
{
صفحة

صفحة

السنة الع شرة بعد امل ئة)-)عدد)6968  7))1 7))77  )  )م 11) )1))

ISSN 0851 - 1195

يطلب االشتراك من املطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة االشــــــتراك
الرباط - شالة

الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 

0537.76.54.13
الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست

نصوص ع مة

األمن والسالمة في املج لين النووي واإلشع عي.

مرسوم رقم 2.20.131 صادرفي 13 من رجب 1442 )25 فبراير 2021( بشأن 
التراخيص والتصاريح باألنشطة واملنشآت ومصادر اإلشعاعات املؤينة 

1809املرتبطة بها املنتمية للفئة الثانية............................................................ 

امللك العمومي امل ئي. - تحديد الضف ف الحرة.

مرسوم رقم 2.20.650 صادر في 13 من رجب 1442 )25 فبراير 2021( بشأن 
1821تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي املائي......................................... 

الصندوق الوطني للتق عد والتأمين.

مرسوم رقم 2.21.06 صادر في 13 من رجب 1442 )25 فبراير 2021( لتطبيق بعض 
أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 

 ............. 1823)27 أكتوبر 1959( في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

من  13 في  صادر   34.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير   قرار 

رجب 1442 )25 فبراير 2021( بتطبيق مقتضيات املادتين 4 و 5 من 

املرسوم رقم 2.21.06 الصادر في 13 من رجب 1442 )25 فبراير 2021( 

لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من 

ربيع الثاني 1379 )27 أكتوبر 1959( في تأسيس صندوق وطني للتقاعد 

1824والتأمين.................................................................................................... 

نصوص خ صة

ونظ مي  تصميمي  على  املوافقة   - وبومل ن.  ت 1ودانت  إقليم  

التهيئة.

مرسوم رقم 2.21.93 صادر في 12 من رجب 1442 )24 فبراير 2021( باملوافقة 

تالوين  لتهيئة جماعة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على 

1830بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة................................ 
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مرسوم رقم 2.21.95 صادر في 12 من رجب 1442 )24 فبراير 2021( باملوافقة 
جماعة  مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على 

 ........... 1830سيدي بوطيب بإقليم بوملان وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

تعيين 1  ل الد1ك امللكي املخولين صفة ض بط الشرطة القض ئية.

قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير العدل رقم  371.21 صادر في 22 من جمادى 
اآلخرة 1442 )5 فبراير 2021( بتعيين رجال الدرك امللكي املخولين صفة 

1831ضابط الشرطة القضائية....................................................................... 

املع دالت بين الشه دات.

العلمي، والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير   قرار 
 الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 410.21 صادر في 25 من جمادى
1834اآلخرة 1442 )8 فبراير 2021( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 115.21 
صادر في فاتح جمادى اآلخرة 1442 )15 يناير 2021( بتتميم القرار 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( 

1834بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 116.21 
صادر في فاتح جمادى اآلخرة 1442 )15 يناير 2021( بتتميم القرار 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( 

1835بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 117.21 
صادر في فاتح جمادى اآلخرة 1442 )15 يناير 2021( بتتميم القرار 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( 

1835بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 118.21 
صادر في فاتح جمادى اآلخرة 1442 )15 يناير 2021( بتتميم القرار 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( 

1836بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 119.21 
صادر في فاتح جمادى اآلخرة 1442 )15 يناير 2021( بتتميم القرار 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( 

1837بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 120.21 
صادر في فاتح جمادى اآلخرة 1442 )15 يناير 2021( بتتميم القرار 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( 

1837بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 121.21 
صادر في فاتح جمادى اآلخرة 1442 )15 يناير 2021( بتتميم القرار 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( 

1838بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 122.21 
صادر في فاتح جمادى اآلخرة 1442 )15 يناير 2021( بتتميم القرار 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( 

1838بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

إقليم الن ضو1. - التخلي عن ملكية قطع أ1ضية.

مقرر لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 150.21 صادر 
في 6 جمادى اآلخرة 1442 )20 يناير 2021( بالتخلي عن ملكية القطع 
األرضية الالزمة لتهيئة منطقة التسريع الصناعي واملنطقة الصناعية 

 .................................. 1840ملشروع الناضور غرب املتوسط بإقليم الناضور.

مجلس املن فسة

قرار ملجلس املنافسة عدد 10/ق/2021 صادر في 6 رجب 1442 )18 فبراير 2021(
املتعلق بتولي مجموعة »Akdital holding« املراقبة الحصرية املباشرة 
»Gimes(da(vinci(sarl(au« عبر اقتناء ملجموع حصص رأ1 املال لشركة 
 ................................................................. »De(vinci« 1865املستغلة ملصحة

قرار ملجلس املنافسة عدد 11/ق/2021 صادر في 6 رجب 1442 )18 فبراير 2021( 
 »Zephyr شركة  اقتناء  طريق  عن  الحصرية  املراقبة  بتولي  املتعلق 
وحقوق  االجتماعي  الرأسمال  ملجموع   German( BidCo( GmbH«

 ................................................... . »Flender(Gmbh« 1867التصويت لشركة

قرار ملجلس املنافسة عدد 12/ق/2021 صادر في 6 رجب 1442 )18 فبراير 2021( 
 »Société( d’Aménagement لشركة  املشتركة  املراقبة  بتولي  املتعلق 
طنجة  الخاصة  الوكالة  من  كل  اقتناء  عبر   Tanger( Tech« )SATT(
 Zhonglu(Urban« »Beijing لنسبة 20% وكذا شركة )TMSA( املتوسط
وحقوق  رأسمال  من   %35 لنسبة   Development( Company( Ltd

 ................................................................................... 1869التصويت املرتبطة بها.

قرار ملجلس املنافسة عدد 13/ق/2021 صادر في 6 رجب 1442 )18 فبراير 2021( 
املتعلق بتولي شركة »Cheplapharm(Arzneimittel(Gmbh« املراقبة 
الحصرية املباشرة عن طريق اقتناء أصول شركة »Sanofi« املرتبطة 
عالج  في  املستعملين   »Corvasal« و   »Sectral« دواء  وتسويق  بإنتاج 

 ......................................................................................... 1873أمراض القلب.

قرار ملجلس املنافسة عدد 14/ق/2020 صادر في 5 رجب 1442 )17 فبراير 2021( 
املراقبة   »Chedid( Capital( Sal )Holding(« شركة  بتولي  املتعلق 
أسهم  من  املائة  في   80 اقتناء  طريق  عن  املباشرة  غير  الحصرية 
 »Ascoma(Assureurs رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة به لشركة

 .............................................................................................. .Conseils«1875

قرار ملجلس املنافسة عدد 15/ق/2021 صادر في 10 رجب 1442 )22 فبراير 2021( 
 »Jerónimo( Martins - Agro-Alimentar( s.a« شركة  بتولي  املتعلق 
شركة  رأسمال  من   %66.68 اقتناء  طريق  عن  املباشرة  للمراقبة 
 »PP( Partnership التابعة لشركة »Mediterranean( Aquafarm( s.a«

 ..............................................................................................Invest(sarl.au«1877

إعالن ت وبالغ ت

البياطرة الوطنية لهيئة  الشمالي  للوسط  الجهوي  للمجلس  تأديبي   قرار 
 1439 اآلخرة  جمادى  من   23 في  صادر   DD/2018/02 رقم 

1880)12 مار1 2018(.................................................................................... 
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ومص د1) واملنشآت  ب ألنشطة  والتص 1يح  التراخيص  بشأن 

اإلشع ع ت املؤينة املرتبطة به  املنتمية للفئة الث نية.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)142.12)املتعلق باألمن والسالمة في املجالين)

النووي واإلشعاعي وبإحداث الوكالة املغربية لألمن والسالمة في املجالين)

النووي واإلشعاعي،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.149 

وال سيما أحكام) (،)2014 أغسطس) (22(  1435 من شوال) (25 بتاريخ)

 الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم األول واملواد)4)و7)ومن)45 

إلى)56)و58)و61)و62)و78)و79)و81)و172)منه)؛

14)من جمادى  وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)

اآلخرة)1442 )28)يناير)2021(،

رسم ما يلي :

الباب األول

مقتضي ت ع مة

املادة األولى

من القانون) (3 املنصوص عليها في املادة) تحدد مستويات اإلعفاء)

رقم)142.12)املشار إليه أعاله،)بقرار لرئيس الحكومة،)يتخذ باقتراح)

من الوكالة املغربية لألمن والسالمة في املجالين النووي واإلشعاعي)

املشار إليها بعده ب)»الوكالة«.

املادة)2

تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة)4)من القانون رقم)142.12 

السالف الذكر،)ترتب منشآت وأنشطة ومصادر اإلشعاعات املؤينة)

املرتبطة بها املنتمية للفئة الثانية وفق خمسة أقسام حسب مميزات)

مصادر اإلشعاعات املؤينة وتصميمها وشروط استعمالها والتدابير)

الالزمة من أجل ضمان األمن والسالمة في املجال اإلشعاعي.

تحدد الئحة املنشآت ومصادر اإلشعاعات املؤينة املرتبطة بها،)

التابعة لكل قسم من األقسام السالفة الذكر بقرار لرئيس الحكومة،)

يتخذ باقتراح من الوكالة.

املادة)3

التابعة) واألنشطة  املنشآت  الوكالة  تسلمها  لرخصة  تخضع 

لألقسام)I)وII)وIII)وIV)وكذا مصادر اإلشعاعات املؤينة املرتبطة بها)؛

 V(تخضع لتصريح لدى الوكالة املنشآت واألنشطة التابعة للقسم

وكذا مصادر اإلشعاعات املؤينة املرتبطة بها.

الباب الثاني

الرخص

الفرع األول

طل7 الرخصة

الجزء)الفرعي األول

مقتضي ت مشتركة

املادة)4

يقدم طلب الرخصة من قبل):

- السلطة الحكومية التابع لها املرفق العمومي أو الشخص املفوض 

من لدنها لهذا الغرض، عندما يتعلق األمر بمرفق عمومي تابع 

للدولة ؛ 

 - املمثل القانوني لطالب الرخصة إذا تعلق األمر بجماعة ترابية
أو مؤسسة عمومية أو شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون 

العام أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ؛

- الشخص الذاتي املعني.

املادة)5

مع) رسالة مضمونة  بواسطة  الوكالة  إلى  الرخصة  يوجه طلب 

أو في حالة نزع الصفة) أو يودع لديها مقابل وصل،) إشعار بالتسلم،)

املادية،)بطريقة إلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.)

يجب أن يكون طلب الرخصة وفق النموذج امللحق بهذا املرسوم،)

ومرفقا بملف يتضمن الوثائق واملعلومات التالية):

1)-)االستمارة الخاصة بالنشاط املعني الذي تعده الوكالة،)معبأة)

وموقعا عليها من طرف طالب الرخصة)؛

2)-)مذكرة تبين العناصر واملعلومات التي تظهر بأن النشاط املزمع)

من) (95 املادة) في  عليه  املنصوص  التبرير  ملبدأ  يستجيب  به  القيام 

القانون رقم)142.12)السالف الذكر)؛

نصوص ع مة
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3)-)الخصائص التقنية ملصادر اإلشعاعات املؤينة)؛

الوثائق املثبتة ملطابقة مصادر اإلشعاعات املؤينة موضوع) (- (4

على) لإلشهاد  املطلوبة  والتصنيع  التصميم  ملعايير  الرخصة،) طلب 

مطابقتها وفق املواصفات القياسية الوطنية أو الدولية،)واملسلمة من)

طرف هيئة معترف بها في بلد املنشأ)؛

5)-)تصميم الكتلة وتصميم معماري مفصل للمؤسسة،)ال يقل عن)

يبين محيطها والبنايات ومداخلها وكذا محالت حيازة) (،1/100 سلم)

واستعمال مصادر اإلشعاعات املؤينة)؛

6)-)مذكرة وصفية لتصميم وتهيئة املحالت املخصصة الستقبال)

مصادر اإلشعاعات املؤينة)؛

فيما يتعلق) التزام صاحب الطلب بضمان مطابقة املحالت،) (- (7

مع معايير التصميم والتهيئة والتجهيز الجاري) بالحماية اإلشعاعية،)

بها العمل)؛

مخاطر) من  السالمة  لقواعد  املنشأة  مطابقة  تثبت  وثيقة  (- (8

الحريق وحاالت الطوارئ)؛

الوثيقة التي تربط الهيئة التقنية املعتمدة للخبرة في الحماية) (- (9

اإلشعاعية،)باملؤسسة واملؤهالت التي يتوفر عليها الخبير املعين لدى)

املؤسسة من لدن الهيئة املذكورة)؛

اإلشعاعات) والنشاط ومصادر  املنشأة  أمن  تحليل  تقرير  (- (10

املؤينة املرتبطة بها،)تعده الهيئة املعتمدة املشار إليها في البند)9)أعاله.)

املرتبطة) اإلشعاعات  مخاطر  إلى  التحليل  هذا  يتطرق  أن  ويجب 

تدابير) وكذا  منها  والحماية  الوقاية  وتدابير  بالنشاط،) أو  باملصدر 

التدخل في حالة وقوع عارض أو حادث محتمل،)والتي تتضمن،)على)

الخصوص،)تقدير كميات األشعة املنبعثة أو الجرعات التي يتم تلقيها)

ومراقبتها وتقييمها الدوري)؛

11)-)مذكرة تبين أدوار ومسؤوليات األشخاص املتدخلين في مجال)

الحماية اإلشعاعية)؛

عليها) يتوفر  التي  اإلشعاعية،) الحماية  مجال  في  املؤهالت  (- (12

املستخدمون املكلفون بمناولة مصادر األشعة املؤينة موضوع طلب)

الرخصة،)والشخص أو األشخاص املتخصصين في الحماية اإلشعاعية)

وكذا الوثيقة القانونية التي تربطه باملؤسسة)؛

13)-)برنامج الحراسة الطبية للعمال املعرضين لألشعة)؛

14)-)برنامج حراسة قيا1 الجرع التي يتلقاها مستخدمو صاحب)

واملمكن) للمؤسسة  التابعين  غير  العمال  االقتضاء،) وعند  الطلب،)

تدخلهم في املناطق املراقبة أو املحروسة)؛

املؤينة) اإلشعاعات  عن  الكشف  لتجهيزات  تقنية  مذكرة  (- (15

وقياسها وكذا التدابير املتعلقة بصيانتها ومعايرتها)؛

التزام صاحب الطلب بعدم تسليم مصادر األشعة املؤينة (- (16 

إال للمستغلين املرخص لهم لهذه الغاية)؛

االلتزام بإبرام عقد تأمين يغطي) بالنسبة للقطاع الخاص،) (- (17

طلب) موضوع  النشاط  على  تترتب  أن  املمكن  املدنية  املسؤولية 

،IIو(I(الرخصة عندما يتعلق األمر بأنشطة ومنشآت منتمية للقسمين 

التي تستخدم فيها مصادر إشعاعات) في حالة األنشطة  (III وللقسم)

مؤينة أو من شأنها أن تلقي نفايات مشعة)؛

مذكرة وصفية لكيفيات وضع األجهزة الكهربائية املنبعثة) (- (18

منها األشعة املؤينة خارج الخدمة،)عند االقتضاء.

غير أن أصحاب طلبات رخص استيراد مصادر اإلشعاعات املؤينة)

يعفون من الوثائق واملعلومات املشار إليها في البنود من)5)إلى)15)و17 

و18)أعاله.

عندما يتعلق األمر باستيراد مستلزمات طبية تستخدم مصادر)

يرفق ملف طلب رخصة االستيراد،) أن  يجب  املؤينة،) اإلشعاعات 

كذلك بشهادة تسجيل هذه املستلزمات.

املادة)6

عندما يتعلق األمر بمنشآت أو أنشطة تستخدم مصادر مشعة،)

في عليها  املنصوص  واملعلومات  الوثائق  عالوة على  املستغل،)  يقدم 

املادة)5)أعاله):

1)-)قرار املوافقة البيئية ودراسة التأثير على البيئة طبقا للنصوص)

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،)بالنسبة للمنشآت واألنشطة)

التابعة للقسمين)I)وII)والتي تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة غير)

مختومة وتلقي نفايات مشعة)؛

يتضمن وصف التدابير املتخذة) مخطط الطوارئ الداخلي،) (- (2

بالنسبة للمنشآت التي تستخدم فيها) في حالة االستعجال اإلشعاعي،)

مصادر مشعة والتابعة لألقسام الخاضعة للرخصة)؛

من القانون (115 مخطط السالمة املنصوص عليه في املادة) (- (3 

التي) واألنشطة  للمنشآت  بالنسبة  الذكر،) السالف  (142.12 رقم)

I)وII)وIII،)والذي يحدد) تستخدم فيها مصادر مشعة التابعة لألقسام)

اإلجراءات التقنية والتنظيمية والعملية طبقا للمقتضيات التي تعدها)

الوكالة)؛
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4)-)مذكرة تبين اإلجراءات والكيفيات املقررة لنقل املادة املشعة)
موضوع طلب الرخصة)؛

اتفاق) لتطبيق  املقررة  والكيفيات  اإلجراءات  تبين  مذكرة  (- (5
الضمان بالنسبة ملصادر اإلشعاعات املؤينة املختومة والتي يشملها)

االتفاق املذكور؛

6)-)املخطط املتعلق بإخراج املنشأة التي توجد فيها املصادر املشعة)
من الخدمة وتفكيكها،)في حالة إيقاف النشاط)؛)

7)-)التزام مورد املصدر املشع املختوم باسترجاع املصدر عند تقادمه)؛

الضمانات املالية لتغطية تكلفة استرجاع املصادر املختومة) (- (8
بعد) األولى  إلى حالته  املوقع  وإعادة  املنشأة  تفكيك  املتقادمة وكذا 

إيقاف النشاط.

ضرورية) يمكن للوكالة أن تطلب كل معلومة أو وثيقة أخرى،)
لدراسة الطلب.

الجزء)الفرعي الثاني

مقتضي ت خ صة ببعض املنشآت واألنشطة

املادة)7

املؤينة) اإلشعاعات  باستعمال  الرخصة  طلب  يتعلق  عندما 
الوثائق) الطلب عالوة على  يتضمن ملف  أن  يجب  ألغراض طبية،)

واملعلومات املنصوص عليها في املادتين)5)و6)أعاله،)ما يلي):

1)-)مذكرة وصفية ملؤهالت مهنيي الصحة املشار إليهم في املادتين)
100)و101)من القانون رقم)142.12)السالف الذكر،)وعند االقتضاء،)
تثبت) التي  بالوثائق  مرفقة  األشعة،) فيزيائيي  أو  فيزيائي  مؤهالت 

املؤهالت املذكورة)؛)

نسخة من العقد أو العقود املبرمة مع مهنيي الصحة املشار) (- (2
إليهم في البند)1)أعاله،)وعند االقتضاء،)مع فيزيائي أو فيزيائيي األشعة،)

أو عقد التوظيف في حالة مرفق عمومي)؛

3)-)بطاقة وصفية لخصائص مستلزمات الحماية التي يتم إعمالها)
الستخدام املستلزمات املتحركة أو األجهزة الكهربائية التي تنبعث)

عنها األشعة السينية)؛

4)-)شهادة تسجيل املستلزم أو املستلزمات الطبية املعنية بطلب)
الرخصة،)واملنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل)؛

الترخيص النهائي بفتح املصحة عندما يتعلق األمر بمصحة (- (5 
وصل) أو عند االقتضاء،) أو بمؤسسة مماثلة لها في طور االشتغال،)
إيداع الترخيص املسبق لدى وزارة الصحة عندما يتعلق األمر بمصحة)

جديدة أو بمؤسسة جديدة مماثلة لها أو بعملية توسعة)؛

بالنسبة) شهادة تسجيل الطبيب لدى الهيئة املهنية املعنية،) (- (6
لعيادات الطب وطب األسنان والطب البيطري.

