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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.20.380صادرفي  24من شوال  16( 1441يونيو  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجازأشغال شبكات
الري وصرف املياه وفتح مسالك قروية وبناء منشآت فنية لري املحيط السقوي بالجماعات الترابية اسجن وامزفرون
ومصمودة املرتبط بسد واد املخازن بإقليم وزان وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض.
رئيس الحكومة،
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 ؛
و على البحث اإلداري املباشر بمكاتب الجماعات الترابية اسجن وامزفرون ومصمودة بإقليم وزان من  9أغسطس إلى غاية
 9أكتوبر  2017؛
وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات وبعد استشارة وزير الداخلية وموافقة وزير
األوقاف والشؤون اإلسالمية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز أشغال شبكات الري وصرف املياه وفتح مسالك قروية وبناء منشآت فنية لري املحيط
السقوي بالجماعات الترابية اسجن وامزفرون ومصمودة املرتبط بسد واد املخازن بإقليم وزان.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها بلون أحمر
في التصاميم التجزيئية امللحقة بأصل هذا املرسوم :
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أرض فالحية بها ممرعمومي

237

T20773/30

240

R11531/19-P2

األحباس

241

R11531/19-P2

األحباس

جماعة أسجن

242

R11531/19-P1

األحباس

جماعة أسجن

2585

256

T32585/19

أوقاف القرويين واملرستان بفاس

دوار القلعة جماعة أسجن

1077

أرض فالحية

261

T32585/19

أوقاف القرويين واملرستان بفاس

دوار القلعة جماعة أسجن

416

أرض فالحية

3540
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267

R11531/19-P2

األحباس

279

)T48984/19(P2

األوقاف العامة بوزان

دوارأسجن جماعة أسجن

282

T29889/19

األوقاف العامة بوزان

دوارأسجن جماعة أسجن

1782

291

غيرمحفظة

األحباس

جماعة أسجن

1738

أرض فالحية

297

غيرمحفظة

األوقاف العامة بوزان

دوارأسجن جماعة أسجن

87

أرض فالحية يخترقها خط كهربائي

299

غيرمحفظة

األوقاف العامة بوزان

دوارأسجن جماعة أسجن

3180

أرض فالحية يخترقها خط كهربائي

300

غيرمحفظة

302BIS

T48984/19-P1

جماعة أسجن

876

أرض فالحية بها ممرعمومي

629

أرض فالحية

أرض فالحية

األحباس

دوارأسجن جماعة أسجن

96

أرض فالحية

األوقاف العامة بوزان

دوارأسجن جماعة أسجن

281

أرض فالحية
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303

غيرمحفظة

األحباس

دوارأسجن جماعة أسجن

13

أرض فالحية

304

T25635/19

األوقاف العامة بوزان

دوارأسجن جماعة أسجن

583

أرض فالحية بها ممرعمومي

312

غيرمحفظة

أرا�ضي الجموع

دوارأسجن جماعة أسجن

136

أرض فالحية
تعرض لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

3542

الجريدة الرسمية
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379BIS

غيرمحفظة

أرا�ضي الجموع

جماعة أسجن

6140

أرض فالحية

386BIS

غيرمحفظة

أرا�ضي الجموع

جماعة أسجن

1472

أرض فالحية
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392

غيرمحفظة

أرا�ضي الجموع

دوار الغزروف جماعة مصمودة

1367

أرض فالحية

398

غيرمحفظة

األحباس

399

غيرمحفظة

األحباس

دواربني حسن جماعة مصمودة
دواربني حسن جماعة مصمودة

902

أرض فالحية

672

أرض فالحية

411

غيرمحفظة

غيرمعروف

دواربني حسن جماعة مصمودة

712

أرض فالحية

3544
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دوارعين مشالو جماعة أسجن
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484

503

غيرمحفظة

األحباس

دوارعين مشالو جماعة أسجن

1244

أرض فالحية

511

غيرمحفظة

األحباس

دوارعين مشالو جماعة أسجن

1841

أرض فالحية

515

غيرمحفظة

أرا�ضي الجموع

دوارعين مشالو جماعة أسجن

721

أرض فالحية

3546
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املادة الثالثة - .يخول حق نزع امللكية إلى املدير الجهوي للفالحة لطنجة  -تطوان  -الحسيمة.
املادة الرابعة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات واملدير الجهوي للفالحة لطنجة  -تطوان  -الحسيمة ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  24من شوال  16( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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مرسوم رقم   2.20.384صادر في  24من شوال  16( 1441يونيو   )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية الطريق
السريع الرابط بين سلوان وأحفير (مقطع سلوان  -قنطرة الحسن الثاني على واد ملوية) من ن.ك  449 + 400إلى
ن.ك  485 + 000من الطريق الوطنية رقم  2وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعة أوالد ستوت
بإقليم الناضور.
رئيس الحكومة،
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 ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  7نوفمبر  2018إلى  7يناير  2019بجماعة أوالد ستوت بإقليم الناضور ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية الطريق السريع الرابط بين سلوان وأحفير (مقطع سلوان  -قنطرة الحسن الثاني على
واد ملوية) من ن.ك  449 + 400إلى ن.ك  485 + 000من الطريق الوطنية رقم  2بإقليم الناضور.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميمين التجزيئيين ذوي املقياسين
 1/1000امللحقين بأصل هذا املرسوم :

3547

3548

الجريدة الرسمية
أرقام القطع
األرضية

أسماء املالك أو املفروض أنهم مالك وعناوينهم
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املادة الثالثة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  24من شوال  16( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

3554

الجريدة الرسمية

ق ــرار لوزير الصحة رقم  1427.20صادر في  5شعبان 1441
( 30مارس  )2020بتغيير القرار رقم  3689.19الصادر في
 11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة،
بعد االطالع على الق ــرار   رقم  3689.19الصادر في  11من
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ق ــرار لوزير الصحة رقم  1425.20صادر في  29من شعبان 1441
( 23أبريل  )2020بتغيير القرار رقم   519.20الصادر في
 11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة،
بعد االطالع على الق ــرار رقم  519.20الصادر في  11من
صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات ؛

صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على

وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى

( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  519.20بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019

الصفقات كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
قرر ما يلي :

«الجدول امللحق

املادة األولى

اسم املعهد

يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3689.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019
«الجدول امللحق
االختصاص الترابي

جهة
درعة -
تافياللت

املفوض إليهم

جهة
درعة -
تافياللت

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

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

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

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

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

إقليم ورزازات .....................................................

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

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

السيد عبد اللطيف زبيري ،مدير املعهد العالي
املعهد العالي للمهن
للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ملراكش
الصحة
التمريضية وتقنيات
بالنيابة.
ملراكش
............................................................................

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

(الباقي التغيير فيه).
النواب

إقليم ميدلت

املفوض إليهم

النواب

الدكتور حسان بوزيان ،مندوب .....................................................
وزارة الصحة بإقليم ميدلت
بالنيابة.
.....................................................

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

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

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

(الباقي التغييرفيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  5شعبان  30( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  29من شعبان  23( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

ق ــرار لوزير الصحة رقم  1428.20صادر في  29من شعبان 1441
( 23أبريل  )2020بتغيير القرار رقم  3685.19الصادر في
 11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة،
بعد االطالع على الق ــرار رقم  3685.19الصادر في  11من
صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

الجريدة الرسمية
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قرر ما يلي :

«الجدول امللحق
املادة األولى

االختصاص الترابي

يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3685.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019
«الجدول امللحق
االختصاص الترابي
جهة فاس -
مكناس

جهة فاس -
مكناس

عمالة فاس
....................
إقليم بوملان

إقليم تاونات

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

املفوض إليهم

النواب

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

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

....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
الدكتور فؤاد الهواري ،مدير
املركز االستشفائي اإلقليمي
بتاونات بالنيابة.

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

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

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

جهة الشرق

النواب

املفوض إليهم

جهة الشرق

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

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

عمالة وجدة -
أنجاد

الدكتور عبد املالك كواال،
مندوب وزارة الصحة بعمالة
وجدة  -أنجاد بالنيابة.

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

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

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

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

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

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

(الباقي التغيير فيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3رمضان  27( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

(الباقي التغيير فيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  29من شعبان  23( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

ق ــرار لوزير الصحة رقم  1426.20صادر في  3رمضان 1441
( 27أبريل  )2020بتغيير القرار رقم  3687.19الصادر في
 11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة،
بعد االطالع على الق ــرار رقم  3687.19الصادر في  11من
صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات كما وقع تغييره وتتميمه ؛

ق ــرار لوزير الصحة رقم  1478.20صادر في  3رمضان 1441
( 27أبريل  )2020بتغيير القرار رقم  3678.19الصادر في
 11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة،
بعد االطالع على الق ــرار رقم  3678.19الصادر في  11من
صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3678.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019
«الجدول امللحق
االختصاص الترابي

وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3687.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019

جهة
الرباط  -سال-
القنيطرة

املفوض إليهم

النواب

جهة
الرباط  -سال  -القنيطرة

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

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

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

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

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

إقليم الخميسات

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

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

إقليم سيدي قاسم

السيد موحى عكي ،مندوب وزارة ...........................................
الصحة بإقليم سيدي قاسم.

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

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

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

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

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

(الباقي التغيير فيه).
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املادة الثانية

ق ــرار لوزير الصحة رقم  1508.20صادر في  5رمضان 1441

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

( 29أبريل  )2020بتغيير القرار رقم  3944.19الصادر في

وحرر بالرباط في  3رمضان  27( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

ق ــرار لوزير الصحة رقم  1479.20صادر في  4رمضان 1441
( 28أبريل  )2020بتغيير القرار رقم  3680.19الصادر في
 11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.

 11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة،
بعد االطالع على الق ــرار رقم  3944.19الصادر في  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات كما
وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441

وزيرالصحة،

( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

بعد االطالع على الق ــرار رقم  3680.19الصادر في  11من
صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :
املادة األولى
يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3944.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019
«الجدول امللحق

قرر ما يلي :
املادة األولى

املفوض إليهم

النواب

االختصاص الترابي

يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3680.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019

جهة
الدارالبيضاء -
سطات

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

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

«الجدول امللحق

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

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

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

االختصاص الترابي
جهة مراكش -
آسفي
جهة مراكش -
آسفي

عمالة مراكش

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

املفوض إليهم

النواب

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

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

....................................................
الدكتورة ملياء شاكيري ،مندوبة
وزارة الصحة بعمالة مراكش
بالنيابة.
....................................................
....................................................

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

(الباقي التغيير فيه).

عمالة مقاطعات ....................................................
جهة
الفداء  -مرس
الدارالبيضاء -
السلطان
سطات.
.................................................... ....................................................
عمالة مقاطعات
عين السبع  -الدكتور عثمان بعيد ،مدير ....................................................
الحي املحمدي املركز االستشفائي بعمالة عين
السبع-الحي املحمدي.
.....................

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

(الباقي التغيير فيه).

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  4رمضان  28( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

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

وحرر بالرباط في  5رمضان  29( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.
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ق ــرار لوزير الصحة رقم  1484.20صادر في  4شوال 1441
( 27ماي  )2020بتغيير وتتميم القرار رقم 3680.19
الصادر في  11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض
اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
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ق ــرار لوزير الصحة رقم  1519.20صادر في  13من شوال 1441
( 5يونيو  )2020بتغيير وتتميم القرار رقم  3680.19الصادر
في  11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة،

وزيرالصحة،
بعد االطالع على الق ــرار   رقم  3680.19الصادر في  11من
صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441

بعد االطالع على الق ــرار رقم  3680.19الصادر في  11من
صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :

( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :

املادة األولى
يغير ويتمم على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه
أعاله رقم  3680.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019

املادة األولى

«الجدول امللحق

يغير ويتمم على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3680.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019

االختصاص الترابي
جهة
مراكش  -آسفي

«الجدول امللحق
االختصاص الترابي
جهة مراكش -
آسفي
جهة مراكش -
آسفي

املفوض إليهم
....................................................

النواب
....................................................

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

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

ــــــ

السيد عبد السالم قيري ،رئيس
قطب الشؤون اإلدارية باملركز
االستشفائي الجهوي بمراكش.

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

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

عمالة مراكش

إقليم شيشاوة
....................

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4شوال  27( 1441ماي .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

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

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

.................................................... ....................................................
عمالة مراكش
جهة
مراكش -
آسفي

الدكتور خالد زهيد ،مديراملركز
االستشفائي الجهوي بمراكش
بالنيابة.

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

إقليم شيشاوة

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

إقليم الحوز

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

إقليم قلعة
السراغنة

الدكتور يونس الكريك ،مندوب
وزارة الصحة بإقليم قلعة
السراغنة بالنيابة.

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

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

(الباقي التغيير فيه).

املفوض إليهم

النواب

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

(الباقي التغيير فيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13من شوال  5( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.
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قرر ما يلي :

ق ــرار لوزير الصحة رقم  1510.20صادرفي  16من شوال 1441
( 8يونيو  )2020بتفويض اإلمضاء

املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد الوهاب بلمداني ،مدير التخطيط واملوارد

وزيرالصحة،
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

املالية بوزارة الصحة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على
جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة ملديرية التجهيزات والصيانة
بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل
اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية

( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387

يفوض كذلك إلى السيد عبد الوهاب بلمداني اإلمضاء أو التأشير
نيابة عن وزير الصحة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات
املفوضة إليه برسم ميزانية وزارة الصحة الخاصة بمديرية التجهيزات

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

والصيانة.

وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931

املادة الثالثة
إذا تغيب السيد عبد الوهاب بلمداني أو عاقه عائق ناب عنه

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

السيد هشام العلمي ،رئيس قسم املباني والهندسة املعمارية بمديرية

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

التجهيزات والصيانة.

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  16من شوال  8( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1431.20صادرفي  4شوال  27( 1441ماي  )2020بتغيير القراررقم 740.20
الصادرفي  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير )2020بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بعد االطالع على القرار  رقم  740.20الصادر في  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير  )2020بتعيين آمرين مساعدين
بالصرف ونواب عنهم ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول  30( 1441أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم  740.20بتاريخ  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير : )2020
«املادة األولى - .يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف
«االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدراة من امليزانية العامة لوزارة االقتصاد واملالية وإصالح
«اإلدارة وكذا الحساب الخصو�صي للخزينة الحامل عنوان «الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة» وإصدار بيانات الدفع
«واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار االعتمادات املفوضة :
االختصاص الترابي

والية جهة سوس  -ماسة

اآلمرون املساعدون بالصرف

املحاسبون املكلفون

النواب

املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لكلميم  -واد نون.
 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بأكادير -إداوتنان.لسوس  -ماسة بأكادير -إداوتنان.
 رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهويةللتجهيزوالنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسة.

خازن عمالة أكادير

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

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

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

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

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

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

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

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

زاكورة

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لدرعة  -تافياللت.
 املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بورزازات.بزاكورة.
 رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بزاكورة.

