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قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقـم  850.20صادر في  4رجب 1441
( 28فبراير   )2020بتحديد املساحة الدنيا للقطع األرضية
اململوكة للجماعات الساللية ،الواقعة خارج دوائر الري
وغير املشمولة بوثائق التعمير ،التي يمكن إسنادها على وجه
امللكية ألعضاء هذه الجماعات.
وزيرالداخلية،

ق ــرار لــوزي ــر الشغ ـ ــل واإلدمـ ــاج املنهي رقـ ــم  991.20ص ــادر ف ــي
 25من رجب  20( 1441مارس  )2020باإلنعام بوسام الشغل 
عن سنة  2019بمناسبة فاتح ماي .2020

وزيرالشغل واإلدماج املنهي،
بناء على املرسوم امللكي رقم  320.66الصادر في  27من رمضان 1388
( 18ديسمبر  ،)1968املحدث بموجبه وسام الشغل ،وال سيما الفصل
السابع منه،
قرر ما يلي :

ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على القانون   رقم  ،62.17بشأن الوصاية اإلدارية على
الجماعات الساللية وتدبير أمالكها ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

املادة األولى
يمنح وسام الشغل من الدرجة األولى (النجم الذهبي) إلى األشخاص
اآلتي ذكرهم :

رقم  1.19.115بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس ،)2019

* الصندوق املنهي املغربي للتقاعد بالدارالبيضاء :

وال سيما املادة   17منه ؛

 -السيدة خديجة بنت احمد الطا�سي ،مديرة.

وعلى املرسوم رقم  2.19.973الصادر في   13من جمادى األولى 1441
( 9يناير  )2020بتطبيق أحكام القانون املشار إليه أعاله رقم   ،62.17
وال سيما املادة  21منه،

املادة الثانية
يمنح وسام الشغل من الدرجة الثانية (النجم الف�ضي) إلى األشخاص
اآلتي ذكرهم :
* شركة «أكسا التأمين املغرب» بالدارالبيضاء :

قررا ما يلي :
املادة األولى
تحدد املساحة الدنيا للقطع األرضية اململوكة للجماعات الساللية،
الواقعة خارج دوائر الري وغير املشمولة بوثائق التعمير ،التي يمكن

 السيد حسن بن محمد مختاري ،إطار؛ السيد اسماعيل بن محمد الكعبي ،إطار؛ -السيد الحسن بن امبارك أوريس ،إطار؛

إسنادها على وجه امللكية املفرزة أو املشاعة لفائدة عضو أو عدة أعضاء

 -السيدة نادية بنت عبد الرحمان ايت بنشقرون ،إطار؛

بالجماعة الساللية املعنية في عشرة ( )10هكتارات.

 -السيدة جميلة بنت ادريس بنمو�سى ،إطار؛

املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4رجب  28( 1441فبراير .)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

 السيد لحسن بن عدي قرو�شي ،إطار؛ السيد عبد العزيزبن عبد املولى بويهات ،إطار؛ السيدة فاطمة بنت البودالي لفحل ،إطار؛ السيد حسن بن املعطي فندي ،إطار؛ السيد محمد بن عزوزعدراوي ،إطار؛ -السيدة جنات بنت العربي بردلة ،إطار.
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* الصندوق املنهي املغربي للتقاعد بالدارالبيضاء :

* شركة  MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANYبمراكش :

 -السيد عبد الـله بن محمد العسري ،رئيس مصلحة ؛

 -السيدة لطيفة بنت احمد ناجدي ،مكلفة باملوارد البشرية.

 السيد خالد بن حسن ساعد ،رئيس مصلحة ؛ السيد عبد الرحيم بن محمد صنوطي ،رئيس مصلحة ؛ السيد احمد بن املختارأودادس ،رئيس مصلحة ؛ السيدة السعدية بنت ابراهيم نفيد ،رئيسة قسم ؛ -السيد ابراهيم بن امحمد متراق ،رئيس قسم ؛

* شركة صغرو للتسيير الفندقي «فندق النخيل» بورزازات :
 السيدة خديجة بنت ميلود أداد ،إطار.املادة الثالثة
يمنح وسام الشغل من الدرجة الثالثة (النجم البرونزي) إلى األشخاص
اآلتي ذكرهم :
* شركة سهام للتأمين بالدار البيضاء :
 -السيد سعيد بن لحسن رشداد ،مستخدم ؛

 -السيدة مليكة بنت الطاهرزوين ،إطار؛

 -السيدة فوزية بنت محمد فرادي ،مستخدمة ؛

 -السيد �سي محمد بن العربي آتمني ،إطار؛

 -السيدة لطيفة بنت محمد بجوري ،مستخدمة ؛

 -السيد عبد الحق بن عزوزامهانة ،إطار؛

 -السيدة الحسنية بنت محمد مندري ،مستخدمة ؛

 -السيد شوقي بن الخديربرادة ،إطار.

 السيدة حيات بنت يحيى أوديز ،مستخدمة ؛ -السيدة فاطمة بنت محمد الشردودي ،مستخدمة ؛

* شركة سهام للتأمين  بالدارالبيضاء :

 -السيد خليد بن التهامي املصباحي ،مستخدم ؛

 -السيدة مجيدة بنت الهبري مغنوج ،إطار؛

 -السيدة فتيحة بنت بوشعيب الطويل ،مستخدمة ؛

 -السيد حسن بن محمد لكروبي ،إطار؛

 -السيدة فاطمة بنت محمد البداوي ،مستخدمة ؛

 السيد عبد الرحيم بن عالل غالم ،إطار؛ -السيد ابراهيم بن محمد غازو ،إطار.

 السيدة يسمينة بنت التهامي أمين ،مستخدمة ؛ السيدة سميرة بنت عي�سى العاو�سي ،مستخدمة ؛ -السيدة أمال بنت الجياللي برماكي ،مستخدمة ؛

* الشركة العامة املغربية لألشغال بالدارالبيضاء :

 -السيدة ليلى بنت املعطي عراف ،مستخدمة ؛

 -السيد حسن بن رحال فاتمي ،رئيس مصلحة ؛

 -السيدة نجالء بنت امليلودي فداء ،مستخدمة ؛

 السيد سعيد بن محمد القاسمي ،رئيس مصلحة ؛ -السيد الخليفة بن الحاج الهواري ،رئيس مصلحة.

 السيدة صوفية بنت حسن موساوي القاديري ،مستخدمة.* الصندوق املنهي املغربي للتقاعد بالدارالبيضاء :
 -السيدة خديجة بنت احمد حنين ،مستخدمة ؛

* شركة تأمين النقل بالدارالبيضاء :

 -السيدة ليلى بنت عبد السالم بنمو�سى ،مستخدمة ؛

 -السيدة فاطمة بنت لحسن مستعد ،رئيسة مصلحة ؛

 -السيد عبد الواحد بن احمد الدريهمي ،مستخدم ؛

 -السيدة جميلة بنت محمد اوجرف ،رئيسة مصلحة ؛

 -السيد حسن بن محمد ختامي ،مستخدم ؛

 -السيدة سمية بنت ادريس اللبار ،إطار.

 السيدة فتيحة بنت محمد مالل ،مستخدمة ؛ --السيدة سعاد بنت عالل البهجة ،مستخدمة ؛

* املديرية الجهوية التصاالت املغرب بالدارالبيضاء :

 -السيدة نادية بنت املصطفى عسلي ،مستخدمة ؛

 -السيد عبد العزيزبن امحمد أفوكاش ،إطار.

 -السيدة زكية بنت لحسن الحمامي ،مستخدمة.
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* شركة تأمين النقل بالدارالبيضاء :

 -السيد عمربن لحسن خابة ،مستخدم ؛

 -السيد عبد الرحمان بن محمد متري ،مستخدم ؛

 -السيد محمد بن الحسين العلوي اإلسماعلي ،مستخدم ؛

 -السيد الشرقي بن لحسن وكلنا ،مستخدم ؛

 -السيد محمد بن لحسن مزاري ،مستخدم ؛

 -السيدة أمينة بنت محمد كرناس ،مستخدمة ؛

 -السيد حسن بن ابراهيم مياص ،مستخدم ؛

 -السيدة نادية بنت عباس كونياء ،مستخدمة ؛

 -السيد ادريس بن بومهدي بستان ،مستخدم ؛

 -السيدة وفاء بنت محمد اعويدات ،مستخدمة.

 -السيد عبد الرزاق بن مبارك معصار ،مستخدم ؛

* الشركة املركزية إلعادة التأمين بالدارالبيضاء :

 -السيد الحسن بن ابراهيم اوربع ،مستخدم ؛

 -السيدة ثورية بنت فراجي قمار ،مستخدمة ؛

 -السيد محمد بن العربي عاطف ،مستخدم ؛

 -السيدة أمينة بنت محمد زرعة ،مستخدمة ؛

 -السيد سعيد بن ميلود الحلقاوي ،مستخدم ؛

 -السيد محمد بن حمو اداب ،مستخدم.

 -السيد محمد بن الحسين الزداني ،مستخدم ؛

* شركة أكسا التأمين املغرب بالدارالبيضاء :

 -السيد عبد الرحمان بن الحسين العسري ،مستخدم ؛

 -السيدة جميلة بنت محمد رفعي ،مستخدمة ؛

 -السيد ابراهيم بن عي�سى القصافي ،مستخدم ؛

 -السيد محمد بن الشافعي السعداني ،مستخدم ؛

 -السيد عبد الــله بن محمد احمايمو ،مستخدم ؛

 -السيد عزيزبن بوشعيب بونبات ،مستخدم.

 -السيدة لطيفة بنت املحجوب كطيط ،مستخدمة ؛

* شركة التسيير واملراقبة  -أكسا بالدارالبيضاء :

 -السيد املحجوب بن بوجمعة سريطي ،مستخدم ؛

 -السيد مصطفى بن املحجوب فجر ،مستخدم.

 -السيد حميد بن العربي العابد ،مستخدم ؛

* شركة مجموعة ألزا للنقل ش.م .بمراكش :

 -السيد يوسف بن املصطفى حور ،مستخدم ؛

 -السيد أحمد بن عمرالسطري ،مستخدم ؛

 -السيد عبد الرزاق بن لحسن السبيني ،مستخدم ؛

 -السيد عبد الجليل بن عمرالسطري ،مستخدم ؛

 -السيد حمزة بن محمد ايت عبد الــله ،مستخدم ؛

 -السيد صالح الدين بن عبد القادرالترڭي ،مستخدم ؛

 -السيد عبد الهادي بن الجياللي خبارة ،مستخدم ؛

 -السيد املصطفى بن خليفة بوديل ،مستخدم ؛

 -السيد عبد الرحيم بن صالح بوطيب ،مستخدم ؛

 -السيد محمد بن مبارك ازريدة ،مستخدم ؛

 -السيد حميد بن محمد بوديل ،مستخدم ؛

 -السيد محمد بن محمد فنان ،مستخدم ؛

 -السيد عبد اإلله بن عباس تالل�سي ،مستخدم.

 -السيد محمد بن عياد حارو ،مستخدم ؛

* شركة نقل املسافرين بحافالت املغرب ش.م .بمراكش :

 -السيد الحسين بن محمد الداف ،مستخدم ؛

 -السيد بوجمعة بن دحان اعابد ،مستخدم ؛

 -السيد املصطفى بن لحسن فسار ،مستخدم ؛

 -السيد عبد اللطيف بن عباس فامفة ،مستخدم ؛

 -السيد عبد الـله بن عبد الحق ايت عمي ،مستخدم؛

 -السيد عبد الكبيربن حسن بناجمة ،مستخدم ؛

 -السيد حسن بن محمد الهركال ،مستخدم ؛

 -السيد عزوزبن احمد العالوي ،مستخدم ؛

 -السيد عبد اإلله بن محمد لحروف ،مستخدم ؛

 -السيد ابراهيم بن محمد تمقست ،مستخدم ؛
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 -السيد عبد اللطيف بن محمد عرو�شي ،مستخدم ؛

* شركة صغرو للتسيير الفندقي «فندق النخيل» بورزازات :

 -السيد املصطفى بن محمد الحمامي ،مستخدم ؛

 -السيد عبد السالم بن محمد جكان ،مستخدم.

 -السيد محمد بن ابريك ايت املكي ،مستخدم؛

* فندق بربر بالص بورزازات :

 السيد العربي بن محمد الشجعي ،مستخدم؛ السيد اسماعيل بن مبارك املتكول ،مستخدم؛ السيد عبد الــله بن الحسين الرقاوي ،مستخدم؛ السيد محمد بن محمد قديمي ،مستخدم؛ -السيد علي بن محمد سالم ،مستخدم؛

 السيدة اجة بنت مبارك بيوس ،مستخدمة.* تعاونية «حليب الريش» بالريش :
 السيد علي بن الشريف طيبي ،مستخدم ؛ -السيد الحو بن عدي اعلي مغاري ،مستخدم ؛

 -السيد رحال بن احمد فاءز ،مستخدم؛

 -السيد عدي بن علي وعدي وعلي موجان ،مستخدم ؛

 -السيد مصطفى بن محمد ازركي ،مستخدم؛

 -السيد محمد بن عسو وعدي وعلي موجان ،مستخدم ؛

 -السيد بوجمعة بن أحمد قزيب ،مستخدم؛

 -السيدة جمعة بنت الغراس دادا ،مستخدمة.

 -السيد عزالدين بن احمد مهراج ،مستخدم؛

* شركة «سمارا» بالصويرة :

 -السيد حساين بن حمو قلو ،مستخدم؛

 -السيدة كلثوم بنت علي اندجار ،مستخدمة ؛

 -السيد عبد الــله بن علي اكوزول ،مستخدم؛

 -السيدة فاطمة بنت احمد البادلي ،مستخدمة ؛

 السيد هشام بن احمد بلعزري ،مستخدم؛ السيد سعيد بن عي�سى زوغي ،مستخدم.* شركة بنايات مركبات واكسسوارات املغرب بمراكش :
 -السيد ابراهيم بن الحسين قداس ،مستخدم.

 السيدة حفيظة بنت عبد املولى الغازي ،مستخدمة.* شركة «سوجيا املغرب» ببوقنادل سال :
 -السيد العربي بن بوعزة ولد ملغيطنية ،مستخدم ؛

* استديوهات أطلس للسينما «فندق أوسكار» بورزازات :

 -السيد محمد بن بوعبيد الحسرا ،مستخدم.

 -السيد لحسن بن محمد عبار ،مستخدم ؛

* مدارس الشاوية بسطات :

 -السيد عبد املجيد بن العربي بنعمار ،مستخدم ؛

 -السيدة خناتة بنت الطاهرالشاهد بوستة ،مستخدمة ؛

 -السيدة زهرة بنت ابريك رحاوي  ،مستخدمة ؛

 -السيدة مينة بنت محمد رضا ،مستخدمة.

 -السيد عبد الرحمان بن لحسن فالح ،مستخدم ؛

* شركة ألزا للنقل العمومي بطنجة:

 -السيد ميلود بن مبارك ادبيلج ،مستخدم ؛

 -السيدة أنيسة بنت عبد القادر الفرغاوي ،مستخدمة.