املادة)8

عالوة على الوثائق واملعلومات املشار إليها في املادتين)5)و6)أعاله،)

يتضمن ملف طلب رخصة صناعة أو توزيع أو استيراد عنصر مشع)

النووي الطب  ألهداف  استعماله  بغرض  مختوم  غير  مصدر   من 

أو البيولوجي الطبي،)ما يلي:

نسخة لوصل إيداع طلب اإلذن املسبق باملوافقة إلحداث) (- (1

املؤسسة الصيدلية،)أو نسخة لقرار املوافقة من لدن األمانة العامة)

للنصوص) طبقا  الصيدلية،) املؤسسة  توسيع  حالة  في  للحكومة 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل)؛

2)-)نسخة من اإلذن بعرض األدوية الصيدلية املشعة في السوق)

طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باألدوية وبالصيدلة.

املادة)9

يتضمن ملف طلب الرخصة،)في حالة استعمال مصادر اإلشعاعات)

املؤينة ألغراض غير طبية،)عالوة على الوثائق واملعلومات املنصوص)

عليها في املادتين)5)و6)أعاله،)ما يلي):

-)بطاقة معلومات حول الصانع،)وعند االقتضاء،)حول وكيله) (1

ومورديه)؛

2)-)دالئل اإلجراءات املتعلقة باالستعمال والصيانة)؛

3)-)نتائج التجارب املنجزة على مصادر اإلشعاعات املؤينة موضوع)

طلب الرخصة لتقييم أدائها وأمنها)؛

األشعة) وتخزين مصادر  استعمال  لشروط  وثيقة وصفية  (- (4

املؤينة املتحركة أو املنتجات أو املستلزمات التي تحتوي عليها،)عندما)

يقع استعمالها خارج كل مؤسسة.

املادة)10

يتعين على طالب رخصة استغالل منشأة أو نشاط يترتب عنه)

نفايات مشعة،)أن يقدم تعزيزا لطلبه،)عالوة على الوثائق واملعلومات)

املنصوص عليها في املادتين)5)و6)أعاله،)ملفا تقنيا يتضمن):

1)-)مخطط تدبير النفايات املشعة)؛

2)-)وصف منظومة القذف)؛

3)-)تحديد حد االنفالت)؛

4)-)التدابير املو�صى بها لحراسة املقذوفات والبيئة.
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املادة)11

يقدم طلب رخصة تصدير مصدر مشع مختوم إما من قبل صانع)

ويجب أن) هذا املصدر أو من لدن املستغل في حالة مصدر متقادم.)

في عليها  املنصوص  واملعلومات  الوثائق  على  عالوة  الطلب،)  يرفق 

املادة)5)والبند)4)من املادة)6)أعاله،)بما يلي):

األجانب) االسم والعنوان التجاري للوسطاء) عند االقتضاء،) (- (1

املرسلة إليهم)؛

2)-)التاريخ أو التواريخ املتوقعة ملختلف عمليات اإلرسال املرتبطة)

بالتصدير؛

3)-)وصف الخصائص التقنية للمصادر املشعة املزمع تصديرها)؛

4)-)وصف االستعمال املنتظر من كل مصدر مشع مزمع تصديره)؛)

5)-)العقد املحدد لكيفيات اإلرجاع املحتمل للمصدر املشع)؛

6)-)املوافقة املسبقة بتصدير مصدر مشع منتمي للقسم)I)مسلمة)

من لدن السلطة املختصة في البلد املستقبل)؛

7)-)نسخة من رخصة استيراد املصادر املشعة املنتمية للقسمين)

البلد) في  املختصة  السلطة  لدن  إليه من  املرسل  إلى  مسلمة  (II(أو (I

املستقبل)؛)

8)-)التزام بإخبار الوكالة،)في حالة املصادر املشعة املنتمية للقسمين)

I)أو)II،)بالتاريخ الفعلي لوصول املصدر إلى وجهته داخل أجل أقصاه)

مع بيان آخر مكتب) من التاريخ املذكور،) خمسة عشر يوما ابتداء)

جمارك تمت عبره عملية النقل وتأكيد التاريخ الذي تم إخبار الوكالة)

بواسطة شهادة من املرسل إليه توضح بأن املصدر أو املصادر) به،)

املشعة قد وصلت إلى الوجهة املقررة لها،)وتبين مكتب الجمارك في بلد)

االستقبال الذي تمت عبره عملية الدخول.

ضرورية) يمكن للوكالة أن تطلب كل معلومة أو وثيقة أخرى،)

لدراسة الطلب.

الفرع الثاني

منح الرخصة

املادة)12

)تطبيقا ألحكام املادة)46)من القانون رقم)142.12)السالف الذكر،)

تمنح الرخص من لدن الوكالة،)داخل أجل أقصاه):

- ستة أشهر بالنسبة للقسم I ؛

- أربعة أشهر بالنسبة للقسم II ؛

.IVو III شهران بالنسبة للقسمين -

تمنح رخص نقل املواد املشعة داخل أجل أقصاه):

- ستة أشهر للرخصة العامة ؛

- ثالثة أشهر للرخصة الخاصة.

 تسري هذه اآلجال ابتداء)من تاريخ توصل الوكالة بامللف كامال،

أو عند االقتضاء،)من تاريخ توصلها باملعلومات أو الوثائق التكميلية)

التي تطلبها.

في حالة ما إذا كان ملف طلب الرخصة غير كامل،)تطلب الوكالة)

من املستغل تقديم املعلومات أو الوثائق التكميلية داخل أجل أقصاه)

األجل) داخل  املستغل  عن  أي جواب  يصدر  لم  وإذا  يوما.) ثالثون 

املحدد،)تطلب منه الوكالة استعادة ملف طلبه.

املادة)13

تمنح الوكالة،)في حالة منشأة تستخدم مصادر اإلشعاعات املؤينة،)

بعد دراسة الطلب املقدم،)موافقة مسبقة لبناء)املنشأة املذكورة.

الوكالة رخصة استعمال مصادر اإلشعاعات املؤينة بعد) تمنح 

تقديم املستغل لتقرير تسلم املنشأة الذي تعده الهيئة التقنية املعتمدة)

142.12)السالف الذكر،) ( ( 127)من القانون رقم) املشار إليها في املادة)

اشتغال) العمل وحسن  بها  الجاري  للمعايير  البنايات  يثبت مطابقة 

مصادر اإلشعاعات املؤينة.

في) تمنح الوكالة عالوة على املوافقة املسبقة املشار إليها أعاله،)

حالة منشأة صناعة أو توزيع أو استيراد عنصر مشع من مصادر)

غير مختومة بغرض استعمالها ألهداف الطب النووي أو البيولوجي)

رخصة تجريب استخدام املنشأة بعد حصولها على التقرير) الطبي،)

الصيدلية) املؤسسة  إلحداث  باملوافقة  واإلذن  أعاله  إليه  املشار 

املعنية أو قرار املوافقة في حالة توسيعها،)طبقا للنصوص التشريعية)

والتنظيمية الجاري بها العمل.

تمنح الوكالة رخصة صناعة أو توزيع عنصر مشع من مصادر)

غير مختومة بغرض استعمالها ألهداف الطب النووي أو البيولوجي)

الطبي بعد الحصول على اإلذن بالعرض في السوق طبقا للنصوص)

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وكذا بالنسبة) (IIو (I غير أنه بالنسبة للمنشآت املنتمية للقسمين)

الرخصة فإن  نفايات مشعة،) يترتب عنها  التي   للمنشآت ولألنشطة 

ال تمنح إال بعد القيام بزيارة ميدانية من قبل مفت�صي الوكالة.
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املادة)14

تحدد الرخصة على وجه الخصوص ما يلي:

1)-)هوية املستغل ونشاطه)؛

2)-)موضوع الرخصة،)وعند االقتضاء،)الغاية من االستعمال؛

3)-)طبيعة مصادر اإلشعاعات املؤينة وكميتها وخصائصها التقنية)

واملورد وبلد املنشأ)؛

4)-)الشروط الخاصة باألمن والسالمة في املجال اإلشعاعي وكذا)

باتفاق الضمان املتعلقة بنوع املنشأة أو النشاط املعني)؛

5)-)أجل الشروع في مباشرة النشاط طبقا ملقتضيات املادة)16من)

هذا املرسوم)؛

6)-)مدة صالحية الرخصة)؛

أجل إبالغ الوكالة بإيقاف النشاط والتوقف عن استعمال) (- (7

مصادر اإلشعاعات املؤينة)؛

األنشطة القصوى للنويدات املشعة التي قد) -)عند االقتضاء،) (8

في شكل مصادر مختومة) تتم حيازتها واستعمالها في لحظة معينة،)

الطوارئ) ومخطط  تدبيرها  كيفيات  وكذا  مختومة  غير  أو مصادر 

الداخلي)؛

9)-)عند االقتضاء،)املحالت املخصصة الستقبال النويدات املشعة)

أو املنتجات أو املستلزمات التي تحتوي عليها ولتخزينها واستعمالها)

األشعة) منها  املنبعثة  املستلزمات  فيها  ستركب  التي  املحالت  وكذا 

املؤينة وتستعمل)؛

10)-)في حالة أجهزة متحركة،)إجبارية التصريح من لدن صاحب)

بأماكن االستعمال وعند االقتضاء) الرخصة للوكالة قبل كل تنقل،)

أماكن اإليداع املؤقت)؛

ألحكام طبقا  محين،) جرد  بمسك  املتعلقة  املقتضيات  (- (11 

املادة)48)من القانون رقم)142.12)السالف الذكر،)للمستلزمات التي)

تنبعث منها اإلشعاعات املؤينة ولكل املصادر املشعة املختومة وغير)

املختومة املوجودة تحت مسؤوليته وكذا مواقعها،)وعند االقتضاء،)

مكان نقلها)؛

املرتبطة) املهمة  باألحداث  بالتصريح  املتعلقة  املقتضيات  (- (12

باألمن والسالمة في املجال اإلشعاعي.

املادة)15

التي) للمؤسسات  املسلمة  النفايات  من  التخلص  رخصة  تحدد 

تستخدم مصادر إشعاعية غير مختومة،)على الخصوص):

-)املقتضيات التقنية املطبقة على النفايات واملتدفقات املنتجة) (1

بغية التخلص منها)؛

الدورية التي يتم وفقها تقدير الجرعات التي) -)عند االقتضاء،) (2

تتعرض لها الساكنة)؛

إكراهات الجرعات الواجب احترامها من قبل املستغل فيما) (- (3

يخص تعرض العموم،)وال سيما األطفال)؛

املقتضيات املتعلقة بمسك جرد محين وللمتدفقات التي تم) (- (4

قذفها والنفايات التي تم التخلص منها،)مع بيان املنافذ املعنية.

املادة)16

تطبيقا ألحكام املادة)52)من القانون رقم)142.12)السالف الذكر،)

يحدد أجل الشروع في مباشرة ممارسة كل نشاط مرخص به،)ابتداء)

من تاريخ تبليغ الرخصة،)كما يلي):

-)سنة واحدة بالنسبة للقسمين)I)وII))؛

.IVو(III(ستة أشهر بالنسبة للقسمين(-

املادة)17

سنــوات حسب طبيعــة) ()5( تمنــح الــرخص ملــدة أقصــاهــا خمـس)

األنشطة وخصوصيات املؤسسة واملنشأة واملحالت ومميزات مصادر)

اإلشعاعات املؤينة وشروط استعمالها.

طبقا) املستغل،) من  بطلب  للتجديد  قابلة  الرخص  هذه  تكون 

ملقتضيات الفرع الرابع من هذا الباب.

املادة)18

يجب تعليل رفض طلب الرخصة وتبليغه إلى صاحب الطلب بكافة)

طرق التبليغ القانونية،)بما في ذلك الطريقة اإللكترونية وفقا للتشريع)

الجاري به العمل.

يمكن لصاحب الطلب،)أن يطلب من الوكالة إعادة دراسة ملف)

طلبه إذا تقدم بما يبرر ذلك.
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الفرع الثالث

التغييرات

املادة)19

يجب أن يشير طلب الرخصة املشار إليه في املادة)53)من القانون)

رقم)142.12)السالف الذكر،)إلى رقم الرخصة األولى وتاريخها،)وكذا)

طبيعة التغييرات أو التوسيع موضوع طلب الرخصة.

في حالة تغيير األجهزة التي تنبعث منها األشعة أو املصادر املشعة،)

يجب أن يشير الطلب إلى اسم املؤسسة التي استرجعت املصدر املشع)

األول أو قامت بوضع الجهاز الذي تنبعث منه األشعة خارج الخدمة،)

وعنوانها التجاري وعنوان مقرها.

بالتغييرات املتعلقة  بالوثائق  املذكور،) الطلب  يرفق  أن   يجب 

بأن) خالله  من  املستغل  يقر  بالشرف  بتصريح  وكذا  بالتوسيع  أو 

لم) األولى،) الرخصة  ملف  في  املقدمة  األخرى  واملعلومات  الوثائق 

يلحقها أي تغيير.

انتهاء) بتاريخ  االحتفاظ  مع  الجديدة  الرخصة  الوكالة  تمنح 

صالحية الرخصة األولى.

الفرع الرابع

تجديد الرخصة

املادة)20 

يجب أن يقدم إلى الوكالة كل طلب تجديد رخصة قرب انتهاؤها)

قبل تاريخ انتهاء)صالحيتها على األقل):

- بستة أشهر بالنسبة للقسم I ؛

- بأربعة أشهر بالنسبة للقسم II ؛

.IVو III بشهرين بالنسبة للقسمين -

عند عدم تقديم صاحب الرخصة لطلب التجديد عند انتهاء)مدة)

 142.12 من القانون رقم) (55 تطبق أحكام املادة) الرخصة الجارية،)

السالف الذكر.

املادة)21

يجب أن يكون طلب تجديد الرخصة مطابقا للنموذج املنصوص)

عليه في املادة)5)من هذا املرسوم،)وأن يشير إلى املعلومات املنصوص)

عليها في نفس املادة،)ويكون مرفقا بملف يتضمن الوثائق التالية):

- نسخة من الرخصة الجارية ؛

- تقارير املراقبة التقنية املنجزة من طرف الهيآت املعتمدة ؛

األخرى  الوثائق  بأن  خالله  من  املستغل  يقر  بالشرف  تصريح   -

واملعلومات املقدمة في ملف الرخصة األولى لم يلحقها أي تغيير.

املادة)22

تبلغ الوكالة لصاحب الطلب قرارها بمنح الرخصة أو بالرفض)

قبل تاريخ انتهاء)صالحية الرخصة الجارية بواسطة رسالة مضمونة)

مع إشعار بالتسلم.)ويمكن أن تقرن هذه الرخصة الجديدة شروطا)

جديدة طبقا للمادة)48)من القانون رقم)142.12)السالف الذكر.

الباب الثالث

1خصة نقل وعبو1 املواد املشعة غير املواد النووية

الفرع األول)

طل7 الرخصة

املادة)23

يوجه طلب رخصة النقل إلى الوكالة طبقا للنموذج امللحق بهذا)

املرسوم.

عالوة على املعلومات املنصوص عليها في البنود)1)و4)و9)و11)و12 

5)أعاله،)يجب أن يكون الطلب مرفقا) و13)و14)و15)و16)من املادة)

بملف يتضمن الوثائق واملعلومات التالية):

أ()الوثائق واملعلومات املتعلقة باملصادر املنقولة):

- خصائص املواد املشعة املنقولة، وال سيما كمية هذه املواد وحالتها 

الفيزيائية والكيمائية، وطابعها املختوم أو غير مختوم، وتوضيبها، 

وطبيعة األشعة املنبعثة منها وشدتها ؛

- نوع الطرود التي سيتم نقلها.

ب()الوثائق واملعلومات املتعلقة بالعربات):

- نوع العربة أو الطائرة املخصصة للنقل وعند االقتضاء، املكان 

أو األمكنة املتوجه إليها، والتواريخ املفترضة لبداية الشحن ونهايته 

أو وتيرته؛
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النصوص  بموجب  عليها  املنصوص  العربة  اعتماد  شهادة   -

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان نقل البضائع 

الخطرة عبر الطرق ؛

- نظام الرص الذي يمكن من تثبيت الطرود بإحكام ؛

- تدريع الحماية ؛

- إشارات اإلنذار بوجود »مواد مشعة« ؛

ج()الوثائق واملعلومات املتعلقة بتدابير األمن والسالمة والحماية)

من اإلشعاع التي تهم املناولة والوضع باملستودع طبقا للمقتضيات)

املحددة في النظام التقني للوكالة)؛

طبقا للمقتضيات) الوثائق واملعلومات املتعلقة باملستخدمين،) د()

املحددة في النظام التقني للوكالة):

- مؤهالت املستخدمين املكلفين بالنقل والخفر، والشهادة الخاصة 

بتكوين سائق العربة املنصوص عليها بموجب النصوص التشريعية 

والتنظيمية الجاري بها العمل املتعلقة بنقل البضائع الخطرة عبر 

الطرق ؛

- تكوين املستخدمين فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في حالة 

وقوع عارض أو حادث.

الوثائق واملعلومات املتعلقة بتنظيم املراقبة التقنية للمواد) ه()

املشعة املنقولة،)خصوصا،)التدابير املتعلقة بأمنها،)وعند االقتضاء،)

للوكالة،) التقني  النظام  في  املحددة  للمقتضيات  طبقا  بسالمتها،)

واملسطرة الداخلية للطوارئ وعند االقتضاء،)تحليل املخاطر املتعلق)

باحتمال القيام بالوضع باملستودع عند العبور وبرنامج الحماية من)

األشعة الذي يغطي،)عند االقتضاء،)الوضع باملستودع عند العبور)؛

و()الوثائق واملعلومات املتعلقة بنظام التدبير طبقا ألحكام النصوص)

واالتفاقات) املجال  هذا  في  العمل  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية 

واالتفاقيات الدولية املصادق عليها من لدن اململكة واملنشورة بالجريدة)

الرسمية)؛

ز()وثائق التأمين املخصصة لتغطية املسؤولية املدنية للناقل ضد)

كل األضرار التي يمكن أن تسببها املواد املنقولة.

