociales,( mention(:(
tourisme,(délivré(par(l’Université(Lumière(Lyon(2()membre(
de(l’Université(de(Lyon((-(France(-(le(24(octobre(2018,

واملطعمة،) الفندقة  (: شعبة) العادي،) السلك  بشهادة  مشفوعة 

تخصص):)التدبير العملي للفندقة واملطعمة املسلمة من املعهد العالي)

الدولي للسياحة بطنجة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



(5(7 الجريدة الرسميةعدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( 

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).7)5)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)10)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

الفنون والتنشيط الثقافي):

-(Grade(de(bachelier(ès(arts()B.A.((en(animation(et(recherche(
culturelles,(préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(du(
Québec(à(Montréal(-(Canada(-(le(16(mai(2006,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).518)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)10)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

اإلسالمية) الدراسات  في  التالية  الشهادة  املاستر،) ملعادلة  تقبل 

)الفقه املالكي وأصوله():

 -)شهادة املاستر،)امليدان):)العلوم اإلنسانية واالجتماعية،)الشعبة):
وأصوله) املالكي  الفقه  (: التخصص) الشريعة،) (- إسالمية) علوم 
املسلمة من جامعة وهران)1)أحمد بن بلة)-)الجمهورية الجزائرية)
األساسية،) اإلجازة  بشهادة  مشفوعة  الشعبية،) الديمقراطية 
مسلك):)الدراسات اإلسالمية،)تخصص):)الفقه واألصول املسلمة)
من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية)-)الرباط بتاريح)29)أبريل)2016.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( الجريدة الرسمية8)5)  

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 6قم)1).519)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)10)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

والتنمية) املجال  تدبير  في  التالية  الشهادة  املاستر،) ملعادلة  تقبل 

املحلية):

-(Diplôme( de( master( sciences( humaines( et( sociales,(
mention(:(gestion(des(territoires(et(développement(local,(
préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université( d’Artois( -(
France(-(le(18(décembre(2018,

مشفوعة بشهادة اإلجازة املهنية في التعمير املسلمة من املعهد)

الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).551)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)10)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية) الشهادة  األساسية،) الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

في علم النفس):

-(Diplôme( de( licence( sciences( humaines( et( sociales,(
mention( :( psychologie,( préparé( et( délivré( au( siège( de(
l’Université(Paris(5(-(Université(Paris(Descartes(-(France(-(
le(5(novembre(2013,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



(5(9 الجريدة الرسميةعدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( 

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 6قم)1).)55)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
املنعقدة بتاريخ)10)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في علم النفس اإلكلينيكي):

-(Diplôme(de(master(sciences(humaines(et(sociales,(à(finalité(
professionnelle( et( recherche,( mention( :( psychologie,(
spécialité( :( psychologie( clinique,( psychopathologie,(
psychanalyse,(préparé(et(délivré(au(siège(de( l’Université(
Paris( Descartes( -( France( -( le( 22( octobre( 2015,( assorti(
du( diplôme( de( licence( sciences( humaines( et( sociales,(
mention( :( psychologie,( préparé( et( délivré( au( siège( de(
l’Université(Paris(5(-(Université(Paris(Descartes(-(France(-(
le(5(novembre(2013,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 6قم)1).)55)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في التالية  الشهادة  دولة،) مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 
: Génie(industriel

-(Maîtrise(en(ingénierie()M.Ing((en(génie(industriel,(option(:(
gestion(de(projets(technologiques,(préparée(et(délivrée(au(
siège(de( l’Ecole(polytechnique,(Université(de(Montréal( - 
Canada( -( le( 16( juin( 2015,( assortie( du( baccalauréat( en(
ingénierie()B.Ing((en(génie(électrique,(préparé(et(délivré(au(
siège(de(l’Ecole(polytechnique(-(Université(de(Montréal(- 
Canada(-(le(5(avril(2005,

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( الجريدة الرسمية1)5)  

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).553)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie(civil(تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة،)الشهادة التالية في

- دبلوم مهندس دولة، تخصص : هندسة مدنية : بنايات مدنية 

وصناعية مسلم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائر 

في 5 مارس 2014 مشفوع بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في 

إحدى الشعب العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).551)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)17)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Economie(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Akademische(grad(diplom-kaufmann,(préparé(et(délivré(
au( siège( de( Martin-Luther-Universitat( Halle-Wittenberg(
juristische( und( wirtschaftswissenschaftliche( Fakultat( -(
Halle()SAALE((-(Allemagne(-(le(6(décembre(2011,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



(5(( الجريدة الرسميةعدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( 

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).555)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)17)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Administration( des في) التالية  الشهادة  املاستر،) ملعادلة  تقبل 

: affaires

-(Diplôme(de(master(de(droit,(économie,(gestion,(mention(:(
management,( parcours( type( administration( des(
entreprises,(préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(de(
Perpignan(-(France(-(le(11(octobre(2016.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).551)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)17)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Logistique(internationale(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Master( of( science( in( international( logistics,( préparé( et(
délivré(au(siège(de(University(of(Northampton(-(Grande(
Bretagne(-(le(27(mars(2019,

واملعلوميات) واللوجستيك  اإللكترونيك  كلية  بدبلوم  مشفوعة 
تدبير شركات اللوجستيك والنقل املسلم من) (: واالتصاالت،)مسلك)
التابعة) واالتصاالت  واملعلوميات  واللوجستيك  اإللكترونيك  كلية 

للجامعة الدولية بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( الجريدة الرسمية))5)  

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 6قم)1).557)ص د6 في)3) م دى اآلخرة))11) )9))ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)17)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

-(Diplôme( de( docteur( de( l’Université( Robert( Schuman( - 
Strasbourg( III,( mention( :( droit,( préparé( et( délivré( au(
siège( de( l’Université( Robert( Schuman( -( Strasbourg( III( -(
France(-( le(23(janvier(1996,(assorti(du(diplôme(d’études(
approfondies,(spécialité( :(géographie(de( l’aménagement,(
préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(Louis(Pasteur(de(
Strasbourg(I(-(Strasbourg(-(France(-(le(12(mai(1988,

فرع العلوم السياسية املسلمة من كلية) وباإلجازة في الحقوق،)
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا6 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 6قم)1).558)ص د6 في)1) م دى اآلخرة))11) )31)ين ير)1)1)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)17)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا،)

: Techniques(de(commercialisation

-(Diplôme( universitaire( de( technologie,( spécialité( :(
techniques( de( commercialisation,( préparé( et( délivré( au(
siège(de(l’Université(Haute(Alsace(-(Mulhouse(-(France(-(le(
28(janvier(1986,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



(5(3 الجريدة الرسميةعدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( 

مقر6 لوزير التجهيز والنقل واللو يستيك وامل ء)6قم)1).713)ص د6 في)9))من  م دى اآلخرة))11) )1))فبراير)1)1)()ب لتخلي)

عن ملكية القطع األ6ضية الالزمة لتوسيع محرم الخط الحديدي للقط 6ات ذات السرعة الع لية بين طنجة والقنيطرة)

بين ن.ك)59.111)و)53).59،)11.175)و)511.)1،)11).)1)و)711.)1،)11).13)و)35).11،)11.751)و)15.311)بجم عة)

خميس الس حل بإقليم العرائش.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

وعلى الظهير الشريف رقم)1.63.225)الصادر في)14)من ربيع األول)1383 )5)أغسطس)1963()املتعلق بإحداث املكتب الوطني)

للسكك الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه)؛
وعلى املرسوم رقم))2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وعلى املرسوم رقم)2.09.515)الصادر في)13)من رمضان)1430 )3)سبتمبر)2009()بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام)

 بأشغال بناء)خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة طنجة)-)تطوان ووالية جهة الغرب))-

الشراردة)-)بني حسن)؛

وعلى املرسوم رقم)2.11.468)الصادر في)29)من شوال)1432 )28)سبتمبر)2011()يق�ضي بتجديد املنفعة العامة قصد القيام)