الخازن اإلقليمي بورزازات

املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4شوال  27( 1441ماي .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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قرارمشترك لوزير العدل ووزير الداخلية رقم  1432.20صادرفي  5شوال  28( 1441ماي  )2020بتخويل صفة ضابط
الشرطة القضائية لبعض مفت�شي الشرطة التابعين لألمن الوطني

وزيرالعدل،
ووزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب  7( 1438أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة ،كما وقع تغييره؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.09.213الصادر في  8ربيع األول  23( 1431فبراير  )2010املتعلق باملديرية العامة لألمن الوطني
والنظام األسا�سي ملوظفي األمن الوطني ؛
وعلى القانون رقم  22.01املتعلق باملسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.255بتاريخ  25من رجب 1423
( 3أكتوبر  ،)2002كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  20منه،
قررا ما يلي :
املادة األولى
تخول صفة ضابط الشرطة القضائية ملفت�شي الشرطة املمتازين ومفت�شي الشرطة املتوفرين على أقدمية تتجاوز
ثالث سنوات   من الخدمة الفعلية في الدرجة ،الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق بهذا القرار املشترك.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  5شوال  28( 1441ماي .)2020

وزيرالعدل،

وزيرالداخلية،

اإلمضاء  :محمد بنعبد القادر.

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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اإلسم الشخص ي والعائلي

الرقم املنهي

الدرجة

مقر العمل

1

رضوان عتيد

101765

مفتش شرطة ممتاز

املكتب املركزي لألبحاث القضائية

2
3
4
5
6
7

مريم الرجراجي
بدر نزيه
عبد الغني عدنان
حسن ميكك
ياسين اعابد
أميمة بوملال

106307
106364
106384
106440
106454
106286

مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

جمال الدين مليس
عبد الغني بورار
رشيد بوركة
تجاني ايت بن علي
مريم االدريس ي
الحسين املومن
رشيد الرواني
املصطفى مرض ي
املصطفى كومة
عبد اإلله الدخالي
مصطفى التويمري
يونس شفيق
عمر محفوظ
إبراهيم الناصري
عبد الحميد البازي
عماد لعواني
حسن البداوي
علي البنوحي
حسن النويري
عبد اللطيف التجاني
هشام سيبدى
كمال اللباني
احميدات عبد الرزاق
عبد الحق ايت واكريم
إبراهيم ادجبير
رضوان يدير
ياسين املنغنيزي
عبد الصمد عزيزي
منية قاسيم
حسن شافق
الحسين اعبيب
أحمد آيت الحاج

66268
101928
101930
101936
78137
82251
101681
101821
65157
58352
65043
101650
101580
69436
85392
101804
101806
71508
88380
88400
85264
102124
104328
101653
82348
101852
78333
101927
101991
62482
65866
102018

مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز

والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش

1
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40
41
42
43
44
45
46
47
48

مصطفى امجكال
ياسين أبو سعيد
عز الدين آيت الحاج
إبراهيم ابوح
عبد العزيز الحسيني
عبد االله لحلو
عبد اللطيف املفتاح
إسماعيل بزار
محمد أحمد نايت

101745
101746
101809
101820
104363
101916
104408
101947
82459

مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز

والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش
والية أمن مراكش

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

يوسف الدميعي
هشام عالم
محمد الزبيري
محمد السلطاني
بالل كازي
هالل امصيرن
يوسف العسري
هشام اقردوز
عبد اإلله اعصيفر
محمد الزبير الرايس
عالل الكنيفدي
عديل بندامية
أمين مريش
لفضيل لعبيدي
نعمان الغوال
محمد نبيل مخاخ
ولعيد الناصري
محمد عزوز
الهاشمي يونس

72433
101924
106359
104223
85430
76791
101814
85480
101693
53142
59875
70150
81891
85220
85247
85367
85446
101641
101731

مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز

والية أمن طنجة
والية أمن طنجة
والية أمن طنجة
والية أمن طنجة
والية أمن طنجة
والية أمن طنجة
والية أمن طنجة
والية أمن طنجة
والية أمن طنجة
والية أمن طنجة
والية أمن طنجة
والية أمن طنجة
والية أمن طنجة
والية أمن طنجة
والية أمن طنجة
والية أمن طنجة
والية أمن طنجة
والية أمن طنجة
والية أمن طنجة

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

العياش ي الوهابي
خالد كوكبي
يونس بلعماري
صفاء شقرام
عدنان الجمالي
عبد الغني جكوت
خالد اجبيلو
سعيد بنطالب
هشام الواهي
بدر املعيطية
حمزة الدكالي
خالد بوعليتن

101660
72767
88376
85337
109300
109703
66506
101867
102012
106422
103960
104435

مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة

والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

حسام الدحاني
سمير لوالدي
عمر الصالحي
عبد الجليل جنيوري
مراد الشبكي
كريم لهمامي
املهدي الشبيهي قدوري
مروان السقاط
إبراهيم خوزان
كريم الحسني
خديجة الفضاوي
نور الدين بندريويش
سلوى الحزماري
طارق لكريمي
ميمون بالي
أحمد املنصوري
فؤاد الدفاعي
مروان زاوي
محمد امرير
صالح الدين عفيف
سفيان نظيف الرتمة
سعيد محفوظي
املحجوب صاين
محمد لحجيري
أمين بعال
يوسف التازي
سعيد وداع
محمد بوطيب
محمد حالق
عبد الصمد بويرمان
يونس مسلك
إدريس جالل
يوسف العسلي
معاد عبد الكريمي
محمد اصمري
رض ى خدري
سفيان صبار
حمزة الخيلي
البشير اجائز
حمو ارزقي
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101652
103955
103436
64008
65590
104178
104159
104424
62849
78307
101980
101720
85331
101622
51812
101832
104373

مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش الشرطة
مفتش الشرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة

والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط
والية أمن الرباط

103948
103966
103983
104205
104345
104348
104393
104420
104432
104444
104484
64009
104185
92856
79082
69366
64121
65541
104376
101701
101708
101869
101957

مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش الشرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز

والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء
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120
121

محمد لعظم
حسن بالحوجي

59785
104360

مفتش شرطة
مفتش شرطة

والية أمن الدار البيضاء
والية أمن الدار البيضاء

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

محمد لعليلي
عبد اللطيف الصغيور اإلدريس ي
أنور بوستيت
مصطفى العمراني
فتح هللا جبران
محمد نجيب املومني
عبد السالم بوزيد
عادل لحنين
محمد ازكاغ
هشام املزراري
السعيد الحارتي
هشام العطيفي
زين العابدين فالحي

75475
64708
101878
104410
101789
104061
101591
64704
103992
103995
104065
104144
104045

مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة

والية أمن تطوان
والية أمن تطوان
والية أمن تطوان
والية أمن تطوان
والية أمن تطوان
والية أمن تطوان
والية أمن تطوان
والية أمن تطوان
والية أمن تطوان
والية أمن تطوان
والية أمن تطوان
والية أمن تطوان
والية أمن تطوان

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

عمر آيت حمني
سعيد واجو
إبراهيم آيت طالب
احسان حماني
عبد الكبير الراشدي
كمال أكتير
رشيد بوكثير
أنير شكور
عبد الجليل صفار
إسماعيل تلوى
محمد خروا
يوسف آيت امري

88325
84253
101815
70833
66172
101712
66400
82395
104472
104035
104218
104169

مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة

والية أمن أكادير
والية أمن أكادير
والية أمن أكادير
والية أمن أكادير
والية أمن أكادير
والية أمن أكادير
والية أمن أكادير
والية أمن أكادير
والية أمن أكادير
والية أمن أكادير
والية أمن أكادير
والية أمن أكادير

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

نورالدين شوقي
عبد الحق الشبيهي
عز الدين جاب هللا
محمد قدوري
يوسف وهيب
يونس سواق
أسامة الحمزاوي
لوبنة الصافي
حميد أقالموس
مصطفى أقصبي

75938
104162
75724
72296
101632
75811
75969
82305
75524
101845

مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز

والية أمن فاس
والية أمن فاس
والية أمن فاس
والية أمن فاس
والية أمن فاس
والية أمن فاس
والية أمن فاس
والية أمن فاس
والية أمن فاس
والية أمن فاس

157
158
159

يوسف بنرحو
احماد امحمدي
صالح بوريش

104446
101850
104181

مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة

والية أمن مكناس
والية أمن مكناس
والية أمن مكناس
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160
161
162
163
164
165
166
167
168

أشراف اهليلي
املصطفى اطراس ي
عمر بابا
زهير مصباح
فهيم وبرعي
فاطمة الزهراء معزوزي
محمد أيوب الشيخ
ياسين بلحدوي
محمد بومهدي

104206
88283
101786
101886
101922
103937
101646
102023
82155

مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز

والية أمن مكناس
والية أمن مكناس
والية أمن مكناس
والية أمن مكناس
والية أمن مكناس
والية أمن مكناس
والية أمن مكناس
والية أمن مكناس
والية أمن مكناس

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

بدر العالكي
هشام زوهير
وسيمة حضار
كريم املعاش
عبد العالي عيناق
ربيع لغداج
أمين سليم
أحمد السماح
ميلود عبد الدايم
عبد هللا الحدادي
عادل ديكري
عبد الرحيم شحيتة
محمد الحرشة
عماد دكالو
خالد الحناش ي
الرداد التاغي
يوسف بنبريك
زكرياء املعتصم
السعيد الخمس ي
محمد بوبو
عبد املالك التازي
عزيز الضاوي
رضوان الديهم
علي القندوس ي
عبد العالي الزويني
يونس الفراس

101899
76330
82327
101902
103997
101787
85362
88494
101631
101668
101735
101870
101908
104018
104064
104090
104180
101704
104261
106456
104323

مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة

والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة
والية أمن القنيطرة

104015
102030
104291
104413
85272

مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز

195
196
197
198
199

الصالحي يوسف
جمال الدين حفيض ي
إسماعيل البحري
لهيبة داوي
يوسف بلمسطور

77382
104142
82033
69213
102181

مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز

والية أمن سطات
والية أمن سطات
والية أمن سطات
والية أمن سطات
والية أمن سطات
والية أمن العيون
والية أمن العيون
والية أمن العيون
والية أمن العيون
والية أمن العيون

190
191
192
193
194
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200
201
202
203
204
205
206
207

الخليل همان
ابراهيم مهنا
نور الدين بوغمزا
فاطمة محي
عبد الرحيم شحوض
محمد هشام
عبد الكبير عور
وفاء مساعد

102041
104510
104516
82340
101723
103976
104422
104449

مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش الشرطة

والية أمن العيون
والية أمن العيون
والية أمن العيون
والية أمن العيون
والية أمن العيون
والية أمن العيون
والية أمن العيون
والية أمن العيون

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

عبد الكريم ايتبالل
يونس درساوي
هشام فاهم
عبد املجيد املعطاوي
يوسف الفالحي
خالد اهالل
رضوان قادري
جالل الحالي
سعيد أحمر
املهدي حسيني
محمد العمري
كريم الكناني
عبد الفتاح السفروي
محمد الشعيبي
كمال الرامي
محمد قنونى
محمد بوضعة

81898
69524
81916
82096
88390
76245
104076
89549
101857
104384
104344
104359
104341
104441
104464
104488
76835

مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة

والية أمن بني مالل
والية أمن بني مالل
والية أمن بني مالل
والية أمن بني مالل
والية أمن بني مالل
والية أمن بني مالل
والية أمن بني مالل
والية أمن بني مالل
والية أمن بني مالل
والية أمن بني مالل
والية أمن بني مالل
والية أمن بني مالل
والية أمن بني مالل
والية أمن بني مالل
والية أمن بني مالل
والية أمن بني مالل
والية أمن بني مالل

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

يامنة بوراس
إبراهيم يجوني
فوزية زالغ
عصام حامدي
نور الدين العيساوي
محمد باباعال
فوزية الهدار
محمد الخلطي
عبد هللا الحروش ي
عبد القادر العمراوي
لحسن الوردي
محمد الغيام
سعيد التراري
عادل الجنداري
رشيد اوحمدي

88202
101951
66919
101678
71237
82409
85803
104086
106436
101724
101739
76794
76840
101778
104327

مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة

والية أمن وجدة
والية أمن وجدة
والية أمن وجدة
والية أمن وجدة
والية أمن وجدة
والية أمن وجدة
والية أمن وجدة
والية أمن وجدة
والية أمن وجدة
والية أمن وجدة
والية أمن وجدة
والية أمن وجدة
والية أمن وجدة
والية أمن وجدة
والية أمن وجدة
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240
241
242
243

عبد العالي شنيور
فيصل طنطان
عصام الكارح
ياسين سراج

76902
82421
83571
101877

مفتش شرطة
مفتش الشرطة
مفتش الشرطة
مفتش شرطة ممتاز

244
245
246
247
248
249
250
251

محمد املرابط
سفيان اوهنو
محمد الهورشمت
عبد الرحيم اعصوص
عبد العزيز احميداني
صالح حمداوي
يوسف القاسمي
عبد املجيد اكرفي

104130
104745
104000
106407
101933
104246
104258
104427

مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة

252
253
254
255
256

رشيدة ماوس
موالي يوسف العلوي البلغيثي
عزيز اكعيد
يوسف رزوقي
عبد اللطيف ابو نصير

85520
101501
102009
104016
104358

مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة

257

التهامي الوردي

104498

مفتش شرطة

األمن الجهوي تازة
األمن الجهوي تازة
األمن الجهوي تازة
األمن الجهوي تازة
األمن الجهوي الرشيدية
األمن الجهوي الرشيدية
األمن الجهوي الرشيدية
األمن الجهوي الرشيدية
األمن الجهوي الرشيدية
األمن الجهوي الرشيدية
األمن الجهوي الرشيدية
األمن الجهوي الرشيدية
األمن الجهوي ورزازات
األمن الجهوي ورزازات
األمن الجهوي ورزازات
األمن الجهوي ورزازات
األمن الجهوي ورزازات
األمن الجهوي الحسيمة

258
259
260
261
262
263
264
265
266

وديع معروفي
منير فندي
يونس الوريني
ياسين الهيرور
محمد الحرمل
ياسين بن جاعة
حمزة غزاوي
أسامة بوحاجا
محمد األمين الحديوي

104403
106439
53651
101738
101635
104190
109502
109694
109726

مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة

األمن اإلقليمي سال
األمن اإلقليمي سال
األمن اإلقليمي سال
األمن اإلقليمي سال
األمن اإلقليمي سال
األمن اإلقليمي سال
األمن اإلقليمي سال
األمن اإلقليمي سال
األمن اإلقليمي سال

267
268
269
270
271
272
273
274
275

ياسين ابوفوزية
توفيق بومعزة
عبد الرحيم غوريس ي
عبد االله اركيل
حليمة حريطل
مراد بنهنية
صالح الدين كركاش ي
يسين العزيزي
محمد الحيان

104154
72676
71457
60197
75383
103980
104299
104330
104378

مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة

األمن اإلقليمي آسفي
األمن اإلقليمي آسفي
األمن اإلقليمي آسفي
األمن اإلقليمي آسفي
األمن اإلقليمي آسفي
األمن اإلقليمي آسفي
األمن اإلقليمي آسفي
األمن اإلقليمي آسفي
األمن اإلقليمي آسفي

276
277
278

زهير هنوا
محمد قداف
عبد هللا جابري

72929
104202
101906

مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز

األمن اإلقليمي الجديدة
األمن اإلقليمي الجديدة
األمن اإلقليمي الجديدة
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280
281
282
283
284
285
286
287
288
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104352
104001
104355
58993
63662
66790
104356
106375
104353
64651

محسن البيضوري
عبد السالم الشعالي
سعيد السلك
موالي رشيد العلوي
حسن اشباني
أحمد النيكر
بنهاورش أحمد
اإلدريس ي يوسف
مفهوم عالل
رشيد الكورش

مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة ممتاز
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة
مفتش شرطة ممتاز

األمن اإلقليمي الجديدة
األمن اإلقليمي الجديدة
األمن اإلقليمي الجديدة
األمن اإلقليمي الجديدة
األمن اإلقليمي الجديدة
األمن اإلقليمي الجديدة
األمن اإلقليمي الجديدة
األمن اإلقليمي الجديدة
األمن اإلقليمي الجديدة
األمن اإلقليمي الجديدة

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1518.20صادرفي  17من

اإلذن بممارسة الهندسة املعمارية

شوال  9( 1441يونيو  )2020يرخص تحت عدد  4577للسيدة زينب

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1515.20صادر في
 9شوال ( 1441فاتح يونيو  )2020يرخص تحت عدد  4574للسيدة
فاطمة الزهراء الخمار الحاملة لدرجة املاستر الجامعي في الهندسة
املعمارية املسلم من جامعة خيرونا باسبانيا بتاريخ  25أكتوبر ،2017
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة طنجة.

