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تلطببعنببعد.

)2021 يناير   22(  1442 اآلخرة  8 جمادى  في  2.20.675 صادر  رقم   مرسوم 
ذي من   11 في  الصادر   2.18.378 رقم  املرسوم  وتتميم   بتغيير 
 ....................... 996القعدة 1439 )25 يوليو 2018( في شأن الطب عن بعد.

نصوصبجيصة

افويضبتإلمضيءبوتملصي قةبعلىبتلصفقيت.

27 من في  3.21 صادر  رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   قرار 
على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2020 أكتوبر   15(  1442 صفر 

997الصفقات................................................................................................. 

27 من في  4.21 صادر  رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   قرار 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2020 أكتوبر   15(  1442 صفر 

998الصفقات................................................................................................. 

 قـــرار لوزير الصحة رقم 3281.20 صادر في 2 ربيع األول 1442 )19 أكتوبر 2020(

1441 صفـــر  مـــن   11 فـــي  الصـــادر   3944.19 رقـــم  القــــرار   بتغيير 

 ......... 999)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

 1442 األول  ربيع  من   27 في  صادر   3297.20 رقم  الصحة  لوزير  قـــرار 

من  11 في  الصادر   3690.19 رقم  القرار  بتغيير   )2020 نوفمبر   13( 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2019 أكتوبر   10(  1441 صفر 

1000الصفقات................................................................................................. 

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 22.21 

صادر في 2 جمادى األولى 1442 )17 ديسمبر 2020( بتفويض اإلمضاء 

 ......................................................................... 1000واملصادقة على الصفقات.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 23.21 

1001صادر في 2 جمادى األولى 1442 )17 ديسمبر 2020( بتفويض اإلمضاء.... 
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قـــرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق 

الرسمي باسم الحكومة رقم 3156.20 صادر في 9 جمادى األولى 1442 

1001)24 ديسمبر 2020( بتفويض اإلمضاء.................................................... 

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

جمادى  9 في  صادر   3157.20 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي   الناطق 

األولى 1442 )24 ديسمبر 2020( بتغيير القرار رقم 2547.18 الصادر في 

21001 رمضان 1439 )18 ماي 2018( بتفويض اإلمضاء.............................. 

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قـــرار 

جمادى  9 في  صادر   3158.20 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي   الناطق 

األولى 1442 )24 ديسمبر 2020( بتغيير القرار رقم 2548.18 الصادر في 

21002 رمضان 1439 )18 ماي 2018( بتفويض اإلمضاء.............................. 

 1442 األولى  جمادى  من   21 في  صادر   13.21 رقم  الداخلية  لوزير  قـــرار 

1002)5 يناير 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات................ 

تعيينبآمفينبمسيعدانببيلصفف.

في  صادر   3259.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

مساعد  آمر  بتعيين   )2020 ديسمبر   3(  1442 اآلخر  ربيع  من   17

1003بالصرف................................................................................................... 

23 من في  5.21 صادر  رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   قرار 
ربيع اآلخر 1442 )9 ديسمبر 2020( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب 

1003عنه........................................................................................................... 

 قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 14.21 صادر في 23 من
ربيع اآلخر 1442 )9 ديسمبر 2020( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب 

1004عنه........................................................................................................... 

ربيع من   15 في  صادر   3257.20 رقم  للتخطيط  السامي  للمندوب   قرار 

اآلخر 1442 )فاتر ديسمبر 2020( بتغيير القرار رقم 2385.17 الصادر 

آمرين مساعدين  بتعيين   )2017 يوليو   26(  1438 القعدة  2 ذي  في 

1004بالصرف ونواب عنهم............................................................................... 

تملعي التببينبتلشهي تت.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3164.20 

صادر في 8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020( بتحديد بعض 

1005املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3165.20 

صادر في 8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020( بتحديد بعض 

1005املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3166.20 

صادر في 8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020( بتحديد بعض 

1006املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3167.20 

صادر في 8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020( بتحديد بعض 

1006املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3168.20 

صادر في 8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020( بتحديد بعض 

1007املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3169.20 

صادر في 8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020( بتحديد بعض 

1007املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3170.20 

صادر في 8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020( بتحديد بعض 

1008املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3171.20 

صادر في 8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020( بتحديد بعض 

1008املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3173.20 

صادر في 8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020( بتحديد بعض 

1009املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3174.20 

صادر في 8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020( بتحديد بعض 

1009املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3175.20 

صادر في 8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020( بتحديد بعض 

1010املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3176.20 

صادر في 8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020( بتحديد بعض 

1010املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3177.20 

صادر في 8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020( بتحديد بعض 

1011املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3178.20 

صادر في 8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020( بتحديد بعض 

1011املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3179.20 

صادر في 8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020( بتحديد بعض 

1012املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 
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مجلسبتملنيفسة

 قرار ملجلس املنافسة عدد 01 /ق/ 2021 صادر في 29 من جمادى األولى 1442

)13 يناير2021( يتعلق بإحداث منشأة مشتركة »Jointco .sa« خاضعة 

 »Vivo(Energy(Maroc .sa« للقانون املغربي، تمتلكها مناصفة كل من شركة

 .............................................................. .»Ténor(Restauration(sarl» 1013وشركة

جمادى من   29 في  صادر  ق/2021   /  002 عدد  املنافسة  ملجلس   قرار 

االستثمار صندوق  بتولي  يتعلق  يناير2021(   13(  1442  األولى 

)Amethis(mena« املراقبة الحصرية بشكل  fund( II( sicav- raif( sca«

التصويت  وحقوق  رأسمال  من  حصص  اقتناء  طريق  عن  مباشر 

 .......»Riego(centre(sarl«و »Escod(sarl«و »Magriser(sarl« 1015لشركات
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 مفسومبرقم675.ف).))صي ربفي)8)آلي ىبتمجف8))88ت) )))انياف)ت)ف))

من تت) فــي) تلصــي رب 8.378ت.)) رقــم) تملفســومب واتليمب  بتغييحب

ذيبتلقعد8)839ت) 5))اوليو)8تف)()فيبشأنبتلطببعنببعد.

رئيس الحكومة،

من  11 فـــي  الصـــادر   2.18.378 رقــــم  املرســــوم  على  االطـــالع   بعد 

ذي القعدة 1439 )25 يوليو 2018( في شأن الطب عن بعد ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء ؛

جمادى من   30 في  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

األولى 1442 )14 يناير 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات املواد األولى )الفقرة األولى(

األولى( )الفقرة  و 10   8 و  الثانية(  )الفقرة   5 و  الثانية(  )الفقرة   3  و 

 و 13 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.18.378 الصادر في 11 من

ذي القعدة 1439 )25 يوليو 2018( :

»املادة األولى )الفقرة األولى(. - تعتبر أعماال للطب عن بعد :

«1 - االستشارة الطبية عن بعد،................................ مريض. ويمكن 

»أن يكون أحد مهنيي الصحة ................................. الطبية عن بعد ؛

«2 -................................................... ؛

)الباقي التغيير فيه.(

املعنيين على  يجب  الغرض،  ولهذا   - الثانية(.  )الفقرة   3  »املادة 

»......................... الوثائق التالية :

» - طلب خطي موقع .......................................................................؛

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

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

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

» - نسخة من االتفاقية .......................................... املادة 10 بعده ؛

» - نسخة من اإلذن املسبق الخاص بمعالجة املعطيات ذات الطابع 

حماية  ملراقبة  الوطنية  اللجنة  طرف  من  املمنوح  »الشخ�صي 

»املعطيات ذات الطابع الشخ�صي.«

»املادة 5 )الفقرة الثانية(.-  تسلم الرخصة ....................... املشروع 

»الذي حصل على املوافقة املسبقة. يحضر زيارة املطابقة ممثل عن 

»الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء.«

»املادة 8 .- تتألف لجنة الطب عن بعد ............................... بيانهم :

» - ممثالن ................................. بينهما رئيس ؛

» - ممثل عن وكالة التنمية الرقمية ؛

»يمكن للجنة أن تستعين ...................................... صاحب الطلب.«

 »املادة 10 )الفقرة األولى(. - يبرم األطباء املزاولون ..............................

املجلس  يعده  الذي  النموذج  وفق  وذلك  املذكور،  النشاط  »وفقها 

»الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء.«

 »املادة 13. - يمكن للمهنيين املشاركين في .........................................

»واملتعلقة بحماية املعطيات ذات الطابع الشخ�صي.«

املادة الثانية

يسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة 

الرسمية.

و حرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1442 )22)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

نصوصبعيمة
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)صي ربفي) ت).3) رقم) قفتربلوزيفبتلتجهيزبوتلنقلبوتللوآيستيكبوتمليء)

بتفويضبتإلمضيء) ف)ف)() أكتوبف) )88ت) 5ت) منبصفف) ((7

وتملصي قةبعلىبتلصفقيت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتر  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلدارية) الشؤون  مدير  معزيزي،) لحسن  السيد  إلى  يفوض 

والنقل) التجهيز  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) والقانونية،)

واللوجيستيك واملاء)على األوامر بصرف االعتمادات وقبض املوارد)

للنفقات وصرف اعتمادات االلتزام املفتوحة) املثبتة  الوثائق  وعلى 

بامليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

لجن) تعيين  قرارات  إمضاء) معزيزي  لحسن  السيد  إلى  يفوض 

فتر األظرفة واملصادقة على الصفقات التالية وفسخها بما في ذلك)

اإلمضاء)على اإلعذارات املبرمة في إطار امليزانية العامة لوزارة التجهيز)

والنقل واللوجيستيك واملاء):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000.000 

درهم ؛

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

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

درهم ؛

املطالبات  لتسوية  تعويضات  بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ   -
التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000 

درهم.

املادة الثالثة

أو التأشير نيابة عن) يفوض إلى السيد لحسن معزيزي اإلمضاء)
على الوثائق والتصرفات) وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)
من) (10 املادة) في  عليها  املنصوص  باالختصاصات  املتعلقة  اإلدارية 
املرسوم رقم)2.19.1094)الصادر في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020( 
التجهيز والنقل واللوجيستيك) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة 

واملاء)ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إليه اإلمضاء)على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية):

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

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

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

- قرارات تدبير ملك الدولة العام واملحافظة عليه ؛

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

- الوثائق املتعلقة بتدبير وتنظيم املقالع ومراقبة استغاللها ؛

- قرارات وبطاقات التكليف بشرطة ملك الدولة العام وبمراقبة 
استغاللها ؛

- قرارات وبطاقات التكليف بمراقبة املقالع ؛

- قرارات تصنيف املمرات املستوية وإخراجها من الئحة التصنيف 
بمجال السكك الحديدية ؛

نصوصبجيصة
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- الوثائق املتعلقة بإجراءات املنازعات وبتتبع الدعاوى القضائية 
عن  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  فيها  تنوب  التي 

الدولة ؛

- القرارات املتعلقة بإحداث شساعات النفقات واملداخيل وقرارات 
تعيين شسيعي النفقات واملداخيل لدى مختلف مصالح وزارة 

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

- األوامر الصادرة لجميع املوظفين واألعوان التابعين لوزارة التجهيز 
والنقل واللوجيستيك واملاء للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الرابعة

إذا تغيب السيد لحسن معزيزي أو عاقه عائق ناب عنه):

بمديرية  األولى  الدرجة  من  املتصرف  البقراوي،  محمد  السيد   -
الشؤون اإلدارية والقانونية وذلك فيما يخص التفويض موضوع 

املادتين الثانية والثالثة أعاله ؛

- السيدة مالكة السويلمي، رئيسة قسم املشتريات بمديرية الشؤون 
املادة  التفويض موضوع  فيما يخص  والقانونية وذلك  اإلدارية 
األولى أعاله وكذا الوثائق املتعلقة باختصاصات قسم املشتريات 
للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  وإمضاء  املديرية  بنفس 

بمأموريات داخل املغرب ؛

واملقالع  العمومي  امللك  رئيسة قسم  الشقروني،  نزيهة  السيدة   -
بمديرية الشؤون اإلدارية والقانونية وذلك فيما يخص الوثائق 

املتعلقة باختصاصات نفس القسم ؛

الشؤون  بمديرية  املنازعات  قسم  رئيس  ربحي،  امبارك  السيد   -
املتعلقة  الوثائق  يخص  فيما  وذلك  والقانونية  اإلدارية 

باختصاصات نفس القسم ؛

- السيد عبد االاله الريفاعي، رئيس قسم الوسائل العامة بمديرية 
الشؤون اإلدارية والقانونية وذلك فيما يخص الوثائق املتعلقة 

باختصاصات نفس القسم ؛

- السيد مراد مهليل، رئيس وحدة تدبير املقالع بمديرية الشؤون 
بتدبير  املتعلقة  الوثائق  يخص  فيما  وذلك  والقانونية  اإلدارية 

واستغالل ومراقبة املقالع.

املادة الخامسة

1441 15)من ذي القعدة) 2073.20)الصادر في)  ينسخ القرار رقم)
)7)يوليو)2020()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية

وحرر بالرباط في)27)من صفر)1442 )15)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

صي ربفي) ت).8) رقم) قفتربلوزيفبتلتجهيزبوتلنقلبوتللوآيستيكبوتمليء)

بتفويضبتإلمضيء) ف)ف)() أكتوبف) )88ت) 5ت) منبصفف) ((7

وتملصي قةبعلىبتلصفقيت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 ( الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتر  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يفوض إلى السيد نور الدين معنا،)مدير املوارد البشرية،)اإلمضاء

على) أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وصرف اعتمادات االلتزام املفتوحة بامليزانية)

العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)واملدرجة في):

-)الفصل):)1.2.1.1.0.17.000)؛

-)الفصل):)1.2.1.2.0.17.000)البرنامج):)420)؛

-)الفصل):)1.2.2.2.0.17.000)البرنامج):)420.

كما يفوض إليه صرف االعتمادات الخاصة بتسوية وتنفيذ األحكام)

القضائية والقرارات اإلدارية.
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املادة الثانية

لجن) تعيين  قرارات  إمضاء) معنا  الدين  نور  السيد  إلى  يفوض 
ضمن) تدخل  التي  التالية  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتر 
اختصاصات كل من مديرية املوارد البشرية ومعاهد التكوين املبرمة)
واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  العامة  امليزانية  برسم 
وميزانيتي مرفقي الدولة املسيرين بصورة مستقلة املسميين)»مصلحة)

التكوين املستمر«)و»معهد التكوين على اآلليات وإصالح الطرق«):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000.000 

درهم ؛

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

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

درهم.

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

ال يفوق)50.000)درهم.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد نور الدين معنا اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)على الوثائق والتصرفات اإلدارية)
املرسوم من  (9 املادة) في  عليها  املنصوص  باالختصاصات   املتعلقة 
رقم)2.19.1094)الصادر في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020()بتحديد)
واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  وتنظيم  اختصاصات 

ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إليه اإلمضاء)على جميع الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون)
واللوجيستيك) والنقل  التجهيز  لوزارة  التابعين  املوظفين واألعوان 
واملاء)ماعدا قرارات التسمية في مناصب املسؤولية واإللحاق والوضع)
رهن اإلشارة والتوقف املؤقت عن العمل ويفوض إليه كذلك إمضاء)
األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل املغرب وإبرام)

العقود تنفيذا التفاقيات التعاون اإلداري والتقني.

املادة الرابعة

إذا تغيب السيد نور الدين معنا أو عاقه عائق ناب عنه السيد)
رئيس قسم تدبير شؤون املوظفين بمديرية املوارد) مصطفى رفيه،)
البشرية وذلك فيما يخص التفويض املشار إليه في املادة األولى أعاله)
للقيام) البشرية  املوارد  مديرية  ملوظفي  الصادرة  األوامر  وإمضاء)
بمأموريات داخل املغرب والوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين)

واألعوان التابعين لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الخامسة

1441 25)من ذي القعدة) 2072.20)الصادر في)  ينسخ القرار رقم)
)7)يوليو)2020()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من صفر)1442 )15)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

)88ت  تألول) ربيعب (( في) صي رب ف).ت8)3) رقم) تلصحةب لوزيفب قـــفترب
في) تلصي رب 9ت.3988) رقم) تلقفترب بتغييحب ف)ف)() أكتوبف)  9ت)
بتفويضبتإلمضيء) 9تف)() أكتوبف) ت88ت) فت) منبصفف) تت)

وتملصي قةبعلىبتلصفقيت.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم)3944.19)الصادر في)11)من صفر)1441 
الصفقات على  واملصادقة  اإلمضاء) بتفويض  ()2019 أكتوبر) (10( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم)3944.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019( :

»تلجدولبتمللحق

تلنوتبتملفوضبإليهمتالجتصيصبتلتحتبي

 جهة

 الدار البيضاء -

سطات

 جهة

 الدار البيضاء -

سطات

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

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

.................................................................................عمالة املحمدية

إقليم الجديدة

_...................................

السيد كريم لخليط، مدير املركز 

بالجديدة  اإلقليمي  االستشفائي 

بالنيابة.

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

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

.................................................................................إقليم سطات

إقليم سيدي بنور
_...................................