املادة)24

يتعين على كل ناقل أن يشير في طلبه،)في حالة نقل متعدد األنماط،)

عالوة على الوثائق واملعلومات املنصوص عليها في املادة)23)أعاله،)إلى)

ما يلي):

الفوري  التغيير  لتنظيم  معه  الناقلين  باقي  مع  التنسيق  تدابير   -

لوسيلة النقل ؛

- مكان الوضع باملستودع عند العبور.

املادة)25 

يوجه طلب الحصول على رخصة عبور املواد املشعة للتراب الوطني)

إلى) عن طريق البر أو الجو أو البحر،) سواء) املواد النووية،) باستثناء)

ويجب أن يرفق الطلب) الوكالة طبقا للنموذج امللحق بهذا املرسوم.)

بالوثائق واملعلومات التالية):

1)-)نسخة من التصريح بالبضائع الخطرة)؛

2)-)عند االقتضاء،)نسخة من رسالة النقل الجوي)LTA)؛

3)-)االسم التجاري للمرسل)؛)

4)-)نسخة من رخصة التصدير مسلمة للمرسل من طرف السلطة)

املختصة بالبلد املرسل منه)؛

-)نسخة من رخصة االستيراد مسلمة للمرسل إليه من طرف) (5

السلطة املختصة بالبلد املرسل إليه)؛)

6)-)كمية املواد املشعة املنقولة)؛

هذه) كمية  وخصوصا،) املنقولة،) املشعة  املواد  خصائص  (- (7

املواد وحالتها الفيزيائية والكيمائية،)وطابعها املختوم أو غير مختوم،)

وتوضيبها،)وطبيعة األشعة املنبعثة منها وشدتها)؛

8)-)تاريخ الدخول إلى التراب املغربي وتاريخ الخروج منه)؛

9)-)مكان بلد الوجهة النهائية.

املادة)26

23)و24)و25)أعاله،) عالوة على الوثائق املنصوص عليها في املواد)

يمكن للوكالة أن تطلب أي وثائق أو معلومات أخرى تكميلية ضرورية)

لدراسة ملف الطلب.
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الفرع الثاني

منح الرخصة

املادة)27

تتم دراسة ملف طلب الرخصة طبقا ملقتضيات املادة)12)من هذا)

املرسوم.

املادة)28

الناقل إلى  الخاصة  أو  العامة  املشعة  املواد  نقل  رخصة   تمنح 

وال يمكن نقلها من شخص إلى آخر.

في حالة رفض منح الرخصة،)تطبق مقتضيات املادة)18)أعاله.

تحدد رخصة النقل على الخصوص ما يلي):

- مدة الترخيص القصوى ؛

بأمن وسالمة املواد  يتعلق  الترخيص فيما  - مسؤوليات صاحب 

املشعة املنقولة ؛

- الحد األدنى ملؤهالت املوظفين ؛

التي  الطرود  األق�صى من  والعدد  أنواع  املفروضة على  القيود   -

سيتم نقلها  ؛

- اإلجراءات وقنوات االتصال في حالة االستعجال ؛

بالجرعات  املتعلقة  واإلكراهات  اإلشعاعية  الحماية  برنامج   -

بالنسبة إلى الجمهور؛

- نظام التدبير الذي يضمن الجودة في جميع العمليات املتعلقة 

بنقل املواد املشعة ؛

- التزام الناقل، طبقا ألحكام املادة 59 من القانون رقم 142.12 

السالف الذكر، بإخبار الوكالة والسلطة املحلية التي يوجد بدائرة 

نفوذها املكان الذي تتجه إليه العربة أو الطائرة، بأي خطر يهدد 

سالمة الساكنة أو إخبار، عند االقتضاء، أقرب مصلحة للدرك 

امللكي وكذا املتدخلين اآلخرين في نمط النقل املعني ؛

- عند االقتضاء، الوضع باملستودع أثناء العبور ؛

- عند االقتضاء، حاالت تغيير الرخصة وشروطه ؛

- عند االقتضاء، كيفيات إرسال التقرير الشهري املنصوص عليه في 

املادة 58 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.

املادة)29

)يجب أن يكون كل تغيير،)من شأنه تغيير نظام الرخصة العامة،)
موضوع طلب تغيير للرخصة على الفور لدى الوكالة.

تم) التي  املعطيات  األقل على  الطلب على  يحتوي هذا  أن  يجب 
على) الحصول  منذ  تحيينها  تم  التي  املعطيات  على  وكذلك  تغييرها 

الرخصة األولى.

الفرع الثالث

تجديد الرخصة الع مة

املادة)30

يجب أن يقدم طلب تجديد الرخصة العامة إلى الوكالة ستة أشهر)
على األقل،)قبل تاريخ انتهاء)مدة الرخصة الجارية.

يرفق) وأن  الرخصة  طرف صاحب  من  الطلب  يقدم  أن  يجب 
 23 املادة) في  الحالة،) حسب  عليها،) املنصوص  واملعلومات  بالوثائق 
وفي حالة عدم تغيير الوثائق) مع وجوب تحيينها.) أعاله،) (24 أو املادة)
املذكورة،)يقدم الناقل لتعزيز طلبه تصريحا بالشرف يشير فيه إلى أن)
املعلومات التي أدلى بها عند الحصول على الرخصة األولى لم يلحقها)

أي تغيير.

األجل) خالل  تجديدها  بطلب  الرخصة  صاحب  يتقدم  لم  إذا 
السالف) (142.12 القانون رقم) من  (55 املادة) تطبق أحكام  املحدد،)

الذكر عند انتهاء)مدة صالحية الرخصة.

املادة)31

داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ) تبت الوكالة في طلب التجديد،)
ويمكنها أن تطلب من الناقل تقديم وثائق أو معلومات) التوصل به.)
تكميلية.)وفي هذه الحالة،)يتم تعليق أجل الثالثة أشهر إلى حين التوصل)

بالوثائق واملعلومات التكميلية.

والشروط) الكيفيات  نفس  وفق  العامة  الرخصة  تجديد  يتم 
املطبقة على منح الرخصة األولى.

الباب الرابع

1خصة أنشطة استخراج ومع لجة املع دن 

املادة)32 

تطبيقا ألحكام املادة)61)من القانون رقم)142.12)السالف الذكر،)
تخضع لرخصة تسلمها الوكالة أنشطة استخراج املعادن املحتوية)
بكميات والتوريوم  األورانيوم  سلسلة  من  مشعة  نويدات   على 
املحددة بقرار رئيس الحكومة) أو تركيزات تفوق مستويات اإلعفاء)

املنصوص عليه في املادة األولى من هذا املرسوم.
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املادة)33

يجب أن يقدم طلب الرخصة وفقا للنموذج امللحق بهذا املرسوم.

يرفق طلب الرخصة بملف يتضمن،)عالوة على الوثائق واملعلومات)

1)و8)و9)و11)و12)و13)و14)و15)و17)من) املنصوص عليها في البنود)

الوثائق واملعلومات) (،6 من املادة) و6) و5) و4) و2) (1 والبنود) (5 املادة)

التالية):

1)-)تقرير التمييز اإلشعاعي للمواد األولية أو املنتجات أو املخلفات)

التي يمكن أن تحتوي على نويدات مشعة من سلسلة) النفايات  أو 

األورانيوم والتوريوم،)ينجز من لدن هيئة معتمدة من لدن الوكالة)؛

2)-)وصف الطرائق املؤدية إلى التغيير املحتمل في تركيز النويدات)

املشعة املوجودة)؛

عدد املستخدمين الذين قد يتوقع تعرضهم ملخاطر األشعة) (- (3

بمختلف أماكن املؤسسة)؛

4)-)تدابير الحماية من اإلشعاعات املعمول بها أو املو�صى بها)؛

5)-)اإلشارة إلى املحالت أو الفضاءات التي تتم فيها حيازة املنتجات)

أو املخلفات املحتوية على نويدات مشعة طبيعية مركزة،)أو يتم فيها)

استغاللها أو إيداعها أو تخزينها،)وعند االقتضاء،)الوجهة املخصصة)

لها)؛

6)-)التدابير املتخذة فيما يتعلق بتمييز املخلفات ومعالجتها ووضعها)

باملستودع والتخلص منها.)

تكميلية) أو معلومات  وثائق  أي  تقديم  أن تطلب  للوكالة  يمكن 

أخرى تكون ضرورية لدراسة الطلب وال سيما فيما يتعلق بتمييز)

النويدات املشعة.

املادة)34

()6( ستة) أقصاه  أجل  داخل  الوكالة  لدن  من  الرخص  تسلم 

أشهر.)ويسري هذا األجل ابتداء)من تاريخ التوصل بامللف كامال من)

من تقديم املعلومات والوثائق) ابتداء) لدن الوكالة وعند االقتضاء،)

التكميلية املطلوبة من قبل الوكالة.

للوكالة) يمكن  في حالة نقصان محتويات ملف طلب الرخصة،)

أن تطلب من املستغل تقديم وثائق أو معلومات تكميلية داخل أجل)

أقصاه ثالثون))30()يوما.

تحدد الرخصة على وجه الخصوص ما يلي):

1)-)هوية املستغل ونشاطه)؛

2)-)موضوع الرخصة)؛

3)-)طبيعة العناصر املشعة الطبيعية املعنية وكميتها)؛

4)-)الشروط الخاصة باألمن والسالمة في املجال اإلشعاعي واتفاق)

الضمان املتعلق بالنشاط املنجمي)؛

5)-)مدة صالحية الرخصة)؛

-)أجل إبالغ الوكالة بالتوقف عن ممارسة النشاط وبالتوقف) (6

عن ممارسة النشاط املنجمي؛

فيها حيازة) تتم  التي  الفضاءات  أو  املحالت  عند االقتضاء،) (- (7

 املنتجات أو املخلفات املحتوية على نويدات مشعة طبيعية مركزة،

أو يتم فيها استغاللها أو إيداعها أو تخزينها؛

املرتبطة) املهمة  باألحداث  بالتصريح  املتعلقة  املقتضيات  (- (8

بالحماية اإلشعاعية)؛

-)املقتضيات التقنية املطبقة على النفايات واملتدفقات املنتجة) (9

املنصوص عليها في املادة)15)من هذا املرسوم.

الباب الخامس 

الرخص املتعلقة بتدبير النف ي ت املشعة

املادة)35

تطبيقا ألحكام املادة)79)من القانون رقم)142.12)السالف الذكر،)

تخضع لرخصة تسلمها الوكالة أنشطة ومنشآت تدبير النفايات املشعة)

التي تفوق مستوياتها) النفايات  النووية ومنشآت تخزين  غير املواد 

مستويات اإلعفاء)املشار إليها في املادة األولى من هذا املرسوم.

تغطي الرخصة املذكورة):

- التصميم واإلعداد والتجهيز وتجارب التشغيل واالستغالل وكذا، 

عند االقتضاء، تفكيك املنشأة ؛

لها  القبلية  باملعالجة  والقيام  ومناولتها  املشعة  النفايات  جمع   -

ومعالجتها وتوضيبها ونقلها ووضعها باملستودع ؛

- قذف النفايات الناتجة عن األنشطة سالفة الذكر.
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املادة)36

يجب أن يقدم طلب الرخصة وفقا للنموذج امللحق بهذا املرسوم.

يجب أن يرفق طلب الرخصة بملف يتضمن،)عالوة على الوثائق)

واملعلومات املنصوص عليها في البنود)1)و8)و9)و10)و11)و13)و14)و15 

و17)من املادة)5)والبنود من)1)إلى)6)من املادة)6،)الوثائق التالية):

باملستودع) الوضع  قبولها ألغراض  املزمع  النفايات  وصف  (- (1

ومصادرها)؛

2)-)مذكرة تتضمن وصفا للطرائق والعمليات والتجهيزات املستعملة)

طبقا) وتوضيبها  ومعالجتها  النفايات  من  نوع  لكل  القبلية  للمعالجة 

للشروط التقنية التي تصدرها الوكالة)؛

3)-)التصاميم التي تبين مواقع األشغال ومحيطها ومساحاتها وكذا)

املنظومات املتعلقة بمختلف عمليات أنشطة املنشأة)؛

4)-)مؤهالت املستخدمين املكلفين بتدبير النفايات)؛

5)-)مذكرة تتضمن وصف منظومة التدبير التي تظهر األولوية التي)

يحظى بها األمن في تدبير النفايات املشعة.

املادة)37

تبدي الوكالة رأيها في اكتمال امللف طبقا ملقتضيات املادة)12)من)

األشغال،) وتدعو املستغل إلى موافاتها بمجرد انتهاء) هذا املرسوم،)

بالتقرير املتعلق بتسلم منشأة تدبير النفايات املشعة الذي تعده هيئة)

معتمدة لهذا الغرض.)

يمكن للوكالة أن تطلب أي معلومات تكميلية أخرى تكون ضرورية)

لدراسة الطلب.

املادة)38 

تسلم الرخصة من لدن الوكالة داخل أجل أقصاه ستة))6()أشهر)

ابتداء)من تاريخ التوصل بملف الطلب كامال.)

في حالة رفض الطلب،)تطبق مقتضيات املادة)18)أعاله.

املادة)39 

تحدد الرخصة،)عالوة على العناصر الواردة في البنود)1)و2)و4)و5 

من املادة)14)من هذا املرسوم،)على وجه الخصوص ما يلي):

1)-)شروط إرجاع املوقع إلى ما كان عليه؛

2)-)االلتزامات الخاصة من لدن املستغل وال سيما املتعلقة بما يلي):

31 ديسمبر من كل سنة، بتقرير يتضمن  - موافاة الوكالة، قبل 

النفايات  من  التخلص  وعمليات  املقذوفات  حول  املعلومات 

نتائج  عن  موجزة  مذكرة  وكذا  املنصرمة  السنة  خالل  املنجزة 

املراقبة اإلشعاعية للبيئة ؛

- التصريح للوكالة في أقرب اآلجال، بتوقف األنشطة التي تشملها 

الرخصة، وعلى األقل قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف ؛

- التزام املستغل بإبرام عقد املوافقة على قبول النفايات مع منتجها 

أو حائزها قبل نقلها ألغراض التدبير والوضع باملستودع.

املادة)40

يكون توسيع محيط موقع منشأة تدبير النفايات موضوع رخصة)

تسلمها الوكالة طبقا ملقتضيات هذا الباب.)

الباب الساد1

 V التصريح ب ملنشآت واألنشطة املنتمية للقسم

املادة)41 

القانون من  (73 املادة) في  عليها  املنصوص  العناصر  على   عالوة 

واألنشطة) باملنشآت  التصريح  يرفق  الذكر،) السالف  (142.12 رقم)

املنتمية للقسم)V،)بما يلي):

- مذكرة تتضمن وصف املسطرة الواجب اتباعها في حالة وقوع 

عارض أو حادث؛

- عند االقتضاء، التزام املورد باسترجاع املصدر املشع عند تقادمه 

أو في حالة عدم توفر هذا االلتزام، نسخة من املوافقة على نقله 

إلى الهيئة املكلفة، بمقت�صى املادة 83 من القانون رقم 142.12 

السالف الذكر، بالتدبير املمركز للنفايات املشعة.
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73)من) تسلم الوكالة للمصرح الشهادة املنصوص عليها في املادة)
القانون املشار إليه أعاله داخل أجل أقصاه ثالثون))30()يوما ابتداء)

من تاريخ التصريح.

املادة)42 

كل تغيير يطرأ على عنصر أو عدة عناصر من تلك املنصوص عليها)
في املادة)73)من القانون رقم)142.12)السالف الذكر،)يكون موضوع)
يوما ابتداء)من) ()30( تصريح لدى الوكالة داخل أجل أقصاه ثالثون)

تاريخ التغيير.

الباب السابع

مقتضي ت متفرقة وانتق لية وخت مية

املادة)43 

يراد بمصطلح)»اإلدارة«)املنصوص عليه في املادة)124)من القانون)
رقم)142.12)السالف الذكر،)السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.

يراد بمصطلح)»اإلدارة«)املنصوص عليه في املادة)173)من القانون)
رقم)142.12)السالف الذكر):

- السلطة الحكومية املكلفة بالصحة فيما يخص الشروط التقنية 
مصادر  فيها  املستخدمة  الطبية  واألنشطة  باملنشآت  املتعلقة 

اإلشعاعات املؤينة ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالطاقة واملعادن بالنسبة للشروط 
التقنية األخرى.

املادة)44

تحدد بقرار لرئيس الحكومة،)بعد استطالع رأي الوكالة،)كيفيات)
تطبيق مقتضيات الباب الثاني من هذا املرسوم على املنشآت ومصادر)
اإلشعاعات املؤينة املرتبطة بها التابعة للمؤسسات الصحية العمومية)
الخاضعة) العمومية  الدولة وللمؤسسات واملقاوالت  ولباقي مرافق 

لوصاية الدولة.

واملؤسسات) املنشآت  على  املرسوم  هذا  مقتضيات  تطبق  ال 
العسكرية وكذا على األنشطة ومصادر اإلشعاعات املؤينة املرتبطة)

بها.

املادة)45 

أشهر من تاريخ نشر) ()6( يدخل هذا املرسوم حيز التنفيذ ستة)
املرسوم هذا  والثانية من  األولى  املادتين  في  إليهما  املشار   القرارين 

في الجريدة الرسمية.

غير أنه):

- يحدد أجل خمس )5( سنوات من تاريخ دخول هذا املرسوم حيز 

املؤينة  اإلشعاعات  ومصادر  املنشآت  وضعية  لتسوية  التنفيذ 

املرتبطة بها، التابعة للمؤسسات الصحية العمومية، والقائمة في 

التاريخ املذكور، طبقا ملقتضيات هذا املرسوم والقرار املنصوص 

عليه في املادة 44 أعاله ؛ 

- يحدد أجل ثالث )3( سنوات من تاريخ دخول هذا املرسوم حيز 

املؤينة  اإلشعاعات  ومصادر  املنشآت  وضعية  لتسوية  التنفيذ 

املرتبطة بها التابعة لباقي مرافق الدولة وللمؤسسات واملقاوالت 

العمومية الخاضعة لوصايتها القائمة في التاريخ املذكور، وذلك 

طبقا ملقتضيات هذا املرسوم والقرار املنصوص عليه في املادة 44 

أعاله ؛

- يحدد أجل سنة من تاريخ دخول هذا املرسوم حيز التنفيذ لتسوية 

وضعية املنشآت ومصادر اإلشعاعات املؤينة املرتبطة بها، التابعة 

التاريخ املذكور، طبقا ملقتضيات  في  للقطاع الخاص، والقائمة 

هذا املرسوم.

املادة)46 

األولى) الفقرة  في  املنصوص عليه  التاريخ  من هذا  ابتداء) تنسخ 

في) الصادر  (2.97.30 رقم) املرسوم  مقتضيات  أعاله  (45 املادة) من 

القانون) بتطبيق  ()1997 أكتوبر) (28(  1418 من جمادى اآلخرة) (25

رقم)005.71)بتاريخ)21)من شعبان)1391 )12)أكتوبر)1971()املتعلق)

بالوقاية من اإلشعاعات األيونية،)فيما يخص الرخص والتصاريح.