ابن حربيط الحاملة لدبلوم مهندس معماري املسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  29يونيو  ،2018أن تحمل
صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدارالبيضاء.

*

قرار لوالـي جهـة سوس  -ماسة رقم  1367.20صادرفي فاتح رجب 1441

*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1516.20صادر في
 10شوال  2( 1441يونيو  )2020يرخص تحت عدد  4575للسيد
أسامة امنوا الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من
الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف  -أوكرانيا بتاريخ
 30يونيو  ،2018أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
تيزنيت.

( 25فبراير  )2020باملوافقة على قرار عامل إقليم اشتوكة -
آيت باها بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز
جماعة آيت ميلك بإقليم اشتوكة  -آيت باها.
والي جهة سوس  -ماسة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر  30من

*

ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية

*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1517.20صادر في
 17من شوال  9( 1441يونيو  )2020يرخص تحت عدد  4576للسيدة
وفاء بنتهامي الحاملة لدبلوم مهندس معماري املسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  24ديسمبر  ،2019أن تحمل
صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

القروية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛

*
*
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وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
*

اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
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قرر ما يلي :
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وبعد االطالع على رأي ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
املادة األولى

والتنمية القروية واملياه والغابات بسوس  -ماسة بتاريخ  2ربيع

يوافق على قرار عامل إقليم اشتوكة  -آيت باها املتضمن إقرار
مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة آيت ميلك
(املخطط رقم .)2/2012
املادة الثانية

األول  21( 1438نوفمبر  )2017؛
وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
باشتوكة  -إنزكان بتاريخ  28من محرم  19( 1438أكتوبر  )2017؛
وعلى مقرر مجلس جماعة آيت ميلك خالل دورته االستثنائية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بأكادير في فاتح رجب  25( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :أحمد حجي.

*
* *
قرار لعامل إقليم اشتوكة  -آيت باها
بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية
ملركز جماعة آيت ميلك
عامل إقليم اشتوكة  -آيت باها،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

املنعقدة بتاريخ  20من جمادى األولى  6( 1439فبراير  )2018؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  17من رمضان 1440
( 22ماي  )2019إلى  21من شوال  25( 1440يونيو  )2019بمقر
الجماعة ااآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة
آيت ميلك (املخطط رقم  ) 2/2012امللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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مجلس املنافسة
قرارملجلس املنافسة عدد /36ق 2020/صادرفي  28من رمضان 1441
( 22ماي   )2020املتعلق باقتناء شركة Spirit AeroSystems,
 Incلنسبة  100%من حصص رأسمال وحقوق التصويت
لشركتي  Short Brothers PLCو Bombardier Aerospace
  North Africa S.A.Sوكذا بعض األصول األخرى لهياكل
الطائرات لشركة  Bombardier Inc.املتمثلة في منشآت
للصيانة بالواليات املتحدة األمريكية.
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  30( 1435يونيو  )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 املتعلقة باقتناء شركة
  Spirit AeroSystems, Incلنسبة  100%من حصص رأسمال وحقوق
التصويت لشركتي  Short Brothers PLCو  Bombardier Aerospace
  North Africaوكذا بعض األصول األخرى لهياكل الطائرات لشركة  
 ، Bombardier Incواملسجل لدى األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت
عدد /24ع.ت .إ 2020/بتاريخ  3مارس  2020؛
وحيث إنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين األطراف املعنية
بخصوص عملية التركيز االقتصادي املذكورة بتاريخ  31أكتوبر  2019؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  6مارس  2020؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس ،وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 6مارس  ،2020والذي يمنح أجل عشرة ( )10أيام لألغيار املعنيين
قصد إبداء مالحظاتها حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛
وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال صنع هياكل الطائرات
باملغرب لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز هذه ؛

وعلى القرار رقم  2020/34بتاريخ  12مارس  2020القا�ضي
بتعيين مقرر في املوضوع ؛
وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  9أبريل  2020؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من حضور أعضاء اللجنة
الدائمة الواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 28من رمضان  22( 1441ماي  )2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن
عملية التركيز املذكورة ،وكذا الخالصات والتوصيات ومشروع
القرار املنبثق عنه خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس ؛
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  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؛
وحيث إن هذه العملية تهدف الى اقتناء شركة Spirit
 AeroSystems, Incلنسبة  100%من حصص رأسمال وحقوق
التصويت لشركتي  Short Brothers PLCو Bombardier Aerospace
 North Africaوبعض األصول األخرى لصناعة هياكل الطائرات لشركة
 Bombardier Inc.املتمثلة في منشآت للصيانة بالواليات املتحدة األمريكية؛
وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا اقتصاديا حسب مدلول
املادة  11من القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله والتي تعرف
عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة
بغرض دراستها والترخيص لها ؛
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وحيث إن املادة  12من القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله،
تلزم تبليغ أي عملية تركيز قبل إنجازها ،كما هو منصوص عليه في
املادة الثامنة ( )8من املرسوم التطبيقي رقم  ، 2.14.652عندما 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 ،كون أسقف أرقام
املعامالت املنصوص عليها في املادة  8من املرسوم رقم  2.14.652قد
تم تجاوزها ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،الستيفائها ألحد
الشروط املنصوص عليها بموجب أحكام املادة  12من القانون
رقم  104.12السالف الذكر وذلك لتجاوز سقف رقم املعامالت
اإلجمالي العالمي ملجموع املنشآت واملحددة في املادة  8من املرسوم
رقم   2.14.652؛
وحيث إن الطرفين املعنيين بعملية التركيز  هما على التوالي :
الشركة املقتنية  Spirit AeroSystems, Incهي شركة خاضعة
للقانون األمريكي ،متخصصة في صناعة وتجميع هياكل املركبات
الجوية وخدمات ما بعد البيع املرتبطة بها ،تطمح من خالل هذه
العملية إلى امتالك وحدتين لتصنيع أجزاء هياكل الطائرات تابعة
لشركة  ،Bombardier Incتتواجد األولى بإيرلندا والثانية باملغرب،
وذلك قصد تطوير منتوجاتها وتنويع زبنائها في هذا املجال الصناعي؛
الشركات املستهدفة هي شركة  Short Brothers PLCخاضعة
للقانون اإلرلندي ،وشركة Bombardier Aerospace North
 Africaخاضعة للقانون املغربي وهاتين الشركتين متخصصتين
بشكل أسا�سي في إنتاج أجزاء هياكل الطائرات؛ كما تخص هذه
العملية منشآت للصيانة بالواليات املتحدة األمريكية ،تابعة لشركة
 ،Bombardier Inc.تعتزم شركة  Spirit AeroSystems, Incاقتناءها ؛
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وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي ،الذي قامت به مصالح
التحقيق لدى مجلس املنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها
األطراف املبلغة ،تم تحديد األسواق املعنية بشقيها ،سوق املنتوج
واالمتداد الجغرافي للعملية ،وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة
من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز ،املضاف إلى املرسوم
رقم  2.14.652املشار إليه أعاله؛
وحيث إن السوق املعني يعرف بكونه السوق املناسب املحدد
حسب نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي ،والتي يكون للعملية املبلغة
أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث إن الشركة املقتنية والشركات املستهدفة تمارس نفس
النشاط الذي يتجلى في إنتاج أجزاء هياكل الطائرات ؛
وحيث إن شركة  Short Brothers PLCومنشئات الصيانة التابعة
لشركة  Bombardier Incبالواليات املتحدة األمريكية ليس لها أي
تواجد أو عالقات تجارية تربطها باملغرب ؛
وحيث إن العمليات التجارية التي أنجزتها شركة Spirit
 AeroSystems, Incفي املغرب تعتبر جد ضئيلة ؛
وحيث إن عملية التركيز االقتصادي هذه ال تستدعي تجزئة السوق
املعني حسب أجزاء معينة من هياكل الطائرات أو أحد مكوناتها
نظرا لكون هذه العملية ال تثير إشكالية متعلقة باملنافسة من جهة
الطلب ،وألنه من جهة العرض فالفاعلين في السوق املعني يتوفرون
على اإلمكانيات الالزمة لتصنيع جميع أنواع األجزاء املتعلقة بهياكل
الطائرات ،وبالتالي فإن السوق املعني سيترك مفتوحا ويتشكل من
جميع األجزاء املكونة لهياكل الطائرات ( )aérostructures؛
وحيث إن اقتناء شركة  Spirit AeroSystems, Incلنسبة 100%
من رأسمال وحقوق التصويت لشركة Bombardier Aerospace
 ،North Africaلن يغير بنية السوق املغربي املتعلق بصناعة األجزاء
املكونة لهياكل الطائرات ،حسب التحليل الذي قامت به مصالح
التحقيق بمجلس املنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها األطراف
املبلغة ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ؛
وحيث إن شركة  Bombardier Inc.ال تعتبر بيع إحدى منشآتها التي
تتزود منها قد يؤثر سلبا على نشاطها ،رغم أن الشركة املقتنية من أكبر
الشركات في مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات ؛
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وحيث إن املعامالت التجارية بين منتجي أجزاء هياكل الطائرات
وصانعي الطائرات مبنية على عقود متوسطة األمد يتم إبرامها وفقا
الستجابة العروض املقدمة للشروط واملواصفات املحددة من طرف
صانعي الطائرات ،وبالتالي فاملنافسة تتجلى في الحصول على هذه
العقود التي على إثرها يتم التخصص في نوع محدد من املنتوجات ؛  
وحيث إن حجم اإلنتاج الذي تحققه شركة Bombardier
 Aerospace North Africaلن يمكن شركة Spirit AeroSystems, Inc
من االستحواذ على حصة مهمة في مجال صنع أجزاء هياكل الطائرات
بعد هذه العملية ،خاصة وأن هذه األخيرة ليس لها أي نشاط حاليا في
السوق املعني باملغرب ؛
وحيث إن هذه العملية لن تؤدي إلى إغالق سوق تصنيع أجزاء
هياكل الطائرات في املغرب ،نظرا لوجود شركات كبرى متعددة
تنشط في هذا املجال ؛
وحيث إن عملية التركيز االقتصادي هذه لن تؤدي إلى أي تراكم في
الحصص داخل السوق املعني باملغرب ،وبالتالي لن تؤثر على وضعية
املنافسة فيه ؛
وحيث إن الشركات املنافسة لـشركة Bombardier Aerospace
 North Africaتتوفر على حصص مهمة في السوق املغربي ،وكذا
املقومات املعرفية والتقنية واملالية لصناعة جميع أنواع األجزاء
املكونة لهياكل الطائرات إذا اقت�ضى األمر ذلك ؛
وحيث إن هذه العملية لن تساهم على املدى القريب وكذا املتوسط
في إمكانية هيمنة  Bombardier Aerospace North Africaعلى سوق
أجزاء هياكل الطائرات وذلك نظرا لخاصية املعامالت التجارية مع
صانعي الطائرات املبنية على عقود متوسطة األمد،
قرر ما يلي :
املادة األولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد / 024ع.ت.إ ،2020/بتاريخ
 3مارس  2020يستوفي كافة الشروط القانونية.
املادة الثانية
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة
باقتناء مجموعة الشركات  Spirit AeroSystems, Incلنسبة 100%
من حصص رأسمال وحقوق التصويت لشركة Short Brothers
 PLCو شركة   Bombardier Aerospace North Africa S.A.Sوبعض
األصول األخرى لهياكل الطائرات لشركة  Bombardier Incاملتمثلة
في منشآت للصيانة بالواليات املتحدة األمريكية.
وحرر بالرباط في  28من رمضان  22( 1441ماي .)2020
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.
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قرارملجلس املنافسة عدد /37ق 2020/صادرفي  28من رمضان 1441
( 22ماي  )2020املتعلق بتولي مجموعة «»Snetor
املراقبة الحصرية على رأس مال وحقوق التصويت
املرتبطة به لشركة » «Tecnopol S.p.aاململوكة من قبل
شركة ».«Eplast S.a.s
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 /17ع.ت.إ ،2020/بتاريخ  13فبراير ،2020
املتعلق بتولي مجموعة « »Snetorاملراقبة الحصرية على رأس مال
وحقوق التصويت املرتبطة به لشركة « »Tecnopol S.p.aاململوكة
من قبل شركة « »Eplast S.a.s؛
وحيث إنه تم التوقيع على عقد اقتناء أسهم بين األطراف املعنية
بخصوص عملية التركيز االقتصادي املذكورة بتاريخ  21يناير  2020؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  18فبراير  2020؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
عبر املوقع اإللكتروني للمجلس وإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 18فبراير  2020والذي يمنح أجل عشرة ( )10أيام لألغيار املعنيين
قصد إبداء مالحظاتها حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛
وحيث إن الفاعلين واملتدخلين في السوق املعنية بتوزيع املواد
البالستيكية باملغرب لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز هذه ؛
وعلى القرار رقم  2020/27بتاريخ  25فبراير  2020القا�ضي
بتعيين مقرر في املوضوع ؛
وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  19مارس  2020؛
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وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من حضور أعضاء اللجنة
الدائمة الواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 28من رمضان  22( 1441ماي  )2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن
عملية التركيز املذكورة ،وكذا الخالصات والتوصيات املنبثقة عنه،
خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس ؛
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 العقد املبرم بخصوص عملية التركيز االقتصادي هذه
ينص على اقتناء نسبة  70 %من أسهم رأسمال وحقوق التصويت
املرتبطة به لشركة « »Tecnopol S.p.aمن قبل مجموعة «»Snetor
مما سيمكن هذه األخيرة من مراقبة وممارسة تأثير حاسم على نشاط
الشركة املقتناة ؛
وحيث إن امتالك مجموعة « »Snetorاملراقبة الحصرية على رأس
مال وحقوق التصويت املرتبطة به لشركة «  »Tecnopol S.p.aتشكل
تركيزا حسب مدلول املادة  11من القانون رقم  104.12املشار إليه
أعاله والتي تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى
مجلس املنافسة ؛
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وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،الستيفائها شرطين
من الشروط املنصوص عليهما بموجب أحكام املادة  12من القانون
رقم  104.12السالف الذكر وذلك لتجاوز سقفي رقم املعامالت
اإلجمالي العالمي وكذا رقم املعامالت اإلجمالي املحقق باملغرب ملجموع
املنشآت واملحددين في املادة  8من املرسوم رقم  2.14.652؛
وحيث إن املجموعة املقتنية « »Snetorهي شركة مساهمة مبسطة
خاضعة للقانون الفرن�سي  ،تنشط في مجال توزيع املواد البالستيكية
والكيماوية ذات االستعماالت املتعددة في قطاع الصناعة عبر العالم
خاصة في أوربا ؛
وحيث إن مجموعة « »Snetorتنشط في السوق الوطنية من خالل
فرعها املحلي « »Snetor Marocوشركة « »Snetor Chimieالتابعة لها
واملتخصصة في البيع املباشر للـ ــوحدات الصناعية ؛
وحيث إن الشركة املستهدفة « »Tecnopol S.p.aهي شركة
مساهمة خاضعة للقانون اإليطالي ،متخصصة في توزيع املواد
البالستيكية على مستوى دول اإلتحاد األوروبي خاصة في إيطاليا
وإسبانيا ؛
وحيث إن هذه العملية تهدف إلى دعم تنافسية قطب مجموعة
« »Snetorلــتوزيع املواد البالستيكية وإلى تعزيز تموقعها في السوق
األوروبية وكذا إلى مالءمة عروضها التجارية لحاجيات زبنائها في أروبا
وباملغرب ؛
وحيث إنه بعد اإلطالع على وثائق امللف واعتمادا على نتائج
مسطرة التحقيق  ،فإن السوق املرجعية املعنية بهذه العملية هي
سوق توزيع املواد البالستيكية على الصعيد الوطني ؛
وحيث إن الشركة املقتنية تنشط على مستوى السوق الوطنية
فقط في مجال توزيع املواد البالستيكية ؛
وحيث إن الشركة املستهدفة ليس لها أي فرع باملغرب وأوقفت
نشاطها التجاري على مستوى السوق الوطنية منذ مطلع السنة الحالية ؛
وحيث إنه بعد إنجاز العملية املبلغة ،فإن حصة السوق لشركة
« »Snetorفي السوق املرجعية املعنية ،لن تعرف أي تغيير؛
وحيث إن السوق الوطنية لتوزيع املواد البالستيكية تعرف
تواجد عدد كبير من املنافسين ؛
وحيث إن عملية التركيز االقتصادي هذه لن تؤدي إلى أي تراكم
في الحصص داخل السوق املرجعية املعنية ؛
وحيث إنه ال وجود ألي تداخل أفقي أو عمودي أو تكتلي بين
أنشطة الشركتين طرفي عملية التركيز في املغرب ؛
وحيث إنه لن يترتب عن هذه العملية أي تغيير لوضعية السوق
املرجعية املعنية وبالتالي لن تؤثر على وضعية املنافسة فيها،
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وحيث إن مشروع عملية التركيز هذه كان موضوع عقد استثماري
بتاريخ  12فبراير  2020بين األطراف املعنية  ؛