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

)الباقي ال تغيير فيه.(
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1442 )19)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

)88ت  7))منبربيعبتألول) ف).97)3)صي ربفي) قـــفتربلوزيفبتلصحةبرقم)

في) تلصي رب 9ت.ف369) رقم) تلقفترب بتغييحب ف)ف)() نوفل ح)  3ت)

بتفويضبتإلمضيء) 9تف)() أكتوبف) ت88ت) فت) منبصفف) تت)

وتملصي قةبعلىبتلصفقيت.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم)3690.19)الصادر في)11)من صفر)1441 

)10)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله

رقم)3690.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019( :

»تلجدولبتمللحق

تلنوتبتملفوضبإليهمتالجتصيصبتلتحتبي

 جهة

الداخلة - وادي 

الذهب

 جهة

الداخلة - وادي 

الذهب

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

إقليم وادي 

الذهب

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

السيد إبراهيم مستمسك، مدير املركز 

الذهب  بوادي  الجهوي  االستشفائي 

بالنيابة.

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

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

)الباقي ال تغيير فيه(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من ربيع األول)1442 )13)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

قفتربلوزيفبتلفالحةبوتلصيدبتلبحفيبوتلتنليةبتلقفويةبوتملييهبوتلغيبيت)

رقم)ت).)))صي ربفي)))آلي ىبتألولى))88ت) 7ت) يسل ح)ف)ف)) 

بتفويضبتإلمضيء)وتملصي قةبعلىبتلصفقيت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 الصادر في) (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1438 شعبان) فاتر  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الفالحي) التقني  املعهد  مدير  لهبوبي،) رشيد  السيد  إلى  يفوض 

بتيفلت بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد)

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة)

باملصالح التابعة لنفس املعهد ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد رشيد لهبوبي املصادقة على الصفقات وفسخها)

وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا):

- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 

700.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 300.000 

درهم ؛

-)الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق)250.000)درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)جمادى األولى)1442 )17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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قفتربلوزيفبتلفالحةبوتلصيدبتلبحفيبوتلتنليةبتلقفويةبوتملييهبوتلغيبيت)
رقم)ت).3))صي ربفي)))آلي ىبتألولى))88ت) 7ت) يسل ح)ف)ف)) 

بتفويضبتإلمضيء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتر  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الفالحي) التقني  املعهد  مدير  لهبوبي،) رشيد  السيد  إلى  يفوض 

نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري) اإلمضاء) بتيفلت بالنيابة،)

والتنمية القروية واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين)

التابعين لنفس املعهد للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)جمادى األولى)1442 )17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قـــفتربلوزيفبتلتحبيةبتلوطنيةبوتلتكوينبتملنهيبوتلتعليمبتلعيليبوتلبحث)

تلعلليبتلنيطقبتلفسليببيسمبتلحكومةبرقم)ف).56ت3)صي ربفي)

9)آلي ىبتألولى))88ت) 8)) يسل ح)ف)ف)()بتفويضبتإلمضيء.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65 وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

رئيس قسم املحاسبة املركزية) يفـوض إلى السيد نبيل عبودي،)

بمديرية الشؤون العامة وامليزانية واملمتلكات بقطاع التربية الوطنية،)

أو التأشير نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي) اإلمضاء)

والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة على))

األوامر بقبض املوارد وصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى)

الوثائق املثبتة للنفقات وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانيتي التجهيز والتسيير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)جمادى األولى)1442 )24)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قـــفتربلوزيفبتلتحبيةبتلوطنيةبوتلتكوينبتملنهيبوتلتعليمبتلعيليبوتلبحث)

ف).57ت3)صي ر) تلعلليبتلنيطقبتلفسليببيسمبتلحكومةبرقم)

بتغييحبتلقفتر) ف)ف)() )88ت) 8)) يسل ح) آلي ىبتألولى) (9 في)
8تف))  ميي) 839ت) 8ت) رمضين) (( تلصي ربفي) 8ت.587)) رقم)

بتفويضبتإلمضيء.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بعد االطالع على القرار رقم)2547.18)الصادر في)2)رمضان)1439 

)18)ماي)2018()بتفويض اإلمضاء)؛

 1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65 وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،
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قرر ما يلي :

املـادة األولـى

 تغير على النحو التالي املادة الثانية من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2547.18)بتاريخ)2)رمضان)1439 )18)ماي)2018( :

إذا تغيب السيد محمد بنزرهوني أو عاقه عائق) (- »املادة الثانية.)
»ناب عنه):

» - في مجال تدبير التدبير املندمج للموظفين :

التدبير املندمج ملوظفي  »• السيد محمد الشناع، رئيس قسم 
نور  والسيد حاج مزار  التكوين  الثانوي ومؤسسات  »التعليم 
»الدين، رئيس قسم التدبير املندمج ملوظفي التعليم االبتدائي 

»بمديرية املوارد البشرية وتكوين األطر ؛

» - في مجال حركية املوظفين وإعادة االنتشار والوضع رهن اإلشارة :

»• السيد عبد الرحيم خيا، املتصرف من الدرجة األولى بنفس 
»املديرية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)جمادى األولى)1442 )24)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قـــفتربلوزيفبتلتحبيةبتلوطنيةبوتلتكوينبتملنهيبوتلتعليمبتلعيليبوتلبحث)
ف).58ت3)صي ر) تلعلليبتلنيطقبتلفسليببيسمبتلحكومةبرقم)
بتغييحبتلقفتر) ف)ف)() )88ت) 8)) يسل ح) آلي ىبتألولى) (9 في)
8تف))  ميي) 839ت) 8ت) رمضين) (( تلصي ربفي) 8ت.588)) رقم)

بتفويضبتإلمضيء.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 
العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بعد االطالع على القرار رقم)2548.18)الصادر في)2)رمضان)1439 
)18)ماي)2018()بتفويض اإلمضاء)؛

 1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65 وعلى املرسوم رقم)
)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

 تغير على النحو التالي املادة الثانية من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2548.18)بتاريخ)2)رمضان)1439 )18)ماي)2018( :

إذا تغيب السيد محمد بنزرهوني أو عاقه عائق) (- »املادة الثانية.)

»ناب عنه كل من السيد محمد الشناع،)رئيس قسم التدبير املندمج)

»ملوظفي التعليم الثانوي ومؤسسات التكوين والسيد حاج مزار نور)

»الدين،)رئيس قسم التدبير املندمج ملوظفي التعليم االبتدائي بمديرية)

»املوارد البشرية وتكوين األطر.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)جمادى األولى)1442 )24)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قـــفتربلوزيفبتلدتجليةبرقمبت).3تبصي ربفيبت)بمنبآلي ىبتألولىب)88تب

 5بانيافبت)ف)(ببتفويضبتإلمضيءبوتملصي قةبعلىبتلصفقيت

وزير الداخلية،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

 1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.11.681)الصادر في)28)من ذي الحجة)1432

األقسام ورؤساء) في شأن كيفيات تعيين رؤساء) ()2011 نوفمبر) (25(

املصالح باإلدارات العمومية)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.191 رقم) املرسوم   وعلى 

وقع) كما  الداخلية  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (18(

تغييره،
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قرر ما يلي :

املـادة األولـى

الكاتب العام إلقليم طانطان،) يفـوض إلى السيد مصطفى جاد،)

اإلمضاء)نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح)

التابعة له بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام)

الوثائق) على  التأشير  أو  اإلمضاء) وكذا  اململكة  داخل  بمأموريات 

والقرارات املتعلقة بتدبير املوارد البشرية بما فيها الوثائق املتعلقة)

بمسطرة تعيين رؤساء)األقسام ورؤساء)املصالح بنفس اإلقليم.

املادة الثانية

 يفـوض إلى السيد مصطفى جاد املصادقة على صفقات األشغال

وزارة) لفائدة  الدولة  لحساب  املبرمة  الخدمات  أو  التوريدات  أو 

الداخلية وكذا فسخها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من جمادى األولى)1442 )5)يناير)2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

قفتربلوزيفبتلتجهيزبوتلنقلبوتللوآيستيكبوتمليء)رقم)ف).59)3)صي ر)

بتعيينبآمف) ف)ف)() )88ت) 3) يسل ح) منبربيعبتمجف) 7ت) في)

مسيعدببيلصفف.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1438 شعبان) فاتر  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

والنقـــل) التجهيز  وزيــــر  باختصـــاصــــات  املتعلـق  ()2017 أبـــريــــل) (28(

واللوجيستيك واملاء)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس اإلعداد املؤقت لورش سد سيدي عبو بإقليم تاونات)

آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز)

والنقل واللوجيستيك واملاء)من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل)

واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف)

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي)

بتاونات.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار))إلى غاية نهاية شهر ماي)2026.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ربيع اآلخر)1442 )3)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

صي ربفي) ت).5) رقم) قفتربلوزيفبتلتجهيزبوتلنقلبوتللوآيستيكبوتمليء)

3))منبربيعبتمجف))88ت) 9) يسل ح)ف)ف)()بتعيينبآمفبمسيعد)

بيلصففبونيئببعنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1438 شعبان) فاتر  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

 )28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك

واملاء)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مساعدا) آمرا  املستمر  التكوين  رئيس مصلحة مخططات  يعين 
مرفق) ميزانية  ونفقات  بموارد  املتعلقة  العمليات  لتنفيذ  بالصرف 
التكوين املستمر«) »مصلحة  الدولة املسير بصورة مستقلة املسمى)

التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب رئيس مصلحة مخططات التكوين املستمر أو عاقه عائق)
ناب عنه رئيس مركز االستقبال والندوات بمديرية املوارد البشرية.
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املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري)
لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية)31)ديسمبر)2021.