 السيد محمد بن عبد الــله ابطاح ،مستخدم ؛ السيد عبد العالي بن عبد الــله بوهدرى ،مستخدم ؛ السيد عمربن محمد افرياض ،مستخدم ؛ السيدة رابحة بنت حمو كامو ،مستخدمة ؛ السيد عبد الرحيم بن علي ايت تكرت ،مستخدم ؛ السيد محمد بن الحسين الفقير ،مستخدم ؛ -السيد جواد بن عبد الرحمان بلمسكين ،مستخدم.

* فندق رياض السالم بأرفود :
 السيد عبد الهادي بن الهاشمي بوزكري ،مستخدم.املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من رجب  20( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :محمد أمكراز.
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ق ــرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1087.20صادر في
 21من شعبان  15( 1441أبريل  )2020باتخاذ تدابير مؤقتة
ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية املوجهة لالستعمال
الطبي.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة،
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116بتاريخ  2رمضان 1435
( 30يونيو  ،)2014وال سيما املادة  4منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ،وال سيما املادة  3منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة ؛
وبعد استشارة مجلس املنافسة ؛

ق ــرار ل ــوزي ــر الصناع ــة والتج ـ ــارة واالقتص ــاد األخض ــر وال ــرقمـ ــي
رقم  1094.20صادرفي  22من شعبان  16( 1441أبريل )2020
بتتميم قرار وزير التجارة الخارجية واالستثمارات الخارجية
والصناعة التقليدية رقم  1308.94الصادرفي  7ذي القعدة 1414
( 19أبريل   )1994بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها 
تدابيرتهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها.

وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي،
بعد االطالع على قرار وزير التجارة الخارجية واالستثمارات
الخـ ــارجي ـ ــة والصنـ ــاعـ ــة التقليـ ــدي ــة رقـ ــم  1308.94الصـ ــادر فـ ـ ــي
 7ذي القعدة  19( 1414أبريل  )1994بتحديد قائمة السلع التي
تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها
وتصديرها ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استطالع رأي لجنة األسعار املشتركة بين الوزارات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تنظم ،لفترة مؤقتة تحدد في ستة ( )6أشهر ،أسعار البيع القصوى
بالتقسيط للكمامات الواقية املوجهة لالستعمال الطبي.
املادة الثانية
يحدد سعر البيع للعموم للكمامات املذكورة في املادة األولى أعاله
كما يلي :
نوع الكمامة
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ثمن البيع للعموم للوحدة مع احتساب الرسوم

الكمامات الجراحية

 5,00دراهم

الكمامات من نوع  FFP2بدون صمامة

 30,00درهم

الكمامات من نوع  FFP2مع صمامة

 70,00درهم

املادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من شعبان  15( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

وبعد استطالع رأي وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يتمم امللحق  IIبقرار وزير التجارة الخارجية واالستثمارات
الخارجية والصناعة التقليدية املشار إليه أعاله رقم  1308.94املتعلق
بقائمة السلع الخاضعة للترخيص بالتصدير ،باألقنعة البالستيكية
لحماية الوجه املدرجة في البند الجمركي رقم .392690
املادة الثانية
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من شعبان  16( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :موالي حفيظ العلمي.
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نصوص خاصة
ق ــرارلوزيرالصحة رقم  1014.20صادرفي  17من جمادى اآلخرة 1441

ق ــرار لوزير الصحة رقم  1013.20صادر في  11من رجب 1441

( 12فبراير )2020 بتغيير القرار رقم  3682.19الصادر في

( 6مارس  )2020بتغيير وتتميم القرار رقم  3972.19الصادر

 11من صفر   10( 1441أكتوبر   )2019بتفويض اإلمضاء

في  11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء.

واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة،
بعد االطالع على القرار رقم  3972.19الصادر في  11من صفر 1441

وزيرالصحة،
بعد االطالع على القرار رقم  3682.19الصادر في  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات كما

( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

وقع تتميمه ؛

قرر ما يلي :

وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441

املادة األولى

( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

يغير ويتمم على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه

قرر ما يلي :

أعاله رقم  3972.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019

املادة األولى

«الجدول امللحق

يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3682.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019

االختصاص الترابي

«الجدول امللحق
االختصاص الترابي
جهة
سوس  -ماسة
جهة
عمالة أكادير
ماسة
سوس -
 -إداوتنان

املفوض إليهم

النواب

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

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

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

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

الدكتور سعيد بوجالبة ،مدير املركز ......................................................
االستشفائي الجهوي بأكادير
بالنيابة.

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

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

جهة
طنجة -
تطوان -
الحسيمة

املفوض إليهم

النواب

جهة طنجة -
تطوان -
الحسيمة

الدكتورة وفاء أجناو ،املديرة
الجهوية للصحة بجهة طنجة
 -تطوان  -الحسيمة.

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

عمالةطنجة-
أصيلة

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

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

عمالة املضيق -
الفنيدق

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

__

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

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

إقليم تطوان

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

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

إقليم الفحص -
أنجرة

(الباقي ال تغييرفيه).

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

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من جمادى اآلخرة  12( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

 ...................................................السيد هشام شوعة ،رئيس املصلحة
اإلدارية واالقتصادية بمندوبية وزارة
الصحة بإقليم الفحص  -أنجرة
بالنيابة.

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

إقليم العرائش

الدكتور شوقي أميران ،مدير
املركز االستشفائي اإلقليمي
بالعرائش بالنيابة.

إقليم الحسيمة

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

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

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

.........................................................
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جهة الشرق

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

عمالة وجدة -
أنجاد

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

..........................................................
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جهة الرباط -
سال-القنيطرة

....................................................... ................................................
إقليم الناضور

.......................
جهة
الشرق

 ................................................السيد جمال عبد االوي ،رئيس املصلحة
اإلدارية واالقتصادية بمندوبية وزارة
الصحة بإقليم الناضور.

إقليم جرسيف

الدكتور لحسن بولحسن ،مدير ..................................................
املركز االستشفائي اإلقليمي
بتاوريرت بالنيابة.

...................................................... ................................................
....................................................... ................................................
إقليم فجيج

الدكتور عبد اللـه وديع ،مدير .......................................................
املركز االستشفائي اإلقليمي
بفجيج بالنيابة.

جهة فاس -
مكناس

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

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

عمالة فاس

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

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

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

السيد محمد الطروفي ،رئيس املصلحة
اإلدارية واالقتصادية بمندوبية وزارة
الصحة بعمالة مكناس.

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

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

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

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

عمالة مكناس

إقليم الحاجب

جهة
فاس -
مكناس

__

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

 ................................................السيد عادل العيساوي ،رئيس
املصلحة اإلدارية واالقتصادية
بمندوبية وزارة الصحة بإقليم جرسيف.

جهة
الرباط -
سال
 -القنيطرة

................................................
إقليم إفران

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

السيد محيدين مختطيف ،رئيس
قطب الشؤون اإلدارية باملركز
االستشفائي اإلقليمي بإفران بالنيابة.

إقليم موالي
يعقوب

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

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

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

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

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

السيد عفيف زواد ،رئيس املصلحة
اإلدارية واالقتصادية بمندوبية وزارة
الصحة بعمالة الصخيرات  -تمارة.

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

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

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

السيد عصام مجيد ،رئيس املصلحة
اإلدارية واالقتصادية بمندوبية وزارة
الصحة بإقليم القنيطرة.

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

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

عمالة
الصخيرات -
تمارة

.................................................. ..................................................
إقليم
الخيمسات

.........................
جهة

الدكتور فؤاد خرماز ،مدير السيد حسن امليلغ ،رئيس قطب
املـ ــرك ـ ــز االست ــشفائي اإلقلي ــمي الشؤون اإلدارية بنفس املركزبالنيابة.
بالخميسات بالنيابة.
...................................................... ..................................................
...............................................

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

بني مالل -
خنيفرة

جهة بني

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

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

مالل -

إقليم بوملان

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

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

خنيفرة

إقليم تاونات

الدكتور فؤاد الهواري ،مندوب ........................................................
وزارة الصحة بإقليم تاونات
بالنيابة.

إقليم تازة

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

إقليم القنيطرة

الدكتور محمد اعريوة ،مندوب ........................................................
وزارة الصحة بإقليم صفرو
بالنيابة.

إقليم صفرو

...................................................
السيد عبد الرحيم براقي ،رئيس املصلحة
اإلدارية واالقتصادية بمندوبية وزارة
الصحة بعمالة سال.

عمالة سال

الدكتور حسن أكهو ،مدير السيد الحبيب حمداوي ،رئيس
املركز االستشفائي اإلقليمي قطب الشؤون اإلدارية بنفس املركز
بالنيابة.
بالحاجب بالنيابة.
........................................................

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

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

عمالة الرباط

.................................................. ................................................
إقليم تاوريرت

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

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

.......................
إقليم خنيفرة

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

إقليم خريبكة

الدكتور أحمد والديش ،مدير السيد عبد الرحمان حروق ،رئيس

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

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

الـم ــركـ ــز االستشفائي اإلقليمي قطب الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

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

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

بخريبكة بالنيابة.
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...............................................

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

جهة
مراكش  -آسفي

عمالة مقاطعات ...............................................
الدارالبيضاء -
أنفا

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

عمالة مراكش

جهة
الدارالبيضاء-  
سطات

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

السيد رشيد ايت الشرقي ،رئيس
املصلحة اإلدارية واالقتصادية
بمندوبية وزارة الصحة بعمالة الفداء
 -مرس السلطان.

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

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

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

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

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

السيدة مريمة توفيق ،رئيسة املصلحة

عمالة مقاطعات
الفداء  -مرس
السلطان

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

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

جهة
مراكش -
آسفي.

الصحة بعمالة ابن مسيك.
...............................................

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

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

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

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

السيد املصطفى دالل ،رئيس
املصلحة اإلدارية واالقتصادية
بمندوبية وزارة الصحة بإقليم
الجديدة.

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

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

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

السيدة لطيفة كصيرا ،رئيسة
املصلحة اإلدارية واالقتصادية
بمندوبية وزارة الصحة بإقليم
النواصر.

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

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

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

السيد أحمد العالمي ،رئيس املصلحة
اإلدارية واالقتصادية بمندوبية وزارة
الصحة بإقليم مديونة بالنيابة.

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

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

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

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

إقليم
الجديدة

إقليم
النواصر

إقليم
الحوز

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

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

السيد مصطفى كرايرات ،رئيس
املصلحة اإلدارية واالقتصادية
بمندوبية وزارة الصحة بعمالة
مراكش.

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

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

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

السيد محمد موس ،رئيس املصلحة
اإلدارية واالقتصادية بمندوبية وزارة
الصحة بإقليم شيشاوة.

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

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

الدكتور املصطفى جادر ،مندوب ...................................................
وزارة الصحة بإقليم الحوز.
................................................

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

إقليم قلعة
السراغنة

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

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

إقليم
الصويرة

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

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

إقليم
الرحامنة

الدكتور كمال الينصلي ،مدير ...................................................
املركز االستشفائي اإلقليمي
بالرحامنة بالنيابة.
................................................

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

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

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

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

جهة درعة -

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

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

تافياللت.
...............

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

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

إقليم ورزازات

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

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

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

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

إقليم ميدلت
جهة
درعة -
تافياللت

إقليم
مديونة

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

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

إقليم شيشاوة

اإلدارية واالقتصادية بمندوبية وزارة

عمالة مقاطعات
ابن مسيك
جهة
الدار
البيضاء -
سطات.
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إقليم تنغير

إقليم زاكورة

الدكتورة فاطمة شبعتو ،السيد خالد حسني ،رئيس قطب
مديرة املركز االستشفائي الشؤون اإلدارية بنفس املركزبالنيابة.
اإلقليمي بميدلت بالنيابة.
الدكتور محمد لغفيري................................................ ،
مندوب وزارة الصحة بإقليم
تنغير.
السيد عبد الحكيم أوزال................................................ ،
مدير املركز االستشفائي
اإلقليمي بتنغيربالنيابة.
السيد موالي الساهيد ،مندوب ................................................
وزارة الصحة بإقليم زاكورة
بالنيابة.
الدكتور الطيب لشقار ،مدير ................................................
املركز االستشفائي اإلقليمي
بزاكورة بالنيابة.
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جهة سوس -
ماسة

جهة
سوس-
ماسة

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

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

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

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

عمالة أكادير-
إداوتنان

الدكتور سعيد بوجالبة................................................ ،
مدير املركز االستشفائي
الجهوي بأكاديربالنيابة.

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

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

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

إقليم تيزنيت

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

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

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

السيد محسن لفطيم ،رئيس
املصلحة اإلدارية واالقتصادية
بمندوبية وزارة الصحة بإقليم طاطا.

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

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

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

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

إقليم طاطا

جهة كلميم  -واد
نون
جهة
كلميم

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

-

واد نون.

إقليم كلميم

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

السيد محمد سالك الكاين................................................ ،
مدير املركز االستشفائي الجهوي
بكلميم بالنيابة.

....................
جهة العيون -

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

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

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

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

الساقية الحمراء
الدكتور علي الهواري ،مندوب ................................................
جهة
العيون -

إقليم العيون

بالنيابة.
................................................

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

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

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

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

إقليم طرفاية

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

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

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

السيد سيدي حرطن ،رئيس املصلحة
اإلدارية واالقتصادية بمندوبية وزارة
الصحة بإقليم السمارة.

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

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

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

السيد محمد قرقاش ،رئيس مصلحة
املوارد البشرية واملنازعات باملديرية الجهوية
للصحة لجهة الداخلة  -وادي الذهب.

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

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

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

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

الساقية
الحمراء

وزارة الصحة بإقليم العيون

إقليم السمارة

جهة
الداخلة -
وادي
الذهب

جهة الداخلة -
وادي الذهب
إقليم وادي
الذهب
....................

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

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

(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.
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قرارلوزيرالداخلية رقـم  990.20صادرفي  21من رجب 1441
( 16مارس  )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم  رقم  2.05.768الصادر في   30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد بدر الدين الگنوني ،مهندس الدولة من الدرجة
املمتازة باملركز الوطني ملكافحة الجراد بآيت ملول ،اإلمضاء نيابة عن
وزير الداخلية على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين
لنفس املركز للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من رجب  16( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

قرارلوزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي رقم 1015.20
صادرفي  25من رجب  20( 1441مارس  )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
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وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلـ ــى املرس ــوم رق ــم  2.19.1085الص ــادر فـ ــي  7رج ــب 1441
( 2مارس  )2020املتعلق باختصاصات وزير الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضر والرقمي،
قـرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير
نيابة عن وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي على
جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة بهم بوزارة الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضر والرقمي بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين
التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم
والقرارات التنظيمية :
املهام

املفوض إليهم

االختصاص الترابي

كوثرالتازي.

املفتشة العامة.

علي صديقي.

املديرالعام للصناعة.

كذلك

عفاف سعيدي.

مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية
والسفن والطاقات املتجددة.

كذلك

طه غازي.

مديرصناعات النسيج والجلد.

كذلك

يوسف فضيل.

مديرالصناعات الغذائية.

كذلك

اللة كنزة العلوي
املزيان.

مديرة صناعة السيارات.