املادة األولى
أن عملية التركيز االقتصادي املسجلة لدى األمانة العامة ملجلس
املنافسة تحت عدد /17ع.ت.إ ،2020/بتاريخ  13فبراير ،2020
تستوفي كافة الشروط القانونية.
املادة الثانية
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة
بتولي مجموعة « »Snetorاملراقبة الحصرية على رأس مال وحقوق
التصويت املرتبطة به لشركة « .»Tecnopol S.p.a
وحرر بالرباط في  28من رمضان  22( 1441ماي .)2020
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.

قرارملجلس املنافسة عدد /38ق 2020/صادرفي  28من رمضان 1441
( 22ماي  )2020املتعلق باقتناء شركة «»Dislog Food
لجميع حصص شركة ».«Fater Morocco
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  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 / 21ع ت إ  2020/بتاريخ
 27فبراير  ،2020واملتعلق باقتناء شركة « »Dislog Foodل %100
من حصص شركة « ،»Fater Moroccoوهي شركة مغربية ذات
املسؤولية املحدودة اململوكة من طرف الشركة اإليطالية Fater
 S.P.Aواملتخصصة في إنتاج مادة ماء جافيل الحاملة للعالمة التجارية
« »ACE؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  2مارس   2020؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
بإحدى الجرائد الوطنية وباملوقع اإللكتروني للمجلس بتاريخ
 29فبراير  ،2020والذي يمنح أجل  10أيام لألغيار املعنيين قصد
إبداء مالحظاتها حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛
وحيث إن الفاعلين واملتدخلين في األسواق املعنية بعملية التركيز
لم يبدوا أية مالحظة في هذا الشأن ؛
وعلى القرار رقم  2020/31بتاريخ  3مارس  2020القا�ضي بتعيين
مقرر في املوضوع ؛
وبعد استالم مجلس املنافسة بالتبليغ الكامل للملف بتاريخ
 13أبريل  2020؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من حضور أعضاء اللجنة
الدائمة الواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 28من رمضان  22( 1441ماي   )2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن
عملية التركيز املذكورة ،وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،
خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس  ؛
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 هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة  11من
القانون رقم  104.12والتي تنص أنه يشكل تركيزا« ،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» ،وهو ما ينطبق على عملية اقتناء
شركة  Dislog Foodل  %100من حصص شركة   Fater Morocco؛
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 املنجز باملغرب ملجموع املنشآت ملبلغ  250مليون درهم املحدد
بموجب املادة  8من املرسوم رقم  2.14.652املشار إليه أعاله ؛
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وحيث إن شركة  ،Dislog Foodتعد القطب الصناعي املكون
ملجموعة   H&S Invest Holding؛
وحيث إن شركة  Dislog Foodتمتلك عدة فروع تنشط في
القطاعات االقتصادية التالية :
 شركة  HMIالتي بدأت أنشطتها سنة  2019من خالل إنتاجمعجون التنظيف  Tideبموجب ترخيص من شركة & Procter
 Gamble؛
 شركة « »CHO Marocمختصة في إنتاج زيت الزيتون في منطقةمراكش ،وهي شركة مشتركة بين « »Dislog Foodواملجموعة
التونسية  CHOالتي تنشط قطاع زيت الزيتون ؛
شركة « »EDITA Food Industries Marocوهي شركة مشتركةتم إنشاؤها نهاية سنة  2017بين شركة  Dislog Foodوالشركة
املصرية  EDITA Food Industriesاملتخصصة في الوجبات
الخفيفة .والغرض من هذه الشركة هو إنتاج وتسويق
«البسكويت» ،وقد بدأت أنشطتها التجارية خالل سنة  2019عن
طريق استيراد منتجات  EDITAمن مصر؛
 شركة  Selmanتأسست في عام  2015وهي متخصصة في استيرادوتوضيب منتوج الشاي.
وحيث إن مجموعة  H&S Invest Holdingاملالكة لشركة Dislog
 Foodواملقتني غير املباشر لشركة  ،Fater Moroccoتتوفر على أقطاب
أخرى تنشط في عدة قطاعات اقتصادية عبر الشركات التالية :
 قطب التوزيع بالجملة للمنتجات ذات االستهالك الواسع منخالل شركتها الفرعية  Dislog SAوالتي توزع ما يقارب من
 40عالمة تجارية في مجال البسكويت والحلويات في مجال التجميل
والنظافة ،الغسيل ،واألجهزة املنزلية ،واإللكترونيات والتبغ ؛
 قطب خدمات اللوجيستيك من خالل فروعها التالية  :شركة) : )Building Logistics Services BLSللمنصات اللوجيستيكية،
وشركة  Comptoir Serviceللنقل البري للبضائع وشركة
 Research & Quality Consultingالتي تنشط في تقديم خدمات
دراسة السوق والتسويق ؛
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وحيث إن شركة  Dislog Foodومن خاللها مجموعة H&S Invest
 Holdingتهدف بمقت�ضى عملية التركيز هذه إلى ،تعزيز نشاطها
الصناعي بصفة عامة وتنويع منتجاتها الخاصة بالصيانة في وحدة
اإلنتاج املتواجدة بمدينة املحمدية .كما تهدف كذلك إلى االستفادة
من خبرتها في مجال التوزيع من خالل خلق تعاون ما بين الشركة التي
اقتنتها وفروعها العاملة في قطاعات التوزيع والتسويق  ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي الذي تم إنجازه وباالطالع
على وثائق امللف ،فإن األسواق املرجعية املعنية بهذه العملية هي
كاآلتي :
• على مستوى سوق املنبع يتعلق األمربالسوق الوطنية إلنتاج مادة
ماء جافيل ؛
• على مستوى سوق املصب وبالنظر إلى أن عملية التركيز تتضمن
شقا عموديا ،فإن األسواق املرجعية ذات الصلة بالعملية
والخاصة بمنتوج ماء جافيل هي كاآلتي :
 السوق الوطنية للتوزيع بالجملة ؛ السوق الوطنية للنقل الطرقي للبضائع ؛ السوق الوطنية لخدمات اللوجيستيك ؛ السوق الوطنية لخدمات دراسة السوق ؛ السوق الوطنية للتجارة اإللكترونية ما بين املهنيين.وحيث إن التحليل التناف�سي لآلثار األفقية لعملية التركيز هذه،
بين بأن السوق الوطنية إلنتاج مادة ماء جافيل قد عرفت نموا سنويا
يعادل  % 3.3خالل الفترة املمتدة ما بين  2013و ،2018حيث وصل
رقم معامالته  361مليون درهم سنة  .2018أما سنة  2019فقد
عرفت تراجعا طفيفا قدر بحوالي .% 2.2
تطور مبيعات ماء جافيل» »eau de javelبماليين الدراهم على
النحو التالي :

 وأخيرا قطب التجارة اإللكترونية ما بين املقاوالت (business to)» business «B2Bعن طريق توزيع املنتجات االستهالكية عبر
املنصة الرقمية .chari.ma :

Source Euromonitor / Nielsey

وحيث إن شركة  ،Fater Moroccoموضوع عملية التركيز ،هي
شركة متخصصة في إنتاج مادة ماء جافيل الحاملة للعالمة التجارية
« »ACEوالتي تم إنشاؤها سنة  2014من طرف مجموعة  Fater S.P.A؛

وحيث إن هذه السوق تتميز بتركيزها الكبير ،حيث أن الشركات
الثالثة األولى  Distra Fater Moroccoو Vitalتتوفر على ما يقارب
 % 86من حصص السوق ؛
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وحيث إنه بعد إنجاز عملية التركيز هذه ،فإن حصة شركة Fater
 Moroccoمن السوق لن يطرأ عليها أي تغيير ،بالنظر إلى أن الشركة
املقتنية  Dislog Foodتنشط من خالل فروعها في أسواق أخرى غير
السوق املعنية ،ويتعلق األمر ب :إنتاج كل من معجون املنظفات،
وزيت الزيتون ،والوجبات الخفيفة وإنتاج الشاي .وبالتالي فإن
السوق املرجعية لن يطرأ عليها أي تغيير بعد تحقيق هذه العملية التي
ليس من شأنها أن تؤدي إلى أي تداخل في األنشطة أو حصص السوق  ؛
وحيث إن وضعية الهيمنة التي تتمتع بها شركة Fater Morocco
في السوق املرجعية ليست وليدة عملية التركيز هذه ،بل هي متواجدة
لعدة سنوات قبل إبرام العقد االستثماري الخاص بالعملية ؛
وحيث إنه بالنسبة للمجموعة املقتنية «»H&S Invest Holding
فإن االستثمارات املزمع إنجازها ستمكن من تطوير وتنويع إنتاجها،
مما سيعزز اإلطار التناف�سي ما بين الفاعلين االقتصاديين في السوق
املرجعية ؛
ومن ثم فإن عملية التركيز ليس من شأنها اإلخالل باملنافسة على
مستوى التأثيرات األفقية في السوق الوطنية إلنتاج مادة ماء جافيل ؛
التأثيرات العمودية لعملية التركيز :
وحيث إن عملية التركيز هذه ذات طبيعة عمودية ،بالنظر لضمها
ملقاوالت متكاملة عموديا تنشط على مستويات اإلنتاج والخدمات
ذات الصلة بالتوزيع بالجملة ،والنقل الطرقي للبضائع ،وخدمات
اللوجيستيك ،ودراسة السوق والتسويق وكذا التجارة اإللكترونية
ما بين املهنيين ،مما يستوجب دراسة التأثيرات العمودية للعملية
وخاصة احتمال إغالق السوق في وجه املنافسين  ؛
فيما يتعلق بسوق توزيع السلع بالجملة التي تنشط فيها مجموعة
 H&S Invest Holdingمن خالل شركتها  Dislog SAالتي توزع أكثر من
أربعين سلعة واسعة االستهالك ؛
وحيث إن سياسة املجموعة ترتكز على اقتناء السلع من املصنعين
إلعادة بيعها وتوزيعها تنفيذا ملقتضيات عقود التوزيع املبرمة معهم
مع تحقيق هوامش ربح في ذلك ؛
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وحيث إن شركة  Dislog SAال توزع أي منتوج آخر منافس ملنتوج
شركة  Fater Morocco؛
وحيث إن الشركات املنافسة ل  Fater Moroccoتتوفر على
شبكات توزيع خاصة بها لتوزيع منتجاتها ،مما يجعل من املستحيل
إغالق سوق التوزيع بالجملة بمقت�ضى هذه العملية ؛
وحيث إن حصة  Dislog SAفي سوق التوزيع بالجملة ملنتجات
النظافة والصيانة املخصصة للزبناء التتعدى نسبة  ،%15مما ال يتيح
لها غلق سوق التوزيع بالجملة ملنتجات النظافة والتنظيف ،خاصة
مع وجود منافسين للشركة مثل  FGDو  Damandisو LVEو Zyne
 distribution؛
وحيث إن زبناء الشركة من املحالت التجارية الكبرى ()GMS
تتمتع بقوة تفاوضية تجارية كبيرة اتجاه املوردين بشكل عام،
مما يشكل قوة مضادة مهمة من شأنها أن تؤدي إلى ضبط السلوك
التناف�سي للشركة بعد إنجاز عملية التركيز  ؛
وبالنظر إلى املعطيات السالفة الذكر ،فإن عملية التركيز هذه في
سوق التوزيع بالجملة ملادة ماء جافيل « »eau de javelلن يكون لها
أي أثر سلبي على املنافسة ؛
عالقة بسوق النقل الطرقي للبضائع ملادة ماء جافيل التي تعمل فيه
مجموعة  H&S Invest Holdingعبر شركتها «Transport Comptoir
» ،Serviceالتي تتوفر على أسطول من الشاحنات والسائقين لخدمة
فروعها وكذا زبناء آخرين ؛
وحيث إن املجموعة ال تتعدى حصتها في سوق النقل الطرقي
للبضائع حوالي  ،% 5وهي حصة ليس من شأنها التأثير على وضعية
املنافسة في السوق املعنية ؛
وحيث إن املنافسين لشركة  Fater Moroccoيتوفرون على شبكات
للتوزيع خاصة بهم والزبناء على عروض لشركات منافسة ،مما يجعل
عملية التركيز هذه دون تأثير سلبي على املنافسة في هذه السوق
املرجعية ؛
أما ما يخص سوق الخدمات اللوجيستيكية ،وحيث إن شركة
 Dislog SAتنشط كذلك في هذه السوق عبر فرعها «Building
») Logistics Services (BLSالتي تتوفر على منصة لوجستيكية تبلغ
مساحتها  33.000متر مربع مع  30.000منصة نقالة مخصصة جلها
لخدمة أنشطة املجموعة ؛