املادة الخامسة

1438 من رمضان) (24 في) الصادر  (1822.17 رقم) القرار   ينسخ 
)19)يونيو)2017())بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1442 )9)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ت).8ت)صي ربفي) قفتربلوزيفبتلتجهيزبوتلنقلبوتللوآيستيكبوتمليء)رقم)
3))منبربيعبتمجف))88ت) 9) يسل ح)ف)ف)()بتعيينبآمفبمسيعد)

بيلصففبونيئببعنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1438 شعبان) فاتر  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 
 )28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك

واملاء)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لصرف) مساعدا  آمرا  والندوات  االستقبال  مركز  رئيس  يعين 
االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)
واملاء)من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب رئيس مركز االستقبال والندوات أو عاقه عائق ناب عنه)
رئيس أكاديمية األشغال العمومية والنقل بمديرية املوارد البشرية.

املادة الثالثة

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

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري)

لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الخامسة

1438 شعبان) من  (21 في) الصادر  (1823.17 رقم) القرار   ينسخ 

)18)ماي)2017()بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر)1442 )9)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 قفتربلللندوببتلسيميبللتخطيطبرقم)ف).57)3)صي ربفي)5ت)منبربيع

تمجف))88ت) فيارب يسل ح)ف)ف)()بتغييحبتلقفتربرقم)7ت.385) 

تلصي ربفي)))ذيبتلقعد8)838ت) 6))اوليو)7تف)()بتعيينبآمفين)

مسيعدانببيلصففبونوتببعنهم.

املندوب السامي للتخطيط ،

 بعد االطالع على القرار رقم)2385.17)الصادر في)2)ذي القعدة)1438

عنهم ونواب  بالصرف  آمرين مساعدين  بتعيين  ()2017 يوليو) (26( 

كما وقع تتميمه)؛

 1438 من شعبان) (29 الصادر في) (2.17.233 وعلى املرسوم رقم)

)26)ماي)2017()في شأن اختصاصات املندوب السامي للتخطيط)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2385.17)بتاريخ)2)ذي القعدة)1438 )26)يوليو)2017( :

»املادة األولى.)-)يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي)

 »األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم)....................................

والحساب) للتخطيط  السامية  للمندوبية  العامة  امليزانية  »من 

»الصندوق الخاص بالعالقات) »الخصو�صي للخزينة الحامل عنوان)

»العامة«):
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 تملدافية

أوبتالجتصيصب

تلتحتبي

تممفونب

تملسيعدونب

بيلصفف

تملحيسبونبتملكلفونتلنوتب

رئيس قسم البرامج االجتماعية مدير التخطيطمديرية التخطيط

بمديرية التخطيط.

الخازن الوزاري لدى وزارة 

إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان 

وسياسة املدينة بالرباط

مديرية التوقعات 

واملستقبلية

مدير التوقعات 

واملستقبلية

رئيس قسم اإلسقاطات واملستقبلية 

بمديرية التوقعات واملستقبلية.

كذلك

...........................................................................................مديرية اإلحصاء

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

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

املدير اإلقليمي إقليم آسفي

للتخطيط بآسفي

اإلحصـــائيــــــات  مصلحــــــــة  رئيـــــس 

باملديرية اإلقليمية للتخطيط 

بآسفي.

الخازن اإلقليمي بآسفي

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع اآلخر)1442))فاتر ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : أحمد الحليمي علمي.

تملنهي) وتلتكوينب تلوطنيةب تلتحبيةب وزيفب لدىب تملنتدبب للوزيفب قفترب

تلعيلي) بيلتعليمب تملكلفب تلعلليب وتلبحثب تلعيليب وتلتعليمب

وتلبحثبتلعلليبرقم)ف).68ت3)صي ربفي)8)آلي ىبتألولى))88ت 

 3)) يسل ح)ف)ف)()بتحدادببعضبتملعي التببينبتلشهي تت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Pêche (industrielle(تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية،)الشهادة التالية في

- Diplôme bachelor dans la spécialité «pêche  industrielle» 

préparé et délivré au siège de l’Université d’Etat technique 

d’Astrakhan - Astrakhan - Fédération de Russie - 

le 15 juillet 2020,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

تملنهي) وتلتكوينب تلوطنيةب تلتحبيةب وزيفب لدىب تملنتدبب للوزيفب قفترب

تلعيلي) بيلتعليمب تملكلفب تلعلليب وتلبحثب تلعيليب وتلتعليمب

وتلبحثبتلعلليبرقم)ف).65ت3)صي ربفي)8)آلي ىبتألولى))88ت 

 3)) يسل ح)ف)ف)()بتحدادببعضبتملعي التببينبتلشهي تت.

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

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)أكتوبر)2020،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Science(biomédicale(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

- Degree of doctor of biomedical sciences (PhD), préparé 

et délivré au siège de Universiteit Antwerpen - Belgique - 

le 3 mai 2018,

الطب) كلية  من  املسلمة  الطب  في  الدكتوراه  بشهادة  مشفوعة 

والصيدلة)-)الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

تملنهي) وتلتكوينب تلوطنيةب تلتحبيةب وزيفب لدىب تملنتدبب للوزيفب قفترب

تلعيلي) بيلتعليمب تملكلفب تلعلليب وتلبحثب تلعيليب وتلتعليمب

وتلبحثبتلعلليبرقم)ف).66ت3)صي ربفي)8)آلي ىبتألولى))88ت 

 3)) يسل ح)ف)ف)()بتحدادببعضبتملعي التببينبتلشهي تت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Biologie(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

- Diplôme de doctorat en biologie, préparé et délivré au 

siège de l’Université Paris - Saclay - France - le 14 août 

2020,

اإلنتاج) (: تخصص) اإلنتاج النباتي،) (: املسلك) مشفوعة باملاستر،)

النباتي املسلمة من كلية العلوم)-)الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

تملنهي) وتلتكوينب تلوطنيةب تلتحبيةب وزيفب لدىب تملنتدبب للوزيفب قفترب

تلعيلي) بيلتعليمب تملكلفب تلعلليب وتلبحثب تلعيليب وتلتعليمب

وتلبحثبتلعلليبرقم)ف).67ت3)صي ربفي)8)آلي ىبتألولى))88ت 

 3)) يسل ح)ف)ف)()بتحدادببعضبتملعي التببينبتلشهي تت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)أكتوبر)2020،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

: Biologie

- Diplôme de licence sciences, technologies, santé, mention : 

biologie, préparé et délivré au siège de l’Université de 

Cergy - Pontoise - Versailles - France - le 3 mars 2015,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

تملنهي) وتلتكوينب تلوطنيةب تلتحبيةب وزيفب لدىب تملنتدبب للوزيفب قفترب

تلعيلي) بيلتعليمب تملكلفب تلعلليب وتلبحثب تلعيليب وتلتعليمب

وتلبحثبتلعلليبرقم)ف).68ت3)صي ربفي)8)آلي ىبتألولى))88ت 

 3)) يسل ح)ف)ف)()بتحدادببعضبتملعي التببينبتلشهي تت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie(industriel(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

- Diplôme de master de sciences, technologies, santé, 

mention : génie industriel, préparé et délivré au siège de 

l’Université Paris 12 - France - le 28 octobre 2019, assorti 

du diplôme de licence de sciences, technologies, santé, 

mention : sciences pour l’ingénieur, préparé et délivré au 

siège de l’Université le Havre Normandie (membre de 

la Comue Normandie Université) - France, au titre de 

l’année universitaire 2016-2017,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