كذلك

توفيق الربيعي.

املكلف بمديرية األنشطة الصناعية املختلفة.

كذلك

عبد الواحد رحال.

املديرالعام للتجارة.

كذلك

رشيد سراخ.

مديرالتجارة الداخلية والتوزيع.

كذلك

محمد بن جلون.

مديرحماية املستهلك ومراقبة السوق والجودة.

كذلك

سعيد مغراوي حسني.

مديرالحماية والتقنين التجاري.

كذلك

عبد العزيزببقيقي.

مديراإلحصائيات والدراسات والرصد والتقييم.

كذلك

رشيد البوعزاوي.

مدير التكوين في مهن الصناعة والتجارة واالقتصاد
الرقمي وفي مجال املبادرة املقاوالتية.

كذلك

هشام كديرة.

مدير البنيات التحتية الصناعية والتجارية
والتكنولوجية والبحث والتطوير.

كذلك

أحالم الكزيري.

مديرة الشؤون القانونية واملنازعات.

كذلك

توفيق مشرف.

مديرالتواصل والتعاون الدولي والشراكات

كذلك

حفيظ شكرى.

مديرالتنسيق وتتبع نشاط املصالح الالممركزة

كذلك

مجموع التراب الوطني
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املادة الثانية
يعمل بهذا القرار ابتداء من  9أكتوبر .2019
غير أن هذا التاريخ يحدد في :
  21أكتوبر  2019بالنسبة للمكلف بمديرية األنشطة الصناعيةاملختلفة.
  21نوفمبر  2019بالنسبة ملديرة صناعات الطيران والسككالحديدية والسفن والطاقات املتجددة.
  26ديسمبر 2019بالنسبة ملديرة صناعة السيارات.املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من رجب  20( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :موالي حفيظ العلمي.

قرارلوزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي رقم 1016.20
صادر في  25من رجب  20( 1441مارس  )2020بتفويض
اإلمضاء.
وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.1085الصادر في  7رجب  2( 1441مارس )2020
املتعلق باختصاصات وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي،
قـرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى مندوبي وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصناعة
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي على جميع الوثائق املتعلقة
باملصالح التابعة لهم بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين للقيام
بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :

2234
املفوض إليهم
السادة :
أديب أقلعي.

الجريدة الرسمية
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املهام

االختصاص الترابي

أحمد خياض.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بآسفي.

كذلك

املكلف بمندوبية وزارة الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضروالرقمي بطنجة.

مجموع التراب الوطني

إبراهيم معتصيم.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بالرشيدية.

كذلك

محماد عميري.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بورزازات.

كذلك

أحمد الشرادي.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بأكادير.

كذلك

محمد بن مني.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بتيزنيت.

كذلك

محمد بواركان.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بالعيون.

كذلك

محمد بنفال.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي ببوجدور.

كذلك

إبراهيم بنعبد الـله.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بالسمارة.

كذلك

بوشعيب قيري.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بالداخلة.

كذلك

عزالدين عزاوي.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بتطوان.

كذلك

حسن دينون.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بالحسيمة.

كذلك

يحيى قاديري.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بوجدة.

كذلك

مبارك نصرالدين.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بالناضور.

كذلك

خليل نزيه.

املكلف بمندوبية وزارة الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضروالرقمي بفاس.

كذلك

أحمد آيت عبدو.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بمكناس.

كذلك

عبد الحفيظ الشعل.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بتازة.

كذلك

محمد الصابر.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بالرباط.

كذلك

جهاد مصلح.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بالقنيطرة.

كذلك

بوسلهام رحال.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بالخميسات.

كذلك

سعيد حاميد.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي ببني مالل.

كذلك

املصطفى بلميلودي.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بخريبكة.

كذلك

سعد أمام.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بالدارالبيضاء.

كذلك

نصرالدين مكاوي.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي باملحمدية.

كذلك

محمد شيبوب.

املكلف بمندوبية وزارة الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضروالرقمي بالجديدة.

كذلك

أحمد املحافظ.

املكلف بمندوبية وزارة الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضروالرقمي ببنسليمان.

كذلك

محمد الصافي.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بسطات.

كذلك

ياسين اعميرة.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بمراكش.

كذلك

حسن ممرين.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي بالصويرة.

كذلك

املادة الثانية
يعمل بهذا القرار ابتداء من  9أكتوبر .2019
غير أن هذا التاريخ يحدد في :
  16ديسمبر  2019بالنسبة ملندوب وزارة الصناعة والتجارةواالقتصاد األخضروالرقمي بالدارالبيضاء.
  2يناير  2020بالنسبة للمكلف بمندوبية وزارة الصناعة والتجارةواالقتصاد األخضروالرقمي بفاس.
  3فبراير 2020بالنسبة ملندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاداألخضروالرقمي باملحمدية.
  3فبراير 2020بالنسبة للمكلف بمندوبية وزارة الصناعة والتجارةواالقتصاد األخضروالرقمي بالجديدة.
  12فبراير  2020بالنسبة للمكلف بمندوبية وزارة الصناعةوالتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي ببنسليمان.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من رجب  20( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :موالي حفيظ العلمي.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1002.20صادر في
 24من رجب  19( 1441مارس  )2020بتعيين آمرين مساعدين
بالصرف ونواب عنهم.

محسن كتامي،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بطنجـة

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و 64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى

حفيظ الحر،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بالدارالبيضاء

يعين األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي األولون آمرين
مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات املفوضة إليهم
من لدن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة :
• من ميزانية وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛
• من الحساب املرصد ألمور خصوصية رقم 3.2.0.0.1.13.003
الحامل عنوان « الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة» ؛
• من الحساب املرصد ألمور خصوصية رقم 3.2.0.0.1.13.009
الحامل عنوان «صندوق اإلصالح الزراعي» :
اآلمرون املساعدون
بالصرف

النــواب

االختصاص الترابـي

محمد الزاوي،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بوجدة

املحاسبـون
املكلفون

سعيد خاملدني،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بالرباط

عمالة الرباط
عمالة سال
شكيب بنشريف،
رئيس مصلحة البرمجة عمالة الصخيرات  -تمـارة
إقليم القنيطرة
والتعاقد باملديرية
الجهوية ألمالك الدولة إقليم الخميسات
إقليم سيدي قاسم
بالرباط
إقليم سيدي سليمان

خازن عمالة
الرباط

علي الزواكي،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بمراكش

عمالة مراكــش
إقليم شيشـاوة
عماد الدغوش،
إقليم الحــوز
رئيس مصلحة البرمجة
إقليم قلعة السراغنة
والتعاقد باملديرية
إقليم الصويرة
الجهوية ألمالك الدولة
إقليم الرحامنة
بمراكش
إقليم آسفي
إقليم اليوسفية

خازن عمالة
مراكش

والعيد غازي،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة ببني مالل

السعيد الناصري ،إقليم بني مالل
رئيس مصلحة البرمجة إقليم أزيالل
إقليم الفقيه بن صالح
والتعاقد باملديرية
الجهوية ألمالك الدولة إقليم خنيفرة
إقليم خريبكة
ببني مالل

الخازن اإلقليمي
ببني مالل
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عمالة طنجة -أصيلــة
عمالة املضيق-الفنيدق
عبد الرزاق بنمنصور،
إقليم تطوان
رئيس مصلحة البرمجة
إقليم الفحص-أنجـرة
والتعاقد باملديرية
إقليم العرائش
الجهوية ألمالك الدولة
إقليم الحسيمة
بطنجة
إقليم شفشاون
إقليم وزان

خازن عمالة
طنجة

عمالة الدارالبيضاء التي تضم :
*عمالة مقاطعات الدار البيضاء-
أنفا ؛
*عمالة مقاطعات الفداء-مرس
السلطان ؛
*عمالة مقاطعات عين السبع -
الحي املحمدي ؛
*عمالة مقاطعة الحي الحسني ؛
عادل بلعربي،
*عمالة مقاطعة عين الشق ؛
رئيس مصلحة البرمجة
خازن عمالة
*عمالة مقاطعات سيدي البرنو�صي ؛
والتعاقد باملديرية
الدارالبيضاء
*عمالة مقاطعات ابن مسيك ؛
الوسط الغربي
الجهوية ألمالك الدولة
*عمالة مقاطعات موالي رشيد ؛
بالدارالبيضاء
عمالة املحمدية
إقليم الجديدة
إقليم النواصر
إقليم مديونة
إقليم بنسليمان
إقليم برشيد
إقليم سطات
إقليم سيدي بنور
عمالة وجدة-أنجاد
إقليم الناضور
مريم بناصر،
إقليم الدريوش
رئيسة مصلحة البرمجة
إقليم ج ـرادة
والتعاقد باملديرية
إقليم بركان
الجهوية ألمالك الدولة
إقليم تاوريـرت
بوجدة
إقليم جرسيف
إقليم فجيــج

عبد الصمد املناني،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بفاس

عمالة فاس
عمالة مكناس
إقليم الحاجب
عصام البكري،
رئيس مصلحة البرمجة إقليم إفران
إقليم موالي يعقوب
والتعاقد باملديرية
الجهوية ألمالك الدولة إقليم صفرو
إقليم بوملان
بفاس
إقليم تاونات
إقليم تازة

عمربن داود،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بالرشيدية
بالنيابة

رشيد الوافي،
إقليم الرشيدية
رئيس مصلحة البرمجة إقليم ورزازات
إقليم ميدلت
والتعاقد باملديرية
الجهوية ألمالك الدولة إقليم تنغير
إقليم زاكورة
بالرشيدية

موالي ادريس العمري
علوي،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بأكادير

عمالة أكادير-إداوتنان
رشيد لهالل،
عمالة إنزكان-آيت ملول
رئيس مصلحة البرمجة
إقليم اشتوكة -آيت باهـا
والتعاقد باملديرية
إقليم تارودانت
الجهوية ألمالك الدولة
إقليم تيزنيت
بأكادير
إقليم طاطا

خازن عمالة
وجدة

خازن عمالة
فــاس

الخازن اإلقليمي
بالرشيدية

خازن عمالة
أكادير

2236
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محمود البافور،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بكلميم

إقليم كلميم
علي السماللي،
رئيس مصلحة البرمجة إقليم آسا – الزاك
إقليم طانطان
والتعاقد باملديرية
الجهوية ألمالك الدولة إقليم سيدي إفني
بكلميم

الخازن اإلقليمي
بكلميم

هشام أبو الضياء،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بالعيون

إقليم العيون
الحسن بلواد،
رئيس مصلحة البرمجة إقليم بوجدور
إقليم طرفاية
والتعاقد باملديرية
الجهوية ألمالك الدولة إقليم السمارة
بالعيون

الخازن اإلقليمي
بالعيون

ر�ضى املسلمي،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بالداخلة

إقليم وادي الذهب
عادل أبو القائد،
رئيس مصلحة البرمجة إقليم أوسرد
والتعاقد باملديرية
الجهوية ألمالك الدولة
بالداخلة

الخازن اإلقليمي
بالداخلة

املادة الثانية
تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين
بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي يقومون بصرف
النفقات منها.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 345.20
الصادر في  24من جمادى األولى  20( 1441يناير  )2020بتعيين آمرين
مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
وحرر بالرباط في  24من رجب  19( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1006.20صادر في  30من رجب  25( 1441مارس )2020
بإسناد انتداب صحي.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
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وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحيـة للمنتجـات الغذائيـة ،الصـادر بتنفيـذه الظهير الشـريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر  18( 1430فبراير  )2009؛
وعلــى املرس ــوم رق ــم  2.94.264الص ــادر ف ــي  10مح ــرم 1416
( 9يوني ــو  )1995لتطبيــق الظهــير الشــريف املعتـبـر بمثــاب ــة قان ــون
رقم  1.93.230بتاريخ  19من ربيع اآلخر  6( 1414أكتوبر )1993
املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصــات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يسن ــد االنت ــداب الصح ــي املنص ــوص عليــه ف ــي الفص ــل  2م ــن
القانون املشار إليه أعاله رقم  21.80إلى السيد محمد اموراق
الطبيب البيطري املقيد بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت
رقم  1624/CN/2020بتاريخ  24فبراير  .2020
املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا القرار ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى املدير
العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.
وحرر بالرباط في  30من رجب  25( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1007.20صادر في  30من رجب  25( 1441مارس )2020
بإسناد انتداب صحي.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على القانون رقم  21.80املتعلق بممارسة الطب البيطري
والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.80.340بتاريخ  17من صفر  25( 1401ديسمبر ،)1980
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  2منه ؛

بناء على القانون رقم  21.80املتعلق بممارسة الطب البيطري
والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.80.340بتاريخ  17من صفر  25( 1401ديسمبر ،)1980
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  2منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.82.541الصادر في  29من جمادى األولى 1403
( 15مارس  )1983بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم  ،21.80وال سيما
الفصل  6منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.82.541الصادر في  29من جمادى األولى 1403
( 15مارس  )1983بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم  ،21.80وال سيما
الفصل  6منه ؛
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وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحيـة للمنتجـات الغذائيـة ،الصـادر بتنفيـذه الظهير الشـريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر  18( 1430فبراير  )2009؛

وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحيـة للمنتجـات الغذائيـة ،الصـادر بتنفيـذه الظهير الشـريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر  18( 1430فبراير  )2009؛

وعلــى املرس ــوم رق ــم  2.94.264الص ــادر ف ــي  10مح ــرم 1416
( 9يوني ــو  )1995لتطبيــق الظهــير الشــريف املعتـبـر بمثــاب ــة قان ــون
رقم  1.93.230بتاريخ  19من ربيع اآلخر  6( 1414أكتوبر )1993
املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

وعلــى املرس ــوم رق ــم  2.94.264الص ــادر ف ــي  10مح ــرم 1416
( 9يوني ــو  )1995لتطبيــق الظهــير الشــريف املعتـبـر بمثــاب ــة قان ــون
رقم  1.93.230بتاريخ  19من ربيع اآلخر  6( 1414أكتوبر )1993
املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصــات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصــات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

يسن ــد االنت ــداب الصح ــي املنص ــوص عليــه ف ــي الفص ــل  2م ــن
القانون املشار إليه أعاله رقم  21.80إلى السيدة سلوى الرهوني
الطبيبة البيطرية املقيدة بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت
رقم  1623/CN/2020بتاريخ  11فبراير  .2020

يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل  2من القانون
املشار إليه أعاله رقم  21.80إلى السيد يونس العلمي الطبيب البيطري
املقيد بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم 1622/CN/2020
بتاريخ  11فبراير .2020

املادة الثانية

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى املدير
العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

يسند تنفيذ هذا القرار ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى املدير
العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في  30من رجب  25( 1441مارس .)2020

وحرر بالرباط في  30من رجب  25( 1441مارس .)2020

اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1008.20صادر في  30من رجب  25( 1441مارس )2020
بإسناد انتداب صحي.

قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1009.20صادر في  30من رجب  25( 1441مارس )2020
بإسناد انتداب صحي.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على القانون رقم  21.80املتعلق بممارسة الطب البيطري
والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.80.340بتاريخ  17من صفر  25( 1401ديسمبر ،)1980
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  2منه ؛

بناء على القانون رقم  21.80املتعلق بممارسة الطب البيطري
والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.80.340بتاريخ  17من صفر  25( 1401ديسمبر ،)1980
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  2منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.82.541الصادر في  29من جمادى األولى 1403
( 15مارس  )1983بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم  ،21.80وال سيما
الفصل  6منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.82.541الصادر في  29من جمادى األولى 1403
( 15مارس  )1983بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم  ،21.80وال سيما
الفصل  6منه ؛
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وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحيـة للمنتجـات الغذائيـة ،الصـادر بتنفيـذه الظهير الشـريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر  18( 1430فبراير  )2009؛

وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحيـة للمنتجـات الغذائيـة ،الصـادر بتنفيـذه الظهير الشـريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر  18( 1430فبراير  )2009؛

وعلــى املرس ــوم رق ــم  2.94.264الص ــادر ف ــي  10مح ــرم 1416
( 9يوني ــو  )1995لتطبيــق الظهــير الشــريف املعتـبـر بمثــاب ــة قان ــون
رقم  1.93.230بتاريخ  19من ربيع اآلخر  6( 1414أكتوبر )1993
املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

وعلــى املرس ــوم رق ــم  2.94.264الص ــادر ف ــي  10مح ــرم 1416
( 9يوني ــو  )1995لتطبيــق الظهــير الشــريف املعتـبـر بمثــاب ــة قان ــون
رقم  1.93.230بتاريخ  19من ربيع اآلخر  6( 1414أكتوبر )1993
املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصــات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصــات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى

يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل  2من القانون
املشار إليه أعاله رقم  21.80إلى السيدة سلمى قنديل الطبيبة البيطرية
املقيدة بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم 1621/CN/2020
بتاريخ  11فبراير .2020

يسن ــد االنت ــداب الصح ــي املنص ــوص عليــه ف ــي الفص ــل  2م ــن
القانون املشار إليه أعاله رقم  21.80إلى السيدة صوفيا درقاوي
الطبيبة البيطرية املقيدة بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت
رقم  1620/CN/2020بتاريخ  30يناير  .2020

املادة الثانية

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى املدير
العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

يسند تنفيذ هذا القرار ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى املدير
العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

قرر ما يلي :

وحرر بالرباط في  30من رجب  25( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1010.20صادر في  30من رجب  25( 1441مارس )2020
بإسناد انتداب صحي.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على القانون رقم  21.80املتعلق بممارسة الطب البيطري
والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.80.340بتاريخ  17من صفر  25( 1401ديسمبر ،)1980
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  2منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.541الصادر في  29من جمادى األولى 1403
( 15مارس  )1983بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم  ،21.80وال سيما
الفصل  6منه ؛

وحرر بالرباط في  30من رجب  25( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  502.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتغييروتتميم القراررقم  305.03الصادرفي  21من محرم 1424
( 25مارس  )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة
الدكتوراه في طب األسنان.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  305.03الصادر في  21من محرم  25( 1424مارس )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل  شهادة  الدكتوراه في طب األسنان،
كما وقع تتميمه ؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبع ــد استش ــارة اللجن ــة القط ــاعي ــة لعل ــوم الصح ــة املنعقدة
بت ــاري ــخ  14يناير  2020؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة،
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  719.20صادرفي  18من جمادى اآلخرة  13( 1441فبراير )2020
بتتميم القرار رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير   )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
دكتور في الصيدلة.

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

قرر ما يلي :

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر

املادة األولى
تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  305.03 الصادر في  21من  محرم   25( 1424مارس : )2003

والبحث العلمي رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير  )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في
الصيدلة ،كما وقع تتميمه ؛

« املادة األولى - .تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان
« املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان ،الشهادة التالية مشفوعة
« بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ،شعبة العلوم التجريبية أو العلوم
« الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

«  -رومانيا :

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

».........................................................................................................
« – Titlul medic dentist in domeniul sanatate specializarea
« medicina dentara, délivré par Facultatii de medicina
« dentara, Universitatea de medicina si farmacie
« « Grigore T. Popa » din Lasi - Romania - le 24 avril
; « 2017
« – assorti d’un stage clinique de six mois au titre de l’année
« 2018/2019 au sein du Centre hospitalier universitaire
« Ibn Rochd (Centre de consultations et de traitements
« dentaires) et à la délégation du ministère de la santé de
« la région du grand Casablanca, validé par la Faculté
« de médecine dentaire de Casablanca - le 26 décembre
»« 2019.

املادة الثانية

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14يناير  2020؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير : )2003
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

«والصيدلة ،مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (الشعب

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

«العلمية) أو ما يعادلها :
«.......................................................................................................
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم

».........................................................................................................
« – Qualification de pharmacien, dans la spécialité
« pharmacie, délivrée par l’Université d’Etat de
; « médecine de Zaporijjia - Ukraine - le 16 juin 2006
« – Master degree, pharmacy, qualification master of
« pharmacy, délivré par national University of
; « pharmacy - Ukraine - le 30 juin 2017
« – Master degree pharmacy, qualification pharmacist,
« master of pharmacy, délivré par Danylo Halytsky Lviv
; « national medical University - Ukraine - le 14 juin 2018
« – Master’s degree, pharmacy, pharmacist, qualification
« master of pharmacy, délivré par Zaporizhzhia State
; « medical University - Ukraine - le 30 juin 2018
« – Master degree, pharmacy, qualification pharmacist,
« master of pharmacy, délivré par national University
; « of pharmacy - Ukraine - le 27 juin 2018
« – Qualification pharmacist, specialist pharmacy,
« délivrée par Dnipropetrovsk medical Academy of the
; « ministry of health of Ukraine - le 23 juin 2018
« – Qualification specialist degree pharmacy, qualification
« of pharmacist, délivrée par Odessa national medical
; « University - Ukraine - le 26 juin 2018
« – Qualification specialist degree «pharmacy»,
« qualif ication phar macist, délivrée par Ivan
 « Horbachevsky Ternopil State medical University« Ukraine - le 26 juin 2018,

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  761.20صادرفي  24من جمادى اآلخرة  19( 1441فبراير )2020
بتتميم القراررقم  2284.02الصادرفي  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير   )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
دكتور في الصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير  )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في
الصيدلة ،كما وقع تتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14يناير  2020؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
قرر ما يلي :

«يجب أن تقرن هذه الدبلومات واأللقاب بتدريب مدته ستة أشهر
«ينجز لدى مشرف على التدريب (صيدلية أو مؤسسة صيدلية)
«مقبول من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة
«التدريب الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية».

املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير : )2003
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

املادة الثانية

«دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

«والصيدلة ،مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (الشعب

وحرر بالرباط في  18من جمادى اآلخرة  13( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

«العلمية) أو ما يعادلها :
«.......................................................................................................
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قرر ما يلي :

«  -االتحاد السوفياتي سابقا :
«.........................................................................................................
« – Qualification de pharmacien, dans la spécialité
« pharmacie, délivrée par l’Institut d’Etat de médecine
« de Zaporojie - Ex-URSS - le 16 juin 1993, assortie
« d’une attestation d’évaluation des connaissances et
« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine
»« et de pharmacie de Rabat - le 2 janvier 2020.

املادة الثانية

املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير : )2003
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب
«والصيدلة ،مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (الشعب
«العلمية) أو ما يعادلها :
«.......................................................................................................

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من جمادى اآلخرة  19( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  762.20صادرفي  24من جمادى اآلخرة  19( 1441فبراير )2020
بتتميم القراررقم  2284.02الصادرفي  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير   )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
دكتور في الصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير  )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في
الصيدلة ،كما وقع تتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14يناير  2020؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

«  -فيدرالية روسيا :
«.........................................................................................................
« – Qualification de pharmacien, dans la spécialité
« pharmacie, magistère de pharmacie, docteur en
« pharmacie, délivrée par l’Académie d’Etat chimico« pharmaceutique de Saint-Pétersbourg - Fédération
« de Russie - le 21 juin 1999, assortie d’une attestation
« d’évaluation des connaissances et des compétences,
« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie
»« de Rabat - le 2 janvier 2020.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من جمادى اآلخرة  19( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  763.20صادرفي  24من جمادى اآلخرة  19( 1441فبراير )2020
بتتميم القراررقم  2284.02الصادرفي  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير   )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
دكتور في الصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير  )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور
في الصيدلة ،كما وقع تتميمه ؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  764.20صادرفي  24من جمادى اآلخرة  19( 1441فبراير )2020
بتتميم القراررقم  2284.02الصادرفي  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير   )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
دكتور في الصيدلة.

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير  )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في
الصيدلة ،كما وقع تتميمه ؛

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

 14يناير  2020؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
قرر ما يلي :

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

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

«دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14يناير  2020؛

«والصيدلة ،مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (الشعب

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

املادة األولى

رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير : )2003
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

«العلمية) أو ما يعادلها :

قرر ما يلي :

«.......................................................................................................
«  -اسبانيا :
«.........................................................................................................
« – Titulo oficial de grado en farmacia, délivré par
; « Universidad San Pablo Ceu - Espagne
« – Titulo universitario oficial de graduada en farmacia,
»« délivré par Universidad de Alcala - Espagne.

املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير : )2003
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب
«والصيدلة ،مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (الشعب
«العلمية) أو ما يعادلها :
«.........................................................................................................
«  -اإلمارات العربية املتحدة :

املادة الثانية

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

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من جمادى اآلخرة  19( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

« -درجة بكالوريوس في الصيدلة مسلمة من كلية الصيدلة ،جامعة
«الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة بتاريخ  29نوفمبر ،2018
«مشفوعة بشهادة تقييم للمعلومات واملؤهالت مسلمة من كلية
«الطب والصيدلة بالرباط بتاريخ  2يناير» .2020
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« – Titlul de farmacist, in domeniul sanatate, programul

املادة الثانية

« farmacie, délivré par Facultatea de farmacie,

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من جمادى اآلخرة  19( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

» « Universitatii de medicina si farmacie « Victor Babes
; « din Timisoara - Roumanie - le 7 mars 2018
« – Titlul de farmacist, in domeniul sanatate, programul
« farmacie, délivré par Facultatea de farmacie,

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  765.20صادرفي  24من جمادى اآلخرة  19( 1441فبراير )2020
بتتميم القراررقم  2284.02الصادرفي  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير   )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
دكتور في الصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير  )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في
الصيدلة ،كما وقع تتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14يناير  2020؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير : )2003
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب
«والصيدلة ،مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (الشعب
«العلمية) أو ما يعادلها :
«.......................................................................................................
«  -رومانيا :
«.........................................................................................................

» « Universitatii de medicina si farmacie « Victor Babes
; « din Timisoara - Roumanie - le 13 mars 2018
« – Titlul de farmacist in domeniul sanatate, programul
« farmacie, délivré par Facultatea de farmacie,
« Universitatii de medicina si farmacie Iuliu Hatieganu
; « din Cluj Napoca - Roumanie - le 15 mars 2018
« – Titlul de farmacist in domeniul sanatate, programul
« farmacie, délivré par Facultatea de farmacie,
« Universitatii de medicina si farmacie Grigore. T. Popa
; « din IASI - Roumanie - le 23 mars 2018
« – Titlul de farmacist in domeniul sanatate programul
« farmacie, délivré par Facultatea de medicina si
 « farmacie, Universitatii Dunarea de Jos din Galati; « Roumanie - le 25 mai 2018
« – Titlul de farmacist in domeniul sanatate programul
« farmacie, délivré par Facultatea de farmacie,
« Universitatii de medicina si farmacie Iuliu Hatieganu
; « din Cluj Napoca - Roumanie - le 6 novembre 2018
« – Titlul de farmacist in domeniul sanatate, programul
« farmacie, délivré par Facultatea de farmacie,
« Universitatii Ovidius din Constanta - Roumanie - le
»« 9 janvier 2019,

«يجب أن تقرن هذه الدبلومات واأللقاب بتدريب مدته ستة أشهر
«ينجز لدى مشرف على التدريب (صيدلية أو مؤسسة صيدلية) مقبول
«من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة التدريب
«الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية».
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من جمادى اآلخرة  19( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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مقرر لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  995.20صادر في  23من رجب  18( 1441مارس  )2020بالتخلي عن
ملكية القطع األرضية الالزمة لبناء الطريق السيار الرابط بين برشيد وتيط مليل من  ن.ك  20+260إلى ن.ك 26+000
بإقليم مديونة.

وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم   2.19.276الصادر في  19من شعبان  25( 1440أبريل  )2019بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء
الطريق السيار الرابط بين برشيد وتيط مليل من ن.ك  20+260إلى ن.ك  26+000بوالية جهة الدار البيضاء  -سطات ؛
وعلى ملف البحث اإلداري املباشر من  7أغسطس إلى  7أكتوبر  2019بمكاتب جماعة املجاطية أوالد الطالب بإقليم مديونة ؛
وبعد استشارة وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة لبناء الطريق السيار الرابط بين برشيد وتيط مليل من   ن.ك  20+260إلى
ن.ك  26+000بإقليم مديونة ،املبينة في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات املقياس  1/1000امللحقة
بأصل  هذا املقرر :
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املادة الثانية - .ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من رجب  18( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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مجلس املنافسة
قرارملجلس املنافسة عدد / 11ق   2020/صادرفي  11من رجب 1441
( 6مارس  )2020املتعلق بإنشاء كل من «Caisse des Dépôts
» et Consignationsو«EDF Pulse Croissance
» Holdingو« »ENGIEو« »La Posteلشركة مشتركة تحمل 
اسم « »Archipelsالتي ستنشط في مجال املطابقة والتسيير
باستعمال تقنية الكتل املتسلسلة « »blockchainملعالجة
الوثائق واملعلومات املتعلقة باألفراد والشركات.
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادرفي  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وبناء على ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل
لدى األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /19ع.ت.إ90/
بتاريخ  25أكتوبر  ،2019واملقدم من قبل مكتب املحاماة
« ،»Benzakour Law Firmاملتعلق بإحداث كل من «Caisse des
» ،Dépôts et Consignationsو«،»EDF Pulse Croissance Holding
و« »ENGIEو« »La Posteلشركة مشتركة تحمل اسم «»Archipels
التي ستنشط في مجال املطابقة والتسيير باستعمال تقنية الكتل
املتسلسلة « »blockchainملعالجة الوثائق واملعلومات املتعلقة
باألفراد والشركات ؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ ؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
بإحدى الجرائد الوطنية وباملوقع اإللكتروني للمجلس بتاريخ
 7نوفمبر  2019؛