-)تطوان وجهة الغرب)-  بأشغال بناء)خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بواليتي جهة طنجة)

الشراردة)-)بني حسن)؛

وعلى املرسوم رقم)2.13.748)الصادر في)12)من ذي القعدة)1434 )19)سبتمبر)2013()بتجديد املنفعة العامة القاضية ببناء)

 خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة طنجة)-)تطوان ووالية جهة الغرب)-)الشراردة)-

بني احسن)؛

بتجديد املنفعة العامة القاضية ببناء)خط) ()2015 أكتوبر) (16(  1437 محرم) (2 الصادر في) (2.15.711 وعلى املرسوم رقم)

 حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة طنجة)-)تطوان)-)الحسيمة ووالية جهة الرباط)-)سال)-

القنيطرة)؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.490)الصادر في)7)ذي الحجة)1438 )29)أغسطس)2017()بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي ببناء)

 خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة طنجة)-)تطوان)-)الحسيمة ووالية جهة الرباط)-

سال)-)القنيطرة)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.573)الصادر في)14)من ذي القعدة)1440 )17)يوليو)2019())بتجديد املنفعة العامة القاضية ببناء)

 خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة طنجة)-)تطوان)-)الحسيمة ووالية جهة الرباط)-

سال)-)القنيطرة)؛
وبعد االطالع على البحث اإلداري املباشر من)17)أكتوبر إلى)17)ديسمبر)2018)بجماعة خميس الساحل بإقليم العرائش)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :
املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطعة األرضية الالزمة لتوسيع محرم الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة)

والقنيطرة بين ن.ك)59.044)و)59.153،)60.675)و)61.500،)62.260)و)62.700،)63.160)و)64.235،)64.750)و)65.300)بجماعة)

خميس الساحل بإقليم العرائش،)الواردة في الجدول بعده واملعلم عليها باللون األحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/1000 

املضاف إلى أصل هذا املقرر):
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أسم ء)املالك أو املفروض أنهم املالك وعن وينهماملرا ع العق 6ية
مس حته 
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أسم ء)املالك أو املفروض أنهم املالك وعن وينهماملرا ع العق 6ية

مس حته 



عدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020(الجريدة الرسمية     (5(1

أسم ء)املالك أو املفروض أنهم املالك وعن وينهماملرا ع العق 6ية

مس حته 



(5(7 الجريدة الرسميةعدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( 

أسم ء)املالك أو املفروض أنهم املالك وعن وينهماملرا ع العق 6ية
مس حته 
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املادة الثانية.)-)يخول حق نزع امللكية للمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

املادة الثالثة.)-)ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

أسم ء)املالك أو املفروض أنهم املالك وعن وينهماملرا ع العق 6ية
مس حته 



(5(9 الجريدة الرسميةعدد)6865 - 21)رجب)1441 )16)مارس)2020( 

قرا6 لرئيس مجلس  م عة بني هالل 6قم 1).711 ص د6 في 1) من 6مض ن 111) ))) م ي 9)1)( ب لتخلي عن ملكية القطعة 

األ6ضية الالزمة إلحداث منطقة للتشجير والترفيه بجم عة بني هالل بإقليم سيدي بنو6

رئيس جماعة بني هالل،

بتاريخ) (1.15.85 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات،) املتعلق  (113.14 رقم) التنظيمي  القانون  على  بناء)

20)من رمضان)1436 )7)يوليو)2015()؛

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت،) (7.81 وعلى القانون رقم)

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

وعلى القانون رقم)12.90)املتعلق بالتعمير،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.92.31)بتاريخ)15)من ذي الحجة)1412 

)17)يونيو)1992(،)ال سيما املادة)28)منه)؛

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

وعلى املرسوم رقم)2.14.530)الصادر في)27)من رمضان)1435 )25)يوليو)2014()باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به)

املوضوعين لتهيئة مركز الجماعة القروية لبني هالل بإقليم سيدي بنور وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة)؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة بني هالل خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ)16)أبريل)2018)؛

وعلى البحث اإلداري املباشر بمكاتب جماعة بني هالل من)6)فبراير إلى)8)مارس)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطعة األرضية املشار إليها بلون أحمر في التصميم امللحق بأصل هذا القرار واملبينة في الجدول التالي)

وذلك إلحداث منطقة للتشجير والترفيه بجماعة بني هالل بإقليم سيدي بنور):

6قم القطعة األ6ضية

في التصميم - إسمه 
نوعيته  ومر عه  العق 6ي

مس حته 

ب ملتر املربع
أسم ء وعن وين املالك املفترضين

1

امللك املسمى : »العبن«

تستخرج من مطلب 

التحفيظ عدد 08/63572

- بوشعيب هاللي.7521 م2

تقييدات لحقوق عينية أو تحمالت عقارية :

1 - بتاريخ 1995/02/14 )كناش 3 عدد : 135( عقد عرفي مؤرخ في 1995/02/08 مضمنه بيع السيد الهاللي 

بوشعيب بن محمد لفائدة السادة : أميري الحاج الحسين وأميري عبد هللا بن الحاج الحسن وأميري ابراهيم 

بن الحاج الحسن كافة امللك املذكور بنسبة النصف لألول والربع لكل واحد من الثاني والثالث,

2 - بتاريخ 1997/07/30 )كناش : 06، عدد : 1134( عقد عرفي مؤرخ في 1997/07/24 مضمنه رهن من 

الدرجة األولى لفائدة البنك الشعبي بالدار البيضاء، أميري الحسين بن علي وأميري عبد هللا بن الحاج الحسين 

وأميري ابراهيم بن الحاج الحسين بصفتهم كفالء متضامنين لشركة محطة أميري )شركة ذات املسؤولية 

املحدودة( لضمان سلف قدره 450.000,00 درهم,

الشعبي  البنك  لفائدة  األولى   400 عدد   10 كناش   1999/08/12 بتاريخ  املقيد  التحفظي  الحجز   -  3

بالدار البيضاء ضد السيدين أميري ابراهيم وأميري الحسين على كافة حقوقهما املشاعة في امللك املذكور 

لضمان مبلغ قدره 900.000,00 درهم.

4 - إنذار عقاري بتاريخ 2010/04/07 كناش 30 عدد : 1139 لفائدة البنك الشعبي بالدار البيضاء ضد السيد 

أميري حسين وأميري عبد هللا وأميري ابراهيم مبلغ قدره 900.000,00 درهم.

املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر ببني هالل في)16)من رمضان)1440 )22)ماي)2019(.

اإلمضاء : عبد اللطيف محفوظ.
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قرا6 ملجلس املن فسة عدد)11/)ق)/1))ص د6 في)5) م دى اآلخرة))11) 

))3)ين ير)1)1)()بخصوص عملية التركيز االقتص دي املتعلقة)

ملجموع (»Azelis UK Holdings Limited« شركة)  ب قتن ء)
6أسم ل شركة)»Orkila Holding SAL«)وكذا الفروع الت بعة له .

مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 على القانون رقم) بناء)

1435 رمضان) (2 بتاريخ) (1.14.117 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30)يونيو)2014()؛

واملنافسة) األسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  وعلى 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ)2)رمضان)1435

)30)يونيو)2014()؛

1436 صفـــــر) (8 فــــي) الصــــــادر  (2.14.652 رقــــــم) املرســـــوم   وعلـــــى 

املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

األسعار واملنافسة)؛

1436 من شعبان) (16 الصادر في) (2.15.109  وعلى املرسوم رقم)

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

لدى) املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  على  وبناء)

بتاريخ 94/ع.ت.إ/19) عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة   األمانة 

(،Uggc( Avocats واملقدم من قبل مكتب املحاماة) (،2019 نونبر) (12

ملجموع) (Azelis( UK( Holdings( Limited شركة) اقتناء) بخصوص 

رأسمال شركة)Orkila(Holding(Sal)وكذا الفروع التابعة لها)؛

وعلى القرار رقم)78/19)القا�ضي بتعيين مقررة في املوضوع)؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)

 بــإحــــدى الجـــرائــــد الوطنيـــــة وباملـــوقــــع اإللكتــــرونـــــي للمجلـــس بتـــاريـــــخ

25)نونبر2019)؛

 وحيث إن الفاعلين في األسواق املغربية املعنية بمجال التوزيع

أية) يبدوا  لم  املتخصصة،) الكيميائية  املواد  توزيع  أو  استيراد  أو 

مالحظة حول عملية التركيز موضوع التبليغ)؛

وبعد استكمال امللف بتاريخ)11)ديسمبر)2019)؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقررة املوضوع ملشروع القرار خالل)
االجتماع املنعقد بتاريخ)5)جمادى اآلخرة)1441 )31)يناير)2020()؛

وطبقا ملقتضيات املادة)14)من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس)
املنافسة)؛

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

أعاله)؛

وحيث إنه تم التأكد من كون العملية تندرج في إطار التصنيفات)
التي تعرف عمليات) (،104.12 من القانون رقم) (11 املضمنة في املادة)
تنص على) والتي  املجلس؛) إلى  للتبليغ  الخاضعة  االقتصادي  التركيز 
أنه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت)
يراقبون) أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص،) مستقلة سابقا؛)
منشأة واحدة على األقل،)بتولي املراقبة،)بشكل مباشر أو غير مباشر،)
على مجموع منشأة أخرى أو جزء)منها أو على مجموع منشآت أخرى)
أو أجزاء)منها،)سواء)بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء)األصول)
أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل)؛)أو عندما تقوم منشأة أو عدة)
املراقبة على مجموع) بتولي  مباشر،) أو غير  مباشر  بشكل  منشآت،)
منشأة أخرى أو جزء)منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء)منها،)
سواء)بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء)األصول أو بواسطة)

عقد أو غيرها من الوسائل.

شركة) باقتناء) تتعلق  التي  التركيز االقتصادي  وحيث إن عملية 
Orkila(Hol-(ملجموع رأسمال شركة(Azelis(UK(Holdings(Limited
ding(SAL)وكذا الفروع التابعة لها تشكل تركيزا حسب مدلول املادة)

11)من القانون رقم)104.12)املشار إليه أعاله)؛

وحيث إن املادة)12)من نفس القانون تلزم تبليغ أي عملية التركيز)
دون) العالمي،) اإلجمالي  املعامالت  رقم  يفوق  عندما  إنجازها  قبل 
احتساب الرسوم،)ملجموع املنشآت أو مجموعات األشخاص الذاتيين أو)
االعتباريين األطراف في عملية التركيز مبلغ سبع مائة وخمسون مليون)
)750()درهم،)أو عندما يفوق رقم املعامالت اإلجمالي،)دون احتساب)
املنشآت من  األقل  على  اثنتين  باملغرب من طرف  املنجز   الرسوم،)
أو مجموعات األشخاص الذاتيين أو االعتباريين املعنيين مبلغ مائتان)
أو عندما تنجز جميع املنشآت التي) مليون درهم،) ()250( وخمسون)
تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا خالل)
البيوع) من  ()%40( املئة) في  أربعين  أكثر من  السابقة  املدنية  السنة 
أو الشراءات أو املعامالت األخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوجات)
أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء)مهم من)

السوق املذكورة)؛

وحيث إنه تبين على أن مجموع أرقام معامالت أطراف العملية)

عليها املنصوص  العالمي  اإلجمالي  املعامالت  أرقام  أسقف   تتجاوز 

في املادة)12)وبالتالي فهي خاضعة إللزامية التبليغ لدى املجلس)؛

مجلس املن فسة
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وحيث إن الطرفين املعنيين بعملية التركيز هما على التوالي):

املتواجدة   Azelis( UK( Holdings( Limited املقتنية  الشركة   -
باململكة املتحدة، والتي تنشط كموزع عالمي للمواد الكيميائية 
املتخصصة وكذالك املكونات الغذائية . هذه الشركة ال تتوفر 
 Groupe على أي فرع في املغرب على عكس الشركة األم مجموعة
 )Luxembourg( املتواجدة باللوكسمبورغ Azelis(Holdings(S.A
d’Azelis( Morocco فرعيها  خالل  من  باملغرب  تتواجد   والتي 
توزيع في  متخصصتين  شركتين  وهما   .Distralim( S.A.R.Lو 
الغذائية  املكونات  في  املستعملة  الكيميائية  املواد  وتسويق 
وصناعة  الصحية  والصناعة  الغذائية  الصناعة  في  املستعملة 

املنسوجات ؛

)Orkila املتواجة في لبنان ، التي  Holding( Sal الشركة املفوتة -
تنشط أساسا في مجال توزيع وتسويق املواد الكيميائية بالشرق 
األوسط وإفريقيا، والتي تتوفر على شبكة التوزيع ب 35 دولة من 

بينها املغرب.

وحيث إن الشركة املقتنية)Azelis(UK(Holdings(Limited)تهدف)
من خالل هذه العملية توسيع تواجدها بالقارة اإلفريقية)؛

وحيث إن العملية تتعلق بسوق املواد الكيميائية املستعملة كمادة)
أولية تستعمل في مجموعة من الصناعات)؛

وحيث إنه في إطار التحليل التناف�ضي تم تحديد األسواق املعنية)
بشقيهما أي سوق املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية،)ذلك)
تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية)
التركيز،)الوارد باملرسوم رقم)2.14.652)املشار إليه أعاله،)الذي)»يعرف)
 السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات
أو املوقع الجغرافي،)والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة)

أو غير مباشرة«)؛

وحيث إنه فيما يخص السوق املرجعي للمنتجات فاألمر يتعلق)
باملواد الكيميائية بصفة عامة،)إال أن التحديد الدقيق للسوق املعنية)
يبقى رهينا بالكيفية التي يتم توزيع هذه املادة بها.)لذا كان لزاما تقديم)
ثالث) إلى  مصنعة  غير  أولية  كمادة  الكيميائية  املواد  توزيع  كيفية 

أسواق وهي):

بتسليم كميات  األمر  ويتعلق  بالجملة،  الكيميائية  املواد  توزيع   -
كبيرة من نوع واحد إلى الزبناء ؛

- توزيع املواد الكيميائية األساسية، وهو نشاط يتطلب التخزين 
وتوزيع مواد كيميائية أساسية مختلفة تقتنى بكميات كبيرة من 
إعادة  السمسرة، من أجل  أو عبر  املنتجون  طرف موزعين من 
بيعها بكميات صغيرة لزبنائهم. ويتطلب توزيع املواد الكيميائية 

األساسية على توفر لوجستيك التوزيع ؛

- توزيع املواد الكيميائية املتخصصة والتي تقت�ضي توزيع مجموعة 

جد مختلفة من املواد الراقية وبأثمان مرتفعة توزع بكميات قليلة 

على زبناء معنيين.

وبما أن كال من الشركة املقتنية والشركة املفوتة ينشطان في)

توزيع املواد الكيميائية املتخصصة،)فالسوق املرجعية تتعلق بتوزيع)

املواد الكيميائية املتخصصة)؛

وحيت إنه تم تحديد املغرب كسوق جغرافي وذلك لالعتبارات)

التالية):

في) تتوفر على فرع  (Orkila( Holding( Sal املفوتة) الشركة  كون 

الكيميائية) املواد  وتوزيع  بيع  خالل  معامالت  رقم  يحقق  املغرب 

املتخصصة)؛

كون الشركة املقتنية)Azelis(UK(Holdings(Limited)وإن لم تكن)

موجودة باملغرب فإن املجموعة التي تنتمي إليها تتوفر على فرعين)

باملغرب يحققان رقم معامالت من خالل بيع وتوزيع املواد الكيميائية)

املتخصصة)؛

Aze-(الذي تنتمي إليه مجموعة(EQT  كون الصندوق االستثماري

في عدة قطاعات) تنشط  يتوفر على عدة شركات  األم  الشركة  (lis

اقتصادية داخل التراب املغربي.