وحيث إن شركة  Dislog SAتعد املوزع الرئي�سي ملنتوج ماء جافيل
الحامل للعالمة التجارية « »ACEسواء عندما كانت مملوكة لشركة
 Proctel & Gambelأو عندما اقتنتها شركة  Fater Moroccoسنة 2014
حيث أبرمت معها اتفاقية في هذا الشأن بتاريخ فاتح سبتمبر 2015
ويمتد ملدة  5سنوات (فاتح سبتمبر  )2020؛

وحيث إن حصة السوق التي تمتلكها الشركة خارج الخدمات
املقدمة لفروع املجموعة محدودة للغاية وتمثل أقل من  %5من حصة
السوق على املستوى الوطني ؛

وحيث إن عملية التركيز هذه ستتيح للمشتري تحقيق اقتصاد
الحجم مما سيكون لها تأثير إيجابي على أسعار البيع للمستهلك وعلى
تنويع املنتجات املعروضة ؛

وحيث إن السوق املرجعية تعرف نشاط مجموعة من الشركات
املنافسة القوية مثل  DHL ،La voie Expresse ،SNTLمما يجعل
السوق يعرف ضغوطا تنافسية قوية ؛
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وأخذا بعين االعتبار هذه املعطيات ،فإن إنجاز العملية لن يكون
لها تأثيرات عمودية سلبية على املنافسة في السوق املرجعية.
وحيث إن مجموعة  H&S Invest Holdingتعمل ً
أيضا في سوق
تقديم خدمات ذات الصلة بالسوق وبتسويق املنتجات من خالل
شركتها   »Research & Quality Consulting؛
وحيث إن حصص السوق التي تمتلكها الشركة ال تتجاوز %10
من السوق الوطنية املتعلقة بخدمات ذات السوق و  %3.5من سوق
خدمات التسويق  ؛
وحيث إن الشركة ال تمتلك إال حصص سوقية منخفضة مع
تواجد مجموعات منافسة ،فمن غير املحتمل أن تخل هذه العملية
باملنافسة من خالل التأثيرات العمودية في األسواق املرجعية ذات
الصلة.
سوق التجارة اإللكترونية للمنتجات االستهالكية :
في إطار تمركزها العمودي ،تمتلك مجموعة H&S Invest Holding
منصة رقمية مخصصة للتجارة اإللكترونية للمنتجات االستهالكية
ما بين املهنيين ( )B2Bوهي   Chari.ma؛
وحيث إن تحليل املوقع التناف�سي لهذه الشركة أبان بأن حصتها في
السوق املرجعية تبقى ضعيفة ،حيث تمثل أقل من  %1؛
وحيث إن سوق التجارة اإللكترونية للمنتجات االستهالكية ما بين
املهنيين تعرف تدخل العديد من املنافسين مثل Jumia, Hmall :
 Aliexpress؛
انطالقا من املعطيات السالفة الذكر ،فإن إنجاز عملية التركيز
هذه ليس من شأنها أن تؤثر سلبا على املنافسة من خالل التأثيرات
العمودية في السوق املرجعية ،كما أن وضعية األطراف بعد العملية
لن تمكنها من غلق السوق املرجعية بالنسبة للمنافسين وكذا الزبناء
الذين يتوفرون على عروض أخرى من سلع مماثلة.
اآلثار املحتملة ملشروع التركيز على املستوى التكتلي
وحيث إن تحليل األثر التكتلي يمكن من التأكد فيما إذا كان
مشروع التركيز سيخول للشركة املعنية إمكانية تنويع عروضها ،من
خالل توسيع الئحة املنتوجات والعالمات التي تملكها ،وفيما إذا كان
من شأن ذلك لها أن يعزز قوة السوق ويمكن من اإلضرار باملنافسة
من خالل بعض املمارسات مثل البيوع املرتبطة أو منح تخفيضات
عند شراء مجموعة منتجات...
وحيث إن شركة  Dislog Foodالتي اقتنت شركة Fater Morocco
ً
ً
مهيمنا في سوق ماء جافيل ،تمتلك كذلك شركة
مركزا
التي تحتل
 HMIالتي تنتج معجون التنظيف  Tideبموجب ترخيص من شركة
 Procter & Gamble؛
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وحيث إن عملية التركيز ليس لها أي تأثير سلبي على املنافسة في
سوق معجون التنظيف بواسطة التأثيرات التكتلية ،وذلك عن طريق
استغالل الدور التحفيزي الذي يمكن أن تمارسه مادة ماء جافيل
« ،»ACEبالنظر إلى أن شركة  HMIقد بدأت اإلنتاج في الربع األخير
من السنة املالية  ،2019كما أن معجون املنظف  Tideيبقى دائما في
ملكية شركة   P&G؛
وحيث إن مجموعة  H&S Invest Holdingتقوم بتوزيع هذه
املواد قبل إنجاز عملية التركيز من خالل عقود تجارية تم إبرامها مع
الشركات املعنية ؛
وحيث إن عملية التركيز هذه ليس من شأنها أن تخول لشركة
 Fater Moroccoإمكانية تنويع عروضها من خالل توسيع الئحة
املنتوجات والعالمات التي تملكها ،بل إن الشركة سوف تستمر في
مواجهة املنافسة الكبيرة من طرف الفاعلين اآلخرين الذين يمتلكون
عالمات تجارية مطلوبة في السوق مثل  ،Maxisو ،ONIو Exetوالتي
تمكنت من زيادة حصصها السوقية في السنين األخيرة ؛
وبالتالي فإن عملية التركيز ليس بمقدورها أن تلغي الضغط
التناف�سي على سوق مادة ماء جافيل» »eau de javelأو أن تعزز
وضعية الشركة في سوق معجون املنظف.
وحيث إن التأثير التكتلي للعملية يفتح أمام مجموعة H&S Invest
 Holdingإمكانية تطوير التعاون ما بين مختلف مكوناتها مما سيكون
له تأثير إيجابي على العرض املقدم وإمكانية تخفيض األسعار املعمول
بها.
انطالقا مما سلف ذكره ،فإن العملية ليس بمقدورها اإلخالل
باملنافسة على مستوى التأثيرات التكتلية.
قرر ما يلي :
املادة األولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة
ملجلس املنافسة تحت عدد / 21ع ت إ  2020/بتاريخ  27فبراير 2020
يستوفي الشروط القانونية.
املادة الثانية
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة
باقتناء شركة  Dislog Foodلجميع حصص شركة Fater Morocco
املتخصصة في إنتاج مادة ماء جافيل.
وحرر بالرباط في  28من رمضان  22( 1441ماي .)2020
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.
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قرارملجلس املنافسة عدد /39ق 2020/صادرفي  28من رمضان 1441
( 22ماي  )2020املتعلق بتولي شركة «»SNETOR S.A.S
املراقبة الحصرية على أسهم رأسمال وحقوق التصويت
املرتبطة به لشركة «.»GAZECHIM PLASTIQUES S.A.S
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان
( 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 /14ع.ت.إ ،2020/بتاريخ  7فبراير ،2020
املتعلق بتولي شركة « »SNETOR S.A.Sاملراقبة الحصرية على أسهم
رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة به لشركة «GAZECHIM
»PLASTIQUES S.A.S؛
وحيث إن مشروع عملية التركيز هذه كان موضوع عقد عدد
 24/2020بتاريخ  14فبراير  2020؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  12ماي 2020؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس ،وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 12فبراير  2020والذي يمنح أجل عشرة ( )10أيام لألغيار املعنيين
قصد إبداء مالحظاتها حول مشروع عملية التركيز أعاله؛
وحيث إن الفاعلين في سوق توزيع املواد البالستيكية باملغرب
لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز املعنية ؛
وعلى القرار رقم  2020/24بتاريخ  14فبراير  2020القا�ضي
بتعيين مقرر في املوضوع ؛
وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  9مارس  2020؛

عدد 7 - 6895ةدعقلا وذ 7وذ (2( 7نوي ((29 (29

وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من حضور أعضاء اللجنة
الدائمة الواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 28من رمضان  22( 1441ماي  )2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن
عملية التركيز املذكورة ،وكذا الخالصات والتوصيات املنبثقة عنه،
خالل اجتماع اللجنة الدائمة ؛
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 ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز التي تخص تولي مجموعة
« »SNETORاملراقبة الحصرية على سبع شركات من بينها شركة
« »GAZECHIM FRANCEالتي تنشط في السوق املغربية والتي تمتلكها
حاليا شركة » »GAZECHIM PLASTIQUES S.A.Sالتابعة ملجموعة
 GAZECHIM؛
وحيث إنه بالنسبة للشركة املقتنية « »SNETORفإن هذه العملية
تندرج في إطار استراتيجية املجموعة لتطوير قطب توزيع املواد
البالستيكية في أوروبا ؛
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وحيث إن هذه العملية ستمكن مجموعة « »SNETORمن
االستفادة من التكامل الجغرافي في أوروبا بين فروعها وبين الشركات
املستهدفة وكذا االستفادة من الخبرة التقنية التي تتوفر عليها كل
شركة على حدة مما سيمكن املجموعة من طرح عروض أكثر تنافسية
ً
ً
وبالتالي ان تصبح شريكا متميزا للمنتجين ؛
وحيث إن « »SNETORهي شركة مساهمة خاضعة للقانون
الفرن�سي متخصصة في توزيع وتسويق املواد البالستيكية واملواد
الكيماوية ؛
وحيث إن شركة « »SNETORتتوفر على فرع لها باملغرب ؛
وحيث إن « »GAZECHIMهي شركة خاضعة للقانون الفرن�سي
أنشطتها منقسمة إلى أربعة أقطاب :
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وحيث إن عملية التركيز هذه لن تخل باملنافسة على املستوى
التكثلي في األسواق املعنية نظرا لغياب أي ترابط بين األسواق التي
تنشط فيها الشركة املقتنية والشركة املقتناة ؛
وحيث إن العملية هذه ليس من شأنها كذلك أن تخل باملنافسة
على املستوى العمودي والتكثلي نظرا لغياب أي ترابط بين أنشطة
أطراف العملية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
أن عملية التركيز االقتصادي املسجلة لدى األمانة العامة ملجلس
املنافسة تحت عدد /14ع.ت.إ 2020/بتاريخ  7فبراير  ،2020تستوفي
كل الشروط القانونية.

 -القطب األول يتعلق بتعبئة وتوزيع الغازاملسيل ؛

املادة الثانية

 -القطب الثاني يتعلق بتعبئة وتوزيع مواد التبريد ؛

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلق بتولي
شركة « »SNETOR S.A.Sاملراقبة الحصرية على أسهم رأسمال
وحقوق التصويت املرتبطة به لشركة «GAZECHIM PLASTIQUES
».S.A.S

 القطب الثالث يتعلق بتوزيع املواد املنزلية ؛ القطب الرابع يتعلق بتوزيع املواد البالستيكية ؛وحيث إن شركة « »GAZECHIM FRANCEال تتوفر على أي فرع
لها باملغرب ،إال أنها تنشط في السوق املغربية عن طريق التصدير
ملوردين محليين ؛
وحيث إن السوق املرجعية املعنية بهذه العملية هي سوق توزيع
املواد البالستيكية على الصعيد الوطني ؛
وحيث إن تحديد هذه السوق تم بناء على املعايير املرتبطة
بخصوصيات وطبيعة املنتج املعني وكذا طبيعة مسالك التوزيع بكل
أنواعها ؛
وحيث إنه بعد االطالع على وثائق امللف واعتمادا على نتائج
مسطرة التحقيق ،فإن حصص سوق الشركة املقتنية «»SNETOR
باملغرب تعتبر ضئيلة في السوق املعنية املحددة ؛
وحيث إن حصص سوق شركة « »GAZECHIM FRANCEتعتبر
كذلك ضئيلة على مستوى سوق بوليميرات التخصص «Polymère de
» ،spécialitéكما أنها ال تتوفر على أي حصص في سوق البوليميرات
العادية » »Polymère de commodité؛
وحيث إن السوق املعنية تعرف تواجد منافسين كبار كشركة
« »YOMARوشركة « »EXCEL PLAST؛
وحيث إن هذه العملية ليس من شأنها أن تخل باملنافسة على
املستوى األفقي في السوق املعنية عن طريق إحداث وضع مهيمن
أو تعزيزه ؛

وحرر بالرباط في  28من رمضان  22( 1441ماي .)2020
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.