املادة)47

ينشر هذا املرسوم في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)13)من رجب)1442 )25)فبراير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

اإلمضاء : عزيز رباح.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*
*  *
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خ ص ب لوك لة املغربية لألمن والسالمة في املج لين النووي واإلشع عي

نوع الطل7 (/ 

معلوم ت تتعلق بط ل7 الرخصة (/(

املعلوم ت املتعلقة ب ملؤسسة (/3

املعلوم ت املتعلقة ب لشخص املسؤول عن النش ط (/7

املعلوم ت املتعلقة ب لشخص املختص في الحم ية من اإلشع ع ت املؤينة (/5

املعلوم ت املتعلقة ب لهيئة التقنية املعتمدة لتقديم خدمة الخبرة في الحم ية من اإلشع ع ت املؤينة (/6

توقيع طل7 الرخصة

اسم الهيئة التقنية املعتمدة لتقديم خدمة الخبرة في الحم ية من اإلشع ع ت املؤينة
االسم الع ئلي والشخ�صي للخبير املؤهل)...................................................................

1قم االعتم د)...................................................................
العنوان)...................................................................

املس فة الف صلة بين مقر العمل االعتي دي ومك ن أو أم كن مم 1سة األنشة املتعلقة ب إلشع ع ت املؤينة

اإلسم الع ئلي والشخ�صي للشخص املختص في الحم ية من اإلشع ع ت املؤينة

البريد اإللكتروني

البريد اإللكتروني

البريد اإللكتروني

البريد اإللكتروني

البريد اإللكتروني
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 مرسوم 1قم 1.651).) ص د1 في 3  من 1 7 )77  )5) فبراير  )1))

بشأن تحديد الضف ف الحرة للملك العمومي امل ئي

رئيس الحكومة،

الظهير) بتنفيذه  الصادر  باملاء) املتعلق  (36.15 القانون رقم) على  بناء)

الشريف رقم)1.16.113)بتاريخ)6)ذي القعدة)1437 )10)أغسطس)2016(،)

وال سيما املادتين)5)و)9)منه)؛

وعلى القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()وال سيما الفصل)8)منه)؛

30)من جمادى  وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)

األولى)1442 )14)يناير)2021(،

رسم ما يلي):

املادة األولى

للملك) الحرة  الضفاف  تحديد  مسطرة  املرسوم  هذا  يحدد 

العمومي املائي،)وكذا تركيبة اللجنة الخاصة املشار إليها في املادة)9)من)

القانون املشار إليه أعاله رقم)36.15)املتعلق باملاء.

املادة)2

املتعلق بحدود) التقني  امللف  بإعداد  املائي  الحوض  تقوم وكالة 

الضفاف الحرة للملك العمومي املائي موضوع التحديد.)ويتكون هذا)

امللف من):

قبل  املياه  تصله  الذي  املستوى  يبين  وهيدرولوجي  تقني  تقرير   -

الطفوح ؛

- تصميم ذي مقيا1 مالئم يبين حدود هذه الضفاف املقترحة ؛

- تصميم يبين حدود امللك العمومي املائي بالنسبة ألمالك الدولة 

العامة والخاصة أو لباقي األمالك املجاورة.

املادة)3

2  توجه وكالة الحوض املائي امللف التقني املشار إليه في املادة)

عامل رأي  أخذ  بعد  باملاء،) املكلفة  الحكومية  السلطة  إلى   أعاله،)

أو عمال العماالت أو األقاليم املعنية،)واملصالح الالممركزة للسلطات)

مجلس وكذا  والغابات  واملياه  والتجهيز  باملاء) املكلفة   الحكومية 

موضوع) املائي  العمومي  امللك  يدخل  التي  الجماعات  مجالس  أو 

التحديد في دائرة نفوذها الترابي.

ويحدد للعامل أو العمال واملصالح واملجالس املشار إليها في الفقرة)

أعاله،)أجل ثالثين))30()يوما،)إلبداء)الرأي،)ابتداء)من تاريخ التوصل)

بامللف.)وإذا انصرم هذا األجل دون إبداء)الرأي اعتبر بمثابة موافقة)

على امللف املشار إليه في الفقرة أعاله.

املادة)4

استنادا إلى امللف التقني) تصدر السلطة الحكومية املكلفة باملاء،)

املشار إليه في املادة)2)أعاله،)قرارا بافتتاح البحث العمومي.

يحدد هذا القرار):

- تاريخ افتتاح واختتام البحث العمومي، الذي يجب أال يقل عن 

ثالثين )30( يوما وأال تتعدى مدته ستين )60( يوما ؛

- موقع امللك العمومي املائي موضوع التحديد ؛

- مكان أو أماكن إيداع ملف البحث العمومي ؛

- الئحة أعضاء اللجنة أو اللجان الخاصة بالبحث العمومي ؛

- عند االقتضاء، عنوان املوقع اإللكتروني الذي يمكن االطالع به 

على املعلومات واملعطيات املتعلقة بمشروع التحديد.

املادة)5

يبلغ إلى علم العموم افتتاح البحث العمومي،)بمبادرة من السلطة)

الحكومية املكلفة باملاء،)بالوسائل التالية):

- نشر قرار افتتاح البحث العمومي في الجريدة الرسمية ؛

- نشر إعالن عن القرار في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر 

وقع  التي  الرسمية  الجريدة  إلى  اإلشارة  مع  القانونية  اإلعالنات 

نشره بها ؛

- تعليق النص الكامل للقرار بمكاتب الجماعة أو الجماعات التي 

نفوذها  دائرة  في  التحديد  املائي موضوع  العمومي  امللك  يدخل 

الترابي، ووكالة الحوض املائي املعنية.

وعند االقتضاء،)يمكن نشر قرار البحث العمومي باملوقع اإللكتروني)

لكل من السلطة الحكومية املكلفة باملاء)ووكالة الحوض املائي املعنية.

يجب القيام بإجراءات اإلشهار قبل تاريخ بداية البحث العمومي)

بثالثين))30()يوما على األقل.

املادة)6

تبعث وكالة الحوض املائي إلى كل جماعة معنية امللف التقني،)

وكذا،)سجل املالحظات مرقم وموقع عليه من طرفها لوضعهما رهن)

إشارة العموم طيلة مدة البحث العمومي لتلقي التعرضات أو املطالب)

املتعلقة بمشروع التحديد.
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املادة)7

بالبحث) خاصة  لجنة  إلى  املطالب  أو  التعرضات  بجمع  يعهد 

العمومي تتألف من األعضاء)التالي ذكرهم):

- ممثل السلطة املحلية، رئيسا ؛

- رئيس املصلحة اإلقليمية للماء أو من يمثله، الذي يتولى مهام 

سكرتارية اللجنة ؛

- ممثل وكالة الحوض املائي املعنية ؛

- ممثل رئيس الجماعة املعنية.

أن يستدعي كل شخص أو هيئة) يجوز لرئيس اللجنة الخاصة،)

يمكنها مساعدة اللجنة في عملها بصفة استشارية.

في حالة تواجد امللك العمومي املائي موضوع التحديد بجماعات)

كل) مستوى  على  الذكر  السالفة  الخاصة  اللجنة  تحدث  مختلفة،)

جماعة معنية بالتحديد.

املادة)8

عند انتهاء)مدة البحث العمومي تجتمع اللجنة أو اللجان الخاصة)

 بمقر السلطة املحلية املعنية،)بدعوة من رئيسها خالل أجل عشرة))10(

ويتم توجيه الدعوة إلى كافة) أجل البحث العمومي،) أيام بعد انتهاء)

دراسة) أجل  من  التبليغ،) وسائل  من  وسيلة  بأي  اللجنة  أعضاء)

التعرضات أو املطالب املضمنة في سجل املالحظات.

ويمكن للجنة الخاصة عند االقتضاء،)التنقل إلى عين املكان للنظر)

في التعرضات أو املطالب التي تم تضمينها بسجل املالحظات.

على) تعرضاتهم  سحب  باألمر  املعنيين  األغيار  قبول  حالة  في 

التحديد،)تقوم اللجنة الخاصة بتضمين ذلك في املحضر.

املادة)9

تحرر اللجنة أو اللجان محضرا الجتماعها داخل أجل عشرة))10()

ويتضمن هذا املحضر رأيها املعلل) أيام من تاريخ انعقاد االجتماع.)

بشأن التعرضات أو املطالب بخصوص مشروع التحديد.

السلطة) إلى  املالحظات  وسجل  الخاصة  اللجنة  محضر  يوجه،)

داخل أجل) عن طريق وكالة الحوض املائي،) الحكومية املكلفة باملاء)

خمسة عشر))15()يوما ابتداء)من تاريخ توقيع األعضاء)على محضر)

أشغال اللجنة أو اللجان الخاصة.)ويجب أن يرفق هذا امللف بمحضر)

اللجنة أو اللجان) االجتماع أو االجتماعات املوقع من طرف أعضاء)

املذكورة واملتضمن لرأيها،)وشهادة تعليق قرار افتتاح البحث العمومي)

وكذا سجل املالحظات.

املادة)10

يتم تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي املائي بمرسوم يتخذ)

باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة باملاء.

املادة)11

تعين حدود الضفاف الحرة موضوع مرسوم التحديد بواسطة)

أوتاد تضعها وكالة الحوض املائي املعنية.

املادة)12

7 6)و) 5)و) 4)و) 3)من الفصل األول،)واملواد) 2)و) 1)و)  تنسخ املواد)

2.97.489)الصادر) و)8)و)9)و)10)من الفصل الثاني من املرسوم رقم)

في)6)شوال)1418 )4)فبراير)1998()املتعلق بتعيين حدود امللك العام)

املائي وتقويم مجاري املياه واستخراج مواد البناء.

املادة)13

بشأنها) التي صدرت  املياه  ملجاري  الحرة  الضفاف  تحديد  يظل 

قرارات تحديد تواتر الفيضانات املعينة على أساسها حدود حافات)

السالف) (2.97.489 خاضعا ملقتضيات املرسوم رقم) هذه املجاري،)

الذكر.

املادة)14

تستمر عمليات تحديد امللك العمومي املائي املودعة قبل دخول)

هذا املرسوم حيز التنفيذ خاضعة للمرسوم رقم)2.97.489)املذكور.

املادة)15

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

كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)ووزير الداخلية،)كل)

واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)13)من رجب)1442 )25)فبراير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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مرسوم 1قم)16. ).))ص د1 في)3 )من 1 7))77  )5))فبراير) )1)) 
بت 1يخ) لتطبيق بعض أحك م الظهير الشريف 1قم) 59.31. )
تأسيس) في  () 959 أكتوبر) ((7(   379 الث ني) 1بيع  7))من 

صندوق وطني للتق عد والتأمين.

رئيس الحكومة،

24)من ربيع 1.59.301)الصادر في)  بناء)على الظهير الشريف رقم)
في تأسيس صندوق وطني للتقاعد) ()1959 أكتوبر) (27(  1379 الثاني)

والتأمين،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�صي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)
واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 
بتاريخ)4)جمادى األولى)1435 )6)مار1)2014(،)ال سيما املادة)3)منه)؛

وبعد استطالع رأي هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)؛

 1442 رجب) (6 وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)
)18)فبراير)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يراد بما يلي في مدلول هذا املرسوم):

التأمين ت املخولة):)التأمينات املنصوص عليها في البند)II)بالفصل)
الثاني من الظهير الشريف رقم)1.59.301)املشار إليه أعاله)؛

عقد أو اتف قية تأمين):)اتفاق مكتوب مبرم بين الصندوق الوطني)
للتقاعد والتأمين،)املشار إليه بعده ب)»الصندوق«،)واملتعاقد سواء)
أو لحساب مجموعة أشخاص) ويسمى عقد تأمين فردي،) لحسابه،)
مؤمن لهم تربطهم عالقة من نفس الطبيعة مع املتعاقد ويتوفرون)
تأمين) عقد  ويسمى  االتفاقية،) أو  العقد  في  املحددة  الشروط  على 
جماعي.)ويتضمن عقد أو اتفاقية التأمين شروطا عامة وخاصة تحدد)

على الخصوص االلتزامات املتبادلة للصندوق واملتعاقد)؛

متع قد):)شخص ذاتي أو اعتباري يبرم عقد أو اتفاقية تأمين)؛

مؤمن له):)شخص ذاتي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه)؛

استرداد):)تسديد مسبق،)كلي أو جزئي،)للرأسمال املمثل للحقوق)
املكونة بموجب عقد أو اتفاقية تأمين.

املادة)2

يجب أن يتضمن عقد التأمين على الخصوص ما يلي):

1)-)املعلومات املتعلقة بالصندوق وباملتعاقد وباألشخاص املؤمن)
لهم)؛

2)-)الضمان أو الضمانات موضوع العقد)؛

3)-)شروط وكيفيات إعمال عقد التأمين،)السيما):

أ()كيفيات تحديد االشتراكات أو دفعات املؤمن له)؛

ب()آثار عدم أداء)االشتراكات)؛

ج()شروط وكيفيات منح االسترداد)؛

د()شروط إعادة التقييم واملشاركة في األرباح،)عند االقتضاء)؛

ه()مآل حقوق املؤمن له الذي لم يعد مشموال بالعقد ألي سبب)

من األسباب)؛

الصندوق) لدن  من  مراعاتها  الواجب  العملية  اإلجراءات  و()

واملتعاقد واألشخاص املؤمن لهم عند تنفيذ عقد التأمين)؛

ز()االلتزام باإلبالغ املشار إليه في املادة)7)أدناه.

املادة)3

إبرام عقد) عند  له،) مؤمن  لكل  يسلم  أن  الصندوق  على  يجب 

تأمين جماعي،)بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا،)وثيقة انخراط وبيانا)

يتضمنان على األقل املعلومات والبيانات املشار إليها في البندين)1)و)2 

2)أعاله،)وكذا اإلجراءات العملية) 3)من املادة) وفي أ()إلى ه()من البند)

الخاصة به املشار إليها في و()من البند)3)املذكور.

املادة)4

يجب أن تبرم عقود التأمين املخولة من لدن الصندوق على أسا1)

للسلطة) بقرار  املحددة  التقنية  األسس  حسب  املعدة  التعريفات 

املكتسبة) بالحقوق  اإلخالل  دون  وذلك  باملالية،) املكلفة  الحكومية 

لفائدة املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأمين.

املادة)5

األرباح) في  لهم  املؤمن  بإشراك  يقوم  أن  الصندوق  على  يجب 

التقنية واملالية التي يحققها برسم عقود التأمين،)باستثناء)التأمينات)

عن اإليرادات املعجل دفعها،)عمرية كانت أو مؤقتة،)والتأمينات عن)

الحياة مقابل تسديدات) في حالة  املؤجل دفعها  العمرية  اإليرادات 

إذا) الزمانة،) حالة  في  دفعها  تعجيل  يمكن  والتي  دورية،) أو  فريدة 

كان سعر الفائدة املعتمد إلعداد التعريفات املتعلقة بها يأخذ بعين)

االعتبار املشاركة في األرباح املستقبلية للصندوق.

يجب أن ينص عقد التأمين على نسبة مشاركة) ولهذا الغرض،)

املؤمن لهم في األرباح املذكورة والتي ال يمكن أن تقل عن النسبة)

املحددة بقرار للسلطة الحكومية املكلفة باملالية.)كما يجب أن ينص)

العقد على كيفيات تحديد هذه املشاركة ومنحها وتوزيعها كما هي)

محددة بموجب نفس القرار.
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املادة)6 

عندما ينص عقد التأمين على إمكانية االسترداد،)يحق للمؤمن له)
الحصول على قيمة االسترداد وفق الشروط والكيفيات املنصوص)

عليها في هذا العقد.

غير أنه،)إذا كان منح قيمة االسترداد مشروطا بموافقة املتعاقد،)
فإن غياب هذه املوافقة اليحول دون حصول املؤمن له،)في حالة إنهاء)
الناتجة عن االشتراكات) على قيمة االسترداد  املتعاقد،) عالقته مع 

والدفعات املالية التي تحملها.

املادة)7 

بطريقة) يجب على الصندوق أن يضع رهن إشارة املؤمن لهم،)
تقييم) من  تمكنهم  التي  املعلومات  أخرى،) وسيلة  بأي  أو  إلكترونية 
مبلغ) الخصوص  على  تشمل  أن  يجب  والتي  املتبادلة،) التزاماتهم 
االقتضاء،) وعند  املسددة،) املالية  والدفعات  املؤداة  االشتراكات 
املكونة) األموال  رؤو1  ومبلغ  أداؤها،) الواجب  االشتراكات  مبلغ 
ومبلغ املشاركة في) أو املضمونة أو اإليرادات املضمونة أو هما معا،)

األرباح املمنوح وكذا مبلغ قيمة االسترداد.

عالوة على ذلك،)يجب على الصندوق أن يبلغ،)بأي وسيلة تعطي)
تاريخا مؤكدا،)املعلومات السالفة الذكر إلى املؤمن له،)بناء)على طلبه،)
في أجل ال يتجاوز ثالثين))30()يوما من تاريخ توصل الصندوق بالطلب.

ويجب أن يكون االلتزام املنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه)
املادة موضوع شرط خاص في عقد التأمين.

املادة)8 

يتم دفع االشتراكات والدفعات املالية واألموال املكونة لإليرادات)
وأداء)التعويضات،)بكل وسيلة أداء)منصوص عليها في التشريع الجاري)
لدى صندوق اإليداع والتدبير والخزينة العامة للمملكة) به العمل،)

والقباض.

املادة)9 

تجاه) الذاتيين  األشخاص  بحماية  املتعلق  التشريع  مراعاة  مع 
تبادل) للصندوق  يمكن  الشخ�صي،) الطابع  ذات  املعطيات  معالجة 
املعطيات والوثائق،)بطريقة إلكترونية،)مع املؤمن لهم واملتعاقدين،)
في) املنصوص عليها  الصندوق  بمهام  يتعلق  التأمين فيما  ومقاوالت 
البندين)I)و)III)بالفصل)2)من الظهير الشريف رقم)1.59.301)السالف)

الذكر.

املادة)10 

من الظهير) (2 بالفصل) (III يراد بمصطلح اإلدارة الوارد في البند)
السلطة الحكومية املكلفة) السالف الذكر،) (1.59.301 الشريف رقم)

باملالية.

املادة)11 

ال تطبق مقتضيات الفقرتين األولى والثالثة من املادة)7)أعاله على)

قبل دخول هذا املرسوم حيز) عقود التأمين التي أبرمها الصندوق،)

التنفيذ،)في إطار عمليات إدماج الصناديق الداخلية للتقاعد املتعلقة)

ببعض املؤسسات والهيئات العمومية في النظام الجماعي ملنح رواتب)

التقاعد.

املادة)12 

ينسخ):

 - املرسوم رقم 2.59.1168 الصادر في 13 من جمادى األولى 1379

)14 نونبر 1959( بشأن تطبيق الظهير الشريف رقم 1.59.301 

الصادر في 24 من ربيع الثاني 1379 )27 أكتوبر 1959( بإحداث 

صندوق وطني للتقاعد والتأمين ؛

- املرسوم رقم 2.77.314 بتاريخ 3 شعبان 1397 )21 يوليوز 1977( 

بالتفويض في السلطة إلى وزير املالية لتحديد أسس التعاريف 

املطبقة على مختلف أصناف اإليرادات والتأمينات املمنوحة من 

طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات.