وحيث إنه في إطار التحليل التناف�ضي للعملية تم كذلك دراسة)

بنية السوق املعنية واملواقع التنافسية للفاعلين داخلها،)إذ اتضح بعد)

تحليل معطيات السوق بأن سوق توزيع املواد الكيميائية املتخصصة)

تواجد مجموعة مختلفة) إلى  راجعة  مهمة  منافسة  تعرف  باملغرب 

باإلضافة إلى) منها الوطنية أو الدولية،) من الشركات املوزعة سواء)

كما تبين) أن حصص الشركات املتنافسة تبقى ضئيلة وجد مجزئة،)

والتي ال تنشط) (Azelis(UK(Holdings(Limited بأن الشركة املقتنية)

 Orkila( Holding( Sal شركة) وباقتنائها  املغربية  املعنية  بالسوق 

ستحافظ على حصة الشركة املقتنية)؛

وحيث إنه باإلضافة إلى حصة توزيع املواد الكيميائية املتخصصة)

 Azelis(UK(Holdings باملغرب التي ستحصل عليها الشركة املقتنية)

Limited)بعد العملية،)تمت إضافة حصة الفروع املتواجدة باملغرب)

 Azelis(الذي تنتمي إليه مجموعة(EQT(التابعة للصندوق االستثماري

 Groupe)الشركة األم،)حيث ستصبح هذه املجموعة تتوفر على حصة

ال بأس بها في سوق توزيع املواد الكيميائية املخصصة باملغرب)؛

وحيث إنه وبعد تحليل آثار هذه العملية على سوق توزيع املواد)

الكيميائية املختصة باملغرب تبين أن هذه العملية لن يكون لها إال آثار)

محدودة على السوق املغربية)؛
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وال توجد بها) وحيث إن السوق املغربية مفتوحة على املنافسة،)
أي حواجز للولوج إليها كما تنشط بها شركات عاملية منافسة أخرى)

تصدر نفس املنتوج للشركات املغربية)؛

أصدر القرار التالي :

مادة فريدة

املتعلقة) االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 
باقتناء)شركة)Azelis(UK(Holdings(Limited)ملجموع رأسمال شركة)

Holding(SAL(Orkila)وكذا الفروع التابعة لها.

وحرر بالرباط في)5)جمادى اآلخرة)1441 )31)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس الكراوي.

5) م دى في) ص د6  17/ق/1)1)) عدد) املن فسة  ملجلس   قرا6 
شركة) ب قتن ء) واملتعلق  ()(1(1 ين ير) (3((  (11( اآلخرة)
من حصص 6أسم ل (%51.( لنسبة) (»Meditelecom S.A« 

.»Etix Everywhere Maroc S.A.R.L«(شركة

مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 على القانون رقم) بناء)
1435 2)رمضان) 1.14.117)الصادر في)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)30)يونيو)2014()؛

وعلى القانون رقم)104.12)املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر)
1435 2)رمضان) 1.14.116)الصادر في)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)30)يونيو)2014()؛

1436 صفـــــر) (8 فــــي) الصــــــادر  (2.14.652 رقــــــم) املرســـــوم   وعلـــــى 
املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

األسعار واملنافسة)؛

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

على ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء) وبناء)
شركة)Meditelecom(S.A)لنسبة)50.1%)من حصص رأسمال شركة)
وبناء) تصميم  في  املتخصصة  (Etix( Everywhere( Maroc( S.A.R.L
واملسجل لدى) (،2019 نوفمبر) (15 واستغالل مراكز البيانات بتاريخ)

األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد)96/ع.ت.)إ/19)؛

وبناء)على القرار رقم)80.19)القا�ضي بتعيين مقرر في املوضوع)؛

 وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
بتاريخ الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس  اإللكتروني  املوقع   في 

25)نوفمبر)2019)؛

وبعد استكمال امللف بتاريخ)18)ديسمبر)2019)؛

وبعد تقديم املقرر العام واملقرر ملشروع القرار خالل اجتماع)

املجلس بتاريخ)5)جمادى اآلخرة)1441 )31)يناير)2020()؛

وطبقا ملقتضيات املادة)14)من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس)

املنافسة)؛

مجلس) لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

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

إليه أعاله)؛

11)تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة) وحيث إن املادة)

كما أن) للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،)

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

أن يفوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652،)

التركيز) عملية  في  طرفا  تكون  التي  املنشآت  جميع  تنجز  عندما  أو 

%40)من املبيعات واملشتريات  خالل السنة املدنية السابقة أكثر من)

املنتوجات) أو  للسلع  الوطنية  السوق  في  األخرى  املعامالت  أو 

مهم من) أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء)

السوق املذكورة)؛

وحيث إن الفاعلين في األسواق املغربية املعنية بمجال تصميم)

واستغالل مراكز البيانات لم يبدوا أية مالحظة حول عملية) وبناء)

التركيز املعنية)؛

 Meditelecom(S.A وحيث إن العملية هذه تتعلق باقتناء)شركة)

 Etix(Everywhere(Maroc(لنسبة)50.1%)من حصص رأسمال شركة

S.A.R.L)؛

من) (11 املادة) مدلول  في  تركيزا  تشكل  العملية  هذه  إن  وحيث 

التي تعرف عمليات التركيز) املشار إليه أعاله،) (104.12 القانون رقم)

االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة)؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ،)الستيفائها شرطين)

من القانون (12  من الشروط املنصوص عليها بموجب أحكام املادة)

املعامالت) لتجاوز أسقف رقم  الذكر وذلك  السالف  (104.12 رقم)

اإلجمالي) املعامالت  لرقم  وكذا  املنشآت  ملجموع  العالمي  اإلجمالي 

املنجز باملغرب من طرف اثنين على األقل من املنشآت واملحددة في)

املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652)؛

وحيث إن الشركة املقتنية)Meditelecom(S.A)والتابعة للمجموعة)

الفرنسية)Orange(S.A)عبر شركة)Atlas(Countries(Support،)تنشط)

في مجال خدمات االتصاالت باملغرب)؛
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سوق) في  كذلك  تنشط  (Meditelecom( S.A شركة) إن  وحيث 
واستغالل مراكز البيانات باملغرب من خالل وحدتين) تصميم وبناء)

متواجدتين بكل من مدينة الدار البيضاء)والرباط)؛

 Etix(Everywhere(Maroc(S.A.R.L(وحيث إن الشركة املستهدفة
املستوطنة بلوكسمبورج) (Etix( Everywhere( S.A والتابعة ملجموعة)
عبر شركة)Etix(Financial(Holding(Africa(S.A.R.L،)تنشط في سوق)
واستغالل مراكز البيانات باملغرب من خالل وحدتها) تصميم وبناء)

املتواجدة بمدينة الدار البيضاء)؛

 Etix(Everywhere(Maroc(S.A.R.L(وحيث إن الشركة املستهدفة
بدأت في مزاولة نشاطها باملغرب منذ سنة)2015)؛

وحيث إنه اعتبارا ملا سبق تنحصر السوق املعنية في تصميم وبناء)
واستغالل مراكز البيانات باملغرب)؛

وحيث إنه بالنسبة لشركة)Meditelecom(S.A،)فإن العملية املبلغة)
هي جزء)من سياستها لتنويع استثماراتها في املغرب والهادفة إلى التزويد)
تقديم خدمات) لتمكينها من  البيانات،) آمنة من مراكز  ببنية تحتية 

استضافة املواقع والخدمات السحابية لعمالئها من املقاوالت)؛

العملية) فإن  (،Meditelecom( S.A لشركة) بالنسبة  إنه  وحيث 
فقط) ليس  التموقع،) إلى  الرامية  إستراتيجيتها  من  هي جزء) املبلغة 
كشركة اتصاالت،)وإنما كشركة متعددة الخدمات مسايرة للمقاوالت)