وبناء على القرار رقم  75/19بتاريخ  7نوفمبر  2019القا�ضي
بتعيين مقرر في املوضوع ؛
وبعد استالم مجلس املنافسة بالتبليغ الكامل للملف بتاريخ
 20يناير  2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع ملشروع القرار خالل
اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس بتاريخ  6مارس  2020؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة؛
وبناء على اآلراء واملالحظات التي تقدم بها مختلف الفاعلين
واملتدخلين في القطاع خالل جلسات االستماع التي تم عقدها معهم،
ويتعلق األمر بكل من :
 الوزارة املكلفة بإدارة الدفاع الوطني ؛ بنك املغرب ؛ وكالة التنمية الرقمية (وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاداألخضروالرقمي) ؛
 الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ؛ جمعية مستعملي األنظمة املعلوماتية باملغرب.وحيث إن مراقبة عملية التركيز االقتصادي من لدن مجلس
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط
املنصوص عليها في املواد  1و  11و  12من القانون رقم  104.12املشار
إليه أعاله ؛
وحيث إن مقتضيات املادة األولى تنص صراحة على أن قانون
حرية األسعار واملنافسة يتم تطبيقه على :
 جميع األشخاص الذاتيين أو االعتباريين سواء أكانوا متوفرين أمغيرمتوفرين على مقرأو مؤسسات باملغرب ،وذلك بمجرد 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 تقومبها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام ،عندما تتصرف
كفاعلين اقتصاديين ،وليس أثناء ممارستها لصالحيات السلطة
العامة أو ملهام املرفق العام ؛
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وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة  11من
القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله والتي تنص أنه يشكل تركيزا،
إحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي
مستقل ،وهو ما ينطبق على الشركة املشتركة « »Archipelsموضوع
مشروع التركيز االقتصادي هذا ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،الستيفائها أحد
الشروط املنصوص عليها بموجب أحكام املادة  12من القانون
رقم  104.12السالف الذكر ،وذلك لتجاوز رقم أسقف املعامالت
اإلجمالي العالمي ملجموع املنشآت ملبلغ  750مليون درهم املحدد
بموجب املادة  8من املرسوم رقم  2.14.652املشار إليه أعاله ؛
وحيث إن هذه العملية تهم إنشاء كل من «Caisse des Dépôts et
» Consignationsو« »EDF Pulse Croissance Holdingو«»ENGIE
و« »La Posteلشركة مشتركة تسمى « »Archipelsوالتي ستنشط
في مجال املطابقة والتسيير باستعمال تقنية الكتل املتسلسلة
« »blockchainملعالجة الوثائق واملعلومات املتعلقة باألفراد
والشركات ،وبشكل أكثر تحديدا ،ستقدم هذه الشركة في فرنسا
واالتحاد األوروبي واململكة املتحدة وسويسرا والنرويج واملغرب
والجزائر وتونس ،خدمات لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين
على أساس تقنية الكتل املتسلسلة « ،»blockchainمتعلقة بترسيخ
ومطابقة وتسيير املعلومات واملستندات (على سبيل املثال الفواتير
املستخدمة كدليل على العنوان ،ورخصة السياقة ،والشواهد،
وورقة األجر) ،وإدارة محافظ املعلومات ذات الصلة باملقاولة
واملعلومات املتعلقة بالخدمات الفردية وكذا استضافة الخدمات
والتطبيقات التي تديرها شركات أخرى على أساس البنية التحتية من
نوع الكتل املتسلسلة «.»blockchain
تعتزم هذه الشركة الجديدة تسويق خدماتها لزبنائها مقابل
رسوم ،وخاصة الهيئات التي تحتاج إلى التأكد من صحة املستندات
واملعلومات مثل :األبناك وشركات التأمين وصناديق التأمين واإلدارات
والسلطات املحلية.
وحيث إن رأسمال الشركة املحدثة يبلغ مليونين ( )2أورو،
يتألف من مساهمات نقدية لكل طرف قدرها  500.000ألف أورو،
أي ما يعادل  25في املائة ( )%25من الرأسمال االجتماعي وحقوق
التصويت لكل واحدة من الشركات املحدثة لها .ويتعلق األمر بكل من :
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 »Caisse des Dépôts et Consignations« - 1وهي مؤسسة
عمومية فرنسية تم إنشاؤها لخدمة التنمية االقتصادية بفرنسا ولها
عدة مساهمات في مقاوالت باملغرب .ويتعلق األمر بكل من :
 بريد املغرب ؛ شركة  EGISمتخصصة في تقديم الخدمات في مجال الهندسة ؛ شركة  TRANSDEVمتخصصة في النقل العمومي ؛ مجموعة  BPIمكونة من عدة شركات تنشط في قطاعات النقلالبحري والذكاء االقتصادي وأجهزة السالمة في مجال استغالل
خطوط الكهرباء وامليكانيك ؛
 مجموعة  Qualiumالتي تنشط عبر عدد من الشركات في مجاالتتصنيع ألياف األراميد ،وتصنيع أنظمة التدفئة الفردية بالخشب،
وصناعة البسكويت ،والبيوتكنولوجيا وكذا صناعة أنظمة
التدفئة والتبريد الصناعيين.
 - 2شركة « »EDF Pulse Croissance Holdingكشركة فرعية
للمجموعة الصناعية « ،»EDFوهي عبارة عن صندوق استثمار
وحاضنة ملجموعة مشاريع الشركات الناشئة( )Start-upواملشاريع
االبتكارية التي تدعمها.EDF
وتتوفر مجموعة « »EDFفي املغرب على شركة «»EDF EN Maroc
التي تم إنشاؤها إلنجاز مشاريع استثمارية باملغرب ؛
 - 3شركة « »ENGIEوهي مجموعة صناعية دولية تنشط في
قطاعات الغاز والكهرباء والطاقة وتتواجد باملغرب من خالل مشاريع
متمثلة في إنتاج الكهرباء والطاقة ؛
 - 4وشركة « »La Posteالفرنسية التي لها تواجد باملغرب من
خالل أنشطتها املتعلقة بتسليم البريد الدولي ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي الذي تم إنجازه وباالطالع
على وثائق امللف ،فإن السوق املرجعية املعنية بهذه العملية هي السوق
العاملية املتعلقة بعمليات مطابقة وتسيير الوثائق واملعلومات املتعلقة
باألفراد والشركات على أساس تقنية الكتل املتسلسلة «،»blockchain
وخاصة في إطار عملية  »KYC« Know your Customer؛
وحيث إن الخدمات املقدمة على أساس تقنية الكتل املتسلسلة
« »blockchainهي خدمات جديدة تم البدء بالعمل بها على املستوى
العالمي في السنين األخيرة ،حيث تم إنشاء أول كتلة متسلسلة
« »blockchainسنة  2009متعلقة بعملة البتكوين « »Bitcoin؛
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وحيث إن تقنية الكتل املتسلسلة « »blockchainأصبحت لها
استخدامات مهمة في العديد من املجاالت والقطاعات مثل الخدمات
املالية ،حفظ السجالت الطبية ،تقديم الخدمات الحكومية،
الصناعة ،التعليم العالي ،الصحافة وغيرها من التطبيقات األخرى
ذات االرتباط باألشخاص واملقاوالت والهيئات ؛
وحيث إن الخدمات املعنية بعملية التركيز هذه متعلقة بمجال
مطابقة وتسيير الوثائق واملعلومات املتعلقة باألفراد والشركات على
أساس تقنية الكتل املتسلسلة « »blockchain؛
وحيث إن تقنية الكتل املتسلسلة « »blockchainأصبحت محط
اهتمام عالمي متزايد ،إذ ستسهم وفق التقديرات الدولية في تحقيق
مكاسب اقتصادية عاملية تقدر بنحو  3.1تريليون دوالر بحلول عام
 ،2030وذلك حسب الدراسة التي قام صندوق النقد العربي حول
«استخدامات تقنية البلوكشين في الخدمات املالية» برسم سنة 2019
(.)https://www.amf.org.ae/ar/
وحيث إن الشركة املشتركة « »Archipelsالتي سيتم إحداثها
بمقت�ضى هذه العملية في فرنسا ،والتي سيشمل نطاق خدماتها السوق
املغربية املعنية ،تعد أول شركة ستقدم هذا النوع من الخدمات
بتقنية الكتل املتسلسلة « »blockchainعلى املستوى الوطني ؛
وحيث إن تواجد مثل هذه الخدمات بتقنية الكتل املتسلسلة
« »blockchainبالسوق الوطنية سيمكن املغرب من اللجوء
واالستفادة من هذه التقنية ،مما سيكون لها األثر اإليجابي الكبير على
مجموع القطاعات واألنشطة التي ستستفيد منها ؛
وحيث إن الهيئات العمومية املتدخلة واملعنية بمجال تقنية الكتل
املتسلسلة « »blockchainوكذا ممثلي القطاع الخاص على املستوى
الوطني ،أكدوا على عزم املغرب التوفر على استراتيجية في هذا املجال
وعلى طرح العديد من املشاريع ذات الطبيعة العمومية والخاصة،
ستعمل على تقديم العديد من الخدمات بواسطة هذه التقنية ؛
وحيث إن السوق العاملية تعرف تواجد العديد من الشركات
والهيئات التي تقدم مثل هذه الخدمات بتقنية الكتل املتسلسلة
« ،»blockchainمما سيمكن من خلق منافسة ما بينها وما بين الشركة
املحدثة « »Archipelsفي تقديم خدماتها ؛
وحيث إن املقاوالت واألفراد على املستوى الوطني الطامحين في
االستفادة من هذه الخدمات بتقنية الكتل املتسلسلة «»blockchain
سيتوفرون على عروض متنوعة مما سيمكنهم من إعمال املنافسة
فيما بينهم ،خصوصا وأن الوسائل والبنيات التكنولوجية تسمح
باالستفادة من خدمات هذه الشركات والهيئات الفاعلة على مستوى
السوق العاملية املعنية بهذه الخدمات ؛
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وحيث إن الشركات والهيئات التي ستقدم هذه الخدمات بتقنية
الكتل املتسلسلة « »blockchainفي السوق الوطنية مطالبة بالتقيد
باملقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
وحيث إنه ال وجود ألي تداخل أفقي أو عمودي ما بين أنشطة
أطراف عملية التركيز وبين الشركة املشركة املحدثة ؛
انطالقا مما سلف ذكره ،فإن العملية لن يكون لها أي تأثير سلبي
على املنافسة في سوق مطابقة وتسيير الوثائق واملعلومات املتعلقة
باألفراد والشركات على أساس تقنية الكتل املتسلسلة «،»blockchain
بالنظر إلى أن السوق الوطنية تعرف ألول مرة تقديم هذا النوع من
الخدمات،
أصدرالقرارالتالي :
مادة فريدة
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة
بإنشاء كل من «»Caisse des Dépôts et Consignations
و« »EDF Pulse Croissance Holdingو« »ENGIEو«»La Poste
لشركة مشتركة تحمل إسم « »Archipelsالتي ستنشط في مجال
املطابقة والتسيير باستعمال تقنية الكتل املتسلسلة «»blockchain
ملعالجة الوثائق واملعلومات املتعلقة باألفراد والشركات.
وحرر بالرباط في  11من رجب  6( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :ادريس الكراوي.

قرارملجلس املنافسة عدد  /13ق 2020/صادرفي  16من رجب 1441
( 11مارس  )2020املتعلق باقتناء «الشركة املغربية للنقل»
( )CTMلـ  %100من حصص رأسمال وحقوق التصويت
لشركة «.»Satcoma-Satas Voyageurs
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وبناء على تبليغ عملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء «الشركة
املغربية للنقل» ( )CTMلـ  %100من حصص رأسمال وحقوق
التصويت لشركة « »Satcoma-Satas Voyageursاملتخصصة في نقل
املسافرين باملغرب بتاريخ  20يناير  ،2020واملسجل لدى األمانة
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /04ع.ت .إ 20/؛
وبعد تبلیغ السلطة الحكومیة املكلفة باملنافسة بنظیر من ملف
التبلیغ ؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 23يناير  2020؛
وحيث إن الفاعلين في األسواق املغربية املعنية بمجال نقل
املسافرين باملغرب لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز املعنية ؛
وبناء على القرار رقم  2020/13بتاريخ  27يناير  2020القا�ضي
بتعيين مقرر في املوضوع ؛
وبعد استالم مجلس املنافسة بالتبليغ الكامل للملف بتاريخ
 12فبراير  2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع ملشروع القرار
خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس بتاريخ  16من رجب 1441
( 11مارس  )2020؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة ؛
وحيث إن مراقبة عملية التركيز االقتصادي من لدن مجلس
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط
املنصوص عليها في املادتين  11و  12من القانون رقم  104.12املشار
إليه أعاله ؛
وحيث إن املادة  11تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة
للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها ،إذ تنص
على أنه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت
مستقلة سابقا؛ أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص ،يراقبون
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
منشآت ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،بتولي املراقبة 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؛
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وحيث إن العملية هذه تتعلق باقتناء «الشركة املغربية للنقل»
( )CTMلـ  %100من حصص رأسمال وحقوق التصويت لشركة
« »Satcoma-Satas Voyageurs؛
وحيث إنه تم التوقيع على عقد االتفاق بين األطراف املعنية بتاريخ
 14يناير  2020؛
وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا في مدلول املادة  11من
القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله ،التي تعرف عمليات التركيز
االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛
وحيث إن املادة  12من القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله،
تلزم تبليغ أي عملية تركيز قبل إنجازها عندما يساوي أو يفوق رقم
املعامالت اإلجمالي العالمي ،دون احتساب الرسوم ،ملجموع املنشآت
أو مجموعات األشخاص الذاتيين أو االعتباريين األطراف في عملية
التركيز مبلغ سبع مائة وخمسون ( )750مليون درهم ،أو عندما يساوي
أو يفوق رقم املعامالت اإلجمالي ،دون احتساب الرسوم ،املنجز
باملغرب من طرف اثنتين على األقل من املنشآت أو مجموعات
األشخاص الذاتيين أو االعتباريين املعنيين بعملية التركيز مبلغ مائتان
وخمسون ( )250مليون درهم ،أو عندما تنجز جميع املنشآت التي تكون
طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا خالل السنة
املدنية السابقة أكثر من أربعين باملائة ()40%من البيوع أو الشراءات
أو املعامالت األخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوجات أو الخدمات
من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق
املذكورة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،الستيفائها شرطا
من الشروط املنصوص عليها بموجب أحكام املادة  12من القانون
رقم  104.12السالف الذكر وذلك لتجاوز سقف رقم املعامالت اإلجمالي
املنجز باملغرب من طرف اثنين على األقل من املنشآت واملحددة في
املادة  8من املرسوم رقم  2.14.652؛
وحيث إن الطرفين املعنيين بعملية التركيز هما على التوالي :
 الشركة املقتنية «الشركة املغربية للنقل» ( ،)CTMهي شركةمساهمة خاضعة للقانون املغربي ،بدأت في مزاولة نشاطها
باملغرب سنة  1919ومدرجة في بورصة القيم للدار البيضاء منذ
سنة  ،1993تنشط في سوق نقل املسافرين والبضائع باملغرب ؛
 الشركة املستهدفة « ،»Satcoma-Satas Voyageursهي شركةمحدودة املسؤولية خاضعة للقانون املغربي ،بدأت في مزاولة
نشاطها باملغرب سنة  ،1948تنشط في سوق نقل املسافرين
باملغرب.
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وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي تم تحديد األسواق املعنية
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قرر ما يلي :

بشقيها ،سوق املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية ،وذلك

مادة فريدة

تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة
باقتناء «الشركة املغربية للنقل» ( )CTMلـ  %100من حصص رأسمال
وحقوق التصويت لشركة «.»Satcoma-Satas Voyageurs

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

وحرر بالرباط في  16من رجب  11( 1441مارس .)2020

التركيز ،الوارد باملرسوم رقم  2.14.652املشار إليه أعاله ،حيث يعرف
السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات
أو غير مباشرة ؛
وحيث إنه اعتبارا ملا سبق تنحصر السوق املعنية في مجال نقل
املسافرين باملغرب ؛
وحيث إن الشركة املقتنية «الشركة املغربية للنقل» (،)CTM
حسب تصريحها ،تهدف من خالل هذه العملية إلى تنويع عرضها عبر
تمديد شبكتها عن طريق إيصال خدماتها إلى مدن طاطا وإذا اوكنديف
وزاك وعكا ،وإلى إثراء عرضها من خالل الربط البيني والتكامل بين
شبكتها وشبكة الشركة املستهدفة ،وكذا إلى تجميع البنية التحتية
التقنية والبنية التحتية لالستقبال للشركتين لتوسيع شبكتها في هذا
املجال ؛
وحيث إن شركة « ،»Satcoma-Satas Voyageursحسب
تصريحها ،تهدف من خالل هذه العملية إلى ضمان استدامتها من خالل
انتقالها من شركة محدودة املسؤولية إلى مؤسسة مئوية منظمة ؛

اإلمضاء  :ادريس الكراوي.