تملنهي) وتلتكوينب تلوطنيةب تلتحبيةب وزيفب لدىب تملنتدبب للوزيفب قفترب
تلعيلي) بيلتعليمب تملكلفب تلعلليب وتلبحثب تلعيليب وتلتعليمب
وتلبحثبتلعلليبرقم)ف).69ت3)صي ربفي)8)آلي ىبتألولى))88ت 
 3)) يسل ح)ف)ف)()بتحدادببعضبتملعي التببينبتلشهي تت.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)أكتوبر)2020،



عدد)6957 - 18)جمادى اآلخرة)1442 )فاتر فبراير)2021(الجريدة الرسمية 8ففت  

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

: Ingénieur(de(maintenance

- Diplôme de licence de sciences, technologies, santé, 

mention : sciences pour l’ingénieur, préparé et délivré au 

siège de l’Université le Havre Normandie (membre de la 

Comue Normandie Université) France - le 9 février 2018,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

تملنهي) وتلتكوينب تلوطنيةب تلتحبيةب وزيفب لدىب تملنتدبب للوزيفب قفترب

تلعيلي) بيلتعليمب تملكلفب تلعلليب وتلبحثب تلعيليب وتلتعليمب

وتلبحثبتلعلليبرقم)ف).ف7ت3)صي ربفي)8)آلي ىبتألولى))88ت 

 3)) يسل ح)ف)ف)()بتحدادببعضبتملعي التببينبتلشهي تت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Pêche(industrielle(تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية،)الشهادة التالية في

- Diplôme bachelor dans la spécialité «pêche industrielle», 

préparé et délivré au siège de l’Université d’Etat technique 

d’Astrakhan - Fédération de Russie - le 15 juillet 2020,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

تملنهي) وتلتكوينب تلوطنيةب تلتحبيةب وزيفب لدىب تملنتدبب للوزيفب قفترب

تلعيلي) بيلتعليمب تملكلفب تلعلليب وتلبحثب تلعيليب وتلتعليمب

وتلبحثبتلعلليبرقم)ف).ت7ت3)صي ربفي)8)آلي ىبتألولى))88ت 

 3)) يسل ح)ف)ف)()بتحدادببعضبتملعي التببينبتلشهي تت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)أكتوبر)2020،



9ففتالجريدة الرسمية عدد)6957 - 18)جمادى اآلخرة)1442 )فاتر فبراير)2021(  

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

: Electronique,(énergie(électrique,(automatique

- Diplôme de licence de sciences, technologies, santé, 

mention : électronique, énergie électrique, automatique, 

préparé et délivré au siège de l’Université Lille I - sciences 

et technologies - France - le 5 janvier 2016,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

تملنهي) وتلتكوينب تلوطنيةب تلتحبيةب وزيفب لدىب تملنتدبب للوزيفب قفترب

تلعيلي) بيلتعليمب تملكلفب تلعلليب وتلبحثب تلعيليب وتلتعليمب

وتلبحثبتلعلليبرقم)ف).73ت3)صي ربفي)8)آلي ىبتألولى))88ت 

 3)) يسل ح)ف)ف)()بتحدادببعضبتملعي التببينبتلشهي تت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Pêche(industrielle(تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية،)الشهادة التالية في

- Diplôme bachelor dans la spécialité «pêche industrielle», 

préparé et délivré au siège de l’Université d’Etat technique 

d’Astrakhan - Fédération de Russie - le 15 juillet 2020,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

تملنهي) وتلتكوينب تلوطنيةب تلتحبيةب وزيفب لدىب تملنتدبب للوزيفب قفترب

تلعيلي) بيلتعليمب تملكلفب تلعلليب وتلبحثب تلعيليب وتلتعليمب

وتلبحثبتلعلليبرقم)ف).78ت3)صي ربفي)8)آلي ىبتألولى))88ت 

 3)) يسل ح)ف)ف)()بتحدادببعضبتملعي التببينبتلشهي تت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)أكتوبر)2020،



عدد)6957 - 18)جمادى اآلخرة)1442 )فاتر فبراير)2021(الجريدة الرسمية فتفت  

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Géosciences(géorisques(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في
: géoressources

-(Diplôme( de( master( de( sciences,( technologies,( santé,(
mention( :( sciences( de( la( terre( et( de( l’environnement,(
spécialité( :( géosciences( géorisques( géoressources,( à(
finalité( recherche( et( professionnelle,( préparé( et( délivré(
au( siège( de( l’Université( de(Nice( )membre( de( la( Comue(
Université(Côte(d’Azur((-(France(-(le(12(décembre(2017(,

:)جيولوجيا املوارد والهندسة) مشفوعة باإلجازة املهنية،)مسلك)
املتعددة) الكلية  من  املسلمة  واإلستغالل  التنقيب  (- املنجمية)

التخصصات)-)خريبكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

تملنهي) وتلتكوينب تلوطنيةب تلتحبيةب وزيفب لدىب تملنتدبب للوزيفب قفترب
تلعيلي) بيلتعليمب تملكلفب تلعلليب وتلبحثب تلعيليب وتلتعليمب
وتلبحثبتلعلليبرقم)ف).75ت3)صي ربفي)8)آلي ىبتألولى))88ت 
 3)) يسل ح)ف)ف)()بتحدادببعضبتملعي التببينبتلشهي تت.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

- Diplôme de licence de sciences, technologies, santé, 

mention : informatique, préparé et délivré au siège de 

l’Université Reims Champagne Ardenne - France - le 20 

septembre 2018,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

تملنهي) وتلتكوينب تلوطنيةب تلتحبيةب وزيفب لدىب تملنتدبب للوزيفب قفترب
تلعيلي) بيلتعليمب تملكلفب تلعلليب وتلبحثب تلعيليب وتلتعليمب
وتلبحثبتلعلليبرقم)ف).76ت3)صي ربفي)8)آلي ىبتألولى))88ت 
 3)) يسل ح)ف)ف)()بتحدادببعضبتملعي التببينبتلشهي تت.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)أكتوبر)2020،



تتفتالجريدة الرسمية عدد)6957 - 18)جمادى اآلخرة)1442 )فاتر فبراير)2021(  

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Réseaux(et الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)

: télécommunications

-(Diplôme( de( master( sciences,( à( finalité( professionnelle,(
mention( :( instrumentation,( système,( automatique,(
régulation(et(communication()ISARC(,(spécialité(:(réseaux(
et( télécommunications,( dans( le( domaine( sciences,(
préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(Aix-Marseille(II,(
Aix-en-Provence-(France(-(le(14(avril(2006(,

مشفوعة باإلجازة في العلوم في الرياضيات التطبيقية املسلمة من)

كلية العلوم)-)القنيطرة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

تملنهي) وتلتكوينب تلوطنيةب تلتحبيةب وزيفب لدىب تملنتدبب للوزيفب قفترب

تلعيلي) بيلتعليمب تملكلفب تلعلليب وتلبحثب تلعيليب وتلتعليمب

وتلبحثبتلعلليبرقم)ف).77ت3)صي ربفي)8)آلي ىبتألولى))88ت 

 3)) يسل ح)ف)ف)()بتحدادببعضبتملعي التببينبتلشهي تت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

: Informatique

- Licence informatique, préparée et délivrée au siège de 

l’Université Aix - Marseille 1 - Aix - en - Provence - France - 

le 2 mars 2004,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

تملنهي) وتلتكوينب تلوطنيةب تلتحبيةب وزيفب لدىب تملنتدبب للوزيفب قفترب
تلعيلي) بيلتعليمب تملكلفب تلعلليب وتلبحثب تلعيليب وتلتعليمب
وتلبحثبتلعلليبرقم)ف).78ت3)صي ربفي)8)آلي ىبتألولى))88ت 
 3)) يسل ح)ف)ف)()بتحدادببعضبتملعي التببينبتلشهي تت.