املادة)13 

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في)13)من رجب)1442 )25)فبراير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

في) ص د1  قرا1 لوزير االقتص د وامل لية وإصالح اإلدا1ة 1قم) ).37)
مقتضي ت) بتطبيق  فبراير) )1)() ((5(   77( من 1 7) ( 3
من ( 3 الص د1 في) ((.( .16 من املرسوم 1قم) (5 و) (7  امل دتين)
لتطبيق بعض أحك م الظهير) فبراير) )1)() ((5(   77( (7 1
  379 الث ني) 1بيع  من  ((7 بت 1يخ) 1قم) 59.31. ) الشريف 
)7))أكتوبر)959 ()في تأسيس صندوق وطني للتق عد والتأمين.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

24)من ربيع 1.59.301)الصادر في)  بناء)على الظهير الشريف رقم)

في تأسيس صندوق وطني للتقاعد) ()1959 أكتوبر) (27(  1379 الثاني)

والتأمين،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما الفصل)2)منه)؛
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وعلى القانون رقم)64.12)القا�صي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 

بتاريخ)4)جمادى األولى)1435 )6)مار1)2014(،)ال سيما املادة)3)منه)؛

1442 رجب) من  (13 في) الصادر  (2.21.06 رقم) املرسوم   وعلى 

)25)فبراير)2021()لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم)1.59.301 

بتاريخ)24)من ربيع الثاني)1379 )27)أكتوبر)1959()في تأسيس صندوق)

وطني للتقاعد والتأمين)؛

وبعد استطالع رأي هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

قرر ما يلي):

املادة األولى

2.21.06)املشار إليه) 4)من املرسوم رقم) تطبيقا ملقتضيات املادة)

تعد تعريفات التأمينات املخولة من لدن الصندوق الوطني) أعاله،)

»الصندوق«،)حسب األسس) للتقاعد والتأمين واملشار إليه بعده ب)

التقنية التالية):

جدول  يطبق  عمريا،  عنصرا  يتضمن  املخول  التأمين  كان  إذا   -

الوفيات TV 88-90 امللحق بهذا القرار )امللحق 1( أو جدول وفيات 

التأمينات  مراقبة  هيئة  موافقة  بعد  الصندوق  يعتمده  آخر 

واالحتياط االجتماعي بناء على تقرير يرسله الصندوق إلى الهيئة 

املذكورة ؛

بعمليات  املتعلقة  التعريفات  إلعداد  املعتمدة  الفائدة  أسعار   -

التأمين على الحياة والرسملة املحددة وفق الشروط املنصوص 

عليها في البند 1 بالفقرة األولى من املادة 21 من منشور رئيس 

01/AS/19 رقم  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة   هيئة 

الصادر في 2 يناير 2019 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 

املتعلق بمدونة التأمينات.

بالنسبة للتأمينات عن اإليرادات املعجل دفعها عمرية) غير أنه،)

كانت أو مؤقتة والتأمينات عن اإليرادات العمرية املؤجل دفعها في)

والتي يمكن تعجيل) حالة الحياة مقابل تسديدات فريدة أو دورية،)

بعد موافقة هيئة مراقبة) يجوز للصندوق،) دفعها في حالة الزمانة،)

بعين) يأخذ  فائدة  سعر  اعتماد  االجتماعي،) واالحتياط  التأمينات 

االعتبار املشاركات في األرباح املستقبلية)؛

- مصاريف التسيير التي تمكن من تغطية تكاليف الصندوق برسم 

تسيير عقود التأمين.

املادة الثانية

تعتمد األسس التقنية املعمول بها في تاريخ تصفية اإليراد من أجل)

حساب اإليرادات املمنوحة برسم التأمينات التي تهدف إلى أداء)رؤو1)

أموال أو إيرادات مكونة بواسطة اشتراكات محصلة تمت رسملتها،)

وذلك دون اإلخالل بالحقوق املكتسبة للمؤمن لهم واملستفيدين من)

عقود التأمين.

املادة الثالثة

السالف) (2.21.06 رقم) املرسوم  من  (5 املادة) تطبيقا ملقتضيات 

الذكر،)ال يمكن أن تقل نسبة مشاركة املؤمن لهم في األرباح التقنية)

واملالية عن)%70.

 تحــدد املشاركـــة فـــي األربـــاح وفقـــا للقائمــة املرفقـــة بهـــذا القـــرار

)امللحق)2(.

احتياطي) إلى حساب  املنقولة  األرباح  في  املشاركة  مبالغ  ترصد 

املشاركات في األرباح املنصوص عليها في منشور رئيس هيئة مراقبة)

وتقييم) تكوين  شروط  بتحديد  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات 

وتمثيل وإيداع االحتياطيات التقنية واالحتياطي التعادلي من طرف)

الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وكذا الوثائق الواجب عليه اإلدالء)

في حسابات) تقيد  أو  الحسابي  لالحتياطي  العقد،) بنود  حسب  بها،)

فردية،)أو تدفع للمؤمن لهم وذلك خالل السنوات املحاسبية الثالث)

املوالية للسنة التي سجلت برسمها هذه املبالغ في احتياطي املشاركات)

في األرباح.

توزع األرباح التقنية واملالية بالتناسب مع االحتياطي الحسابي)

التقنية) لالحتياطيات  املمثلة  األصول  تكون  عندما  له  مؤمن  لكل 

موضوع نفس حساب األصول.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)13)من رجب)1442 )25)فبراير)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*

*             *
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 ملحق 1قم) )بقرا1 وزير االقتص د وامل لية وإصالح اإلدا1ة 1قم) ).37)الص د1 في)3 )من 1 7))77  ) 5))فبراير) )1)()بتطبيق

مقتضي ت امل دتين)7)و)5)من املرسوم 1قم)16. ).))الص د1 في)3 )من 1 7))77  )5))فبراير) )1)()لتطبيق بعض أحك م
الظهير الشريف 1قم 59.31. )بت 1يخ)7))من 1بيع الث ني)379  ) 7))أكتوبر)959 ()في تأسيس صندوق وطني للتق عد والتأمين

Annexe(1(à(l’arrêté(du(ministre(de(l’économie,(des(finances(et(de(la(réforme(de(l’administration(n°(34-21 
du(13(rejeb(1442()25(février(2021((en(application(des(articles(4(et(5(du(décret(n°2-21-06(du(13(rejeb(1442(
)25(février(2021((pris(pour(l’application(de(certaines(dispositions(du(dahir(n°(1-59-301(du(24(rabii(II(1379(

)27(octobre(1959((portant(création(de(la(caisse(nationale(de(retraites(et(d’assurances(

Table de mortalité – دول الوفي ت 

TV(88-90

Age

السن
Nbre(de(survivants

عدد الب قين على قيد الحي ة
Age

السن
Nbre(de(survivants

عدد الب قين على قيد الحي ة
Age

السن
Nbre(de(survivants

عدد الب قين على قيد الحي ة

0 100000 37 97851 74 78880

1 99352 38 97753 75 77104

2 99294 39 97648 76 75136

3 99261 40 97534 77 72981

4 99236 41 97413 78 70597

5 99214 42 97282 79 67962

6 99194 43 97138 80 65043

7 99177 44 96981 81 61852

8 99161 45 96810 82 58379

9 99145 46 96622 83 54614

10 99129 47 96424 84 50625

11 99112 48 96218 85 46455

12 99096 49 95995 86 42130

13 99081 50 95752 87 37738

14 99062 51 95488 88 33340

15 99041 52 95202 89 28980

16 99018 53 94892 90 24739

17 98989 54 94560 91 20704

18 98955 55 94215 92 16959

19 98913 56 93848 93 13580

20 98869 57 93447 94 10636

21 98823 58 93014 95 8118

22 98778 59 92545 96 6057

23 98734 60 92050 97 4378

24 98689 61 91523 98 3096

25 98640 62 90954 99 2184

26 98590 63 90343 100 1479

27 98537 64 89687 101 961

28 98482 65 88978 102 599

29 98428 66 88226 103 358

30 98371 67 87409 104 205

31 98310 68 86513 105 113

32 98247 69 85522 106 59

33 98182 70 84440 107 30

34 98111 71 83251 108 14

35 98031 72 81936 109 6

36 97942 73 80484 110 2
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 ملحق 1قم)))بقرا1 وزير االقتص د وامل لية وإصالح اإلدا1ة 1قم) ).37)الص د1 في)3 )من 1 7))77  ) 5))فبراير) )1)()بتطبيق
مقتضي ت امل دتين)7)و)5)من املرسوم 1قم)16. ).))الص د1 في)3 )من 1 7))77  )5))فبراير) )1)()لتطبيق بعض أحك م

الظهير الشريف 1قم 59.31. )بت 1يخ)7))من 1بيع الث ني)379  ) 7))أكتوبر)959 ()في تأسيس صندوق وطني للتق عد والتأمين

Annexe(2(à(l’arrêté(du(ministre(de(l’économie,(des(finances(et(de(la(réforme(de(l’administration(n°(34-21 
du(13(rejeb(1442()25(février(2021((en(application(des(articles(4(et(5(du(décret(n°2-21-06(du(13(rejeb(1442(
)25(février(2021((pris(pour(l’application(de(certaines(dispositions(du(dahir(n°(1-59-301(du(24(rabii(II(1379(

)27(octobre(1959((portant(création(de(la(caisse(nationale(de(retraites(et(d’assurances(

ETAT(DES(PARTICIPATIONS(DES(ASSURES(AUX(BENEFICES()en(milliers(de(dirhams(

ق ئمة متعلقة بمش 1ك ت املؤمن لهم في األ1ب ح))بآالف الد1اهم)

Exercice : ………… السنة املح سبية: ...........

TABLEAU(I(-(DETERMINATION(DU(RESULTAT(TECHNIQUE الجدول 1قم)I)-)تحديد النتيجة) التقنية

LIBELLE ((((((((((((((((((((((((((((((((((((التسمية
Types(de(contrats(( (

أنواع العقود)) )

Total
)املجموع

 Cotisations(et(versements(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((االشتراك ت والدفع ت

( Produits(techniques(d’exploitation(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((الع ئدات التقنية لالستغالل 

3 Prestations(et(frais(((                                                                                                                                                                                                                    (((التعويض ت واملص 1يف   

 

Sinistres(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((الحوادث(                                                                                                  

Capitaux(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((رؤو1 األموال                                                                                                   

Arrérages(de(rentes((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((مؤخرات اإليرادات                                                                         

Rachats((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((االستردادات                                                                                                         

Participations(des(assurés(aux(bénéfices(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((مشاركات املؤمن لهم في األرباح                 

Frais(accessoires((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((املصاريف التابعة

Variation(des(provisions(mathématiques(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((تغير االحتياطيات الحسابية                        

 Variation(des(provisions(pour(capitaux(et(rentes(à(payer                                                             
 تغير احتياطيات رؤو1 األموال واإليرادات الواجب أداؤها

Variation(des(provisions(des(participations(aux(bénéfices                                                           
تغير احتياطيات املشاركات في األرباح 

Variation(des(autres(provisions(techniques(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((تغير االحتياطيات التقنية األخرى             

7 Charges(techniques(d’exploitation((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((التك ليف التقنية لالستغالل                                         

 
Charges(d’acquisition(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((تكاليف االقتناء                                                                          

Autres(charges(techniques(d'exploitation(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((تكاليف تقنية أخرى لالستغالل                      

5
Charges(techniques(d’exploitation(à(déduire(3(

التك ليف التقنية لالستغالل الوا 7 خصمه  )3)

6 Intérêts(crédités(aux(provisions(mathématiques((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((الفوائد املض فة لالحتي طي ت الحس بية

  RÉSULTAT(TECHNIQUE()1(+(2(-(3(-(5(+(6(((النتيجة التقنية
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TABLEAU(II(-(DETERMINATION(DE(LA(CLE(DE(REPARTITION الجدول 1قم)II)-)تحديد مفت ح التوزيع

LIBELLE((((((((         التسمية 
Types(de(contrats(( (

أنواع العقود)) )

Total
)املجموع

 
Provisions(techniques(à(l'ouverture(de(l’exercice(comptable 

االحتياطيات التقنية عند افتتاح السنة املحاسبية

(
Provisions(techniques(à(la(clôture(de(l’exercice(comptable

االحتياطيات التقنية عند اختتام السنة املحاسبية

3=)1+2(/2
             Provisions(techniques(moyennes

 متوسط االحتياطيات التقنية

7 Coefficients(7(                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (7( املعامل  

TABLEAU(III(-(DETERMINATION(DU(RESULTAT(FINANCIER الجدول III - تحديد النتيجة امل لية

LIBELLE((((((((         التسمية 
Montants

املب لغ

Types(de(contrats(( (

أنواع العقود)) )

Autres contrats
)عقود أخرى

 
Produits(des(placements(affectés(aux(assurances(consenties

ع ئدات التوظيف ت املرصدة للتأمين ت املخولة
  

 

-(Revenus(des(placements((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((مداخيل التوظيفات(-                                                                    

-(Produits(des(différences(sur(prix(de(remboursement(à(percevoir
- عائدات الفوارق في أسعار السداد املنتظر الحصول عليها

  

-(Profits(sur(réalisation(de(placements((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((األرباح الناتجة عن تحقيق التوظيفات(-(                         

-(Intérêts(et(autres(produits(de(placements(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((الفوائد وعائدات التوظيفات األخرى(-                   

-(Profits(provenant(de(la(réévaluation(des(placements(affectés(aux(assurances(consenties
- األرباح املترتبة عن إعادة تقييم التوظيفات املرصدة للتأمينات املخولة

  

-(Reprises(sur(la(provision(pour(aléas(financiers
-استردادات من احتياطي الغرر املالي  

  

(
Charges(des(placements(affectés(aux(assurances(consenties

تك ليف التوظيف ت املرصدة للتأمين ت املخولة 
  

 

-(Frais(de(gestion(des(placements(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((مصاريف تدبير التوظيفات(-   

-(Amortissements(des(différences(sur(prix(de(remboursement
- اهتالكات الفوارق في أسعار السداد 

  

-(Pertes(sur(réalisation(de(placements(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((الخسائر املترتبة عن تحقيق التوظيفات(-                        

-(Charges(d'intérêts(et(autres(charges(de(placements
-)تكاليف الفوائد والتوظيفات األخرى)

  

-(Pertes(provenant(de(la(réévaluation(des(placements(affectés(aux(assurances(consenties
-)الخسائر املترتبة عن إعادة تقييم التوظيفات املرصدة للتأمينات املخولة 

  

-(Dotations(à(la(provision(pour(aléas(financiers
- مخصصات احتياطي الغرر املالي

  

3
RESULTAT(FINANCIER()1-2(

النتيجة امل لية))1-2)
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TABLEAU(IV(-(MONTANTS(DES(PARTICIPATIONS(AUX(BENEFICES الجدول 1قم)IV)-)مب لغ املش 1ك ت في األ1ب ح

 LIBELLE(((((((((((((التسمية(  
Types(de(contrats(( (

أنواع العقود)) )

Total
)املجموع

 
 Résultat(global(:()résultat(technique(+(résultat(financier(

النتيجة اال م لية : )النتيجة التقنية + النتيجة امل لية(

(
Intérêts(crédités(aux(provisions(mathématiques

الفوائد املض فة لالحتي طي ت الحس بية 

3 Complément(d'intérêts(garantis(5(                                                               (5((مكمل الفوائد املضمونة          

4=1-2-3 Résultat(à(répartir((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( النتيجة الوا 7 توزيعه                   

5 Montant(à(attribuer((6(                                                                                                     املبلغ الوا 7 منحه

 )1((A( ventiler( en( autant( de( colonnes( que( de( types( de( contrats( ayant( les( mêmes( conditions( générales
 quant(au(mode(de(détermination(de(la(participation(des(assurés(aux(bénéfices,(autres(que(les(contrats(ne
comportant( pas( de( valeur( de( réduction.

)1( تقســم علــى أعمــدة بعــدد أنــواع العقــود التــي تحتــوي علــى نفــس الشــروط العامــة مــن حيــث الطريقــة املتعلقــة بتحديــد 
املشــاركات فــي األربــاح، باســتثناء العقــود التــي ال تتضمــن قيمــة التخفيــض.

)2((Participation(aux(bénéfices(de(l'exercice(non(comprise. )2( دون احتساب املشاركات في أرباح السنة املحاسبية املعنية.

 )3(((La(CNRA(portera(dans(cette(rubrique(le(montant(des(charges(techniques(d'exploitation(à(déduire(pour
  le(calcul(du(résultat.(Ce(montant(correspond,(sauf(clauses(contractuelles(contraires,(à(celui(de(la(rubrique(4
du(tableau(I.

)3( يــدرج الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأميــن تحــت هــذا العنــوان مبلــغ التكاليــف التقنيــة لالســتغالل الواجــب خصمهــا مــن)

أجــل حســاب النتيجــة.)ويســاوي هــذا املبلــغ ذلــك الــوارد فــي العنــوان 4)مــن الجــدول)I)مــا لــم تنــص شــروط تعاقديــة علــى خــالف)
ذلك.

 )4((Les(coefficients(sont(déterminés(en(rapportant(les(provisions(techniques(moyennes(de(chaque(type(au
 total(des(provisions(techniques(moyennes.(Ces(coefficients(servent(à(répartir(les(produits(et(les(charges(de
placements(affectés(aux(assurances(consenties(entre(les(différents(contrats.

)4()يتــم تحديــد املعامــالت بقســمة متوســط)))االحتياطيــات التقنيــة لــكل نــوع علــى مجمــوع متوســط)))االحتياطيــات التقنيــة.)يتــم)
اســتعمال هــذه املعامــالت لتوزيــع عائــدات وتكاليــف التوظيفــات املرصــدة للتأمينــات املخولــة علــى مختلــف العقــود.

 )5((Egal(à(la(différence(entre(les(intérêts(découlant(du(taux(minimum(garanti,(le(cas(échéant,(par(la(CNRA(et
ceux(crédités(aux((provisions(mathématiques.

)5()الفرق بين الفوائد الناتجة عن نسبة الفائدة الدنيا التي التزم بها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، عند االقتضاء.

 )6(((Ce(montant(doit(être(conforme(aux(clauses(contractuelles(sans(être(inférieur(à(70%(du(résultat(à(répartir
augmenté(du("Complément(d'intérêts(garantis".

)6()يجــب أن يكــون هــذا املبلــغ مطابقــا للشــروط التعاقديــة دون أن يقــل عــن نســبة)70٪)مــن النتيجــة التــي ســيتم توزيعهــا)
مضــاف إليهــا)"مكمــل الفوائــد املضمونــة".
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مرسوم 1قم)93. ).))ص د1 في)) )من 1 7))77  )7))فبراير) )1)) 

ب ملوافقة على التصميم والنظ م املتعلق به املوضوعين لتهيئة)

 م عة ت لوين بإقليم ت 1ودانت وب إلعالن أن في ذلك منفعة)

ع مة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)

1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف   الظهير 

)17)يونيو)1992(،)كما وقع تغييره تتميمه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414

)14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار إليه أعاله)؛

وعلى املرسوم بقانون رقم)2.20.292)الصادر في)28)من رجب)1441 

)23)مار1)2020()املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية)

وإجراءات اإلعالن عنها)؛

1441 من صفر) (18 الصادر في) (2.19.948 (  وعلى املرسوم رقم)

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)23)أكتوبر)2019)؛

الفترة) تالوين خالل  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

املمتدة من)14)فبراير إلى غاية)16)مار1)2020)؛

وعلى مداوالت املجلس الجماعي لتالوين خالل دورته االستثنائية)

املنعقدة بتاريخ)27)مار1))2020)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)27)يوليو))2020)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم)05/2020)والنظام املتعلق به املوضوعين)

لتهيئة جماعة تالوين بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة)

عامة.