قرار ملجلس املنافسة عدد /14ق 2020/صادر في  25من رجب 1441
( 20مارس  )2020املتعلق باقتناء شركة «»MM Air Limited
لنسبة  %71,2من أسهم شركة «.»Aircastle Limited
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛

وحيث إن اقتناء «الشركة املغربية للنقل» ( )CTMلـ %100

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

» Voyageursلن يغير من الوضعية التنافسية الحالية في السوق

وبناء على تبليغ عملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء شركة
« »MM Air Limitedلنسبة  %71,2من أسه ــم شركة «Aircastle
» Limitedبتاريخ  23ديسمبر  ،2020واملسجل لدى األمانة العامة
ملجلس املنافسة تحت عدد /109ع.ت.إ 2019/؛

األطراف املبلغة ؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  26ديسمبر  2019؛

من حصص رأسمال وحقوق التصويت لشركة «Satcoma-Satas
املغربية املتعلقة بنقل املسافرين ،حسب الدراسة التي قامت بها
مصالح التحقيق بمجلس املنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها
وحيث إن اقتناء «الشركة املغربية للنقل» ( )CTMلـ  %100من
« Voyageursال يمثل أي خطر لالندماج األفقي في السوق املغربية

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس ،وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 9يناير  2020؛

وحيث إن عملية التركيز هذه لن تؤثر على وضعية املنافسة

وحيث إن الفاعلين في األسواق املغربية املعنية بسوق كراء
الطائرات املدنية التجارية  باملغرب لم يبدوا أية مالحظة حول عملية
التركيز املعنية ؛

حصص رأسمال وحقوق التصويت لشركة «Satcoma-Satas
املتعلقة بنقل املسافرين ؛
في األسواق املغربية،
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وبناء على القرار رقم  2020/08بتاريخ  15يناير  2020القا�ضي
بتعيين مقرر في املوضوع ؛
وبعد استالم مجلس املنافسة بالتبليغ الكامل للملف بتاريخ
 31يناير  2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع ملشروع القرار
خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس بتاريخ  25من رجب 1441
( 20مارس  )2020؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق 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  1و  11و  12من القانون رقم  104.12املشار
إليه أعاله ؛
وحيث إن مقتضيات املادة األولى تنص على أن قانون حرية
األسعار واملنافسة يتم تطبيقه على :
 جميع األشخاص الذاتيين أو االعتباريين سواء أكانوا متوفرينأم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات باملغرب ،وذلك بمجرد
ما يكون الغرض من العمليات التي ينجزونها أو التصرفات التي
يقومون بها ،املنافسة في السوق املغربية أو يمكن أن يترتب عليهما
أثرعلى هذه املنافسة ؛
 جميع أعمال اإلنتاج والتوزيع والخدمات ،بما فيها تلك التي تقومبها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام ،عندما تتصرف
كفاعلين اقتصاديين ،وليس أثناء ممارستها لصالحيات السلطة
العامة أو ملهام املرفق العام.
وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة  11من
القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله والتي تعرف عمليات التركيز
االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،كون أسقف أرقام
املعامالت املنصوص عليها في املادة  8من املرسوم رقم  2.14.652قد
تم تجاوزها ؛
وبناء على ملف تبليغ عملية التركيز التي تخص اقتناء شركة
« 71,2% »MM Air Limitedمن أسهم شركة « »Aircastle Limited؛
وحيث إن الشركة املقتنية « »MM Air Limitedتم إنشاؤها في شهر
نوفمبر وتمتلكها مناصفة شركة « »Marubeniوشركة  Mizuho؛
وحيث إن شركة « »MM Air Limitedهي املالكة الوحيدة لشركة
« »MergerSub Limitedوهي الشركة التي سيتم دمجها في الشركة
املستهدفة « »Aircastle Limited؛
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وحيث إن  Marubeniتمتلك  %28.8من أسهم  شركة «Aircastle
» Limitedمنذ  2013والباقي أي  %71,2الباقية لشركة «Aircastle
» Limitedمدرجة في البورصة ؛
وحيث إنه عندما ستصبح العملية نافذة املفعول ،ستمتلك «MM
» 71,2% Air Limitedمن أسهم « »Aircastle Limitedوالباقي أي
 %28.8ستبقى في ملكية « »Marubeni؛
وحيث إنه بعد عملية التركيز عن طريق الضم ،سيتم نقل %21.2
من أسهم شركة « »Aircastle Limitedإلى « »Marubeniوبعد عملية
نقل األسهم هذه ،ستمتلك شركة « 50% »MM Air Limitedمن أسهم
شركة « »Aircastle Limitedوستمتلك شركة « 50% »Marubeniمن
األسهم الباقية ؛
وحيث إن شركة « »Marubeniهي شركة خاضعة للقانون الياباني
هي تكتل تجاري واستثماري متكامل يقدم خدمات في مجاالت عديدة :
كاملنتجات الغدائية واالستهالكية ،املنتجات الكميائية ،كقطاع
الطاقة ،كخدمات النقل ؛
وحيث إن  Mizuhoشركة تنشط على مستوى سوق تمويل
املعدات عن طريق التمويل االيجاري ،للشراء والبيع بالتقسيط ؛
وحيث إن الشركة املستهدفة « »Aircastle Limitedتنشط على
مستوى سوق شراء و بيع وكراء الطائرات التجارية إلى شركات
الطيران ؛
وحيث إن سوق الطائرات يمكن تعريفها كنشاط تجاري تقوم
بموجبه شركات الطيران بكراء الطائرات من طرف مالكيها ؛
وحيث إن خدمات الكراء يمكن أن يشمل مختلف أنواع وأحجام
الطائرات ،موضوع عقد الكراء ؛
وحيث إن كراء الطائرات تشمل الطائرات ذات الحجم الكبير مثال
 Boeing 737املستعملة لغرض النقل الدولي للمسافرين والبضائع
وكذا خدمات النقل على املستوى الوطني ؛
وحيث إن تحديد دقيق للسوق املعنية ينبني على مجموعة من
املحددات واملعايير كخصوصيات وطبيعة الطلب موضوعه ،مدة
عقد الكراء وخصوصية العرض في السوق والنموذج التجاري ؛
وحيث إنه اعتبارا ملا سبق ،يمكن تحديد سوق كراء الطائرات
املدنية التجارية كسوق مستقل بذاته ؛
وحيث إن التحديد الجيوغرافي لسوق كراء الطائرات هي سوق
عاملية لكون شركات الطيران تستأجر طائراتها على املستوى العالمي ؛
وحيث إن شركتي « »MM Air Limitedو«»Sub Limited Merger
ليس لهما أي تواجد باملغرب ؛
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وحيث إن شركة « »Marubeniال تنشط على مستوى سوق كراء
الطائرات املعدة للطيران التجاري املدني باستثناء مشاركتها غير
املباشرة في حصة رأسمال شركة « »Aircastle Limited؛
وحيث إن رقم املعامالت الذي حققته   شركة « »Marubeniفي
املغرب ينحصر في أنشطتها التالية  :بيع الياف كحول البوليفينيل
( )fibres d’alcool polyvinyliqueملنتج مغربي أللواح االسمنت وبيع
الحبوب املستخدمة في التغذية الحيوانية وشراء منتجات األخطبوط
لدى شركات مغربية ؛
وحيث إن شركة « »Mizuhoال تنشط على مستوى سوق الطيران
التجاري املدني باملغرب ؛
وحيث إن شركة « »Aircastle Limitedال تتوفر على أي فرع
باملغرب و ينحصر نشاطها على مستوى السوق الوطنية   في كراء
طائرتين من طراز  B737-800لفائدة الخطوط امللكية املغربية ملدة 8
سنوات تم تمديدها إلى 5سنوات ؛
وحيث إن حصص سوق شركة « »Aircastle Limitedفي املغرب
في هذه السوق ضئيلة ؛
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قرار ملجلس املنافسة عدد /15ق 2020/صادر في  25من رجب 1441
( 20مارس  )2020املتعلق باندماج شركة «»Metso Oyj
وشركة «.»Outotec Oyj
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛

وحيث إن هذه السوق تتميز بوجود مجموعة من املنافسين
لشركة  Aircastle Limitedوهي ،Aviation Capital Group
،Air Lease Coporation ،Aercap ،Gecas ،Nordic Aviation Capital
.MCPA/MC Aviations partners ،Mex Aviation Finance

وبناء على تبليغ عملية التركيز االقتصادي املتعلقة باندماج شركة
«  »Metso Oyjوشركة « »Outotec Oyjاملسجلة لدى األمانة العامة
ملجلس املنافسة تحت عدد /105ع.ت.إ 19 /بتاريخ  17ديسمبر  2019؛

وحيث إن هذه العملية ليس من شانها أن تخل باملنافسة على
املستوى األفقي لعدم وجود أي تداخل بين أطراف العملية ؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ ؛

وحيث إن هذه العملية ليس من شأنها أن تخل بصفة ملموسة
باملنافسة على املستوى العمودي،
أصدرالقرارالتالي :
املادة األولى

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس ،وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 23ديسمبر  2019؛

إن عملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء شركة
» «MM Air Limitedألسهم  شركة « »Aircastle Limitedواملسجلة لدى
األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /109ع.ت.إ 2019/بتاريخ
 23ديسمبر  2020تستوفي كافة الشروط القانونية.
املادة الثانية
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة
باقتناء شركة « »MM Air Limitedلنسبة  %71,2من أسهم شركة
».«Aircastle Limited
وحرر بالرباط في  25من رجب  20( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :ادريس الكراوي.

وحيث إن الفاعلين في األسواق املغربية املعنية بقطع غيار آالت
فصل املعادن عن طريق التعويم وسوق خدمات ما بعد البيع آلالت
فصل املعادن عن طريق التعويم لم يبدوا أية مالحظة حول عملية
التركيز املعنية ؛
وبناء على القرار رقم  76/19بتاريخ  23ديسمبر  2019القا�ضي
بتعيين مقرر في املوضوع ؛
وبعد استالم مجلس املنافسة بالتبليغ الكامل للملف بتاريخ
 27يناير 2020؛
وبعد تقديم املقرر العام املساعد ومقرر املوضوع ملشروع القرار
خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس بتاريخ  25من رجب 1441
( 20مارس  )2020؛
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وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق 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  1و 11و 12من القانون رقم  104.12املشار
إليه أعاله ؛
وحيث إن مقتضيات املادة األولى تنص على أن قانون حرية
األسعار واملنافسة يتم تطبيقه على :
 جميع األشخاص الذاتيين أو االعتباريين سواء أكانوا متوفرينأم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات باملغرب ،وذلك بمجرد
ما يكون الغرض من العمليات التي ينجزونها أو التصرفات التي
يقومون بها ،املنافسة في السوق املغربية أو يمكن أن يترتب عليهما
أثرعلى هذه املنافسة ؛
 جميع أعمال اإلنتاج والتوزيع والخدمات ،بما فيها تلك التي تقومبها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام ،عندما تتصرف
كفاعلين اقتصاديين ،وليس أثناء ممارستها لصالحيات السلطة
العامة أو ملهام املرفق العام.
وحيث إنه تم التوقيع على عقد االتفاق بين األطراف املعنية بتاريخ
 4يوليو  2019؛
وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة  11من
القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله والتي تنص أنه يشكل تركيزا،
اندماج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا ،وهو ما ينطبق
على الشركتين «   »Metso Oyjو « »Outotec Oyjموضوع عملية
التركيز االقتصادي هذه؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،كون أسقف أرقام
املعامالت املنصوص عليها في املادة  8من املرسوم رقم  2.14.652قد
تم تجاوزها ؛
وحيث إن شركة  Outotec Oyjاملسجلة في بورصة هلسنكي
( )Helsinki Stock Exchangeتنشط على مستوى سوق صناعة اآلالت
واملعدات وتوفير حلول وخدمات وتسليم مصانع ملعالجة وتصفية
املعادن وإنتاج الطاقات املتجددة ومعالجة املياه الصناعية ؛
وحيث إن شركة  Mesto Oyjاملسجلة في بورصة هلسنكي
( ) Helsinki Stock Exchangeتنشط ،من جهة ،في قطاع معالجة املواد
املنجمية عبر توفير اآلالت واملعدات والخدمات ،ومن جهة أخرى  ،في
صناعة وتوفير املعدات وقطع الغيار في املقالع التي تستخرج املواد
املعدنية لغرض استعمالها في الهندسة املدنية والبناء ؛
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وحيث إنه بعد االطالع على وثائق امللف وعلى ضوء ما راج خالل
مرحلة التحقيق ،فإن السوق املرجعية املعنية بهذه العملية هي سوق
بيع قطع الغيار آلالت فصل املعادن عن طريق التعويم و خدمات
ما بعد البيع آلالت فصل املعادن عن طريق التعويم ؛
وحيث إنه بعد القيام بالعملية املبلغة ،فإن حصة الشركة املدمجة
في السوق الوطنية املتعلقة ببيع قطع الغيار آلالت فصل املعادن عن
طريق التعويم وخدمات ما بعد البيع لن تتجاوز  %5باملائة ؛
وحيث إن عملية التركيز املبلغة لن تغير من وضعية املنافسة
الحالية في السوق املعنية ؛
وحيث إن هذه العملية ليس من شأنها أن تخل باملنافسة على
املستوى العمودي أو التكتلي داخل األسواق املعنية،
أصدرالقرارالتالي :
املادة األولى
إن عملية التركيز االقتصادي املسجلة لدى األمانة العامة ملجلس
املنافسة تحت عدد  105ع.ت.إ 19/بتاريخ  17ديسمبر  2019تستوفي
كافة الشروط القانونية.
املادة الثانية
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة
باندماج شركة « »Metso Oyjوشركة «.»Outotec Oyj
وحرر بالرباط في  25من رجب  20( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :ادريس الكراوي.