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

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)أكتوبر)2020،



عدد)6957 - 18)جمادى اآلخرة)1442 )فاتر فبراير)2021(الجريدة الرسمية )تفت  

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Exploitation(des(تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية،)الشهادة التالية في

: machines(de(transport-technologique

-(Diplôme( bachelor( dans( la( spécialité( »exploitation( des(
machines(de(transport-technologique«,(préparé(et(délivré(
au( siège( de( l’Université( d’Etat( technique( d’Astrakhan-
Fédération(de(Russie(-(le(17(juillet(2020,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

تملنهي) وتلتكوينب تلوطنيةب تلتحبيةب وزيفب لدىب تملنتدبب للوزيفب قفترب

تلعيلي) بيلتعليمب تملكلفب تلعلليب وتلبحثب تلعيليب وتلتعليمب

وتلبحثبتلعلليبرقم)ف).79ت3)صي ربفي)8)آلي ىبتألولى))88ت 

 3)) يسل ح)ف)ف)()بتحدادببعضبتملعي التببينبتلشهي تت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)22)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)
: Sciences(pour(l’ingénieur

-(Diplôme( de( licence( sciences,( technologies,( santé,(
mention(:(physique,(sciences(pour(l’ingénieur,(préparé(et(
délivré(au(siège(de(l’Université(du(Havre,(Rouen-France(- 
le( 24( février( 2014,( assorti( du( diplôme( du( baccalauréat(
de( l’enseignement( secondaire(ou(d’un(diplôme( reconnu(
équivalent.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



3تفت الجريدة الرسميةعدد)6957 - 18)جمادى اآلخرة)1442 )فاتر فبراير)2021( 

مجلسبتملنيفسة

منبآلي ى ((9 ت)ف))صي ربفي) /ق/) تف)  قفتربملجلسبتملنيفسةبعد )

)88ت) 3ت)انيافت)ف)()اتعلقببإحدتثبمنشأ8بمشتحكة) تألولى)

التلكهيبمنيصفة) تملغفبي،) للقينونب جيضعةب (»Jointco .sa«

 »Ténor كلبمنبشفكة)»Vivo Energy Maroc .sa«)وشفكة)

.Restauration sarl»

مجلس املنافسة،

واملنافسة) األسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  على  بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)الصادر في)2)رمضان)1435 

)30)يونيو)2014()؛

الصادر) املنافسة  بمجلس  املتعلق  (20.13 رقم) القانون  وعلى 

1435 2)رمضان) 1.14.117)الصادر في)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)30)يونيو)2014()؛

1436 صفـــر) (8 فـــي) الصـــادر  (2.14.652 رقـــم) املرســـوم   وعلى 

املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتر ديسمبر)

األسعار واملنافسة)؛

1436 شعبان) من  (16 الصادر) (2.15.109 رقم) املرسوم   وعلى 

)4)يونيو)2015()بتطبيق القانون رقم)13.20)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

من (29  وعلى اجتماع املجلس في لجنته الدائمة املنعقدة بتاريخ)

14)من) 2021()طبقا ملقتضيات املادة) يناير) (13(  1442 جمادى األولى)

القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة)

بتاريخ) (2020 (/ ع.ت.إ) (/ (76 عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

منشأة) بإحداث  املتعلق  (،)2020 أكتوبر) (14(  1442 صفر) من  (26

مشتركة)»)Jointco(.sa«)خاضعة للقانون املغربي،)تمتلكها مناصفة كل)

 »Ténor(Restauration(وشركة(»Vivo(Energy(Maroc(.sa«(من شركة

»sarl)؛

بتاريخ (84/2020  وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة رقم)

في) والقا�صي بتعيين مقرر  ()2020 أكتوبر) (23(  1442 ربيع األول) (6

املتعلق) (104.12 من القانون رقم) (27 ألحكام املادة) (
ً
املوضوع طبقا

بحرية األسعار واملنافسة)؛

موقع) وحيث إن عملية التركيز هذه كانت موضوع عقد اقتناء)

بتاريخ)29)ماي)2020)بين األطراف املعنية)؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)

بتاريخ) للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

11)من ربيع اآلخر)1442 )27)نوفمبر)2020()والذي يمنر أجل)10)أيام)

لألغيار املعنيين قصد إبداء)مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز)

أعاله)؛

وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال الوجبات السريعة،)

لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز هذه)؛

1442 اآلخر) ربيع  (9 بتاريخ) امللف  وثائق  استكمال جميع   وبعد 

)25)نوفمبر)2020()؛

و بعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)

التبليغ بتاريخ)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020()؛

النعقاد) القانوني  النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكد  وبعد 

الداخلي) النظام  من  (31 املادة) في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة 

للمجلس)؛

ومقرر) البوعيا�صي  خالد  السيد  العام،) املقرر  تقديم  وبعد 

السيد أنيس إضصالح للتقرير املعد بشأن عملية التركيز) املوضوع،)

وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،)خالل اجتماع) املذكورة،)

املجلس في لجنته الدائمة املنعقدة بتاريخ)29)من جمادى األولى)1442 

)13)يناير2021()؛

مجلس) لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

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

11)تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة) وحيث إن املادة)

كما أن) للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،)

املادة)12)تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب)

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

أو عندما تنجز جميع) اليه أعاله،) املشار  (2.14.652 التطبيقي رقم)

املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة)

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

األخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوجات أو الخدمات من نفس)

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

مشتركة منشأة  إحداث  على  ينص  االستثمار  عقد  إن   وحيث 

«Jointco(.sa«)خاضعة للقانون املغربي،)تمتلكها مناصفة كل من شركة)

«Vivo(Energy(Maroc(.sa«)وشركة)»Ténor(Restauration(sarl«)؛
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 »Ténor و) (»Vivo( Energy( Maroc( .sa« تولي شركتي) إن  وحيث 

 »Jointco(املراقبة املشتركة على املنشأة الجديدة(Restauration(sarl«

القانون من  (11 املادة) مدلول  اقتصاديا حسب  تركيزا  تشكل  (.sa« 

الخاضعة) االقتصادي  التركيز  عمليات  تعرف  والتي  (104  .12 رقم)

للتبليغ إلى مجلس املنافسة)؛

الستيفائها) التبليغ،) إللزامية  تخضع  العملية  هذه  إن  وحيث 

من) (12 شرطين من الشروط املنصوص عليها بموجب احكام املادة)

رقم) سقفي  لتجاوز  وذلك  الذكر  السالف  (104.12 رقم) القانون 

املحقق) اإلجمالي  املعامالت  رقم  وكذا  العالمي  اإلجمالي  املعامالت 

باملغرب ملجموع املنشآت واملحددين في املادة الثامنة))8()من املرسوم)

رقم)2.14.652)؛

وحيث إن الطرفين املعنيين بعملية التركيز هما):

- شركة »Vivo(Energy(Maroc .sa«، وهي شركة خاضعة للقانون 

املغربي مسجلة باملحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 463، 

متخصصة في استيراد وتوزيع املحروقات. وتتوفر هذه الشركة على 

شبكة توزيع تتكون من 310 محطة للوقود مسيرة تحت العالمة 

التجارية »Shell« ؛ 

- شركة »Ténor(Restauration(sarl«، وهي شركة خاضعة للقانون 

عدد  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة  مسجلة  املغربي 

247707 مملوكة من طرف مجموعة »Ténor« التي تتوفر على 

 »Quick« عقد امتياز مبرم مع سلسلة مطاعم الوجبات السريعة

العالمة  هذه  باستغالل  استئثاري  حق  من  بموجبه  تستفيد 

باستثناء  اإلفريقية،  البلدان  وفي  املغربية  السوق  في  التجارية 

تونس والجزر املحيطة بالقارة اإلفريقية ؛

وحيث إن شركة)»Jointco(.sa«،)الخاضعة للقانون املغربي والتي)

وشركة) (»Vivo( Energy(Maroc( sa« تمتلكها مناصفة كل من شركة)

إلنجاز عملية) (
ً
سيتم احداثها خصيصا (»Ténor( Restauration( sarl»

التركيز هذه)؛

وحيث إن مجموعة)»Ténor«)تنشط على مستوى السوق الوطنية)

العالمة) تحت  مطعمين  تمتلك  حيث  السريعة  الوجبات  ملطاعم 

التجارية)»Pans(&(Company«،)كما تتوفر على عقد امتياز مبرم مع)

سلسلة مطاعم الوجبات السريعة)»Quick«)تستفيد بموجبه من حق)

استئثاري باستغالل هذه العالمة التجارية في السوق املغربية)؛)

وحيث إنه،)حسب ملف التبليغ وكذا تصريحات أطراف العملية،)

شركة مكانة  تعزيز  إطار  في  يندرج  التركيز  عملية  مشروع   فإن 

كما) السريعة،) الوجبات  سوق  في  (»Ténor( Restauration( sarl»

شركة تنهجها  التي  التنويع  استراتيجية  دعم  من  العملية   ستمكن 

«Vivo(Energy(Maroc(.sa«)؛

مصالح) به  قامت  الذي  التناف�صي  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 

وفرتها) التي  الوثائق  على  استنادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 

سوق املنتوج) تم تحديد األسواق املعنية بشقيها،) األطراف املبلغة،)

أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية،)وذلك تطبيقا ألحكام النقطة)

الوارد عقب) الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز،)

املرسوم رقم)2.14.652)املشار إليه أعاله،)حيث تعرف السوق املعنية)

املوقع) أو  املنتوجات  نوع  حسب  املحددة  املناسبة  السوق  بكونها 

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

مباشرة)؛

نتائج) على  واعتمادا  امللف  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه  وحيث 

فإن سوق املطاعم التجارية يمكن تقسيمها إلى) مسطرة التحقيق،)

سوقين على األقل وهما):

وسوق املطاعم التي) )ب() سوق مطاعم الوجبات السريعة،) )أ()

كما يمكن) بما في ذلك خدمة املائدة.) تقدم خدمات إضافية للزبناء،)

اعتماد تقسيم أدق لسوق مطاعم الوجبات السريعة عبر التمييز بين)

املطاعم املستقلة من جهة،)وتلك التي تنتمي إلى سلسلة للمطاعم من)

هي) وبالتالي فإن السوق املرجعية املعنية بهذه العملية،) جهة أخرى.)