املادة الثانية

في هذا) يسند إلى رئيس املجلس الجماعي لتالوين تنفيذ ما جاء)

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من رجب)1442 )24)فبراير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

مرسوم 1قم)95. ).))ص د1 في)) )من 1 7))77  )7))فبراير) )1)) 

ب ملوافقة على التصميم والنظ م املتعلق به املوضوعين لتهيئة)

في) بإقليم بومل ن وب إلعالن أن  مركز  م عة سيدي بوطي7 

ذلك منفعة ع مة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)

1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)
)7)يوليو)2015()؛

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

)17)يونيو)1992(،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414
)14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار إليه أعاله)؛

وعلى املرسوم بقانون رقم)2.20.292)الصادر في)28)من رجب)1441 
)23)مار1)2020()املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية)

وإجراءات اإلعالن عنها)؛

نصوص خ صة
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ص د1 في) (37 .( ( قرا1 مشترك لرئيس الحكومة ووزير العدل 1قم)

بتعيين 1  ل) فبراير) )1)() (5(   77( )))من  م دى اآلخرة)

الد1ك امللكي املخولين صفة ض بط الشرطة القض ئية.

رئيس الحكومة،

ووزير العدل،

في الصادر  (1.57.280 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

1958()بشأن مصلحة الدرك) 1377 )14)يناير) 22)من جمادى الثانية)

امللكي املغربي كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)116)منه)؛

الصادر) الجنائية  باملسطرة  املتعلق  (22.01 رقم) القانون  وعلى 

 1423 من رجب) (25 بتاريخ) بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.02.255)

)3)أكتوبر)2002()كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة)20)منه)؛

وعلى الظهير الشريف رقم)1.17.08)الصادر في)21)من رجب)1438 

)19)أبريل)2017()بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني،

قررا ما يلي :

املادة األولى

امللكي) الدرك  إلى رجال  القضائية  الشرطة  تخول صفة ضابط 

الواردة أسماؤهم في الجدول التالي):

الرقيب أول يوسف سليم

1441 من صفر) (18 الصادر في) (2.19.948 (  وعلى املرسوم رقم)

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)21)فبراير)2019)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة سيدي بوطيب خالل)

الفترة املمتدة من)14)يناير إلى)12)فبراير)2020)؛

دورته) خالل  بوطيب  لسيدي  الجماعي  املجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)12)مار1))2020)؛

بدراسة) املكلفة  اللجنة  التصميم من طرف  وبعد دراسة مشروع 

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر))2020)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم)AUF/67)والنظام املتعلق به املوضوعين)

لتهيئة مركز جماعة سيدي بوطيب بإقليم بوملان وباإلعالن أن في ذلك)

منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس املجلس الجماعي لسيدي بوطيب تنفيذ ما جاء)في)

هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من رجب)1442 )24)فبراير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.
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الرقيب أول عبد الله حراروش

الرقيب أول حفيظ الكجطيط

الرقيب أول حمودة خجرو
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى اآلخرة)1442 )5)فبراير)2021(.

وزير العدل،

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

الرقي7 أول  الل املنصو1ي

الرقيب أول ملود شويخ

الرقيب أول عبد الرحيم فينينو

31578

40218
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قرا1 لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع لي والبحث)

العلمي،)الن طق الرسمي ب سم الحكومة 1قم) ).1 7)ص د1 في)

)77  )8)فبراير) )1)()بتحديد بعض) 5))من  م دى اآلخرة)

املع دالت بين الشه دات.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

من (15 في) الصادر  (1.59.072 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

التربية) بتحديد اختصاصات وزير  ()1959 يوليو) (21(  1379 محرم)

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات)

وشهادات متابعة الدرو1)؛

 1379 من صفر) (17 في) الصادر  (2.59.364 رقم) املرسوم  وعلى 

بمنح) الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد  ()1959 )22)أغسطس)

معادالت الشهادات)؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم)1431.12)الصادر في)11)من

2012()املتعلق بإعادة تنظيم شهادة التقني) 1434 )26)نوفمبر) محرم)

العالي)؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين)

الشهادات املنعقد بتاريخ)29)يوليو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التدبير) (: »تخصص) ()B.T.S( العالي) التقني  شهادة  ملعادلة  تقبل 

التجاري«)املسلمة من وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبحث العلمي،)الشهادة التالية):

-(Titulo( de( técnico( superior( en( gestion( commercial( y(

marketing,( délivré( par( le(ministère( de( l’éducation( et( de(

la( culture( -( Royaume( d’Espagne,( assorti( du( diplôme( du(

baccalauréat(marocain(ou(d’un(diplôme(équivalent.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من جمادى اآلخرة)1442 )8)فبراير)2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قرا1 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) الع لي  ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي 

 77( اآلخرة) ف تح  م دى  في  ص د1  1قم) ).5  )  العلمي 

في الص د1  (((87.1( 1قم) القرا1  بتتميم  ين ير) )1)() ( 5( 

بتحديد الئحة) ()(113 ين ير) ( 7(   7(3 من ذي القعدة) ( 7

الشه دات التي تع دل دبلوم دكتو1 في الصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

األطر) وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

1423 من ذي القعدة) (14 الصادر في) (2284.02  والبحث العلمي رقم)

بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور ()2003 يناير) (17( 

في الصيدلة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

26)نوفمبر)2020)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2284.02)الصادر في)14)من ذي القعدة)1423 )17)يناير)2003():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب والصيدلة،)

العلمية( )الشعب  الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»أو ما يعادلها):

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

»)-)سو1ي ):

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

» - درجة اإلجازة في الصيدلة والكمياء الصيدالنية، مسلمة من 

»جامعة حلب - سوريا، في 20 يناير 2010،
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ينجز أشهر  مدته ستة  بتدريب  الشهادة  هاته  تقرن  أن   »يجب 
مقبول )صيدلية أو مؤسسة صيدلية()  »لدى مشرف على التدريب)
»من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة التدريب)

»الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى اآلخرة)1442 )15)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا1 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
والبحث) الع لي  ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي 
 77( اآلخرة) ف تح  م دى  في  ص د1  1قم) ).6  )  العلمي 
في الص د1  (((87.1( 1قم) القرا1  بتتميم  ين ير) )1)() ( 5( 
بتحديد الئحة) ()(113 ين ير) ( 7(   7(3 من ذي القعدة) ( 7

الشه دات التي تع دل دبلوم دكتو1 في الصيدلة.

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

األطر) وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
1423 من ذي القعدة) (14 الصادر في) (2284.02  والبحث العلمي رقم)
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور ()2003 يناير) (17( 

في الصيدلة،)كما وقع تتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
26)نوفمبر)2020)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2284.02)الصادر في)14)من ذي القعدة)1423 )17)يناير)2003():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب والصيدلة،)
العلمية( )الشعب  الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»أو ما يعادلها):

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

»)-)قبرص):

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

« – Diploma M.pharm, délivré par faculty of pharmacy, 

« Near East University- Chypre - le 17 juin 2019,

ينجز أشهر  مدته ستة  بتدريب  الشهادة  هاته  تقرن  أن   »يجب 

مقبول )صيدلية أو مؤسسة صيدلية()  »لدى مشرف على التدريب)

»من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة التدريب)

»الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى اآلخرة)1442 )15)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا1 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) الع لي  ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي 

 77( اآلخرة) ف تح  م دى  في  ص د1  1قم) ).7  )  العلمي 

في الص د1  (((87.1( 1قم) القرا1  بتتميم  ين ير) )1)() ( 5( 

بتحديد الئحة) ()(113 ين ير) ( 7(   7(3 من ذي القعدة) ( 7

الشه دات التي تع دل دبلوم دكتو1 في الصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

األطر) وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

1423 من ذي القعدة) (14 الصادر في) (2284.02  والبحث العلمي رقم)

بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور ()2003 يناير) (17( 

في الصيدلة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

26)نوفمبر)2020)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2284.02)الصادر في)14)من ذي القعدة)1423 )17)يناير)2003():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب والصيدلة،)

العلمية( )الشعب  الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»أو ما يعادلها):

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

»)-) مهو1ية اليون ن):

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

« – Diplôme du département de pharmacie, de la Faculté 
« de sciences de la santé, délivré par l’Université Aristote de 
« Thessalonique - République hellénique - le 12 juillet 2016,

ينجز أشهر  مدته ستة  بتدريب  الشهادة  هاته  تقرن  أن   »يجب 

مقبول )صيدلية أو مؤسسة صيدلية()  »لدى مشرف على التدريب)

»من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة التدريب)

»الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى اآلخرة)1442 )15)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا1 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) الع لي  ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي 

 77( اآلخرة) ف تح  م دى  في  ص د1  1قم) ).8  )  العلمي 

في الص د1  (((87.1( 1قم) القرا1  بتتميم  ين ير) )1)() ( 5( 

بتحديد الئحة) ()(113 ين ير) ( 7(   7(3 من ذي القعدة) ( 7

الشه دات التي تع دل دبلوم دكتو1 في الصيدلة.

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

األطر) وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

1423 من ذي القعدة) (14 الصادر في) (2284.02  والبحث العلمي رقم)

بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور ()2003 يناير) (17( 

في الصيدلة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

26)نوفمبر)2020)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2284.02)الصادر في)14)من ذي القعدة)1423 )17)يناير)2003():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب والصيدلة،)

العلمية( )الشعب  الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»أو ما يعادلها):

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

»)-)األ1دن):

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

» - درجة دكتور في الصيدلة، املسلمة من الجامعة األردنية - األردن 

»في 27 ماي 2019،

ينجز أشهر  مدته ستة  بتدريب  الشهادة  هاته  تقرن  أن   »يجب 

مقبول )صيدلية أو مؤسسة صيدلية()  »لدى مشرف على التدريب)

 »من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة التدريب

»الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى اآلخرة)1442 )15)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا1 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) الع لي  ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي 

 77( اآلخرة) ف تح  م دى  في  ص د1  1قم) ).9  )  العلمي 

في الص د1  (((87.1( 1قم) القرا1  بتتميم  ين ير) )1)() ( 5( 

بتحديد الئحة) ()(113 ين ير) ( 7(   7(3 من ذي القعدة) ( 7

الشه دات التي تع دل دبلوم دكتو1 في الصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

األطر) وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

1423 من ذي القعدة) (14 الصادر في) (2284.02  والبحث العلمي رقم)

بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور ()2003 يناير) (17( 

في الصيدلة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

26)نوفمبر)2020)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2284.02)الصادر في)14)من ذي القعدة)1423 )17)يناير)2003():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب والصيدلة،)

العلمية( )الشعب  الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»أو ما يعادلها):

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

»)-)األ1دن):

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

 » - درجة البكالوريو1 من كلية الصيدلة والعلوم الطبية، تخصص :

 »صيــــدلـــــــــة، مسلمــــــة من جــــــــامعة عمـــــان األهليـــة، األردن بتـــــــــــاريخ

»1 سبتمبر 2016، مشفوعة بشهادة تقييم للمعلومات واملؤهالت 

»مسلمة من كلية الطب والصيدلة بالرباط بتاريخ 24 سبتمبر 2020.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى اآلخرة)1442 )15)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا1 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

والبحث) الع لي  ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي 

 77( اآلخرة) ف تح  م دى  في  ص د1  1قم) ).1) )  العلمي 

في الص د1  (((87.1( 1قم) القرا1  بتتميم  ين ير) )1)() ( 5( 

بتحديد الئحة) ()(113 ين ير) ( 7(   7(3 من ذي القعدة) ( 7

الشه دات التي تع دل دبلوم دكتو1 في الصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

األطر) وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

1423 من ذي القعدة) (14 الصادر في) (2284.02  والبحث العلمي رقم)

بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور ()2003 يناير) (17( 

في الصيدلة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

26)نوفمبر)2020)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2284.02)الصادر في)14)من ذي القعدة)1423 )17)يناير)2003():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب والصيدلة،)

العلمية( )الشعب  الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»أو ما يعادلها):
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.........................................................................................................«

»)-)األ1دن):

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

» - درجة البكالوريو1 في الصيدلة، مسلمة من كلية الصيدلة، 

بشهادة  مشفوعة   ،2020 يناير   27 بتاريخ  األردنية  »الجامعة 

»تقييم للمعلومات واملؤهالت مسلمة من كلية الطب والصيدلة 

»بالرباط بتاريخ 24 سبتمبر 2020.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى اآلخرة)1442 )15)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا1 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

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

1قم) ). ) )ص د1 في ف تح  م دى اآلخرة))77  )5 )ين ير) )1)) 

بتتميم القرا1 1قم))87.1)))الص د1 في)7 )من ذي القعدة)3)7  

بتحديد الئحة الشه دات التي تع دل دبلوم) ()(113 ين ير) ( 7(

دكتو1 في الصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

األطر) وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

 1423 من ذي القعدة) (14 الصادر في) (2284.02  والبحث العلمي رقم)

بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور ()2003 يناير) (17( 

في الصيدلة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

26)نوفمبر)2020)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي):

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2284.02)الصادر في)14)من ذي القعدة)1423 )17)يناير)2003():

 »املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

للطب الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور   »دبلوم 

)الشعب الثانوي) للتعليم  البكالوريا  مشفوعة بشهادة   »والصيدلة،)

»العلمية()أو ما يعادلها):

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

»-)الوالي ت املتحدة األمريكية):

».........................................................................................................

»(–( The( degree( of( doctor( of( pharmacy,( délivré( par(

»(Philadelphia( College( of( pharmacy,( University( of( the(

»(sciences( in( Philadelphia( -( Etats( Unis( d’Amérique( - 

»(le( 21( mai( 2002,( assorti( d’une( attestation( d’évaluation 

»(des( connaissances( et( des( compétences,( délivrée( par 

»(la( Faculté( de( médecine( et( de( pharmacie( de( Rabat( - 

»(le(24(septembre(2020.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى اآلخرة)1442 )15)يناير)2021(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

 قرا1 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
والبحث) الع لي  ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي 
  77( اآلخرة) ف تح  م دى  في  ص د1  1قم) ).)) ) العلمي 
في) الص د1  (((87.1( 1قم) القرا1  بتتميم  ين ير) )1)() ( 5(
بتحديد الئحة) ()(113 ين ير) ( 7(   7(3 من ذي القعدة) ( 7

الشه دات التي تع دل دبلوم دكتو1 في الصيدلة.

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

األطر) وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

 1423 من ذي القعدة) (14 الصادر في) (2284.02  والبحث العلمي رقم)

)17)يناير)2003()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في)

الصيدلة،)كما وقع تتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

26)نوفمبر)2020)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي):

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2284.02)الصادر في)14)من ذي القعدة)1423 )17)يناير)2003():

 »املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

للطب الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور   »دبلوم 

)الشعب) الثانوي) للتعليم  البكالوريا  مشفوعة بشهادة  »والصيدلة،)

»العلمية()أو ما يعادلها):

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

»-)أوكراني ):

».......................................................................................................

» – Qualification(specialist,(pharmacy,(qualification pharmacist,(

» délivrée(par(Dnipropetrovsk(medical(Academy(of(the(ministry(

» of(health(of(Ukraine(-(le(11(juin(2019(;

» – Qualification( level( specialist,( pharmacy,( qualification  
» pharmacist,( délivrée( par( Donetsk( national( medical((

» University(-(Ukraine(-(le(26(juin(2019(;

»  – Qualification( level( master,( pharmacy,( qualification  
»(pharmacist,(master(of(pharmacy,(délivré(par(Uzhhorod((

»(national(University(-(Ukraine(-(le(12(juin(2019(;

»(–(Qualification( specialist( degree( pharmacy,( qualification(

»(pharmacist,(délivrée(par(Lugansk(state(medical(University(- 

»(Ukraine(-(le(25(juin(2019(;

»(–(Qualification(specialist(degree,(pharmacy,(qualification(

»(pharmacist,( délivrée( par( International( humanitarian(

»(University(-(Ukraine(-(le(1er(juillet(2019(;

»(–( Master( degree,( pharmacy,( qualification( pharmacist,(

»(master(of(pharmacy,(délivré(par(Danylo(Halytsky(Lviv(

»(national(medical(University(-(Ukraine(-(le(12(juin(2019(;

»(–( Qualification( specialist( degree( pharmacy,( qualification(

»(pharmacist,( délivrée( par( national( Pirogov( memorial(

»(medical(University(-Vinnytsya(-(Ukraine(-(le(27(juin(2019(;

»(–(Qualification(specialist(degree(pharmacy,(qualification(

»(of( pharmacist,( délivrée( par( Odessa( national( medical(

»(University(-(Ukraine(-(le(25(juin(2019(;

»(–( Qualification( of( pharmacist,( in( speciality( pharmacy,(

»(délivrée(par(national(University(of(pharmacy(-(Ukraine(- 

»(le(29(février(2016(;

»(–( Master( degree( pharmacy,( qualification( pharmacist,(

»(master(of(pharmacy,(délivré(par(national(University(of(

»(pharmacy(-(Ukraine(-(le(27(juin(2018(;

»(–(Certificat( de( pharmacien,( spécialiste( en( pharmacie(

»(générale,(délivré(par(l’Université(d’Etat(de(médecine(de(

»(Zaporijjia(-(le(27(juin(2014(;

»(–(Master’s(degree(field(of(study(»pharmacy«,(qualification(

»(of(master(of(science(in(pharmacy,(délivré(par(Zaporozhye(

»(state(medical(University(-(Ukraine(-(le(17(juin(2016(;

»(–(Master’s(degree(pharmacy,(qualification(master(of(pharmacy,(

»(délivré(par(Zaporizhzhia(state(medical(University(-(Ukraine(-(

»(le(30(juin(2019(;

»(–(Master( degree( pharmacy,( qualification( pharmacist,(

»(master(of(pharmacy,(délivré(par(national(University(of(

»(pharmacy(-(Ukraine(-(le(27(juin(2019,

ستة مدته  بتدريب  واأللقاب  الدبلومات  هذه  تقرن  أن   »يجب 

 »أشهر ينجز لدى مشرف على التدريب))صيدلية أو مؤسسة صيدلية(

»مقبول من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة)

»التدريب الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى اآلخرة)1442 )15)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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مقر1 لوزير الصن عة والتج 1ة واالقتص د األخضر والرقمي 1قم) ).51 )ص د1 في)6) م دى اآلخرة))77  )1))ين ير) )1)) 

ب لتخلي عن ملكية القطع األ1ضية الالزمة لتهيئة منطقة التسريع الصن عي واملنطقة الصن عية ملشروع الن ضو1)

غرب املتوسط بإقليم الن ضو1.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

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

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

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

2016()بإعالن أن املنفعة العامة تق�صي بتهيئة) 1437 )9)يونيو) 3)رمضان) 2.16.389)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

منطقة التسريع الصناعي واملنطقة الصناعية ملشروع الناضور غرب املتوسط بإقليمي الناضور والدريوش)؛

وعلى املرسوم رقم)2.18.675)الصادر في)4)محرم)1440 )14)سبتمبر)2018()بتجديد املنفعة العامة التي تق�صي بتهيئة)

منطقة التسريع الصناعي واملنطقة الصناعية ملشروع الناضور غرب املتوسط بإقليمي الناضور والدريوش)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.567)الصادر في)8)محرم)1442 )28)أغسطس)2020()بتجديد املنفعة العامة التي تق�صي بتهيئة)

منطقة التسريع الصناعي واملنطقة الصناعية ملشروع الناضور غرب املتوسط بإقليمي الناضور والدريوش)؛

وعلى اتفاقية اإلطار املتعلقة بإنجاز وتدبير واستغالل املركب املينائي الصناعي والطاقي والتجاري املندمج للناضور)

غرب املتوسط املوقعة في شهر نوفمبر)2012)بين وزارة السكنى والتعمير وسياسة املدينة،)ووزير التجهيز والنقل ووزير)

الصناعية والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والوزير املنتدب لدى وزير الداخلية والوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد)

الناضور غرب) العام لشركة  التصحر واملدير  والغابات ومحاربة  للمياه  السامي  بامليزانية واملندوب  املكلف  واملالية 

املتوسط)؛

وعلى البحث العمومي الذي أجري بجماعة إعزانن بإقليم الناضور فيما بين)22)يوليو إلى غاية)28)سبتمبر)2020)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتهيئة منطقة التسريع الصناعي واملنطقة الصناعية ملشروع الناضور غرب)

املتوسط بإقليم الناضور املثبتة في الجدول أسفله واملرسومة حدودها في التصميم التجزيئي ذي املقيا1)1/2000)امللحق)

بأصل هذا املقرر):
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المساحة
بالمتر المربع

مالحظاتنوع وعدد األغراس والمنشآتالمراجع العقارية
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املادة الثانية).-)يفوض حق نزع امللكية إلى مدير شركة الناضور غرب املتوسط.