املغربية في تحولها الرقمي)؛

 Etix ولشركة) (Meditelecom( S.A لشركة) بالنسبة  إنه  وحيث 
فإن العملية املبلغة تهدف إلى تجميع) (،Everywhere(Maroc(S.A.R.L
خبرات الشركتين في مجال االتصاالت ومجال تصميم وبناء)واستغالل)

مراكز البيانات لتقديم عروض متكاملة للمقاوالت املغاربة)؛

وحيث إن سوق تصميم وبناء)واستغالل مراكز البيانات باملغرب)
يتميز بوجود ثماني))8()شركات،)متوفرة على إحدى عشر))11()مركزا)

للبيانات)؛

شركة رأسمال  حصص  من  (%50.1 لنسبة) اقتناء) إن   وحيث 
لن يغير من الوضعية التنافسية) (Etix(Everywhere(Maroc(S.A.R.L
الحالية في السوق املغربية املتعلقة بتصميم وبناء)واستغالل مراكز)

البيانات)؛

شركة رأسمال  حصص  من  (%50.1 نسبة) اقتناء) إن   وحيث 
Etix(Everywhere(Maroc(S.A.R.L)ال يمثل أي خطر لالندماج األفقي)
في السوق املغربية املتعلقة بتصميم وبناء)واستغالل مراكز البيانات)؛

الشركة) حصة  فإن  املبلغة،) بالعملية  القيام  بعد  إنه  وحيث 
املقتنية)Meditelecom(S.A)في السوق الوطنية املتعلقة بتصميم وبناء)

واستغالل مراكز البيانات،)لن تتجاوز)16%)باملائة)؛

وحيث إن عملية التركيز هذه لن تؤثر على املنافسة في األسواق)

املغربية)؛

أصدر القرار التالي :

مادة فريدة

املتعلقة) االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

باقتناء)شركة)Meditelecom(S.A)لنسبة)50.1%)من حصص رأسمال)

.Etix(Everywhere(Maroc(S.A.R.L(شركة

وحرر بالرباط في)5)جمادى اآلخرة)1441 )31)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس الكراوي.

من  م دى ((( في) ص د6  18/ق/1)1)) عدد) املن فسة  ملجلس   قرا6 

مجموعة) ب قتن ء) املتعلق  ()(1(1 فبراير) (7(  (11( اآلخرة)

»Mediterrania Capital Partners«)لنسبة)1)%)من أسهم)
»Akdital Holding«(6أسم ل شركة

مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 على القانون رقم) بناء)

1435 رمضان) (2 بتاريخ) (1.14.117 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30)يونيو)2014()؛

واملنافسة) األسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  وعلى 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ)2)رمضان)1435

)30)يونيو)2014()؛

1436 صفـــــر) (8 فــــي) الصــــــادر  (2.14.652 رقــــــم) املرســـــوم   وعلـــــى 

املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

األسعار واملنافسة)؛

1436 من شعبان) (16 الصادر في) (2.15.109  وعلى املرسوم رقم)

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

لدى) املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  على  وبناء)

بتاريخ) 99/ع.ت.إ/19) عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 

 »Mediterrania(Capital(26)نوفمبر)2019،)واملتعلق باقتناء)مجموعة

»Partners)لنسبة)20%)من أسهم رأسمال شركة)»Akdital(Holding«)؛

وبناء)على القرار رقم)84/19)القا�ضي بتعيين مقرر في املوضوع)؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)

بتاريخ) للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

أيام لألطراف املعنية قصد) (10 والذي يمنح أجل) (2019 ديسمبر) (5

إبداء)مالحظاتها حول مشروع عملية التركيز أعاله)؛
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وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ)31)ديسمبر)2019)؛

وبعد تقديم املقرر العام واملقرر ملشروع القرار خالل اجتماع)

املجلس املنعقد بتاريخ)12)من جمادى اآلخرة)1441 )7)فبراير)2020()؛

و طبقا للمادة)14)من القانون)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

مجلس) لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

املنصوص عليها في املواد)1و)11)و)12)من القانون رقم)104.12)املتعلق)

بحرية األسعار واملنافسة،)و كذا املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652 

املشار إليه أعاله)؛

املعنية) التركيز االقتصادي  تعرف عمليات  (11 املادة) إن  وحيث 

بالتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،)كما أن)

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

أن يفوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652 

التي تكون طرفا أو عندما تنجز جميع املنشآت  إليه أعاله،)  املشار 

في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة أكثر من)40%)من البيوع)

أو الشراءات أو املعامالت األخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوجات)

أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء)مهم من)

السوق املذكورة)؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز كان موضوع بروتوكول استثمار)

ينص على اقتناء)مجموعة)»Mediterrania(Capital(Partners«)لنسبة)

عن) (»Akdital(Holding« من أسهم وحقوق التصويت لشركة) (%20

طريق رفع رأس املال مما سيمكنها من تولي املراقبة املشتركة لهذه)

املجموعة إلى جانب املساهمين األوائل لشركة)»Akdital(Holding«)؛

وحيث إن هذه العملية تعتبر عملية تركيز اقتصادي طبقا للمادة)

11)من القانون)104.12)؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ،)كون أسقف أرقام)

 2.14.652 من املرسوم رقم) (8 املادة) في  املعامالت املنصوص عليها 

املشار إليه أعاله قد تم تجاوزها)؛

وحيث إن الفاعلين في األسواق املعنية بمجال خدمات التشخيص)

 والرعاية الطبية في املصحات الخاصة على مستوى جهة الدار البيضاء)-

سطات لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز هذه)؛

»Mediterrania(Capital(Par-  وحيث إنه بالنسبة للشركة املقتنية

يندرج هذا املشروع في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تنمية) (،tners«

وتنويع استثمارات املجموعة في املغرب)؛

هذه) ستمكن  (»Akdital( Holding« لشركة) بالنسبة  إنه  وحيث 
العملية من تسريع نمو نشاطها في السوق املغربية من خالل إنشاء)
عيادات جديدة مع تحسين جودة الرعاية))و كذا االستفادة من خبرة)
مجموعة)»Mediterrania(Capital(Partners«،)وال سيما فيما يخص)
طرق التدبير والتنظيم التي تستخدمها هذه املجموعة على مستوى)

فروعها املختلفة في جميع أنحاء)العالم وفقا للمعايير الدولية)؛

هي شركة) (»Mediterrania(Capital(Partners« وحيث إن شركة)
لالستثمار صندوقين  تدير  حيث  االستثمارية  الحوافظ   إلدارة 
(»Mediterrania( Capital( III( LP«و (»Mediterrania( Capital( II( LP«
اللذان ينشطان))في قطاعات اقتصادية مختلفة مثل التوزيع والبناء،)
ومواكبة) الواعدة،) الناشئة  القطاعات  في  االستثمارات  وتشجيع 
الشركات األجنبية الراغبة في االستثمار في أسواق املغرب العربي)

وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء)؛

تمتلك) (»Mediterrania( Capital( Partners« شركة) إن  وحيث 
 بشكل غير مباشر في السوق املغربية،)من خالل الصندوق االستثماري
»Mediter- )Mediterrania(Capital«)والصندوق االستثماري) III(LP«
)rania(Capital،)لحصص مهمة في رأسمال شركات تنشط في) II( LP«

القطاعات التالية):

واألعمال  األجنبية،  العمالت  صرف  وأنشطة  األموال،  تحويل   -
املصرفية ؛

- التعليم العالي الخاص ؛

- تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ؛

- صناعة و تجميع هياكل السيارات.