سوق مطاعم الوجبات السريعة التابعة لسلسلة مطاعم نظرا لكون)

مجموعة)»Ténor«)تنشط على مستوى هذه السوق)؛

وحيث إن املنافسة في سوق املطاعم التجارية هي ذات بعد محلي،)

حيث يختار الزبون بين العروض املختلفة التي يتم تقديمها من طرف)

املطاعم املتواجدة في مدينته،)في املقابل،)فإن معظم سالسل املطاعم)

تمارس أنشطتها في إطار عقود امتيازات مبرمة تحدد استراتيجياتها)

االستثمارية وسياساتها اإلعالنية على نطاق وطني.)إال أنه وبالنظر إلى)

طبيعة العملية وآثارها على املنافسة فإن تحديد السوق الجغرافية)

)دون الحاجة لتقسيم أدق)؛
ً
يمكن أن يبقى مفتوحا

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�صي للعملية أسفر عن كون)

في) املنافسين  تواجد عدد مهم من  تعرف  املعنية  املرجعية  السوق 

السوقين الوطنية واملحلية)؛
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(
ً
فاعال تعتبر  ال  (»Vivo( Energy( Maroc( .sa« شركة) إن  وحيث 

وإنما هي شركة لتوزيع) مباشرا في السوق املعنية كما تم تعريفها،)

املحروقات تتوفر باألساس على شبكة من محطات الوقود).كما انها ال)

تستغل بصفة مباشرة املطاعم املتواجدة في فضاءات الترفيه املتوفرة)

وإنما تقوم) التابعة لشبكة الشركة التوزيعية،) في محطات الوقود 

بكرائها فقط ملطاعم خاصة قصد استغاللها بصفة مستقلة)؛

وحيث إن حصة مجموعة)»Ténor«)في السوق املرجعية املعنية،)

بالنسبة) (% بالنسبة للسوق الوطنية و]10-1[) (% (]5-1[ تتراوح بين)

لألسواق املحلية ملدن الدار البيضاء،)الرباط ومراكش)؛

وحيث إن عملية التركيز االقتصادي لن ينتج عنها أي تأثير أفقي)

بالنظر إلى حصص السوق الحالية ملجموعة)»Tenor«)على املستويين)

الوطني واملحلي وكذا لوجود عدد كبير من املنافسين)؛

 وحيث تبين على أن هذه العملية لن يكون لها أي تأثير عمودي

أطراف) لكون  املعنية  املرجعية  السوق  في  املنافسة  على  تكتلي  أو 

العملية ال ينشطون على مستوى األسواق القبلية أو البعدية أو تلك)

املرتبطة بالسوق املعنية،)كما أنهم ال يتوفرون على وضعية مهيمنة)

تمكنهم من إغالق هذه السوق في وجه منافسيهم.

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة) لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ) (2020 (/ ع.ت.إ) (/ (76 عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

26)من صفر)1442 )14)أكتوبر)2020()يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة) االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

املغربي،) للقانون  خاضعة  (»Jointco.sa« مشتركة) منشأة  بإحداث 

)Vivo(Energy(Maroc«)وشركة) .sa« تمتلكها مناصفة كل من شركة)

(.»Ténor(Restauration(sarl»

ملجلس) الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

 20.13 من القانون رقم) (14 املنعقدة طبقا ألحكام املادة) املنافسة،)

1442 األولى) جمادى  من  (29 بتاريخ) املنافسة،) بمجلس   املتعلق 

بحضور السيد ادريس الݣراوي رئيس الجلسة،) (،)2021 يناير) (13(

والسيدة جيهان بنيوسف،)والسادة عبد الغني أسنينة،)وعبد اللطيف)

املقدم،)وحسن أبو عبد املجيد أعضاء.

اإلمضاء : ادريس الـ�راوي.

9))منبآلي ى )فف)/)ق/ت)ف))صي ربفي)  قفتربملجلسبتملنيفسةبعد )

تألولى))88ت) 3ت)انيافت)ف)()اتعلقببتوليبصندوقبتالستثلير)

«Amethis(mena(fund(II(sicav-(raif(sca«)تملفتقبةبتلحصفية)

بشكلبمبيشفبعنبطفيقبتقتنيء)حصصبمنبرأسليلبوحقوق)

(»Escod sarl«و (»Magriser sarl« لشفكيت) تلتصويتب

.»Riego centre sarl«و

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة) (104.12 بناء)على القانون رقم)

فــــي) الصـــادر  (1.14.116 رقــــم) الشريف  الظهير  بتنفيــذه  الصـــادر 

2)رمضان)1435 )30)يونيو)2014()؛

الصادر) املنافسة  بمجلس  املتعلق  (20.13 رقم) القانون  وعلى 

1435 2)رمضان) 1.14.117)الصادر في)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)30)يونيو)2014()؛

صفر1436 (8 فـــي) الصـــادر  (2.14.652 رقــــم) املـرســــوم   وعلى 

املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتر ديسمبر)

األسعار واملنافسة)؛

1436 من شعبان) (16 في) الصادر  (2.15.109  وعلى املرسوم رقم)

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

وعلى اجتماع املجلس في لجنته الدائمة املنعقدة بتاريخ الخميس)

29)من جمادى األولى)1442 )13)يناير2021()طبقا ملقتضيات املادة)14 

من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة)

بتاريـــخ 078/ع.ت.إ/2020،) عــدد) تحت  املنافســة  ملجلس   العامـــة 

27)من صفر)1442 )15أكتوبر2020(،)املتعلق بتولي صندوق االستثمار)

«Amethis(mena(fund(II(sicav-raif(sca«)املراقبة الحصرية))بشكل)

التصويت) وحقوق  رأسمال  من  حصص  اقتناء) طريق  عن  مباشر 

لشركات)»Magriser(sarl«)و»Escod(sarl«)و»Riego(centre(sarl«)؛

وعلى قرار املقرر العام رقم)86/2020)بتاريخ)28)من صفر)1442 

)ألحكام)
ً
والقا�صي بتعيين مقرر في املوضوع طبقا ()2020 )16أكتوبر)

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

عقد) كانت موضوع  هذه  االقتصادي  التركيز  عملية  إن  وحيث 

استثمار موقع بتاريخ)19)من صفر)1442 )7)أكتوبر2020()؛
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وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)
بتاريخ) الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،) اإللكتروني  املوقع  في 
3)ربيع اآلخر)1442 )19)نوفمبر)2020()والذي يمنر أجل عشرة))10( 
عملية) مالحظاتهم حول مشروع  إبداء) املعنيين قصد  لألغيار  أيام 

التركيز أعاله)؛

وتوزيع) استيراد  بمجال  املعنية  السوق  في  الفاعلين  إن  وحيث 
عملية) حول  مالحظة  أي  يبدوا  لم  املوضعي  الري  أجهزة  وتثبيت 

التركيز هذه)؛

1442 اآلخر) ربيع  (3 بتاريخ) امللف  وثائق  استكمال جميع   وبعد 
)19)نوفمبر)2020()؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)
التبليغ بتاريخ)3)ربيع اآلخر)1442 )19)نوفمبر)2020()؛

من توفر النصاب القانوني ألعضاء) ( وبعد تأكد رئيس الجلسة)
الداخلي) النظام  من  (31 املادة) في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة 

للمجلس)؛

وبعد تقديم املقرر العام،)السيد خالد البوعيا�صي ومقرر املوضوع))
التركيز) عملية  ملف  بشأن  املعد  للتقرير  اصغير  أيت  نبيل  السيد 
وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،)خالل اجتماع) املذكورة،)
املجلس في لجنته الدائمة املنعقدة بتاريخ)29)من جمادى األولى)1442 

)13)يناير)2021()؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس)
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)
املنصوص عليها في املادتين)11)و)12)من القانون رقم)104.12)املشار)

إليه أعاله)؛

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

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

صندوق االستثمار) وحيث إن عقد االستثمار ينص على اقتناء)
 «Amethis(mena(fund(II(sicav-raif(sca«)لحصة)63.1%)من رأسمال
100%)من) »Magriser(sarl«)وكذا حصة) وحقوق التصويت لشركة)
 »Riego(centreو (»Escod(sarl« رأسمال وحقوق التصويت لشركتي)