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

وحرر بالرباط في)6)جمادى اآلخرة)1442 )20)يناير)2021(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.
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 77( (7 1 (6 في) ص د1  املن فسة عدد)1 )/ق/) )1))  قرا1 ملجلس 

 »Akdital(holding«(8 )فبراير) )1)()املتعلق بتولي مجموعة(

ملجموع حصص 1أ1) املراقبة الحصرية املب شرة عبر اقتن ء)

املستغلة ملصحة) (»Gimes(da( vinci( sarl( au« امل ل لشركة)

.»De(vinci«

مجلس املنافسة،

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

فـــي) الصـــادر  (1.14.116 رقــم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصــادر 

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) املـــرســـوم   وعلى 

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

األسعار واملنافسة)؛

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

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

بتاريخ) املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

6)رجب)1442 )18)فبراير2021()طبقا ملقتضيات املادة)14)من القانون)

رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة)

بتاريخ) (2020/ 092/ع.ت.إ) عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

2020(،)املتعلق بتولي مجموعة) 1442 )7)ديسمبر) 21)من ربيع اآلخر)

مجموع) املراقبة الحصرية املباشرة عبر اقتناء) (»Akdital holding«

حصص رأ1 املال شركة)»Gimes(da(vinci(sarl(au«)املستغلة ملصحة)

»De(vinci«)؛

وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة السيد خالد البوعيا�صي)

()2020 ديسمبر) (9(  1442 من ربيع اآلخر) (23 بتاريخ) (2020/99 رقم)

(
ً
في املوضوع طبقا بتعيين السيدة كوثر االدري�صي مقررة  والقا�صي 

املتعلق بحرية األسعار) (104.12 من القانون رقم) (27 ألحكام املادة)

واملنافسة)؛

 وحيث إن عملية التركيز هذه كانت موضوع اتفاق مبرم بتاريخ

10)نوفمبر)2020)بين األطراف املعنية)؛)

 1442 8)جمادى األولى) وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ)

)23)ديسمبر)2020()في امللف عدد)92)/)ع.ت.إ)/)2020)؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)

التبليغ بتاريخ)10)جمادى األولى)1442 )25)ديسمبر)2020()؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)

بتاريخ للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد   بإحدى 

10)جمادى األولى)1442 )25)ديسمبر)2020()والذي يمنح أجل)10)أيام)

لألغيار املعنيين قصد إبداء)مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز)

أعاله،)وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال خدمات التشخيص)

،)لم يبدوا أية مالحظة حول) والرعاية الطبية في املصحات الخاصة)

عملية التركيز هذه)؛

القانوني) النصاب  توفر  من  املنافسة  مجلس  رئيس  تأكد  وبعد 

الجتماع أعضاء)اللجنة الدائمة املنصوص عليه في املادة)31)من النظام)

الداخلي للمجلس)؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقررة املوضوع للتقرير املعد بشأن)

املنبثقة) وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،) التركيز  عملية 

1442 رجب) (6 خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس بتاريخ)  عنه،)

)18)فبراير2021()؛

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)

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)؛

مجلس املن فسة
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وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة)11)من)

القانون رقم)104.12)والتي 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 رأ1 املال أو شراء)األصول أو بواسطة)

عقد أو غيرها من الوسائل«،)وهو ما ينطبق على عملية اقتناء)شركة)

من حصص رأ1 املال شركة (%100 لنسبة) (»Akdital(holding( sa« 

(»De(vinci(«(املستغلة ملصحة(»Gimes(da(vinci(sarl(au«

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

12)من القانون  من الشروط املنصوص عليهما بموجب أحكام املادة)

رقم)104.12)السالف الذكر وذلك لتجاوز سقف رقم املعامالت اإلجمالي)

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

رقم)2.14.652)؛)

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي):

)Akdital«، وهي شركة مساهمة  Holding( sa« الشركة املقتنية -

في  الخاصة  املصحات  وتشغيل  تطوير  في  متخصصة  ؛  مغربية 

خمس)5(  مال  رأ1  في  األغلبية  حصة  حاليا  تمتلك  و  املغرب 

مصحات خاصة تقع في الدار البيضاء ، بسعة إجمالية تبلغ 534 

سريًرا ، وهي :

متعددة)	  مصحة  وهي  (،»Jerrada( oasis( sarl« مصحة)

التخصصات بسعة تبلغ)96)سريًرا)؛

مصحة)»)Ain(borja(sarl«،)وهي مصحة متعددة التخصصات)	 

بسعة)116)سريًرا)؛

املركز الدولي لألورام بالدار البيضاء))ش.م.م(،)املتخصص في)	 

الخدمات الطبية املتعلقة باألورام،)بسعة)68)سريًرا)؛

)؛	 
ً
املستشفى الخاص عين السبع))ش.م.م()بسعة)211)سريرا

	  املصحة الطبية الجراحية Longchamps(sarl(au، املتخصصة 

في أمراض القلب واألعصاب بسعة 52 سريًرا.

- الشركة املستهدفة »Gimes(da(vinci(sarl(au«، وهي شركة مغربية 

تم تأسيسها في نوفمبر 2019 ، وتعتبر الشركة املستغلة ملصحة 

»De(vinci« املتعددة التخصصات التي تقع بمدينة الدار البيضاء 

بسعة 52 سرير. تنتمي شركة »Gimes(da(vinci(sarl(au« ملجموعة 

في مجال  تنشط  استثمارية  و هي شركة   ،»B.invest( holding«

امتالك مساهمات في مشاريع عقارية أو مقاوالت البناء وكذا في 

املشاريع الطبية، و تعود ملكيتها إلى مجموعة »م.بوزوبع«، الفاعلة 

في قطاع البناء واإلنعاش العقاري.

الشفوية) التصريحات  وكذا  التبليغ  ملف  حسب  إنه،) وحيث 

ألطراف العملية،)فإن شركة)»Akdital(Holding(sa«)تهدف من خالل)

عملية التركيز هذه إلى تعزيز تبادل الخبرات الطبية)،)وتحسين أدوات)

الطبية) املعدات  واستخدام  املعلومات() تكنولوجيا  )خاصة  اإلدارة)

للتعامل مع االحتياجات العاجلة.

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

لدى مجلس املنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها األطراف املبلغة،)

و كذا جلسات االستماع لألطراف املعنية،)تم 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)2.14.652)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)؛

وحيث إنه في إطار التحليل التناف�صي الذي تم إنجازه وباالطالع)

على وثائق امللف،)وبناء)على طبيعة الطلب ومدى شمولها من طرف)

التغطية الصحية،)فإن السوق املرجعية املعنية بهذه العملية هي سوق)

املصحات) طرف  من  املقدمة  الطبية  والرعاية  التشخيص  خدمات 

الخاصة.

بهذه) املعنية  الجغرافية  السوق  تحديد  بخصوص  إنه  وحيث 

أن) في  املتمثلة  القطاع  خصوصية  االعتبار  بعين  وأخذا  العملية،)

اختيار املصحة الخاصة التي سيتم فيها تقديم العالجات يتم بناء)على)

فإن السوق الجغرافي املعني) اختيار الطبيب املعالج و ليس املريض،)

بهذه العملية ذات بعد جهوي محددة في جهة الدار البيضاء-)سطات،)

بتاريخ (2020 (/ ق) (/ (08  كما سبق وحددها املجلس في قراره عدد)

»Mediterrania( capital( partners« باقتناء) املتعلق  (2020 فبراير) (7 

»Akdital(holding(sa(«(20%)من أسهم رأ1 مال شركة

وحيث إن التحليل التناف�صي لآلثار األفقية لعملية التركيز هذه)

 113 بالنسبة للسوق السالفة الذكر و الذي يعرف تواجد أزيد من)

فإن الحصة التراكمية) سرير،) (3328 مصحة خاصة بسعة تقدر ب)

الطبية) والرعاية  التشخيص  خدمات  السوق  في  العملية  ألطراف 

بين تتراوح  سطات  (– البيضاء) الدار  بجهة  الخاصة.) املصحات   في 

]15-20[%)من حجم هذه السوق)؛
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وحيث إنه رغم هذه الحصة فسيواجه الكيان الجديد منافسة عدد)

كبير من املصحات الخاصة الناشطة بالسوق املعنية،)سواء)كانت مسيرة)

elsan()من طرف شركات تابعة ملجموعات دولية مثل))02)مصحات 

Odm()أو من طرف شركات أو مجموعات وطنية مثل))04)مصحات 

Maghreb,achiafa( et( anoual و) (Oncorad مصحات()  و)03)

 Dar( essalam ومصحة) خليفة  الشيخ  ومستشفى  مصحات(،) (03(

واملصحات التابعة لصندوق الوطني للضمان االجتماعي و ما يقرب)

عن تسعين منشأة طبية بسعة سريرية دون)30)سرير.)كما أن سوق)

تبقى) الخاصة  املصحات  في  الطبية  والرعاية  التشخيص  خدمات 

سوقا منظمة وتخضع لضوابط قانونية من طرف الجهات املشرفة)

واملتدخلة في القطاع)؛

و بناء)على ما سبق،)فإن عملية التركيز هذه ليس من شأنها اإلخالل)

باملنافسة عبر خلق أو توطيد وضع مهيمن في السوق املعنية كما تم)

تحديدها)؛

لهذه) والتكتلية  العمودية  لآلثار  التناف�صي  التحليل  إن  وحيث 

العملية في السوق املعنية،)أسفر عن عدم وجود أي تأثير على املنافسة)

نظر ألن الحصص التراكمية لألطراف) في السوق املرجعية املعنية،)

املعنية في السوق املرجعية تبقى محدودة وال تؤهلها إلغالق األسواق)

املعنية في وجه املنافسين في ظل وجود عدد مهم من املتنافسين،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة) لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  إن 

بتاريخ 092/ع.ت.إ/2020) عدد) تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

الشروط) يستوفي  (،)2020 ديسمبر) (7(  1442 اآلخر) ربيع  من  (21

القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي)

مجموعة)»Akdital holding«)املراقبة الحصرية املباشرة عبر اقتناء)

مجموع حصص رأ1 املال شركة)»Gimes(da(vinci(sarlau«)املستغلة)

.»De(vinci(«(ملصحة

ملجلس) الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

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

(،)2021 فبراير) (18( 1442 6)رجب) بتاريخ) املتعلق بمجلس املنافسة،)

جيهان) والسيدة  للجلسة،) رئيسا  الڭراوي  ادريس  السيد  بحضور 

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

أبو عبد املجيد،)أعضاء.

اإلمضاء : ادريس الـڭراوي.

 77( (7 1 (6 في) ص د1  عدد)  /ق/ )1)) املن فسة  ملجلس   قرا1 

)8 )فبراير) )1)()املتعلق بتولي املراقبة الحصرية عن طريق)

ملجموع) (»Zephyr( German( BidCo( GmbH« شركة) اقتن ء)

 »Flender لشركة) التصويت  وحقوق  اال تم عي  الرأسم ل 

.Gmbh«

مجلس املنافسة،

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

فــــي) الصــــادر  (1.14.116 رقـــم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصــــادر 

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 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم   وعلى 

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

األسعار واملنافسة)؛

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

بمجلس) املتعلق  (20.13 رقم) القانون  بتطبيق  ()2015 يونيو) (04(

املنافسة)؛

بتاريخ) املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

6)رجب)1442 )18)فبراير)2021()طبقا ملقتضيات املادة)14)من القانون)

رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة)

بتاريخ) (2020/ ع.ت.إ) (/090 عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

شركة) باقتناء) املتعلق  (،)2020 نوفمبر) (26(  1442 اآلخر) ربيع  (10

وحقوق) رأسمال  ملجموع  (»Zephyr( German( BidCo( GmbH«

والتي تنشط في قطاعات صنع) (»Flender(Gmbh«(التصويت لشركة

الصناعات) من  للعديد  املوجهة  امليكانيكية  والوصالت  املخفضات 

والتطبيقات النهائية وكذا أنظمة نقل ومولدات لتوربينات الرياح)؛

بتاريخ) (2020/97 وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة رقم)

2020()والقا�صي بتعيين مقرر) 1442 )30)نوفمبر) 15)من ربيع اآلخر)

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

بحرية األسعار واملنافسة)؛

 وحيث إن عملية التركيز هذه كانت موضوع عقد موقع بتاريخ

12)من ربيع األول)1442 )29)أكتوبر)2020()بين األطراف املعنية)؛
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وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)

بتاريخ للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد   بإحدى 

10)جمادى األولى)1442 )25)ديسمبر)2020()والذي يمنح أجل)10)أيام)

لألغيار قصد إبداء)مالحظاتها حول مشروع عملية التركيز أعاله)؛

وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجاالت صنع املخفضات)

الصناعات والتطبيقات) للعديد من  املوجهة  امليكانيكية  والوصالت 

النهائية وكذا أنظمة نقل ومولدات لتوربينات الرياح،)لم يبدوا أية)

مالحظة حول عملية التركيز هذه)؛

1442 8)جمادى األولى)  وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ)

)23)ديسمبر)2020()؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)

التبليغ بتاريخ)9)جمادى األولى)1442 )24)ديسمبر)2020()؛

القانوني) النصاب  توفر  من  املنافسة  مجلس  رئيس  تأكد  وبعد 

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

الداخلي للمجلس)؛

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

عبد اإلاله قشا�صي للتقرير املعد بشأن عملية التركيز املذكورة،)وكذا)

خالل اجتماع اللجنة الدائمة) للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،)

للمجلس املنعقد بتاريخ)6)رجب)1442 )18)فبراير)2021()؛

مجلس) لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

املنصوص عليها في املادتين)11)و12)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)

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)؛

شركة) اقتناء) ينص على  األطراف  بين  املوقع  العقد  إن  وحيث 

من رأسمال وحقوق) ل)%100) (»Zephyr(German( BidCo(GmbH«

التصويت لشركة)»)Flender(Gmbh«)؛

 »Zephyr(German(BidCo(وحيث إن هذه العملية ستمكن شركة(

»GmbH)من تولي املراقبة الحصرية بشكل مباشر عن طريق اقتناء)

(،»Flender( Gmbh« لشركة) التصويت  وحقوق  رأسمال  مجموع 

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

القانون رقم)104.12)املشار إليه أعاله)؛

رقم) كون  التبليغ،) إللزامية  تخضع  العملية  هذه  إن  وحيث 

املعامالت اإلجمالي ملجموع املنشآت تجاوز السقف املحدد في املادة)8  

من املرسوم رقم)2.14.652)؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي):

 	 »Zephyr( German( BidCo مباشرة) بصفة  املقتنية  الشركة 

تسيطر عليها بشكل غير مباشر) اقتناء) وهي وسيلة  (GmbH«

شركة)Carlyle«(Europe(Partners(V«)وهو صندوق استثماري)

تديره شركات تابعة ملجموعة)»The(Carlyle(Group(Inc«)؛

 	 »The( Carlyle( Group الشركة املقتنية بصفة غير مباشرة)

املستوى) على  األصول  إلدارة  شركة  عن  عبارة  وهي  (Inc«

صناديق) من  العديد  وتدير  البورصة  في  ومدرجة  العالمي 

االستثمار)؛

الشركة املستهدفة)»Flender(Gmbh«)وهي شركة متخصصة)	 

باإلضافة) الرياح  لتوربينات  نقل ومولدات  أنظمة  في صنع 

للعديد) املوجهة  امليكانيكية  والوصالت  املخفضات  إلى 

ملجموعة) تابعة  وهي  النهائية،) والتطبيقات  الصناعات  من 

.»Siemens«

 »Flender شركة) اقتناء) فإن  التبليغ،) ملف  حسب  إنه  وحيت 

يشكل) (»The( Carlyle( Group( Inc« مجموعة) طرف  من  (Gmbh«

استثماًرا مالًيا الهدف من ورائه هو االستفادة من النمو املحتمل في)

قيمة استثماراتها.)كما أن تفويت شركة)»)Flender(Gmbh«)من طرف)

مجموعة)»Siemens«)تندرج في إطار تنفيذ إستراتيجية)»رؤية)2020«)

على) أساسا  يرتكز  قطب  املجموعة  لجعل  والرامية  بها،) الخاصة 

قطاعات الرقمية والتكنولوجيا)؛

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

لدى مجلس املنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها األطراف املبلغة،)

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

الثالثة من ملحق) النقطة  تطبيقا ألحكام  وذلك  للعملية،) الجغرافي 

ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز،)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)؛
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وحيث يستفاد من عناصر امللف ومن نتائج التحقيق أن األسواق)
املرجعية املعنية بهذه العملية هي):

الصناعات)	  من  للعديد  املوجهة  املخفضات  توريد  سوق 
والتطبيقات النهائية)؛

من)	  للعديد  املوجهة  امليكانيكية  الوصالت  توريد  سوق 
الصناعات والتطبيقات النهائية والخدمات املواكبة)؛

سوق توريد أنظمة نقل ومولدات لتوربينات الرياح.	 