إدارة) قطاع  في  تنشط  (»Akdital( Holding« شركة) إن  وحيث 
الشركة حاليا رأس مال))) تملك  في املغرب حيث  الخاصة  املصحات 
سطات و) (- مصحات تنشط جلها في جهة الدار البيضاء) ()5( خمس)

تتوفر على سعة سريرية إجمالية تبلغ)543)سريرا):

- مصحة »Jerrada« بسعة سريرية تبلغ 96 سريرا ؛

- مصحة » Ain(Borja« بسعة سريرية تبلغ 116 سريرا ؛

- مصحة » Longchamps« بسعة سريرية تبلغ 52 سريرا ؛

- مستشفى »Ain(Sebaa« الخاص بسعة سريرية تبلغ 211 سريرا ؛

- العيادة الدولية لألنكولوجيا بسعة سريرية تبلغ 68 سريرا.

وحيث إن السوق املعنية كما تم تعريفه في املرسوم التطبيقي)
بصفة) بالعملية  ستتأثر  والتي  واملنافسة،) األسعار  حرية  لقانون 
مباشرة أو غير مباشرة،)هي سوق خدمات التشخيص والرعاية الطبية)

في املصحات الخاصة على مستوى جهة الدار البيضاء)-)سطات)؛
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لن تعرف) (»Akdital(Holding« وحيث إن حصة السوق لشركة)

في) أو نشاط  أي وجود  له  ليس  الجديد  املستثمر  أن  بما  تغيير  أي 

القطاع الصحي في املغرب ويعتزم من خالل هذه العملية فقط تنويع)

استثماراته في املغرب)؛

وحيث إنه ال وجود ألي تداخل أفقي أو عمودي أو تكتلي ما بين)

أنشطة الشركات أطراف عملية التركيز أو بين أنشطة فروعها باملغرب)؛

Ak- »وحيث إن العملية تهدف إلى تحويل جزء)من رأس مال شركة)

 »Mediterrania(Capital إلى الصندوق االستثماري) (»dital(Holding

»Partners)ولن ينتج عنها أي تغير لوضعية سوق خدمات التشخيص)

والرعاية الطبية في املصحات الخاصة على مستوى جهة الدار البيضاء)

-)سطات.

أصدر القرار التالي :

مادة فريدة

املتعلقة) االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

باقتناء)مجموعة)»Mediterrania(Capital(Partners«)لنسبة)20%)من)

.»Akdital(Holding«(أسهم رأسمال شركة

وحرر بالرباط في)12)من جمادى اآلخرة)1441 )7)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس الكراوي.

من  م دى ((9 في) ص د6  ((1 (/ ق) (/ (19 املن فسة عدد)  قرا6 ملجلس 

اآلخرة))11) )1))فبرایر)1)1)()متعلق بتولي املراقبة املشتركة)

 »Ford Motor »Volkswagen AG«)وشركة) من لدن شركة)

»Company)على شركة)»Argo AILL«)املتخصصة في مج ل)

املركب ت) لتشغیل  آلي  افترا�ضي  قی دة  نظ م  وتطویر  البحث 

)بدون س ئق(.

مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 على القانون رقم) بناء)

 1435 رمضان) (2 بتاريخ) (1.14.117 رقم) الشریف  الظھير  بتنفیذه 

)30)یونیو)2014()؛

واملنافسة) األسعار  بحریة  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  وعلى 

الصادر بتنفیذه الظھير الشریف رقم)1.14.116)بتاريخ)2)رمضان)1435 

)30)یونیو)2014()؛

 1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم  وعلى 

بحریة) املتعلق  (104.12 رقم) القانون  بتطبیق  )فاتح دیسمبر)2014()

األسعار واملنافسة)؛

وبناء)على املرسوم رقم)2.15.109)الصادر في)16)من شعبان)1436 

)4)یونیو)2015()بتطبیق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

لدى) املسجل  االقتصادي  التركيز  عملیة  تبلیغ  ملف  على  وبناء)

األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد)103/ع.ت.إ)19/)بتاریخ)16 

دجنبر)2019،)واملقدم من قبل مكتب)»Bennani(&(Associés«)املتعلق)

بتولي املراقبة املشتركة من لدن شركة)»Volkswagen(AG«)وشركة)

املتخصصة) (»Argo( AI( LL« على شركة) (»Ford( Motor( Company«

في مجال البحث وتطویر نظام قیادة افترا�ضي آلي لتشغیل املركبات)

)بدون سائق()؛

وعلى القرار رقم)19/87)القا�ضي بتعیين مقررة في املوضوع)؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)

بإحدى الجرائد الوطنیة بتاریخ)23)دجنبر)2019)وباملوقع اإللكتروني)

أیام لألطراف املعنیة قصد) ()10( للمجلس والذي یمنح أجل عشرة)

إبداء)مالحظاتھا حول مشروع عملیة التركيز أعاله)؛

وحیث إن الفاعلين في سوق البحث والتطویر في مجال القیادة)

اآللیة بواسطة املركبات من املستوى الرابع حسب تصنیف)»جمعیة)

أیة مالحظة حول) یبدوا  لم  ()SAE( األمریكیة«) السیارات  مھند�ضي 

مشروع عملیة التركيز ھذه)؛

وبعد استكمال جمیع وثائق امللف بتاریخ)16)ینایر)2020)؛

وبعد تقدیم املقرر العام ومقررة املوضوع ملشروع القرار خالل)

فبرایر) (14(  1441 اآلخرة) من جمادى  (19 بتاریخ) املنعقد  االجتماع 

2020()؛

وطبقا ملقتضیات املادة)14)من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس)

املنافسة)؛

مجلس) لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملیة  مراقبة  إن  وحیث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستھا التحقق من توفر الشروط)

 104.12 من القانون رقم) (12 و) (11 و) (1 املنصوص علیھا في املواد)

السابق الذكر)؛

وحیث إن مقتضیات املادة األولى تنص على أن قانون حریة األسعار)

واملنافسة یتم تطبیقه على جمیع األشخاص الذاتیين أو االعتباریين)

سواء)أكانوا متوفرین أم غير متوفرین على مقر أو مؤسسات باملغرب،)

في) املنافسة  أو تصرفاتھم  یكون غرض عملیاتھم  ما  بمجرد  وذلك 

مھم من ھذه السوق أو یمكن أن یترتب) السوق املغربیة أو في جزء)

علیھا أثر على ھذه املنافسة)؛
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11)تعرف عملیات التركيز االقتصادي الخاضعة) وحیث إن املادة)
للتبلیغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستھا والترخیص لھا،)كما أن)
املادة)12)تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي یجب)
أن یفوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652 
أو عندما تنجز جمیع املنشآت التي تكون طرفا في) املشار إلیه أعاله،)
عملیة التركيز خالل السنة املدنیة السابقة أكثر من)40)%)من البیوع)
أو الشراءات أو املعامالت األخرى في سوق وطنیة للسلع أو املنتوجات)
أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء)مھم من)

السوق املذكورة)؛

وحیث إن ھذه العملیة تخضع إللزامیة التبلیغ،)كون أسقف أرقام)
املعامالت املنصوص علیھا في املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652)قد)

تم تجاوزھا)؛

شركة مشتركة بين شركة) تھم إنشاء) العملیة،) وحیث إن ھذه 
»Volkswagen(AG«)وشركة)»Ford(Motor(Company«)املتخصصة)
في مجال التطویر والتسویق و/أو الترخیص لنظام قیادة افترا�ضي آلي)
لتشغیل املركبات))بدون سائق(،)یستعمل أساسا في إطار التطبیقات)
)Mobilité( comme الطلب«) عند  »بالتنقالت  الصلة) ذات   الذكیة 
والبضائع) األشخاص  بنقل  املتعلقة  الخدمات  ال سیما  (service(

باستعمال مركبات مستقلة))بدون سائق()؛

وحیث إن شركة)»Volkswagen(AG«)وھي شركة مجھولة اإلسم)
أسھم) مجموع  مباشر  غير  بشكل  تمتلك  األملاني،) للقانون  خاضعة 
رأسمال شركة)»Ford(Motor(Company«)وھي شركة خاضعة لقانون)
بشكل غير) بالوالیات املتحدة األمریكیة،) ()Delaware( والیة دیالویر)