»sarl)؛

 »Amethis(mena(وحيث إن العملية ستمكن صندوق االستثمار

الحصرية بشكل مباشر) املراقبة  تولي  من  (fund( II( sicav-raif( sca«

حصص من رأسمال وحقوق التصويت لشركات) عن طريق اقتناء)

وبالتالي) (»Riego( centre( sarl«و (»Escod( sarl«و (»Magriser( sarl»

القانون) من  (11 املادة) مدلول  اقتصاديا حسب  تركيزا  تشكل  فهي 

رقم)104.12)املشار إليه أعاله)؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ،)الستيفائها شرطين)

من القانون (12  من الشروط املنصوص عليها بموجب أحكام املادة)

املعامالت) رقم  سقفي  لتجاوز  وذلك  الذكر  السالف  (104.12 رقم)

اإلجمالي العالمي وكذا رقم املعامالت املحقق باملغرب ملجموع املنشآت)

واملحددين في املادة))8()من املرسوم رقم)2.14.652)؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي):

»Amethis( mena( fund( II مباشرة  بصفة  املقتنية  الشركة   - 

خاضعة   ،)sca( باألسهم  توصية  شركة  وهي   ،sicav-raif( sca«

 لقانون اللكسمبرغ تم إنشاءها حديثا بتاريخ 26 سبتمبر 2019

مواكبـــة  فـــي  متخّصص  استثمـــاري  صندوق  عـــن  عبـــارة  وهـــي 

استراتيجيات نمو الشركات اإلفريقية الصغرى واملتوسطة التي 

تنشط في ميادين اقتصادية تعرف ازدهارا مهما في القارة ؛

 »Amethis(investment(fund الشركة املقتنية بصفة غير مباشرة -

»manager(sa، وهي شركة مساهمة، خاضعة لقانون اللكسمبرغ، 

تم إنشاؤها سنة 2012 وهي عبارة عن صندوق استثمار برأسمال 

الشركات  مواكبة  في  الصندوق  يختص  أورو.  مليون   725 يبلغ 

اإلفريقية الصغرى واملتوسطة الواعدة ؛

 »Riegoو »Escod(sarl«و »Magriser( sarl« الشركات املستهدفة -

خاضعة  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركات  وهي   centre( sarl«

للقانون املغربي متخصصة في استيراد وتوزيع وتثبيت أجهزة الري 

املوضعي املكونة ملجموعة »Magriser« ؛

وحيث إنه،)حسب ملف التبليغ وكذا تصريحات األطراف املعنية،)

 »Amethis(mena( fund( II( sicav-raif فإن اقتناء)صندوق االستثمار)

»sca)لحصص مهمة في رأسمال الشركات املستهدفة واملكونة ملجموعة)

«Magriser«،)يدخل في إطار مواكبة استراتيجية نمو هذه األخيرة على)

الصعيدين الوطني واإلفريقي جنوب الصحراء)؛
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وحيث إنه في إطار التحليل االقتصادي و التناف�صي الذي قامت به)

مصالح التحقيق لدى مجلس املنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها)

األطراف املبلغة،)ومن خالل نتائج جلسات االستماع التي تم عقدها)

مع وزارة الفالحة و الصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات)

ومع الجمعية املغربية للري بالرش والتنقيط وبعض الزبناء)املهنيين،)

الخدمة) أو  املنتوج  سوق  املعنية بشقيها،) تم تحديد األسواق  فقد 

واالمتداد الجغرافي للعملية،)الوارد في املرسوم رقم)2.14.652)املشار)

إليه أعاله،)حيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد)

حسب نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي،)والتي يكون للعملية املبلغة)

أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة)؛

نتائج) على  واعتمادا  امللف  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه  وحيث 

مسطرة التحقيق،)فإن األسواق املرجعية املعنية بهذه العملية هي):

- سوق استيراد املعدات التي تدخل في تجهيز الضيعات الفالحية 

بأنظمة الري املوضعي ؛

- سوق توزيع معدات الري املوضعي بالجملة ؛

- سوق توزيع معدات الري املوضعي بالتقسيط لفائدة املستعملين 

لهذه املعدات ؛

- سوق خدمة تثبيت أنظمة الري املوضعي.

إنه تم تحديد السوق الوطنية كسوق جغرافي ألسواق) وحيث 

الضيعات) تجهيز  في  تدخل  التي  املعدات  وتثبيت  وتوزيع  استيراد 

الفالحية بأنظمة الري املوضعي)؛

ينتج) لن  والتناف�صي،) االقتصادي  التحليل  إنه من خالل  وحيث 

أطرافها) أنشطة  في  تقاطع  أي  هذه  االقتصادي  التركيز  عملية  عن 

 »Amethis كون صندوق االستثمار) على مستوى األسواق املعنية،)

»mena(fund(II(sicav-raif(sca)ال يمتلك مساهمات في شركات تنشط)

في األسواق املرجعية املعنية كما تم تعريفها.)وبالتالي،)لن يترتب عن)

العملية املبلغة أي تراكم في حصص األسواق بعد إنجازها)؛

»Escod( sarl«و (»Magriser( sarl« شركات) حصص  إن   وحيث 

و»Riego(sarl«)تمثل):

- بالنسبة لسوق استيراد املعدات التي تدخل في تجهيز الضيعات 

الفالحية بأنظمة الري املوضعي، ما بين 5 و 10 في املئة ؛

بين ما  بالجملة،  املوضعي  الري  توزيع معدات  لسوق  بالنسبة   - 

10 و 20 في املئة ؛

- بالنسبة لسوق توزيع معدات الري املوضعي بالتقسيط لفائدة 

املستعملين، ما بين 0 و 5 في املئة ؛

- بالنسبة لسوق تثبيت أنظمة الري املوضعي، ما بين 0 و 5 في املئة.

لن) وحيث إنه استنادا إلى الوثائق التي وفرتها األطراف املبلغة،)

ينتج عن عملية التركيز االقتصادي هذه أي تأثير عمودي على املنافسة)

في األسواق املعنية لكون أطراف العملية ال ينشطون على مستوى)

األسواق القبلية أو البعدية لهذه السوق)؛

على) سلبي  تكتلي  تأثير  أي  لها  ليس  التركيز  عملية  إن  وحيث 

مستوى أسواق استيراد وتوزيع وتثبيت املعدات التي تدخل في تجهيز)

حصة) لضعف  نظرا  املوضعي،) الري  بأنظمة  الفالحية  الضيعات 

الشركات املستهدفة في األسواق املعنية بالعملية.)كما أن حصة شركة)

وبصفة غير مباشرة من) اململوكة جزئيا بنسبة49.1)%) (»Socopim»

 »Amethis( investment( fund( manager طرف صندوق االستثمار)

في السوق املغربية لتوزيع الجرارات الفالحية ال تتعدى نسبة) (،sa«

]10-20[)%.)وبالتالي،)ليس بمقدور صندوق االستثمار املقتني التأثير)

سلبا على أسواق استيراد وتوزيع وتثبيت املعدات التي تدخل في تجهيز)

الضيعات الفالحية بأنظمة الري املوضعي من خالل بعض املمارسات)

مثل البيوع املرتبطة.

 وحيث إن عملية التركيز االقتصادي لن يكون لها أي تأثير أفقي

أو عمودي أو تكتلي على املنافسة في األسوق املرجعية املعنية.

قرر مايلي :

املادة األولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة)

ملجلس املنافسة تحت عدد)078/ع.ت.إ/2020،)بتاريخ)27)من صفر)1442 

)15أكتوبر)2020()يستوفي الشروط الشكلية املنصوص عليها في القانون.

املادة الثانية

املتعلقة) االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

(»Amethis(mena( fund( II( sicav-raif( sca« بتولي صندوق االستثمار)

من) حصص  اقتناء) طريق  عن  مباشر  بشكل  الحصرية  املراقبة 

»Escod(sarl«و(»Magriser(sarl«(رأسمال وحقوق التصويت لشركات 

.»Riego(centre(sarl«و

ملجلس) الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

املنافسة،)املنعقدة طبقا ألحكام املادة)14)من القانون)20.13)املتعلق)

بمجلس املنافسة،)بتاريخ)29)من جمادى األولى)1442 )13)يناير2021(،)

جيهان) والسيدة  الجلسة،) رئيس  الـ�راوي  ادريس  السيد  بحضور 

بنيوسف،)والسادة عبد الغني أسنينة،)وعبد اللطيف املقدم،)وحسن)

أبو عبد املجيد،)أعضاء.

اإلمضاء : ادريس الـ�راوي.