قرار ملجلس املنافسة عدد /40ق 2020/صادر في  13من شوال 1441
( 5يونيو  )2020املتعلق  بتولي مجموعة «Neftys Pharma/
» Alliandoاملراقبة الحصرية على أسهم رأسمال وحقوق
التصويت املتعلقة بشركه ».»Pharmavet Maroc S.A
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  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
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وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى
األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد  /27ع.ت.إ 2020/بتاريخ
 16مارس  ،2020املتعلق بتولي مجموعة «Neftys Pharma/
» Alliandoاملراقبة الحصرية على أسهم رأسمال وحقوق التصويت
املتعلقة بشركة « »Pharmavet Maroc S.A؛
وحيث إن عملية التركيز هذه كان موضوع عقد استثماري مبرم
ما بين األطراف املعنية بتاريخ  29يناير  2020؛
وعلى القرار رقم  2020/38الصادر في  20مارس  2020القا�ضي
بتعيين مقرر في املوضوع ؛
وبعد استالم مجلس املنافسة بالتبليغ الكامل للملف بتاريخ
 22أبريل  2020؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
بإحدى الجرائد الوطنية وباملوقع اإللكتروني للمجلس بتاريخ
 18مارس  2020والذي يمنح أجل  10أيام لألغيار املعنيين قصد إبداء
مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  18مارس  2020؛
وحيث إن الفاعلين واملتدخلين في األسواق املعنية بمجال الصحة
الحيوانية على املستوى الوطني ،لم يبدوا أية مالحظة حول عملية
التركيز  هذه ؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من حضور أعضاء اللجنة
الدائمة الواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 13من شوال  5( 1441يونيو  )2020؛   
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية
التركيز املذكورة ،وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه ،خالل
اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ  13من شوال 1441
( 5يونيو   )2020؛
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 العقد االستثماري ينص على تولي مجموعة «Neftys
» Pharma/Alliandoاملراقبة الحصرية على أسهم رأسمال وحقوق
التصويت املتعلقة بشركة « »Pharmavet Maroc S.Aوذلك على ثالث
مراحل هي كاآلتي :
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• األولى في سنة  2020من خالل الزيادة في الرأسمال بإصدارسندات
القرض القابلة للتحويل والتي ستتمكن من تملك  25%من أسهم
الشركة؛
• الثانية ما بين  2024-2022عبرإصدارشركة «Pharmavet Maroc
» S.Aلسندات قرض قابلة للتحويل لفائدة شركة «Neftys
» ،Pharmaمما سيمكنها من تملك  51%من أسهم الشركة ؛
• الثالثة ما بين  2027-2023والتي ستتمكن من تملك  % 49املتبقية
من أسهم شركة «.»Pharmavet Maroc
وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة  11من
القانون رقم  104.12والتي تنص أنه يشكل تركيزا« ،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» ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،الستيفائها شرطين
من الشروط املنصوص عليهما بموجب أحكام املادة  12من القانون
رقم  104.12السالف الذكر وذلك لتجاوز سقف رقم املعامالت
اإلجمالي العالمي وكذا رقم املعامالت اإلجمالي املنجز باملغرب ملجموع
املنشآت واملحددين في املادة  8من املرسوم رقم  2.14.652؛
وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :
 الشركة املقتنية « ،»Neftys Pharmaوهي شركة مجهولة اإلسمخاضعة للقانون الفرن�سي ،ومراقبة حصريا من طرف مجموعة
« ،»Alliandoوهي شركة تنشط في مجال التوزيع بالجملة
للمنتجات الطبية البيطرية ومنتجات تغذية الحيوانات ،وتعمل
بشكل أسا�سي كموزع بالجملة لهذه املنتجات؛
 الشركة املستهدفة « »Pharmavet Maroc S.Aوهي شركة مجهولةاإلسم خاضعة للقانون املغربي ،والخاضعة للسيطرة الحصرية
من طرف أشخاص طبيعيين ،واملتخصصة في تصنيع واستيراد
وتصديروتسويق املنتجات الطبية البيطرية (اللقاحات ومضادات
العدوى ومضادات الطفيليات ومضادات االلتهابات واملطهرات
واملنتجات النظافة والهرمونات واملكمالت الغذائية) الخاصة
بقطاعات تربية الدواجن واألبقارواألغنام ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي تم تحديد األسواق املعنية
بشقيها أي سوق املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية ،وذلك
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 ؛
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وحيث إنه فيما يخص السوق املرجعي للمنتوج ،فاألمر يتعلق
بسوق الصحة الحيوانية ؛
وحيث إنه تم تحديد السوق الوطنية كسوق جغرافي وذلك لكون
الشركة املستهدفة «  »Pharmavet Maroc SAشركة خاضعة للقانون
املغربي ،مما يجعل من املغرب االمتداد الترابي الذي تعرض وتطلب
فيه هذه املنتجات ؛
وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�سي للعملية أسفر إلى كون
السوق الوطنية للصحة الحيوانية ،تعرف تواجد  32منافس آخر
يقدمون منتجات مماثلة ؛
وحيث إن الشركات أطراف عملية التركيز االقتصادي ال تنشط
في نفس األسواق ،وبالتالي ال يوجد تداخل ما بين أنشطتها في السوق
الوطنية ،خاصة أن الشركة املقتنية «»Neftys Pharma/Alliando
ليس لها أي نشاط بالسوق الوطنية ؛
وحيث إن وضعية الشركة املقتنية  Neftys Pharmaبعد عملية
التركيز لن تؤثر على املنافسة في سوق الصحة الحيوانية الوطنية،
ً
نظرا ألن املشتري يهدف من خالل العملية الحالية إلى تطوير نشاطه
تجاه األسواق االفريقية ؛
وحيث إن بنية وحصة سوق الصحة الحيوانية الوطنية لن تعرف
أي تغيير ؛
وحيث إن عملية التركيز االقتصادي واستنادا على الوثائق التي
وفرتها األطراف املبلغة ،تبين على أن هذه العملية لن تغير من وضعية
املنافسة الحالية في السوق الوطنية ،وبالتالي لن يكون لها أي تأثير
عمودي أو أفقي أو تكتلي ؛
وحيث إنه لن يترتب عن هذه العملية أي أثر سلبي على املنافسة في
السوق املعنية أو في جزء مهم منها،
قرر ما يلي :
املادة األولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة
ملجلس املنافسة تحت عدد /27ع.ت.إ 2020/بتاريخ  16مارس 2020
يستوفي الشروط القانونية.
املادة الثانية
يرخ ــص مجلس املنافسة بعــملي ــة الت ــرك ــيز االق ـتــصادي املتعلقة
ب ـتــولي مـج ـمـوع ــة « »Neftys Pharma/Alliandoاملراقبة الحصرية
على أسهم رأسمال وحقوق التصويت املتعلقة بشركة «Pharmavet
».Maroc S.A
وحرر بالرباط في  13من شوال  5( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.
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قرار ملجلس املنافسة عدد /41ق 2020/صادر في  13من شوال 1441
( 5يونيو  )2020املتعلق بدمج شركة  Peugeot S.Aمع Fiat
 Chrysler Automobiles N.Vمن أجل إنشاء شركة جديدة.
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 ؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة
العامة ملجلساملنافسةتحتعدد/13ع.ت.إ2020/بتاريخ13منجمادى
اآلخر  7( 1441فبراير  ،)2020املتعلق بدمج شركة  Peugeot S.Aمع
 Fiat Chrysler Automobiles N.Vمن أجل إنشاء شركة جديدة ؛
وحيث إنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين املعنيين
بخصوص عملية التركيز االقتصادي املذكورة بتاريخ  17ديسمبر  2019؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس ،وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 18من جمادى اآلخرة  12( 1441فبراير  )2020والذي يمنح أجل
عشرة ( )10أيام لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع
عملية التركيز أعاله ؛
وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال تسويق املركبات
السياحية واملركبات التجارية باملغرب لم يبدوا أية مالحظة حول
عملية التركيز هذه ؛
وعلى القرار رقم  2020/23الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1441
( 14فبراير  )2020القا�ضي بتعيين مقرر في املوضوع ؛
وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  15من رجب 1441
( 9مارس  )2020؛

3582

الجريدة الرسمية

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  18من جمادى اآلخرة  12( 1441فبراير  )2020؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من حضور أعضاء اللجنة
الدائمة الواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 13من شوال  5( 1441يونيو  )2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية
التركيز املذكورة ،وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه ،خالل
اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ  13من شوال 1441
( 5يونيو  )2020؛
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 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 ؛
وحيث إن هذه العملية تهدف الى دمج شركة  Peugeot S.AمعFiat
 Chrysler Automobiles N.Vمن أجل إنشاء شركة جديدة ؛
وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا اقتصاديا حسب مدلول
املادة  11من القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله والتي 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 ،كما هو منصوص عليه
في املادة الثامنة ( )8من املرسوم التطبيقي رقم  ،2.14.652عندما
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
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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 شرطين
من الشروط املنصوص عليها بموجب أحكام املادة  12من القانون
رقم  104.12السالف الذكر وذلك لتجاوز سقف رقم املعامالت
اإلجمالي العالمي ملجموع املنشآت وكذا لتجاوز سقف رقم املعامالت
اإلجمال ــي ،املنج ــز باملغ ــرب واملح ــددين ف ــي امل ــادة  8م ــن امل ــرس ــوم
رقم  2.14.652؛
وحيث إن الطرفين املعنيين بعملية التركيز هما على التوالي :
 - 1شركة  Peugeot S.Aهي شركة مجهولة االسم ،خاضعة
للقانون الفرن�سي ،وهي الشركة األم ملجموعة فرنسية تنشط أساسا
بأوروبا في مجال تطوير وإنتاج وتوزيع املركبات السياحية واملركبات
التجارية وكذا تقديم حلول التمويل القتناء السيارات باإلضافة إلى
تقديم خدمات للتنقل ؛
 - 2شركة  Fiat Chrysler Automobiles N.Vهي شركة ذات
مسؤولية محدودة ،خاضعة للقانون الهولندي ،وهي الشركة األم
ملجموعة دولية للسيارات تعمل في مجال التصميم والهندسة واإلنتاج
والتوزيع وبيع املركبات واملكونات وأنظمة اإلنتاج في جميع أنحاء
العالم ،كما توفر التمويل للموزعين والتجار لدعم بيع املركبات من
عالماتها التجارية ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي ،الذي قامت به مصالح
التحقيق لدى مجلس املنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها
األطراف املبلغة ،ثم تحديد األسواق املعنية بشقيها ،سوق املنتوج
أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية ،وذلك تطبيقا ألحكام النقطة
الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز ،الوارد في
املرسوم رقم  2.14.652املشار إليه أعاله،
وحيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب
نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي ،والتي يكون للعملية املبلغة أثر
عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
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وحيث إنه حسب التصنيف املعتمد من لدن املنظمة الدولية
ملصنعي العربات ،يتم التمييز:
 بين املركبات السياحية حسب الحجم لكونها تختلف من حيثالسعروالشكل ونوع الزبائن،
 في حين يتم التمييزبين املركبات التجارية من حيث الحمولة؛وحيث إنه بعد دراسة املعطيات املتعلقة بالسوق ،وأخذا بعين
االعتبار للتصنيف املعتمد من لدن املنظمة الدولية ملصنعي العربات،
تنحصر السوق املعنية املغربية في مجال تسويق املركبات السياحية
الصغيرة جدا واملركبات السياحية الصغيرة واملركبات السياحية
املتوسطة واملركبات السياحية الكبيرة واملركبات الرياضية واملركبات
متعددة االستعمال واملركبات التجارية الخفيفة ؛
وحيث إن دمج شركة  Peugeot S.Aمع شركة Fiat Chrysler
 Automobiles N.Vمن أجل إنشاء شركة جديدة ،لن يغير من
الوضعية التنافسية الحالية في السوق املغربية املتعلقة بتسويق
املركبات السياحية واملركبات التجارية ،حسب التحليل الذي قامت
به مصالح التحقيق بمجلس املنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها
األطراف املبلغة؛
وحيث إنه ،حسب تصريح األطراف املعنية ستمكن هذه العملية
الشركة املحدثة من التوفر على مجموعة من العالمات التجارية ذات
املواقع املتميزة واملتكاملة واملتمثلة في العالمات التجارية الفاخرة
والعالمات التجارية الراقية وكذا في العالمات التجارية للمركبات
السياحية للعموم؛
وحيث إن هذه العملية لن تؤدي إلى إغالق األسواق املعنية
باملغرب ،نظرا لوجود شركات كبرى متعددة تنشط فيها؛
وحيث إن دمج شركة  Peugeot S.Aمع شركة Fiat Chrysler
 Automobiles N.Vمن أجل إنشاء شركة جديدة ال يمثل أي خطر
لالندماج األفقي في السوق املغربية املتعلقة بتسويق املركبات
السياحية واملركبات التجارية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد / 13ع.ت.إ  2020/بتاريخ
 13من جمادى اآلخرة  7( 1441فبراير  )2020يستوفي كافة الشروط
القانونية.
املادة الثانية
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قرارملجلس املنافسة عدد  /42ق 2020/صادرفي  13من شوال 1441
( 5يونيو   )2020املتعلق باقتناء بعض أصول شركة
« »Sanofiمن قبل شركة »Cheplapharm Arzneimittel
«.Gmbh
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 ؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى
األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /23ع.ت .إ 2020/بتاريخ
 8رجب  3( 1441مارس  ،)2020املتعلق باقتناء  بعض أصول لشركة
« »Sanofiمن قبل شركة   « »Cheplapharm Arzneimittel Gmbh؛
و بعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  6مارس  2020؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول عملية التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس ،وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 6مارس  2020والذي يمنح أجل  10أيام لألغيار املعنيين قصد إبداء
مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛
وعلى القرار رقم  2020/33الصادر في  12مارس  2020القا�ضي
بتعيين مقرر في املوضوع ؛
وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  9أبريل  2020؛

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بدمج
شركة  Peugeot S.Aمع Fiat Chrysler Automobiles N.Vمن أجل
إنشاء شركة جديدة.
وحرر بالرباط في  13من شوال  5( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.