مباشر مجموع أسھم)»Ford(HoldCo«)؛

(،»»Volkswagen(AG(وحیث إنه في إطار العملیة،)ستشترك شركة
وھي شركة ذات) ()Argo(( »Argo(AI( LL« في رأسمال شركة) من جھة،)
مسؤولیة محدودة تخضع لقانون والیة دیالویر))Delaware(،)بالوالیات)
من خالل املساھمة في مجموع األسھم اململوكة) املتحدة األمریكیة،)
وھي) ()AID(( »Autonomous( Intelligent( Driving( GmbH« لشركة)
(»Volkswagen(AG«(شركة فرعیة تابعة بطریقة غير مباشرة لشركة
ومساھمة نقدیة لصالح شركة) یتواجد مقرھا االجتماعي بمیونیخ،)
باقتناء) وتقوم شركة)»Volkswagen(AG«،)من جھة أخرى،) (.»Argo«

جزء)من أسھم شركة)»Argo«)اململوكة لشركة)»Ford(HoldCo«)؛

وحیث إنه على إثر ھذه العملیة یرتقب أن یمتلك كل من الطرفين)
40%)من أسھم شركة)»Argo«)بعد االنتھاء)من) وبصفة غير مباشرة)
املؤسستين) الشركتين  ستمتلك  بینما  االقتصادي.) التركيز  عملیة 
لشركة)»Argo«)نسبة)20%)املتبقیة،)واللتين تشكالن جزءا من ھیئتھا)
التدبيریة،)باإلضافة إلى موظفي الشركة عبر سن نظام تحفيزي موجه)

للموظفين)؛

وحیث إن عملیة التركيز االقتصادي ھذه تھدف إلى تحقیق ثالثة)

أھداف رئیسیة):

- تسخير تكنولوجیا املركبات املستقلة من أجل تطویر نظام قیادة 

آلي )VDS( يتم تعمیمه من أجل نقل األشخاص والبضائع بشكل 

آمن ؛

تقاسم  من   ،»Argo« شركة  بواسطة  العملیة،  طرفي  تمكين   -

التكالیف الناجمة عن عملیة تطویر التكنولوجیا أعاله، والتسریع 

من وتيرة تسویقھا، وتوسیع نطاق تجيزه املركبات املستقلة ؛

- بلوغ وفورات الحجم املحتملة، وتعزیز فعالیة االستثمارات املنجزة 

من قبل األطراف املعنیة، وتعزیز إمكانیة الدخول في منافسة مع 

موردین آخرین للتكنولوجیا أعاله أو للمركبات املستقلة بشكل 

أكبر.

وحیث إن دراسة ملف عملیة التركيز أظھرت أن أنشطة املجموعة)

املقتنیة واملجموعة املفوتة تنحصر في تصمیم وتصنیع وتوفير وتوزیع)

الغیار) قطع  وتوفير  تصنیع  وكذا  العالمي،) الصعید  على  السیارات 

املستھدفة) بالشركة  الخاصة  األنشطة  أما  بالسیارات.) الخاصة 

»Argo«)وشركة)AID)والتي انخرطت كمساھمة،)فتشمل حصریا بحث)

وتطویر نظام قیادة آلي))VDS(خاص باملركبات املستقلة من املستوى)

الرابع حسب تصنیف الجمعیة املذكورة)؛

وحیث إن السوق املعنیة بھذه العملیة ھي السوق العاملیة املعنیة)

بالبحث والتطویر والتسویق في مجال القیادة اآللیة بواسطة املركبات)

من املستوى الرابع حسب التصنیف املشار إلیه سالفا)؛

وحیث إنه ال یتم حالیا تسویق املركبات املستقلة من املستوى)

الرابع،)كما أن نظام القیادة اآللي املعني بھا ال زال قید البحث والتطویر،)

حیث ال تعتزم شركة)»Argo«)حالیا نشر التكنولوجیا الخاصة بنظام)

وستمكن عملیة) في وقت قریب.) املغرب  في  للمركبات  اآللي  القیادة 

خالل السبع سنوات) (Argo تصمیم نظام قیادة آلي من قبل شركة)

القادمة مجموعات)Ford)و))Volkswagen)من مباشرة عملیة تسویق)

املركبات من املستوى الرابع على صعید األسواق األملانیة واألمریكیة،)

وبالتالي توسیع نطاق العملیة على صعید السوق األوروبیة واألسواق)

العاملیة األخرى)؛

وحیث إن التحلیل االقتصادي والتناف�ضي للعملیة مكن من تحدید)

موقع املنافسين بشكل تقریبي على مستوى سوق البحث والتطویر في)

مجال القیادة اآللیة،)من خالل مقارنة األمیال التي قطعھا كل منھم)

كتجربة اختباریة)؛
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لتطویر) املحتمل  السوق  یتخذ  ذلك،) إلى  باإلضافة  إنه  وحیث 

تكنولوجیا القیادة اآللیة،)ال سیما التكنولوجیا من املستوى الرابع،)

طابعا تجزیئیا للغایة،)ویشھد منافسة شرسة بين عدد ال بأس به من)

مجموعات) وكذا  الجنسیات،) ومتعددة  القویة  املتنافسة  األطراف 

 GM(Cruise(LLC(و(Waymo(LLC(واسعة من األطراف املتعاونة،)مثل

  Groupe( PSAو (Volvo(و (Mobileye(وUber( Technologies,( Inc(و

.Daimler(AG(و

توجد قائمة بعدة أطراف فاعلة من) وحیث إنه عالوة على ذلك،)

غير الشركات املصنعة للسیارات،)والتي تعمل على تطویر التكنولوجیا)

الخاصة بنظام القیادة اآللي من بینھا،)على وجه التحدید،)املركبات من)

املستوى الرابع،)نذكر منھا الشركات األمریكیة)Aple)و)Aptiv،))التي أبرمت)

شراكة مع مجموعة)Lyft)بالس فیكاس(،)Tesla)و)Zoox)والشركة الصینیة)

الكبيرة في مجال التكنولوجیا)Baidu))التي أبرمت شراكة مع شركة تصنیع)

السیارات الصینیة()BAIC)ھذا فضال عن عدد كبير من املقاوالت الصینیة)

املنخرطة))Pony.ai)و)Momenta.ai)و))Didi()وموردین أملان من الطراز)

األول مثل)Continental)و)Bosch)و)ZF(Friedrichshafen)؛

و حیث إنه لم تقم أي من الشركات املذكورة أعاله بنشر أو تسویق)

السیما) بھا،) الخاصة  اآللي  القیادة  بنظام  املعنیة  التكنولوجیا 

التكنولوجیا من املستوى الرابع.)وإلى حدود اآلن،)ارتكزت املنافسة)

بشكل أسا�ضي على تطویر تقنیة قابلة للتسویق لغیاب أي معیار حالیا)

حصص السوق املحتملة التي) بشكل موثوق به،) یمكن من تقدیر،)

ستجنیھا األطراف املعنیة بالتركيز)؛

املنافسين) من  الھائل  العدد  االعتبار  بعين  أخذا  إنه  وحیث 

املنخرطين في ھذا املیدان،)فالزیادة التي قد تنتج عن الجمع بين شركتي)

قد تكون ضئیلة للغایة ولن تغير املشھد التناف�ضي في) (AID(و (Argo

سوق محتمل لتسویق تكنولوجیا نظام القیادة اآللي،)ال سیما تلك التي)

من املستوى الرابع)؛

النشاط املزاول من قبل الشركة املستھدفة یرتبط) وحیث إن 

بتطویر أوجه متعددة من التكنولوجیا))تتعلق بالبرمجیات واألجھزة)

في آن واحد()معدة خصیصا للمركبات املستقلة من املستوى الرابع)؛

وحیث إن ھذه العملیة لن یترتب عنھا أي أثر سلبي على املنافسة)

في السوق أو في جزء)مھم منھا،)كما تم التنصیص على ذلك في املادة)

األولى من قانون حریة األسعار واملنافسة)؛

أصدر القرار التالي):

مادة فریدة

املراقبة) بتولي  املتعلقة  التركيز  املنافسة بعملیة  یرخص مجلس 
 »Ford(Motor(وشركة(»Volkswagen(AG«(املشتركة من لدن شركة
املتخصصة في مجال البحث) (»Argo(AI( LL« على شركة) (Company«

وتطویر نظام قیادة افترا�ضي آلي لتشغیل املركبات))بدون سائق(.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبرایر)2020(.