قرار ملجلس املنافسة عدد /17ق 20/صادر في  25من رجب 1441
( 20مارس  )2020املتعلق باقتناء شركة «Joint Stock
»Company United Chemical Company Uralchem
لجميع أسهم رأسمال شركة «Public Joint Stock Company
».Uralkali
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
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وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى
األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /02ع.ت.إ2020/
بتاريخ  14يناير  ،2020املقدم من قبل مكتب املحاماة
« ،»Gide Loyrette Nouelواملتعلق باقتناء شركة «Joint Stock
» Company United Chemical Company Uralchemلكل أسهم
رأسمال شركة « »Public Joint Stock Company Uralkaliبموجب
مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ  2سبتمبر  2019؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ ؛
وعلى القرار رقم   11.20القا�ضي بتعيين مقررة في املوضوع ؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول عملية التركيز االقتصادي
بإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ  23يناير  2020وباملوقع اإللكتروني
للمجلس والذي يمنح أجل عشرة ( )10أيام لألطراف املعنية قصد
إبداء مالحظاتها حولها ؛
وحيث إن الفاعلين في سوق توزيع منتوج البوتاسيوم الصالح
للزراعة وأمالح البوتاسيوم املشتقة منه لم يبدوا أية مالحظة حول
مشروع عملية التركيز هذه ؛
وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  20فبراير  2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقررة املوضوع ملشروع القرار خالل
االجتماع املنعقد بتاريخ   25من رجب  20( 1441مارس  )2020؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  13.20املتعلق بمجلس
املنافسة ؛
وحيث إن مراقبة عملية التركيز االقتصادي من لدن مجلس
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط
املنصوص عليها في املواد  1و  11و  12من القانون رقم  104.12السابق
الذكر ؛
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وحيث إن مقتضيات املادة األولى تنص على أن قانون حرية األسعار
واملنافسة يتم تطبيقه على جميع األشخاص الذاتيين أو االعتباريين
سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات باملغرب،
وذلك بمجرد ما يكون غرض عملياتهم أو تصرفاتهم   املنافسة في
السوق املغربية أو في جزء مهم من هذه السوق أو يمكن أن يترتب
عليها أثر على هذه املنافسة ؛
وحيث إن املادة  11تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة
للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها ،كما أن
املادة  12تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب
أن يفوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة  8من املرسوم رقم 2.14.652
املشار إليه أعاله ،أو عندما تنجز جميع املنشآت التي تكون طرفا في
عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة أكثر من  % 40من البيوع
أو الشراءات أو املعامالت األخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوجات
أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من
السوق املذكورة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،كون أسقف أرقام
املعامالت املنصوص عليها في املادة  8من املرسوم رقم  2.14.652قد
تم تجاوزها؛
وحيث إن هذه العملية تهم اقتناء شركة «Joint Stock Company
» United Chemical Company Uralchemاملتخصصة في مجال إنتاج
وتسويق األسمدة املعدنية املخصصة للزراعة ،لكل أسهم رأسمال
شركة « »Public Joint Stock Company Uralkaliاملتخصصة في
مجال إنتاج وتسويق منتوج البوتاسيوم الصالح للزراعة وأمالح
البوتاسيوم املشتقة منه ؛
وحيث إن الشركة املقتنية «Joint Stock Company United
» ،Chemical Company Uralchemوهي شركة مجهولة اإلسم
خاضعة للقانون الرو�سي ،تمتلك مصانعا بروسيا إلنتاج األسمدة
املكونة من اآلزوط واألسمدة املكونة من الفوسفاط واألسمدة املعقدة
املكونة من البوتاسيوم ،حيث تسوق منتجاتها في املغرب حسب ملف
التبليغ ،عن طريق موزعين رسميين أو مباشرة لعمالئها املحليين،
ويتعلق األمر أساسا بالشركات التالية «Delso Fertilizantes Grupo, :
» S.L.و « »Vertiqal AGو « »Scpe-Sapel Steو «»Copragri SA
و « »Agri Trade Maroc؛
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وحيث إن الشركة املستهدفة «Public Joint Stock Company
» ،Uralkaliوهي شركة مجهولة اإلسم خاضعة للقانون الرو�سي،
تقوم باستخراج البوتاسيوم الخام بروسيا لتزويد عمالئها في روسيا
وخارج روسيا ،حيث قامت مؤخرا باقتناء شركة برازيلية تنشط
في إنتاج وتسويق األسمدة األساسية وكذا األسمدة النهائية لتوسيع
نشاطها ؛
وحيث إن الشركة املستهدفة املذكورة تبيع منتجاتها في املغرب إلى
شركة واحدة وذلك منذ سنوات وحتى نهاية سنة  ،2018ويتعلق األمر
باملجمع الشريف للفوسفاط ؛
وحيث إن الشركة املقتنية تمتلك حاليا  % 20,3من الشركة
املستهدفة ،وإنه على إثر هذه العملية يرتقب أن تزيد حصتها في هذه
األخيرة لتصل إلى حوالي  % 100خالل الثالث (  )3سنوات املقبلة ؛
وحيث إن الشركة املقتنية تعتبر الهدف األسا�سي من العملية
املقترحة زيادة مشاركتها املالية في شركة كيميائية تنشط في مجال
ذي صلة ،وهي استراتيجية معتادة لها ،و ال تنوي االندماج عموديا
مع الشركة املستهدفة .فبعد العملية املقترحة ،ستواصل الشركتان
العمل بشكل مستقل في السوق ؛
وحيث إن دراسة ملف عملية التركيز أظهرت على أن أنشطة
الشركة املستهدفة في املغرب تنحصر في بيع كلوريد البوتاسيوم
للمجمع الشريف للفوسفاط ،و إن هذا  املنتوج هو عبارة عن سماد
زراعي معدني بسيط من نوع “ ،”Kتدخل حصة بيعه داخل السوق
املغربية بنسبة تقل عن  %7؛
وحيث إنه ال يوجد أي تداخل بين أنشطة األطراف ألن الشركة
املقتنية ال تقوم بتسويق هذا النوع من األسمدة ،فأنشطتها في املغرب
تنحصر في بيع األسمدة الزراعية املعدنية املعقدة واملركبة من نوع “”K
و كذا األسمدة الزراعية املعدنية من نوع “ ”Pو” ،”Nبحصة سوق تقل
نسبتها عن  .%1كما أن الشركات األطراف تشتري كل املواد األولية
من روسيا ،ثم تتم معالجتها إلنتاج األسمدة الزراعية املعدنية في
ً
حصريا في روسيا ؛
مصانع اإلنتاج املوجودة
وحيث إن السوق املعنية بهذه العملية هي سوق تسويق األسمدة
الزراعية املعدنية البسيطة من نوع “ ”Kعلى الصعيد الوطني ؛
وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�سي للعملية بين أن السوق
املعنية تضم أكثر من خمسة منافسين ،وأن مجموع حصة السوق
للشركتين املعنيتين بهذه العملية تنحصر بين  %5و  ،%7وذلك حسب
بيانات الرابطة الدولية لصناعة األسمدة ( )IFA؛
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وحيث إن نسبة مشاركة الشركتين األطراف على الصعيد الوطني
تعتبر ضئيلة للغاية ،ولن تغير املشهد التناف�سي ال سيما على مستوى
سوق تسويق األسمدة الزراعية املعدنية البسيطة من نوع “،”K
وبالتالي فلن يترتب عن العملية املرتقبة أي أثر سلبي على املنافسة في
السوق أو في جزء مهم منها ،كما تم التنصيص على ذلك في املادة األولى
من قانون حرية األسعار واملنافسة،
أصدر القرار التالي :
املادة األولى
أن عملية التركيز االقتصادي املسجلة لدى األمانة العامة ملجلس
املنافسة تحت عدد  / 02ع.ت.إ  2020 /بتاريخ  14يناير  ،2020تستوفي
كافة الشروط القانونية.
املادة الثانية  
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز املتعلقة باقتناء شركة
«»JointStock Company United Chemical Company Uralchem
لكل أسهم رأسمال شركة «.»Public Joint Stock Company Uralkali
وحرر بالرباط في  25من رجب  20( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :ادريس الكراوي.

قرار ملجلس املنافسة عدد /20/ق 20/صادر في  2شعبان  1441
( 27مارس     )2020املتعلق باقتناء شركة «»Argos Wityu S.A.S
لجميع أسه ــم رأسمال وحقوق شركة « »E.J Barbier S.Aالتي
تمتلك حصة  % 67.46من الرأسمال و  % 82.98من حقوق
التصويت للشركة املساهمة «Explosifs et de Produits
» Chimiquesوحصة  % 95من أسهم رأسمال شركة
« ،»Adex SNCاللتين يشكالن بمختلف فرعيهما مجموعة
«.»Explosifs et de Produits Chimiques
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وبناء على تبليغ عملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء
شركة « »Argos Wityu S.A.Sلجميع أسه ــم رأسمال وحقوق شركة
« »E.J Barbier S.Aوالتي تمتلك حصة  % 67.46من الرأسمال
و % 82.98من حقوق التصويت املرتبطة به ،للشركة املساهمة
««Société anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques
وكذا حصة  % 95من أسهم رأسمال شركة « »Adex SNCبتاريخ
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وحيث إن مقتضيات املادة األولى تنص على أن قانون حرية األسعار
واملنافسة يتم تطبيقه على :جميع األشخاص الذاتيين أو االعتباريين
سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات
باملغرب ،وذلك بمجرد 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 .وجميع أعمال اإلنتاج والتوزيع
والخدمات ،بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية خاضعة
للقانون العام ،عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين ،وليس أثناء
ممارستها لصالحيات السلطة العامة أو ملهام املرفق العام ؛

 25ديسمبر  ،2019واملسجل لدى األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت

وحيث إنه تم التأكد من كون العملية تندرج في إطار التصنيفات
املضمنة في املادة  11من القانون رقم  ،104.12التي تعرف عمليات
التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى املجلس ،والتي تنص على
أ نه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت
مستقلة سابقا؛ أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص ،يراقبون
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
منشآت ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،بتولي املراقبة 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 ؛

وعلى القرار رقم  09/2020بتاريخ  15يناير  2020القا�ضي بتعيين

وحيث إن املادة  12من نفس القانون تلزم تبليغ أي عملية
التركيز قبل إنجازها عندما يفوق رقم املعامالت اإلجمالي العالمي،
دون احتساب الرسوم ،ملجموع املنشآت أو مجموعات األشخاص
الذاتيين أو االعتباريين األطراف في عملية التركيز مبلغ سبعمائة
وخمسون ( )750مليون درهم ،كما هو محدد بموجب املرسوم
التطبيقي لهذا القانون ،أو عندما يفوق رقم املعامالت اإلجمالي،
دون احتساب الرسوم ،املنجز باملغرب من طرف اثنتين على األقل
من املنشآت أو مجموعات األشخاص الذاتيين أو االعتباريين املعنيين
مبلغ مائتان وخمسون ( )250مليون درهم ،كما هو محدد بموجب
املرسوم التطبيقي لهذا القانون ،أو عندما تنجز جميع املنشآت
التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا
خالل السنة املدنية السابقة أكثر من أربعين في املئة ( )% 40من
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 ؛

عدد /111ع.ت.إ 19/؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  8فبراير  2020؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس ،وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 13يناير  2020؛
وحيث إن الفاعلين في األسواق املغربية املعنية بمجال تصنيع
املواد املتفجرة ذات االستعمال املدني ،وبمجال تقديم خدمة القيام
بعملية تحضير الحفر لوضع املتفجرات وأشغال التسقيف ،لم يبدوا
أية مالحظة حول عملية التركيز موضوع التبليغ ؛
مقرر في املوضوع ؛
وبعد استالم مجلس املنافسة بالتبليغ الكامل للملف بتاريخ
 5فبراير  2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع ملشروع القرار خالل
اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس بتاريخ  27مارس  2020؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق 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  1و  11و  12من القانون رقم  104.12املشار
إليه أعاله ؛
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وحيث إنه تبين على أن العملية تتجاوز أسقف املعامالت اإلجمالي
العالمي ،وبذلك تكون قد استوفت أحد الشروط املنصوص عليها في
املادة  12من القانون السالف الذكر ،وكذلك املادة  8من املرسوم
رقم  2.14.652الصادر بتطبيقه ،وبالتالي فالعملية خاضعة إللزامية
التبليغ لدى املجلس ؛
وحيث إنه تم التوقيع على وعد بالشراء بين األطراف املعنية
بتاريخ  14نوفمبر  2019؛
وحيث إن الطرفين املعنيين بعملية التركيز هما على التوالي :
 املجموعة املقتنية هي  Argos Wityuمن خالل فرعها شركة 4Décembre S.A.Sوالتي تنشط في عدة مجاالت مختلفة ومنها
الصناعة الغذائية والصحة والنقل ؛
 الشركة املستهدفة هي حصص شركة  EJ Barbier S.Aاململوكةبشركة « Société anonyme d’Explosifs et de Produits
 » Chimiquesوشركة « ،»Adex SNCواللتين تشكالن بمختلف
فروعيهما مجموعة ،Explosifs et de Produits Chimiques
والتي تنشط في عدة مجاالت مختلفة من بينها سوق تصنيع
املتفجرات املدنية ،وتقديم خدمات في مجال الحفر والتعدين
( )forage /minageوالهدم ( )la démolitionواللوجستيك والنقل
وخدمة تطويروإنتاج املواد الكيمائية.
وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي تم تحديد األسواق املعنية
بشقيها أي سوق املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية ،ذلك
تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية
التركيز ،الوارد باملرسوم رقم  2.14.652املشار 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
بسوق املتفجرات املدنية املستعملة في أوراش املقالع والصناعة
املعدنية وأوراش األشغال العمومية وكذلك سوق تقديم خدمة
القيام بعملية تحضير الحفر لوضع املتفجرات وأشغال التسقيف
( )forage /minage؛
وحيث إنه تم تحديد السوق الوطنية كسوق جغرافي وذلك لكون
الشركة املفوتة  EJ Barbier S.Aوخاصة مجموعة  ،EPCتتوفر على
فرعين  في املغرب يحققان رقم معامالت عبر تصنيع وبيع املتفجرات
بالنسبة لشركة ( ،) EPC Marocوخدمة القيام بالحفر املستعملة في
احتواء املتفجرات بالنسبة لشركة (،)Maroc Dynamite Marodyn
مما يجعل من املغرب االمتداد الترابي تعرض وتطلب فيه هذه
املنتجات ؛
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وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي للعملية تم كذلك دراسة
بنية السوق املعنية واملواقع التنافسية للفاعلين داخلها ،إذ اتضح بعد
تحليل معطيات السوق ما يلي :
 تتوزع حصص سوق املتفجرات باملغرب بين شركتين  Cadexالتيتحتل الصدارة بحصة جد مهمة ،تليها وبشكل متفاوت حصة فرع
املجموعة املفوتة شركة  EPC Maroc؛
 تتوزع حصص سوق الحفر والتعدين بين أربع شركات ،يحتل بهافرع املجموعة املفوتة  Marodynاملرتبة الثانية.
وحيث إنه وبعد تحليل آثار هذه العملية على السوقين املرجعيين
وحسب الدراسة التي قامت بها مصالح التحقيق التابعة ملجلس
املنافسة ،واستنادا على الوثائق التي وفرتها األطراف املبلغة تبين
على أن هذه العملية لن تغير من وضعية املنافسة الحالية في السوق
الوطنية ؛
وحيث إنه من خالل هذه العملية وحسب ملف التبليغ ،تطمع
الشركة املقتنية إلى توسيع تواجدها بأسواق جديدة خاصة املتواجدة
بأمريكا الشمالية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
إن عملية التركيز االقتصادي املسجلة لدى األمانة العامة ملجلس
املنافسة تحت عدد /111ع.ت.إ 19/بتاريخ  25ديسمبر  ،2019تستوفي
كافة الشروط القانونية للبث فيها من قبل املجلس.
املادة الثانية
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة
باقتناء شركة « »Argos Wityu S.A.Sلجميع أسه ــم رأسمال وحقوق
شركة « ،»E.J Barbier S.Aالتي تمتلك حصة  % 67.46من الرأسمال
و % 82.98من حقوق التصويت املرتبطة به للشركة املساهمة
« ،»Explosifs et de Produits Chimiquesو حصة  %95من أسهم
رأسمال شركة « ،»Adex SNCاللتين يشكالن بمختلف فرعيهما
مجموعة «.»Explosifs et de Produits Chimiques
وحرر بالرباط في  2شعبان  27( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :ادريس الكراوي.
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قرار ملجلس املنافسة عدد /21ق 20/صادر في  2شعبان  1441
( 27مارس  )2020املتعلق بتولي صندوق االستثمار
« »H.I.G Capital L.L.Cاملراقبة الحصرية لشركتي
«»Lagardère Sports and Entertainment SAS
و« ،»Lagardère Sports Incالتابعتين ملجموعة «Lagarère
.»SCA
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /009ع.ت.إ 2020/بتاريخ
 29يناير ،2020املتعلق بتولي صندوق االستثمار »«H.I.G Capital L.L.C
املراقبة الحصرية لشركتي «Lagardère Sports and Entertainment
» SASو« »Lagardère Sports Inc؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ ؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
بإحدى الجرائد الوطنية وباملوقع اإللكتروني للمجلس بتاريخ
 5فبراير  2020؛
وحيث إن الفاعلين في األسواق املعنية بمجال خدمات التسويق
الريا�ضي وتوزيع حقوق البث الريا�ضي في املغرب لم يبدوا أي مالحظة
حول عملية التركيز هذه ؛
وعلى القرار رقم  19/2020بتاريخ  6فبراير  2020القا�ضي بتعيين
مقرر في املوضوع ؛
وبعد استالم مجلس املنافسة بالتبليغ الكامل للملف بتاريخ
 3مارس  2020؛