وحيث إن الفاعلين و املتدخلين في األسواق املعنية لم يبدوا أية
مالحظة حول عملية التركيز هذه ؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من حضور أعضاء اللجنة
الدائمة الواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 13من شوال  5( 1441يونيو  )2020؛
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وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن
عملية التركيز املذكورة ،وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،
خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس ؛
وحيث إنه تم التوقيع على عقد اقتناء أصول بين األطراف املعنية
بخصوص عملية التركيز االقتصادي املذكورة بتاريخ  29نوفمبر  2019؛
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  %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 العملية هذه تتعلق باقتناء شركة »Cheplapharm
« Arzneimittel Gmbhلحافظة املنتجات الصيدالنية و األصول
املرتبطة بها املستعملة في صناعة و تسويق العقاقير لشركة « »Sanofi؛
وحيث إن تولي شركة «»Cheplapharm Arzneimittel Gmbh
املراقبة الحصرية على جزء من النشاط االقتصادي لشركة «»Sanofi
تشكل تركيزا حسب مدلول املادة  11من القانون رقم  104 .12املشار
إليه أعاله ؛
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 العالمي ملجموع املنشآت واملحدد في املادة  8من املرسوم
رقم  2.14.652؛
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وحيث إن شركة « »Cheplapharm Arzneimittel Gmbhهي
شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون األملاني ،متخصصة في
اقتناء وتسويق األدوية التي انتهت صالحية براءات االختراع الخاصة
بها ؛
وحيث إن شركة « »Cheplapharm Arzneimittel Gmbhتنشط
باملغرب بشكل غير مباشر عبر شركة « »Bottu S.Aالتي تقوم بتسويق
منتجات املجموعة األملانية بالسوق الوطنية ؛
وحيث إن شركة « »Sanofiهي شركة مساهمة خاضعة للقانون
الفرن�سي ،متخصصة في تطوير وإنتاج وتسويق املنتجات الصيدالنية ؛
وحيث إن شركة « »Sanofiتنشط باملغرب عبر الفروع التالية:
 « »Sanofi-Aventis Marocوهي شركة صيدلية مساهمة خاضعةللقانون املغربي واملالكة لألصول املتعلقة باملنتجات املعنية بهذه
العملية ؛
 شركة « »Mapharوهي شركة تنشط في قطاع إنتاج وتوزيعاملستلزمات الطبية ؛
 وشركة « »Sanofi Winthrop Industriesوهي شركة مساهمةخاضعة للقانون الفرن�سي تنشط في قطاع إنتاج وتصديراملنتجات
الصيدلية إلى بلدان مختلفة ،بما فيها املغرب .
ّ
وحيث إنه بالنسبة لشركة « ،»Sanofiفإن املشروع املعني سيمكن
املجموعة من بيع املنتجات التي انتهت صالحية براءات االختراع
الخاصة بها ثم تركيز أنشطتها على املنتجات املخصصة لعالج األمراض
الخطيرة وطب التخصص ؛
وحيث إنه بالنسبة لشركة «،»Cheplapharm Arzneimittel Gmbh
ّ
فإن العملية هذه ستمكن الشركة من توسيع الئحة املنتوجات
والعالمات التي تملكها من خالل دمج املنتجات الصيدالنية التي
ستقتنيها مع مجموع منتجاتها وحافظة عمالئها ؛
وحيث إنه بعد االطالع على وثائق امللف و اعتمادا على نتائج
مسطرة التحقيق ،فإن السوق املرجعية املعنية بهذه العملية هي سوق
تطوير و إنتاج و تسويق األدوية على الصعيد الوطني ؛
وحيث إنه في قطاع األدوية تصنف هذه األخيرة حسب نظام
التصنيف « »Anatomical Classification Therapeuticالذي اعتمدته
منظمة الصحة العاملية إلى عدة مجموعات وفقا للعضو أو الجهاز
الذي تعالجه ووفقا لخصائصها الكيميائية والصيدلية و العالجية ؛
وحيث إنه تبعا للتقسيم أعاله فإن أصناف األدوية املعنية بهذه
العملية هي كاآلتي :
 -مضادات انحالل الفبرين « »Antifibrinolytiques؛
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 حاصرات بيتا « »Agents Bêta-bloquants؛ بروتامين « »Protamine Choay؛ فيتامين «ك»  « »Vitamine K؛ أدوية عالج مرض السمنة.وحيث إن عملية التركيز هذه سينتج عنها تداخل أفقي على
مستوى واحد فقط من هذه التصنيفات وهي مجموع األدوية املسماة
بحاصرات بيتا « »Agents Bêta-bloquants؛
وحيث إن حصة سوق الشركة املقتنية في هذا الصنف من األدوية
بعد القيام بالعملية سوف تعرف تغييرا طفيفا و تبقى جد ضئيلة
مقارنة مع حصص سوق املنافسين ؛
وحيث إن هذه السوق تعرف تواجد شركات منافسة قوية ك  ،
«»Menariniم«»Merckل« «Pharmaceutical Instituteمما يجعلها
تتميز بوجود ضغوط تنافسية قوية على الشركة املقتنية و بالتالي  
فإن عملية التركيز هذه لن تخل باملنافسة على املستوى األفقي في
سوق حاصرات بيتا؛
وحيث إنه ال وجود ألي تداخل عمودي ما بين أنشطة الشركتين
طرفي عملية التركيز لكونهما ال تنتجان أي مادة فاعلة »«Principe actif
يمكن أن تدخل في صناعة األدوية كمنتجات نهائية وبالتالي  ال احتمال
إلغالق السوق في وجه املنافسين في السوق املرجعية املعنية ؛
وحيث إن عملية التركيز هذه لن تخل باملنافسة على املستوى
التكتلي في السوق املرجعية املعنية نظرا لغياب أي روابط ال من
الناحية الطبية وال من الناحية التجارية بين أصناف االدوية التي
تسوقها الشركتين طرفي عملية التركيز،
قرر ما يلي :
املادة األولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة
ملجلس املنافسة تحت عدد /23ع.ت.إ ،2020/بتاريخ  8رجب 1441
( 3مارس  )2020يستوفي كافة الشروط القانونية.
املادة الثانية
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة
باقتناء بعض أصول لشركة “ ”Sanofiمن قبل شركة «Cheplapharm
».Arzneimittel Gmbh
وحرر بالرباط في  13من شوال  5( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.
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قرارملجلس املنافسة عدد /43ق 2020/صادرفي  20من شوال 1441
( 12يونيو   )2020املتعلق باتفاق كل من شركة
» «Sabena Aerospace SAوشركة «Société Fédérale de
» Participations et d’Investissementعلى إنشاء الشركة
املشتركة «.»Newco
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 ؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /33ع.ت.إ 2020/بتاريخ  8أبريل ،2020
املتعلق باتفاق كل من   شركة « »Sabena Aerospace SAوشركة
«)»Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI
على إنشاء الشركة املشتركة «  » Newcoالخاضعة للقانون الخاص
البلجيكي والتي ستمتلكانها بالتساوي وتراقبانها بصورة مشتركة ؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة ؛
وحيث إن مشروع عملية التركيز هذه كان موضوع عقد استثماري
بتاريخ  4أبريل  2020بين األطراف املعنية ؛
و بعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  27أبريل  2020؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
بإحدى الجرائد الوطنية وباملوقع اإللكتروني للمجلس بتاريخ
 25أبريل  2020والذي يمنح اجل  10أيام لألغيار قصد إبداء
مالحظاتها حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛
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وحيث إن الفاعلين واملتدخلين في السوق املعنية بقطاع صيانة
وإصالح الطائرات باملغرب ،لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز
هذه ؛
وعلى القرار رقم  2020/44بتاريخ  9أبريل  2020القا�ضي بتعيين
مقرر في املوضوع ؛
وبعد استالم مجلس املنافسة بالتبليغ الكامل للملف بتاريخ
 27أبريل  2020؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من حضور أعضاء اللجنة
الدائمة الواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 20من شوال  12( 1441يونيو  )2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية
التركيز املذكورة ،وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه ،خالل
اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ  20من شوال 1441
( 12يونيو  )2020؛
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 عقد االستثمار ينص على إنشاء كل من
شركتي « »Sabena Aerospace SAو »Société Fédérale de
« Participations et d’Investissementلشركة مشتركة جديدة
خاضعة للقانون البلجيكي «  » Newcoستمتلكانها بالتساوي  ،وذلك
عبر نقل كل األسهم والرأسمال االجتماعي و حقوق التصويت اململوكة
لشركة «  » Sabena Aerospace Engineering SAاملتخصصة في  
مجال تقديم خدمات الصيانة واإلصالح بقطاع الطيران؛
وحيث إن تولي شركتي « »Sabena Aerospace SAوالشركة
«»Societe Fédérale de Participations et d’Investissement
للمراقبة املشتركة للشركة الجديدة «  » Newcoتشكل تركيزا حسب
مدلول املادة  11من القانون رقم  104 .12املشار إليه أعاله؛
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 املنجز باملغرب ملجموع املنشآت ملبلغ  750مليون درهم
املحدد بموجب املادة  8من املرسوم رقم  2.14.652املشار إليه أعاله ؛
وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :
 شركة »Société Fédérale de Participations et«) ،d’Investissement (SFPIو هي شركة قابضة خاضعة للقانون
البلجيكي مملوكة من لدن السلطات البلجيكية .كما أنها تعمل
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كشركة استثمارية في مشاريع مختلفة في قطاعات ذات أهمية
استراتيجية لالقتصاد البلجيكي ؛
 شركة « ،»Sabena Aerospace SAو هي شركة خاضعة للقانونً
تحديدا  ،في
البلجيكي تعمل في قطاع الطيران ،وبشكل أكثر
خدمات الصيانة واإلصالح وتتخصص الشركة في الطائرات
التجارية وطائرات النقل العسكرية؛
 شركة « ،»Newcoوهي شركة مملوكة بالتساوي بين شركة» «Sabena Aerospace SAوالشركة «Société Fédérale de
 ،Participations et d’Investissementحيث ستساهم شركة
» «Sabena Aerospace SAبنسبة  90.7٪من أسهم شركة
» ،«Sabena Aerospace Engineering SAوستساهم  SFPIب
 %9.3من األسهم املتبقية،
وحيث إن شركة « » Sabena Aerospace Engineering SA
تمتلك بشكل   مباشر في السوق املغربية ،فرعين لها وهما شركة
« » Maintenance Aero Maroc SAالتي تنشط في تقديم خدمات
الصيانة في مجال الطيران وشركة «»SN Aerospace Services SARL
ً
مختصة في إدارة نقل التكنولوجيا محليا واملساعدة التقنية الالزمة
لتطوير القدرات الصناعية لـلفرع األول .هذين الفرعين لم ينجزا أي
نشاط في السوق املغربية وبالتالي لم يحققا أي رقم معامالت في الوقت
الراهن؛
وحيث إن إنشاء الشركة الجديدة «  » Newcoيندرج في إطار
مشروع تنمية قطاع الطيران البلجيكي عبر تولي املراقبة الحصرية على
أسهم رأسمال وحقوق التصويت املتعلقة بشركتين خاضعتين للقانون
البلجيكي وهما  »Sabena Aerospace SA«  :و »Société Anonyme
« Belge de Constructions Aéronautiques SA؛
وحيث إنه بعد االطالع على وثائق امللف واعتمادا على نتائج
مسطرة التحقيق ،فإن السوق املرجعية املعنية بهذه العملية هو
صيانة وإصالح الطائرات على الصعيد الوطني؛
وحيث إن شركة «  » Sabena Aerospace Engineering SAبالرغم
من توفرها على فرعين في السوق املغربية فإنهما لم يحققا أي  نشاط
في السوق املرجعية الوطنية املعنية املحددة أعاله ؛
وحيث إن شركة »Société Fédérale de Participations et
« ،d’Investissementليس لديها ارتباط تعاقدي مع أي شركة تتدخل
في سوق خدمات اإلصالح والصيانة سواء في املغرب أو في الخارج؛
وحيث إنه بعد إنجاز العملية املبلغة ،فإن حصة السوق لشركة
« » Sabena Aerospace Engineering SAو شركة »Société Fédérale
« ،de Participations et d’Investissementفي السوق املرجعي املعني
لن تعرف أي تغيير؛
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وحيث إن عملية التركيز االقتصادي هذه واستنادا إلى الوثائق التي
وفرتها األطراف املبلغة ،تبين على أن هذه العملية لن تغير من وضعية
املنافسة الحالية في السوق الوطنية لصيانة وإصالح الطائرات،
وبالتالي لن يكون لها أي تأثير سلبي أفقي أو عمودي أو تكتلي،
قرر ما يلي :
املادة األولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة
ملجلس املنافسة تحت عدد /33ع.ت.إ 2020/بتاريخ  8أبريل 2020
يستوفي الشروط القانونية.
املادة الثانية
يرخص بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بإنشاء شركة
مشتركة جديدة «    » Newcoوالتي ستتولى املراقبة الحصرية على
أسهم رأسمال وحقوق التصويت املتعلقة بشركة من «Sabena
».Aerospace   Engineering SA
وحرر بالرباط في  20من شوال  12( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.

قرارملجلس املنافسة عدد /44ق 2020/صادرفي   20من شوال 1441
( 12يونيو   )2020املتعلق بتولي كل من شركة »Sabena
« Aerospaceوشركة »Société Fédérale de Participations
« et d’Investissementاملراقبة الحصرية على أسهم رأسمال
وحقوق التصويت لشركة »Société Anonyme Belge de
«.Constructions Aéronautiques
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 ؛
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وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى
األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /34ع.ت.إ2020/
بتاريخ  8أبريل  ،2020املتعلق بتولي كل من شركة »Sabena
« Aerospaceوشركة »Société Fédérale de Participations et
« d’Investissementاملراقب ــة الحص ــري ــة عل ــى أسه ــم رأسم ــال
وحقوق التصويت لشركة »Société Anonyme Belge de
» «Constructions Aéronautique SABCAالخاضعة للقانون
البلجيكي ؛
وحيث إن مشروع عملية التركيز هذه كان موضوع عقد استثماري
بتاريخ  5فبراير  2020بين األطراف املعنية؛
و بعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  27أبريل 2020؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
بإحدى الجرائد الوطنية وباملوقع اإللكتروني للمجلس بتاريخ
 25أبريل  2020والذي يمنح أجل  10أيام لألغيار قصد إبداء
مالحظاتها حول مشروع عملية التركيز أعاله؛
وحيث إن الفاعلين واملتدخلين في األسواق املعنية بقطاع صيانة
وإصالح الطائرات باملغرب وكذا مجال خدمات التجميع اليدوي
لبعض قطع الغيار بقطاع الطيران الوطني ،لم يبدوا أية مالحظة
حول عملية التركيز هذه؛
وعلى القرار رقم  2020/43بتاريخ  9أبريل  2020القا�ضي بتعيين
مقرر في املوضوع؛
وبعد استالم مجلس املنافسة بالتبليغ الكامل للملف بتاريخ
 27أبريل 2020؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من حضور أعضاء اللجنة
الدائمة الواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 20من شوال  12( 1441يونيو  )2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية
التركيز املذكورة ،وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه ،خالل
اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ  20من شوال 1441
( 12يونيو  )2020؛
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؛

3588

الجريدة الرسمية

وحيث إن عقد االستثمار ينص على اقتناء «Sabena Aerospace
» SAو«»Société Fédérale de Participations et d’Investissement
عبر شركة «  ، » Newcoلنسبة  %85,96من أسهم رأسمال وحقوق
التصويت لشركة «  » SABCAاململوكة من طرف »Dassault Belgique
«Aviation SA؛
وحيث إن تولي شركة «  » Newcoاملراقبة الحصرية لشركة
« »SABCAتشكل تركيزا حسب مدلول املادة 11من القانون
رقم  104 .12املشار إليه أعاله؛
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 العالمي ملجموع املنشآت واملحدد في املادة  8من املرسوم
رقم 2.14.652؛
وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :
 شركة »Société Fédérale de Participations et«) ،d’Investissement (SFPIو هي شركة قابضة خاضعة للقانون
البلجيكي مملوكة من لدن السلطات البلجيكية .كما أنها تعمل
كشركة استثمارية في مشاريع مختلفة في قطاعات ذات أهمية
استراتيجية لالقتصاد البلجيكي؛
 شركة « ،»Sabena Aerospace SAو هي شركة خاضعة للقانونالبلجيكي تعمل في قطاع الطيران  ،وبشكل أكثر تحديدا ،في
خدمات الصيانة واإلصالح وتتخصص الشركة في الطائرات
التجارية وطائرات النقل العسكرية ؛
 شركة «  ، » Newcoوهي شركة مملوكة بالتساوي بين شركة« »Sabena Aerospace SAو شركة »Société Fédérale de
«) Participations et d’Investissement (SFPI؛
 الشركة املستهدفة «  ،» SABCAوهي شركة خاضعة للقانونالبلجيكي تعمل في قطاع الطيران ومتخصصة في هياكل الطائرات،
نظام التشغيل و خدمات الصيانة وإصالح الطائرات التجارية
وطائرات النقل العسكرية.
وحيث إن شركة « » Sabena Aerospace Engineering SA
تمتلك بشكل مباشر في السوق املغربية ،فرعين لها وهما شركة
« »Maintenance Aero Maroc SAالتي تنشط في تقديم خدمات
الصيانة في مجال الطيران وشركة «»SN Aerospace Services SARL
مختصة في إدارة نقل التكنولوجيا ً
محليا واملساعدة التقنية الالزمة
لتطوير القدرات الصناعية لـلفرع األول .هذين الفرعين لم ينجزا
أي نشاط في السوق املغربية وبالتالي لم يحققا أي رقم معامالت
في الوقت الراهن؛