اإلمضاء : ادريس الكراوي.

من  م دى ((1 في) ص د6  1)/ق/1)1)) عدد) املن فسة  ملجلس   قرا6 
شركة ب قتن ء) املتعلق  ()(1(1 فبراير) ((((  (11(  اآلخرة)
أسهـــم) لجميع  (»Carlisle Companies Incorporated«
لشركة) اململوكة  التصويت  وحقوق  اال تم عي  الرأسم ل 

.»Draka Fileca S.A.S«

مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 على القانون رقم) بناء)
1435 2)رمضان) 1.14.117)الصادر في)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)30)يونيو)2014()؛

وعلى القانون رقم)104.12)املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر)
1435 2)رمضان) 1.14.116)الصادر في)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)30)يونيو)2014()؛

1436 صفـــــر) (8 فــــي) الصــــــادر  (2.14.652 رقــــــم) املرســـــوم   وعلـــــى 
املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

األسعار واملنافسة)؛

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

وبناء)على تبليغ عملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء)شركة)
الرأسمال) أسهـــم  لجميع  (»Carlisle( Companies( Incorporated«
(»Draka(Fileca(S.A.S«(االجتماعي وحقوق التصويت اململوكة لشركة
بتاريخ)30)أكتوبر)2019،)واملسجل لدى األمانة العامة ملجلس املنافسة)

تحت عدد)92/ع.ت.إ/19)؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)
التبليغ)؛

 وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
بتاريخ الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،) اإللكتروني  املوقع   في 

12)نوفمبر)2019)؛
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القا�ضي) (2019 نوفمبر) (15 بتاريخ) (76.19 على القرار رقم) وبناء)
بتعيين مقرر في املوضوع)؛

بتاريخ للملف  الكامل  بالتبليغ  املنافسة  مجلس  استالم   وبعد 
30)ديسمبر)2019)؛

 وبعد تقديم املقرر العام املساعد ومقرر املوضوع ملشروع القرار
جمادى من  (26 بتاريخ) للمجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع   خالل 

اآلخرة)1441 )21)فبراير)2020()؛

وطبقا ملقتضيات املادة)14)من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس)
املنافسة)؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس)
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)
املنصوص عليها في املواد)1)و)11)و)12)من القانون رقم)104.12)املشار)

إليه أعاله)؛

حرية) قانون  أن  على  تنص  األولى  املادة  مقتضيات  إن  وحيث 
األسعار واملنافسة يتم تطبيقه على):

 - جميع األشخاص الذاتيين أو االعتباريين سواء أكانوا متوفرين
بمجرد  وذلك  باملغرب،  أو مؤسسات  مقر  على  متوفرين  غير  أم 
ما يكون الغرض من العمليات التي ينجزونها أو التصرفات التي 
يقومون بها، املنافسة في السوق املغربية أو يمكن أن يترتب عليهما 

أثر على هذه املنافسة ؛

- جميع أعمال اإلنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي تقوم 
تتصرف  عندما  العام،  للقانون  اعتبارية خاضعة  أشخاص  بها 
كفاعلين اقتصاديين، وليس أثناء ممارستها لصالحيات السلطة 

العامة أو ملهام املرفق العام.

وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة)11)من)
املشار إليه أعاله والتي تعرف عمليات التركيز) (104.12 القانون رقم)

االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة)؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ،)كون أسقف أرقام)
املعامالت املنصوص عليها في املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652)قد)

تم تجاوزها)؛

وحيث إن املجموعة املقتنية مكونة من أربعة شركات فرعية وهي):

التي   Carlisle( Internconnect( Technologies )CIT( شركة   •
تنشط على مستوى سوق صناعة األسالك الكهربائية املوجهة 
لقطاع الطيران والفضاء، وسوق األلياف البصرية وسوق تجميع 

األسالك الكهربائية ؛

• شركة )Carlisle(construction(materials )CCM التي تنشط على 
مستوى سوق البناء الغير السكني وسوق صيانة أسقف املباني 

وسوق تغليف املباني ؛

• شركة )Carlisle(Fluid(Technologies )CFT التي تنشط على مستوى 
)Pistolets(électrostatiques( سوق املسدسات اإللكتروستاتية 
 )système وأنظمة التجفيف ،)régulateur(d’air( وأنظمة الهواء

)de(séchage ؛

• شركة )Carlisle(brake(and(friction )CBF تنشط على مستوى 
سوق صيانة الكوابح والنظم الهيدروليكية.

تنشط على مستوى) (Draka(Fileca وحيث إن الشركة املستهدفة)
والتقنية األداء)  سوق تطوير وتصنيع وبيع أسالك كهربائية عالية 

في قطاع الطيران والفضاء)املدني والعسكري)؛

وحيث إن األسواق املعنية املحددة من قبل األطراف وهي السوق)
العامة لألسالك الكهربائية ال تعطي صورة حقيقية للمنافسة،)ال سيما)
وأن األنشطة االقتصادية ألطراف العملية تتقاطع على مستوى سوق)

األسالك الكهربائية املوجهة لقطاع الطيران)؛

وطبقا ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة)16)من القانون رقم)20.13،)
الناشطة على مستوى التراب الوطني بتزويد) (،Safran فإن مجموعة)
األسالك) ربط  بنظام  والعسكري  املدني  والفضاء) الطيران  قطاعي 
(،)Electrical( Wiring( Interconnection( System-EWIS( الكهربائية)
وهو عبارة عن تجميع خيوط أو أسالك مثبتة في أي منطقة من الطائرة)
Matis(Aerospace(تنقل اإلشارات أو الطاقة الكهربائية،)عبر شركتي 
و)Safran(Electrical(&(Power(Maroc،)قد أبدت انشغاالت متزايدة)

إزاء)قدرتها على املنافسة بشكل فعال في السوق الدولية)؛

التحقيق مصالح  به  قامت  الذي  التحقيق  من  تبين  إنه   وحيث 
للسوق) أدق  تقسيم  العتماد  جدي  احتمال  املنافسة  مجلس  لدى 
وذلك بالنظر إلى خصوصية الطلب والعرض) املعنية بهذه العملية،)
وكذا املواصفات التقنية املعتمدة في قطاع الطيران لصناعة األسالك)
الكهربائية.)وهو ما يستوجب التعمق في دراسة األسواق املعنية بهذه)
العملية،)السيما وأن اعتماد تحديد أدق لهذه األسواق يمكن أن ينتج)
مهيمن) وضع  تعزيز  طريق  عن  األسواق  في  باملنافسة  مساس  عنه 
اللذين يعتبران من أهم الفاعلين العامليين في) لطرفي عملية التركيز،)

هذا املجال.

أصدر القرار التالي:

مادة فريدة

التركيز) لعملية  معمقة  بدراسة  القيام  املنافسة  مجلس  قرر 
»Carlisle( Companies شركــــــة) باقتنــــــاء) املتعلقـــــة   االقتصــــــادي 
وحقــــــوق االجتمــــــاعــــي  الرأسمــــــال  أسهــــــــم  لجميــــــع  (Incorporated« 

.»Draka(Fileca(S.A.S«(التصويت اململوكة لشركة

وحرر بالرباط في)26)من جمادى اآلخرة)1441 )21)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس الكراوي.