عدد 26 - 6875ابعش 26ش (2( 26ربأ ((20 (20

وبعد تقديم املقرر العام واملقرر ملشروع القرار خالل
اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ  2شعبان 1441
( 27مارس  )2020؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة ؛
وحيث إنه تم التوقيع على عقد االتفاق بين األطراف املعنية بتاريخ
 14ديسمبر  2019؛
وحيث إن تولي صندوق االستثمار « »H.I.G Capitalاملراقبة
الحصرية لشركتي «»Lagardère Sports And Entertainment SAS
و « »Lagardère Sports Incوفروعهما تشكل تركيزا حسب مدلول
املادة  11من القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله ؛
وحيث إنه عند إتمام العملية ،سيمتلك صندوق االستثمار
« »H.I.G Capitalنسبة  % 75.1من رأسمال الشركتين «Lagardère
» Sports and Entertainment SASو« »Lagardère Sports Incبينما
ستحتفظ شركة « »Lagardère SCAبنسبة  % 24.9من أسهمها في
رأسمال الشركتين ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،كون أسقف أرقام
املعامالت املنصوص عليها في املادة  8من املرسوم رقم 2.14.652
املشار إليه أعاله قد تم تجاوزها ؛
وحيث إن الشركة املقتنية « »H.I.G Capitalهي شركة أمريكية
إلدارة الرساميل االستثمارية تدير عدة صناديق لالستثمار تنشط على
املستوى الدولي في قطاعات اقتصادية مختلفة منها الدفاع والسيارات
ومواد البناء واملواد الكيميائية والتوزيع ومنتوجات االستهالك
والطاقة والصحة والبنيات التحتية واإلعالم والتكنولوجيا والنقل
واللوجستيك؛
وحيث إن شركة « »H.I.G Capitalتنشط في السوق املغربية ،في
قطاعات الصناعة والتجهيز والتكنولوجيات الحديثة والخدمات
والتنمية املستدامة ؛
وحيث إن الشركتين املستهدفتين «Lagardère Sports And
» Entertainment SASو « »Lagardèer Sports Incتنشطان في قطاع
خدمات التسويق الريا�ضي والرعاية اإلستشهارية .كما تمكن هاتين
الشركتين املجموعات اإلعالمية وكذا القنوات التلفزية من شراء
حقوق البث التلفزي لألنشطة الرياضية.
وحيث إنه بالنسبة للشركة املقتنية « ،»H.I.G Capitalيندرج هذا
املشروع في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنمية وتنويع استثمارات
املجموعة على الصعيد العالمي ؛
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وحيث إنه بالنسبة لشركة « »Lagardère SCAستمكن هذه العملية
من حصر أنشطة املجموعة في النشر والبيع في نقط التوزيع باملطارات
ومحطات القطار والتخلي تدريجيا عن باقي األنشطة األخرى املتعلقة
باإلعالم والتسويق الريا�ضي ؛
وحيث إنه بعد االطالع على وثائق امللف واعتمادا على نتائج
مسطرة التحقيق ،فإن السوق املرجعية املعنية بهذه العملية هي سوق
حقوق التسويق الريا�ضي وسوق توزيع حقوق بث األنشطة الرياضية
على الصعيد الوطني ؛
وحيث إنه بعد القيام بالعملية املبلغة ،فإن حصة األطراف املعنية
في سوق حقوق التسويق الريا�ضي وسوق توزيع حقوق بث األنشطة
الرياضية على الصعيد الوطني لن تتجاوز على التوالي نسبة 5 %
و5.5%؛
وحيث إن الجهة املقتنية ليس لها تواجد أو نشاط في األسواق
املعنية ؛
وحيث إن بنية وحصة سوق خدمات التسويق الريا�ضي لن تعرف
أي تغيير ؛
وحيث إن بنية وحصة سوق توزيع حقوق بث األنشطة الرياضية
لن تعرف أي تغيير ؛
وحيث إنه ال وجود ألي تداخل عمودي أو تكتلي ما بين أنشطة
الشركات أطراف عملية التركيز أو بين أنشطة فروعها باملغرب،
قرر ما يلي:
املادة األولى
إن عملية التركيز االقتصادي املسجلة لدى األمانة العامة ملجلس
املنافسة تحت عدد /009ع.ت.إ 2020/بتاريخ  29يناير  2020تستوفي
الشروط القانونية للبث فيها من قبل املجلس.
املادة الثانية
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة
بتولي صندوق االستثمار « »H.I.G Capital L.L.Cاملراقبة
الحصرية لشركتي«»Lagardère Sports and Entertainment SAS
و« »Lagardère Sports Incالتابعتين ملجموعة «.»Lagardère SCA
وحرر بالرباط في  2شعبان  27( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :ادريس الكراوي.

2269

قرار ملجلس املنافسة عدد /25ق 20/صادر في  8شعبان  1441
( 2أبريل  )2020املتعلق باقتناء شركة »«PolyOne Corporation
لجميع األسه ــم املكونة للرأسمال االجتماعي لشركة «Clariant
» Plastics & Coatings AGوأصول أخرى متعلقة بنشاط
الخالئط األساسية للصباغة لشركة «.»Clariant AG
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وعلى تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /05ع.ت.إ ،2020/بتاريخ
 21يناير  ،2020املتعلق باقتناء شركة «»PolyOne Corporation
لجميع األسه ــم املكونة للرأسمال االجتماعي لشركة «Clariant
» Plastics & Coatings AGوأصول أخرى متعلقة بنشاط الخالئط
األساسية للصباغة ( )mélanges-maîtresلشركة « »Clariant AG؛
وحيث إنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين األطراف املعنية
بخصوص عملية التركيز االقتصادي املذكورة بتاريخ  19ديسمبر  2019؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ ؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس ،وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 27يناير  2020والذي يمنح أجل عشرة ( )10أيام لألطراف املعنية
قصد إبداء مالحظاتها حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛
وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال بيع الخالئط األساسية
للصباغة باملغرب لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز هذه ؛
وعلى القرار رقم  17/2020بتاريخ  29يناير  2020القا�ضي بتعيين
مقررة في املوضوع ؛
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وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  20فبراير  2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقررة املوضوع للتقرير املعد بشأن
عملية التركيز املذكورة ،وكذا الخالصات والتوصيات املنبثقة عنه،
خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ  8شعبان 1441
( 2أبريل  )2020؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق 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  1و  11و  12من القانون رقم  104.12املشار
إليه أعاله ؛
وحيث إن مقتضيات املادة األولى تنص على أن قانون حرية األسعار
واملنافسة يتم تطبيقه على جميع األشخاص الذاتيين أو االعتباريين
سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات باملغرب،
وذلك بمجرد ما يكون الغرض من عملياتهم أو تصرفاتهم املنافسة
في السوق املغربية أو يمكن أن يترتب عليها أثر على هذه املنافسة ؛
وحيث إن املادة  11تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة
للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها ،كما أن
املادة  12تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب
أن يفوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة  8من املرسوم رقم 2.14.652
املشار إليه أعاله ،أو عندما تنجز جميع املنشآت التي تكون طرفا
في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة أكثر من  40%من البيوع
أو الشراءات أو املعامالت األخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوجات
أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من
السوق املذكورة ؛
وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة  11من
القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله والتي تعرف عمليات التركيز
االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،كون أسقف أرقام
املعامالت املنصوص عليها في املادة  8من املرسوم رقم  2.14.652قد
تم تجاوزها ؛
وحيث إن هذه العملية تهدف إلى الحصول على السيطرة الحصرية
غير املباشرة من طرف الشركة األمريكية »«PolyOne Corporation
بواسطة فروعها ،على الشركة السويسرية & «Clariant Plastics
» Coatings AGوفروعها ،وعلى أصول أخرى متعلقة بنشاط الخالئط
األساسية للصباغة للشركة السويسرية « ،»Clariant AGوذلك على
النحو التالي :
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 اقتناء شركة « »PolyOne Corporationبشكل مباشر ألسهماملشاركة ( )actions de participationفي رأسمال الشركة
األمريكية « »Clariant Plastics & Coatings USA LLC؛
 اقتناء الفرع األمريكي «PolyOne International Real Estate» Corpبشكل مباشر لبعض األصول العقارية لشركة «Clariant
» Plastics & Coatings Gmbhوهي الفرع األملاني للشركة األم
» «Clariant AG؛
 اقتناء الفرع البيروفي «»Sociedad Quimica Alemana, S.Aبشكل مباشر لبعض األصول التجارية للشركة البيروفية
« »Clariant Plastics & Coatings S.A.C؛
 اقتناء الفرع األمريكي «  »ColorMatric Holdingsوالفرعاللكسمبورغي « »PolyOne Europe Financeبشكل مباشر
لألسهم وقروض املساهمين الخاصة بشركة «Clariant Plastics
».& Coatings AG
وحيث إن شركة « »PolyOne Corporationتمتلك بالكامل
شركات « ».PolyOne International Real Estate Corpو«Sociedad
» Quimica Alemana, S.Aو« »ColorMatric Holdingsو«PolyOne
» Europe Finance؛
وحيث إن شركة « »Clariant AGتمتلك بالكامل شركات
« »Clariant Plastics & Coatings USA LLCو«Clariant Plastics
» Coatings Gmbhو«»Clariant Plastics & Coatings S.A.C
و« »Clariant Plastics & Coatings AG؛
وحيث إن الشركة املقتنية « »PolyOne Corporationهي شركة
مجهولة االسم خاضعة للقانون األمريكي ،متخصصة في إنتاج
وتسويق املواد الكيميائية خاصة البوليمرات ومضافاتها ومركباتها
وملوناتها ،تطمح من خالل هذه العملية إلى توسيع النطاق الجغرافي
لخدماتها ودمج الخبرات من أجل تطوير حلول أكثر مالءمة لزبنائها ؛
وحيث إن الشركة املستهدفة «»Clariant Plastics & Coatings AG
هي شركة مجهولة االسم خاضعة للقانون السويسري ،متخصصة
بشكل أسا�سي في إنتاج وتسويق الخالئط األساسية للصباغة ،وتمتلك
مجموعة من املصانع في العديد من الدول حول العالم ؛
وحيث إن السوق املعنية كما تم تحديدها هي سوق بيع الخالئط
األساسية للصباغة باملغرب ؛
وحيث إن الشركة املقتنية والشركة املستهدفة ليس لهما أي فرع
باملغرب لكنهما تنشطان على مستوى السوق الوطنية لبيع الخالئط
األساسية للصباغة من خالل تسويق منتوجاتهما ملجموعة من الزبناء
املحليين ؛
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وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�سي للعملية من طرف
املصالح املختصة لدى مجلس املنافسة أسفر إلى كون السوق
الوطنية لبيع الخالئط األساسية للصباغة تعرف تواجد عدد كبير من
املنافسين ،وأن الحصة التراكمية من السوق املعنية التي قد تنتج عن
اقتناء شركة « »PolyOne Corporationلشركة «Clariant Plastics
» & Coatings AGتقل عن  6%؛
وحيث إنه ال وجود ألي تداخل عمودي أو تكتلي بين أنشطة
الشركتين طرفي عملية التركيز في املغرب ،نظرا ألنهما ال تنويان فتح
فروع في املغرب أو تسويق منتوج آخر مرتبط بالخالئط األساسية
للصباغة كالراتنجات ( )résinesواملركبات ( )composésخالل
الخمس سنوات القادمة ؛
وحيث إنه لن يترتب عن هذه العملية أي أثر سلبي على املنافسة
في السوق املعنية أو في جزء مهم منها،
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قرر ما يلي :
املادة األولى
أن عملية التركيز االقتصادي املسجلة لدى األمانة العامة ملجلس
املنافسة تحت عدد  / 02ع.ت.إ  2020 /بتاريخ  14يناير  2020تستوفي
كافة الشروط القانونية.
املادة الثانية
الترخيص بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء شركة
« »PolyOne Corporationلجميع األسه ــم املكونة للرأسمال االجتماعي
لشركة « »Clariant Plastics & Coatings AGوأصول أخرى متعلقة
بنشاط الخالئط األساسية للصباغة لشركة «.»Clariant AG
وحرر بالرباط في  8شعبان  2( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :ادريس الكراوي.