عدد 7 - 6895ةدعقلا وذ 7وذ (2( 7نوي ((29 (29

وحيث تتوفر الشركة املستهدفة على فرع في املغرب من خالل
شركة « ،»SABCA Marocوالتي تنشط حصريا في مجال خدمات
التجميع اليدوي لبعض قطع الغيار الخاصة بمجال الطيران
وتحقق مجمل رقم معامالتها مع مساهميها » SABCA « :وشركة
«  » Assistance Aéronautique & Aérospatialeالخاضعة للقانون
الفرن�سي؛
وحيث إن إنشاء شركة «  » Newcoيندرج في إطار مشروع
تنمية قطاع الطيران البلجيكي عبر تولي املراقبة الحصرية على أسهم
رأسمال وحقوق التصويت املتعلقة بالشركتين البلجيكيتين وهما   :
« »Sabena Aerospace SAو »Société Anonyme Belge de
« Constructions Aéronautiques SA؛
ومن ثم ،فإن العملية املقترحة ستمكن من دعم خطة تنمية شركة
«  » Newcoالتي ستتولى  املراقبة الحصرية على شركتين وطنيتين
متكاملتين و تعمالن كالهما في قطاع الطيران بغية تعزيز مركزها
كفاعل مرجعي في القطاع و كذا توسيع نطاق أنشطتها في جميع أنحاء
العالم ؛
وحيث إنه بعد االطالع على وثائق امللف واعتمادا على نتائج
مسطرة التحقيق ،فإن السوقين املرجعيين املعنيين بهذه العملية هما:
 صيانة وإصالح الطائرات؛ خدمات التجميع اليدوي لبعض قطع الغيار للطائرات   .وحيث إن شركة « » Sabena Aerospace Engineering SA
ال تنشط في السوق املغربية وبالتالي ليس لها   نشاط في السوقين
املرجعيين املعنيين املحددين أعاله ؛
ً
وحيث إن شركة «  » SABCA Marocتتعامل حصريا مع مساهميها
«  » SABCAو شركة «  » AAA؛
وحيث إنه بعد إنجاز العملية املبلغة ،فإن حصة السوق لشركة
«  » SABCA Marocفي السوقين املرجعيين املعنيين ،لن تعرف أي
تغيير؛
وحيث إن عملية التركيز االقتصادي واستنادا على الوثائق التي
وفرتها األطراف املبلغة ،تبين على أن هذه العملية لن تغير من وضعية
املنافسة الحالية في السوق الوطنية ،وبالتالي لن يكون لها أي تأثير
عمودي أو أفقي أو تكتلي ؛
وحيث إنه لن يترتب عن هذه العملية أي أثر سلبي على املنافسة في
السوقين املرجعيين املعنيين أو في جزء مهم منهما،
قرر ما يلي :
املادة األولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة
ملجلس املنافسة تحت عدد /34ع.ت .إ 2020/بتاريخ  8أبريل 2020
يستوفي الشروط القانونية.
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املادة الثانية
يرخص بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي املراقبة الحصرية  
على أسهم رأسمال وحقوق التصويت املتعلقة بشركة « » SABCA
الخاضعة للقانون البلجيكي من طرف الشركة املشتركة   الجديدة  
«  » Newcoواململوكة من طرف شركة «  »Sabena Aerospace SA
وشركة «.»Société Fédérale de Participations et d’Investissement
وحرر بالرباط في  20من شوال  12( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.

قرارملجلس املنافسة عدد /45ق 2020/صادرفي  20من شوال 1441
( 12يونيو   )2020املتعلق بتولي شركة « »Bel S.Aاملراقبة
الحصرية لشركة «.»All In Foods S.A.R.L
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 ؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى
األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /28ع.ت.إ ،2020/بتاريخ
 29من رجب  24( 1441مارس  ،)2020املتعلق بتولي شركة «»Bel SA
املراقبة الحصرية لشركة « »All In Foods Sarlاملتخصصة في إنتاج
وتوزيع بدائل نباتية لألجبان؛
وحيث إن مشروع عملية التركيز هذه كان موضوع عقد اقتناء
بتاريخ  12مارس  2020بين األطراف املعنية؛  
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس ،وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 7رمضان ( 1441فاتح ماي  )2020والذي يمنح أجل عشرة ( )10أيام
لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز
أعاله ؛
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وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال إنتاج وتوزيع األجبان
من أصل حيواني ونباتي في املغرب لم يبدوا أي مالحظة حول عملية
التركيز هذه؛
وعلى القرار رقم  2020/41بتاريخ  2شعبان  27( 1441مارس )2020
القا�ضي بتعيين مقرر في املوضوع؛
وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  4رمضان 1441
( 28أبريل  )2020؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  7رمضان ( 1441فاتح ماي  )2020؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من حضور أعضاء اللجنة
الدائمة الواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 20من شوال  12( 1441يونيو  )2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية
التركيز املذكورة ،وكذا الخالصات والتوصيات املنبثقة عنه ،خالل
اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ  20من شوال 1441
( 12يونيو  )2020؛
وحيث إن مراقبة عمليات 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 ،كما أن
املادة   12تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب
أن يفوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة الثامنة ( )8من املرسوم
التطبيقي رقم  2.14.652املشار اليه أعاله ،أو عندما تنجز جميع
املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة  
أكثر من أربعين باملائة ( )%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 إنه عند إتمام العملية ،ستمتلك شركة « »Bel SAنسبة
 %80من رأسمال وحقوق التصويت في شركة « »All In Foods Sarl؛
وحيث إن العملية ستمكن شركة « »Bel SAمن تولي املراقبة
الحصرية لشركة « »All In Foods Sarlوبالتالي فهي تشكل تركيزا
اقتصاديا حسب مدلول املادة  11من القانون رقم  104.12املشار إليه
أعاله؛
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وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،الستيفائها
شرطين من الشروط املنصوص عليها بموجب احكام املادة  12من
القانون رقم  104.12السالف الذكر وذلك لتجاوز سقفي رقم
املعامالت اإلجمالي العالمي وكذا رقم املعامالت اإلجمالي املحقق
باملغرب ملجموع املنشآت واملحددين في املادة الثامنة ( )8من املرسوم
رقم 2.14.652؛
وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي:
 )1الشركة املقتنية بصفة غير مباشرة « »Unibelهي شركة
مجهولة الهوية خاضعة للقانون الفرن�سي ،تمتلك  %71.1من أسهم
شركة « »Bel SAتتمثل مهمة « »Unibelفي تحديد التوجه العام
واالختيارات االستراتيجية الكبرى ملجموعة « »Belومراقبة مدى
التزام فروعها بالسياسة العامة للشركة ؛
 )2الشركة املقتنية بصفة مباشرة « »Bel SAهي شركة فرنسية
عاملية مدرجة ببورصة « »Euronextبباريس ،تنشط في صناعة وتوزيع
األجبان من أصل حيواني .تمتلك املجموعة عدة عالمات تجارية من
أشهرها جبنة البقرة الضاحكة ،جبنة األطفال ،جبنة كيري،...
تمتلك شركة « »Bel SAعدة فروع باملغرب:

.
 : »Société d’Import-Export de Produits Fromagers« .شركة
« : »Bel Africaشركة قابضة يوجد مقرها االجتماعي بالدار
البيضاء ،تقدم خدمات إدارية لصالح فروع مجموعة “”Bel؛

.
.

مجهولة الهوية متخصصة في استيراد وتصدير منتجات األجبان،
يوجد مقرها االجتماعي بطنجة؛

« : »Safilaitشركة مغربية متخصصة في إنتاج الحليب تحت عالمة
جبال .يقع مصنع الشركة في مدينة الفقيه بن صالح وهي تحتل
املرتبة الثالثة في السوق املغربية .تعد شركة « »Bel SAاملساهم
الرئي�سي في شركة « »Safilaitوتمتلك  %69.82من رأسمالها؛
« : »Fromagerie Bel Marocشركة رائدة على الصعيد الوطني
في إنتاج وتوزيع األجبان املذوبة .استقرت باملغرب منذ سنة 1960
ولم تبدأ عمليات اإلنتاج إال في سنة 1977؛

 )3الشركة املستهدفة « : »All In Foods Sarlهي شركة خاضعة
للقانون الفرن�سي ،تنشط باألساس في قطاع األجبان من أصل نباتي
(أجبان خالية من البروتينات الحيوانية) .تم تأسيسها سنة  2013من
طرف أفراد عائلة « »JOUAULTوهم املساهمين في رأسمالها؛
أهم منتوجات شركة « : »All In Foodsالبدائل النباتية لألجبان،
اليوغورت من أصل نباتي ،القشدة من أصل نباتي ،الصلصات النباتية.
تسوق الشركة منتوجاتها تحت عالمة « »Nature & Moiوهي
تنشط في عدة أسواق داخل وخارج فرنسا.
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وحيث إن شركة « »All In Foods Sarlليس لها فروع باملغرب
وتنحصر أنشطتها في بيع املساحيق الغذائية التي تعتمد النشا املعدل
التي تستخدم في صناعة األجبان املذوبة واألجبان املماثلة ،لفائدة
الشركات املتخصصة في الصناعات الغذائية؛
وحيث إنه بموجب عقد البيع املبرم بين األطراف ،سيتم تحويل
أنشطة « »All In Foods Sarlاملرتبطة بتطوير وبيع املساحيق الغذائية
التي تعتمد النشا املعدل وكذا األنشطة املرتبطة بتطوير وبيع اللحوم
املصنعة من أصل نباتي إلى الشركتين «( »AIF Ingrédientsشركة في
طور اإلنشاء) وإلى شركة «»B & CYES؛
وحيث إنه بالنسبة للشركة املقتنية « ،»Bel SAيندرج هذا
املشروع في إطار استراتيجيتها الرامية إلى إعادة تموقع الشركة في
سوق الوجبات الخفيفة الصحية والذي تطور حجم أنشطته بشكل
متسارع خالل السنوات املاضية بالواليات املتحدة وأوروبا خصوصا؛
وحيث إنه بعد االطالع على وثائق امللف واعتمادا على نتائج مسطرة
التحقيق ،وانطالقا من املعطيات التي وفرتها األطراف املعنية ،فإن
أنشطة الشركة املستهدفة املرتبطة باليوغورت والقشدة والصلصات
من أصل نباتي ال تمثل سوى 0.5 %من رقم معامالت الشركة بفرنسا
وهي ال توزع باملغرب وال تخطط الشركة إلدراجها في السوق الوطنية
على املدى القريب واملتوسط؛
وحيث إن سوق إنتاج وتوزيع البدائل النباتية لألجبان يختلف
عن سوق إنتاج وتوزيع األجبان من أصل حيواني ال من حيث العرض
وال من حيث الطلب (اختالف املواد األولية التي تدخل في اإلنتاج،
طرق اإلنتاج ،أثمنة البيع ،شريحة الزباء املستهدفة)؛
وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي الذي تم إنجازه ،فإن السوق
املرجعية املعنية بهذه العملية هي سوق البدائل النباتية لألجبان؛
وحيث إنه تم تحديد السوق الوطنية كسوق جغرافي لكون الطلب
على هذه املنتوجات يتأثر بحسب نوع حاجيات الساكنة املحلية
وخصائص استهالكها وقدرتها الشرائية وكذا بحسب العرض املتوفر
محليا؛
وحيث إن اقتناء شركة « »Bel SAلنسبة  %80من رأسمال
وحقوق التصويت لشركة  »All In Foods» Sarlلن يغير من الوضعية
التنافسية الحالية في السوق املغربية املتعلقة بإنتاج وتوزيع البدائل
النباتية لألجبان لعدم وجود أي تداخل أفقي ألنشطة األطراف في
السوق املعنية ،كون أنشطة فروع « »Bel SAباملغرب تنحصر في إنتاج
وتوزيع األجبان من أصل حيواني ،وأن أنشطة « »AIF Sarlباملغرب
تنحصر في بيع املساحيق الغذائية التي تعتمد النشا املعدل وتستثني
منتجات األجبان من أصل نباتي .بالتالي ،لن ينتج عن عملية التركيز
هذه أي تراكم في الحصص من شأنه خلق أو تعزيز وضع مهيمن
في السوق املرجعية املعنية؛
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وحيث إنه ليس هناك أي تداخل عمودي ألنشطة الشركات
أطراف عملية التركيز ،من شأنه إغالق السوق املعنية؛
وحيث إن عملية التركيز ليس لها أي تأثير سلبي على املنافسة في
سوق البدائل النباتية لألجبان بواسطة التأثيرات التكتلية لعدة
اعتبارات :
 ليس باستطاعة شركة « »Fromagerie Bel Marocالتابعةملجموعة « »Bel SAاستغالل وضعها املهيمن في سوق األجبان
املذوبة للتأثيرسلبا على املنافسة في سوق البدائل النباتية لألجبان
وذلك من خالل بعض املمارسات مثل البيوع املرتبطة ،نظرا
لضعف الطلب على األجبان من أصل نباتي باملغرب (تمثل الحصة
السوقية لهذه األخيرة أقل من  %1من سوق األجبان باملغرب) ؛
 ال يوجد منتجون محليون متخصصون في إنتاج البدائل النباتيةلألجبان على الصعيد الوطني كونه سوق حديث النشأة وبالتالي،
ليس هناك احتمال إزاحة منافسين محتملين منه؛
 القوة التفاوضية الكبيرة لزبناء هاته املنتوجات خاصة منها محالتالبيع بالتجزئة واملحالت التجارية املتخصصة في بيع املنتجات
الغذائية البيولوجية والنباتية فيما يخص معامالتهم التجارية مع
املمونين ،نظرا لإلمكانيات الشرائية املهمة لهاته املحالت التجارية
وللقوة التسويقية الكبيرة لعالماتها.
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وحيث إنه لن يترتب عن هذه العملية أي تغيير لوضعية السوق
املرجعية املعنية ولن يكون لها أي تأثير سلبي على املنافسة فيها أو في
جزء مهم منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
أن عملية التركيز االقتصادي املسجلة لدى األمانة العامة ملجلس
املنافسة تحت عدد /28ع.ت.إ 2020/بتاريخ  29من رجب 1441
( 24مارس  )2020تستوفي الشروط القانونية.
املادة الثانية
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي
شركة « »Bel SAاملراقبة الحصرية لشركة «.»All In Foods Sarl
وحرر بالرباط في  20من شوال  12( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.