وحيث إنه تم تحديد السوق الوطنية على األقل كسوق جغرافي)
مرجعي لألسواق املعنية بعملية التركيز هذه)؛)

صناديق) هي  (»The( Carlyle( Group( Inc« مجموعة) إن  وحيث 
استثمارية تهدف من وراء)مثل هذه العمليات استثمار أموال أعضائها)
وترويجها وكذا تحقيق الربح من ورائها،)وتفويتها بعد ذلك بسنوات)

قليلة)؛

الصناعة) وزارة  حسب  تتوفر،) ال  املغربية  السوق  إن  وحيث 
على صناعة محلية خاصة) والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،)
بأنظمة نقل ومولدات لتوربينات الرياح وكذا املخفضات والوصالت)
امليكانيكية املوجهة للعديد من الصناعات والتطبيقات النهائية،)بل إن)
تموين السوق من هذه املنتوجات يعتمد على مجموعة من املوردين)

ومقدمي الخدمات في هذه املجاالت)؛

وحيث إن الحصص السوقية التي تتوفر عليها الشركة املستهدفة)
»Flender(Gmbh«)تمثل):

من)	  للعديد  املوجهة  املخفضات  توريد  لسوق  بالنسبة 
الصناعات والتطبيقات النهائية،)ما بين)10)و)20)في املئة)؛

بالنسبة لسوق توريد الوصالت امليكانيكية املوجهة للعديد)	 
في املئة، (10 و) (5  من الصناعات والتطبيقات النهائية ما بين)
كما أن حصتها السوقية من الخدمات املواكبة ليست ناتجة)

عن عملية التركيز بل هي سابقة عليها)؛

بالنسبة لسوق توريد أنظمة نقل ومولدات لتوربينات الرياح)	 
ما بين)10)و)20)في املئة)؛

وهي ليست ناتجة عن عملية التركيز،)بل هي سابقة لها)؛

وحيث إن األسواق املعنية بعملية التركيز هذه تشهد تنافسا كبيرا)
من خالل تواجد العديد من الشركات واملجموعات الصناعية الكبرى)

التي نشط فيها)؛

مجموعة لسيطرة  تخضع  التي  الشركات  من  أي  إن   وحيث 
»The(Carlyle(Group(Inc«)ال تنشط في أي سوق من األسواق املرجعية)

ذات الصلة بعمل الشركة املستهدفة)؛

وحيث إن وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي)

قد أكدت في محتوى رأيها أن العملية لن ينتج عنها أي ضرر للسوق)

الوطنية،)وبالتالي فالوزارة ال ترى مانعا في الترخيص للعملية)؛

وحيث إن عملية التركيز االقتصادي هذه واستنادا إلى الوثائق)

تبين) واملعطيات التي وفرتها األطراف املبلغة والتي تم بسطها سلفا،)

على أن العملية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على)

املنافسة في األسوق الوطنية املرجعية.

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة) لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ) (2020 (/ ع.ت.إ) (/090 عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020()يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي)

 »Zephyr(German(BidCo(املراقبة الحصرية عن طريق اقتناء)شركة

 »Flender لشركة) التصويت  وحقوق  رأسمال  ملجموع  (GmbH«

.Gmbh«

تم التداول في هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة ملجلس املنافسة)

بمجلس) املتعلق  (20.13 رقم) القانون  من  (14 املادة) ألحكام  طبقا 

بحضور السيد) (،)2021 فبراير) (18(  1442 رجب) (6 املنافسة بتاريخ)

ادريس الـڭراوي رئيس الجلسة،)والسيدة جيهان بنيوسف،)والسادة)

املجيد) عبد  أبو  وحسن  ملقدم،) اللطيف  وعبد  أسنينة،) الغني  عبد 

أعضاء.

اإلمضاء : ادريس الـڭراوي.

  77( (7 1 (6 في) ص د1  ) )/ق/) )1)) املن فسة عدد) قرا1 ملجلس 

لشركة) املشتركة  املراقبة  بتولي  املتعلق  فبراير) )1)() ( 8(

»Société( d’Aménagement( Tanger( Tech«( )SATT( 

 (TMSA((عبر اقتن ء)كل من الوك لة الخ صة طنجة املتوسط

 »Beijing( Zhonglu( Urban شركة) وكذا  (%(1 لنسبة)

من 1أسم ل) (%35 لنسبة) (Development( Company( Ltd«

وحقوق التصويت املرتبطة به .

مجلس املنافسة،

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

فــــي) الصـــــادر  (1.14.116 رقـــم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصــــادر 

2)رمضان)1435 )30)يونيو)2014()؛
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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) الصــــادر  (2.14.652 رقــم) املـرســـوم   وعلى 
املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح 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)؛

بتاريخ املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع   وعلى 
من) (14 املادة) ملقتضيات  طبقا  (،)2021 فبراير) (18(  1442 رجب) (6

القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة)
بتاريخ) (2020/ ع.ت.إ) (/100 عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
9)جمادى األولى)1442 )24)ديسمبر)2020(،)الــمــتـعــلـــق بطلب الترخيص)
الوكالة الخاصة) ملشروع عملية التركيز االقتصادي الخاصة باقتناء)
طنجة املتوسط))TMSA()لنسبة)20%)من رأسمال وحقوق التصويت)

لشركة))Société(d’Aménagement(Tanger(Tech«()SATT«)؛

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة)
بتاريخ) (2021 (/ ع.ت.إ) (/ (002 عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
30)من جمادى األولى)1442 )14)يناير)2021(،)املتـعـلـق بطلـب الترخيص)
من شركة) كل  باقتناء) الخاصة  االقتصادي  التركيز  عملية  ملشروع 
 »China(Communications(Construction(Company(Ltd«()CCCC(
وشركة))China(Road(and(Bridge(Corporation«()CRBC«)وشركة)
مــن رأســـمـــال) (%35 لـ) (»CCCC( Investment( Company«( )CCCC( IC(
 »Société( d’Aménagement( Tanger لشركة) التصويت  وحقوق 

»SATT( Tech()؛

وعلى قراري السيد خالد البوعيا�صي،)املقرر العام ملجلس املنافسة)
رقم)2020/108)بتاريخ)10)جمادى األولى)1442 )25)ديسمبر)2020(،)
()2021 يناير) (18(  1442 اآلخرة) جمادى  (4 بتاريخ) (2021/006 و)
مقررا في املوضوع) والقاضيين بتعيين السيد عدنان محمد والزين،)
بحرية) املتعلق  (104.12 رقم) القانون  من  (27 املادة) ألحكام  (

ً
طبقا

 األسعار واملنافسة بخصوص ملفي التبليغ عدد)100)/)ع.ت.إ)/)2020
و)002)/)ع.ت.إ)/)2021)؛

بتاريخ (2021/009  وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة رقم)
19)من جمادى اآلخرة)1442 )2)فبراير)2021()والـقـاضـي بـضـم الـمـلـفـيـن)
بمبادرة من) (2021 (/ ع.ت.إ) (/ (002 وعدد) (2020 (/ ع.ت.إ) (/ (100 عدد)
السيد املقرر العام طبقا ألحكام املادة)15)من املرسوم رقم)2.14.652 
القانون بتطبيق  ()2014 ديسمبر) )فاتح  (1436 صفر) (8 في)  الصادر 

رقم)104.12)املتعلق بحرية األسعار واملنافسة)؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)

بتاريخ) للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

 10 والذي يمنح أجل) ()2021 فبراير) (4(  1442 21)من جمادى اآلخرة)

أيام لألغيار قصد إبداء)مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله)؛

وحيث إن الفاعلين في سوق تهيئة وتطوير املناطق الحرة لم يبدوا)

أية مالحظة حول عملية التركيز هذه)؛

وبعد تـبـلـيـغ الـسـلـطـة الـحـكـومـيـة الـمـكـلـفـة بالـمـنـافـسـة بنظير من)

ملف التبليغ بتاريخ)22)من جمادى اآلخرة)1442 )5)فبراير)2021()؛

وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ)28)من جمادى اآلخرة)1442 

)11)فبراير)2021()في امللف عدد)100)/)ع.ت.إ)/)2020)؛

 1442 رجب) (3 بتاريخ) امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 

)15)فبراير)2021()في امللف عدد)002)/)ع.ت.إ)/)2021)؛

وبعد تأكد رئيس الجلسة من توفر النصاب القانوني املنصوص)

عليه في املادة)31)من النظام الداخلي للمجلس)؛

املعد بشأن) للتقرير  العام ومقرر املوضوع  املقرر  تقديم  وبعد 

عملية التركيز املذكورة،)وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،)

 خالل اجـتـمـاع الـلـجـنـة الـدائـمـة للـمـجـلـس الـمـنـعـقـد بـتـاريـخ)6)رجب)1442

)18)فبراير)2021()؛

اقتناء) يخص  االقتصادي  الـتـركــيـز  عـمـلـيـة  مـشـروع  إن  وحيث 

مـن) (%20 لنسبة) ()TMSA( املتوسط) طنجة  الخاصة  الوكالة 

 »Société( d’Aménagement شــركــة) التــصــويــت  وحــقــوق  رأسـمـال 

 »China شركة) من  كـــــــل  اقــتـــنـــاء) وكـــذا  (Tanger( Tech«( )SATT(

)Communications(Construction(Company(Ltd«()CCCC)وشـــركـة)

 »CCCC(وشــركــة(»China(Road(and(Bridge(Corporation«()CRBC(

من رأسمال وحقوق) (%35 لـ) (Investment( Company«( )CCCC( IC(

التصويت لنفس الشركة)؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس)

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

املنصوص عليها في املادتين)11)و12)من القانون رقم)104.12)السالف)

الذكر)؛
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املشار إليه أعاله،) (104.12 11)من القانون رقم) وحيث إن املادة)

مجلس) إلى  للتبليغ  الخاضعة  االقتصادي  التركيز  عمليات  تعرف 

12)من نفس) املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،)كما أن املادة)

القانون تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب)

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

أو عندما تنجز جميع) إليه 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)؛

وحيث إن املادة)13)من القانون رقم)104.12)السالف الذكر تنص)

على أنه يمكن تبليغ عملية التركيز االقتصادي بمجرد ما يكون الطرف)

أو األطراف املعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية)

 يسمح بدراسة امللف،)والسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا

أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي)؛

وجهة طنجة تطوان) ()Bank( of( Africa( وحيث إن بنك أفريقيا)

 TMSA كطرفين بائعين قد أبرما اتفاقا مبدئيا مع وكالة) الحسيمة،)

واملستثمرين الصينيين بتاريخ)3)نوفمبر)2020)فإنه يمكن تبليغ عملية)

التركيز االقتصادي بموجب أحكام املادة)13)من القانون رقم)104.12 

السالف الذكر)؛

وحيث إن عـمـلـيـة الـتـركـيـز االقـتـصـادي مـوضـوع الـتـبـلـيـغ تـتـعـلـق)

من طرف شـــــــركــــــــــة) ()SATT( بـتـولـي املراقبة املشتركة على شـــــــركــــــــــة)

 )Beijing( Zhonglu( Urban( Development وشـــــــركــــــــــة) ()TMSA(

 11 )Company(Ltd،)وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول املادة)

من القانون 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)

رقم)12. 104السالف الذكر وذلك لتجاوز سقف رقم املعامالت الوطني)

من املرسوم (8  واإلجمالي العالمي ملجموع املنشآت واملحدد في املادة)

رقم)2.14.652)؛)

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي):

املتوسط  طنجة  الخاصة  الوكالة  وهما  املقتنيتان  الشركتان   -

 »Beijing( Zhonglu( Urban( Development وشركة   ،)TMSA(

»Company(Ltd ؛

 »Société(d’Aménagement(de(Tanger الشركة املستهدفة وهي -

.Tech« )SATT(

 )Beijing شــــركـــــة) فــــإن  الــــتــــبــــلــــيــــغ،) مــــلــــف  حـــــســـــب  إنـــــه  وحــــــيــــــث 

تـــم إحداثها لهاته) (Zhonglu(Urban(Development(Company(Ltd(

العملية كوسيلة استثمار القتناء)%35)من رأسمال وحقوق التصويت)

الشركة املستهدفة،)وذلك من طرف):

 »China( Communications( Construction( Company - شركة 

)ltd« )CCCC  ؛

- وشركة )China(Road(and(Bridge(Corporation« )CRBC« ؛

.»CCCC(Investment(Company« )CCCC(IC( وشركة -

وحيث إنه حسب ملف التبليغ،)فإن تـولـي املراقبة املشتركة على)

 »Beijing(Zhonglu(وشركة()TMSA((من طرف شركة()SATT((شركة

تطوير) إطار  في  يندرج  (،Urban( Development( Company( Ltd«

وتنمية مشروع)»مدينة محمد الساد1 طنجة تيك«.

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

تم تحديد األسواق املعنية بشقيها،) التحقيق لدى مجلس املنافسة،)

سوق املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية،)وذلك تطبيقا)

ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز،)

حيث يعرف) إليه أعاله،) املشار  (2.14.652 املرسوم رقم) في  الوارد 

السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو)

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

أو غير مباشرة)؛

وحيث إن منطقة التصدير الحرة تعرف بكونها منطقة محددة)

جغرافيا)؛

 19.94 رقم) القانون  من  الثانية  املادة  إنه طبقا ألحكام  وحيث 

املتعلق بمناطق التصدير الحرة كما تم تتميمه وتغييره،)فإن إحداث)

يتم بموجب نص تنظيمي) للتصدير الحرة وتعيين حدودها  مناطق 

تبين فيه طبيعة أعمال املنشآت التي يمكن أن تقام بها،)وذلك بناًء)على)

اقتراح اللجنة الوطنية ملناطق التصدير الحرة املشار إليها في املادة)

 1416 من رجب) (19 الصادر في) (2.95.562 الثانية من املرسوم رقم)

)12)ديسمبر)1995()لتطبيق القانون رقم)19.94)السالف الذكر)؛

وحيث إنه طبقا ألحكام املادة)5)من القانون رقم)19.94)السالف)

إعداد) مهمة  الحرة  املنطقة  وإدارة  إعداد  بهيئة  تناط  فإنه  الذكر 

مجموع منطقة التصدير الحرة وإدارتها وصيانتها،)وتقوم لهذه الغاية)

بتحضير التصميم املتعلق بإعداد منطقة التصدير الحرة وتتولى إنجاز)

وصيانة ما يلي):
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- طرق املرور ؛

- شبكات املاء والكهرباء والتطهير واملواصالت ؛

- املباني الالزمة إلنجاز الخدمات التي تقوم بها أو تدبيرها بما في ذلك 

الجدران واألسوار والطرق املوصلة إلى منطقة التصدير الحرة ؛

-اإلنارة.

وحيث إنه طبقا ألحكام املادة)7)من القانون رقم)19.94)السالف)

الذكر فإن اإلدارة تمنح إلى هيئة من هيئات القانون العام أو الخاص)

دفتر) أسا1  على  وإدارتها،) الحرة  التصدير  منطقة  إعداد  امتياز 

إما بعد) تحمالت تحدد فيه حقوق املستفيد من االمتياز والتزاماته،)

طلب منافسة أو بالترا�صي بناء)على استثناء)يمنحه رئيس الحكومة)؛)

وحيث إنه طبقا ألحكام املادة الثالثة من املرسوم بمثابة قانون)

رقم)2.02.644)الصادر في)2)رجب)1423 )10)سبتمبر)2002()القا�صي)

البحر األبيض املتوسط،) (- بإحداث املنطقة الخاصة للتنمية طنجة)

(،)TMSA( الخاصة) للوكالة  مباشرة  تعهد  التي  األمور  بين  من  فإنه 

وصيانتها) واستغاللها  وتهيئتها  الحرة  التصدير  مناطق  إنجاز  يوجد 

وممارسة الصالحيات املخولة للهيئة املنصوص عليها في املادتين)5)و6 

من القانون رقم)19.94)السالف الذكر)؛

وحيث إنه طبقا ألحكام املادة الرابعة من نفس املرسوم بمثابة)

باملهام) القيام  ألجل  (،)TMSA( الخاصة) للوكالة  يجوز  فإنه  قانون،)

املسندة إليها أن تفوض عند الحاجة وبعد موافقة الدولة،)على أسا1)

خاضعين) أجانب  أو  مغاربة  فاعلين  إلى  مهامها  من  بعضا  اتفاقية،)

للقانون العام أو الخاص،)كما يجوز لها في إطار اتفاقية شراكة وبعد)

موافقة الدولة،)أن تحدث شركات فرعية)؛

منح) وطريقة  الحرة  التصدير  مناطق  إنشاء) إن شروط  وحيث 

وكذا الضمانات التي تقدمها الدولة لهذه) امتياز إعدادها وإدارتها،)

الغاية،)فإن كل منطقة تصدير حرة تعتبر سوقا منفردة،)واالمتداد)

الجغرافي لها يكون وطنيا)؛

مسطرة) نتائج  على  واعتمادا  امللف  عناصر  من  يستفاد  وحيث 

أن السوق املرجعية املعنية لهذه العملية هي سوق تهيئة) التحقيق،)

وتطوير املناطق الحرة)؛

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

السوق املعنية بالعملية لن تتأثر بعملية التركيز نظرا ألن املستثمرين)

الصينيين ال ينشطون في السوق املغربية لتهيئة وتنمية املناطق الحرة،)

بنيويا مقيدة بمجموعة من) تبقى  في هذه السوق  املنافسة  كما أن 

العوامل من أهمها):

- وجود حواجز تنظيمية للنفاذ إلى السوق )الشروط والكيفيات 

التي يمنح على أساسها امتياز إعداد وتهيئة املناطق الحرة( ؛

- وجود حواجز اقتصادية مرتبطة بضرورة التوفر على موارد مالية 

مهمة القتناء األرا�صي وتهيئتها ؛ 

- خضوع هذا النشاط لضوابط صارمة محددة في دفتر التحمالت 

وكذا فرض رقابة على مستوى أسعار تفويت هذه األرا�صي قصد 

الحفاظ على جاذبية هذه املناطق الحرة بالنسبة للمستثمرين ؛

- وجود قوة شرائية مضادة بحيث أن املستثمرين الصناعيين يمكنهم 

التفاوض مع الهيئة املكلفة حول سعر تفويت هذه األرا�صي.

بنية العرض داخل السوق) وحيث أن هذه العوامل أثرت على 

فقط) عموميتين  مقاولتين  تنافس  تعرف  األخيرة  هذه  أن  بحيث 

ينشطان داخلها في غياب تام لفاعلين خواص)؛

وحيث إن عملية التركيز االقتصادي هاته لن يكون لها أي تأثير)

عمودي أو أفقي أو تكتلي على املنافسة في السوق الوطنية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أن ملفي تبليغ عملية التركيز االقتصادي املضمومين واملسجلين لدى)

األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد)100)/)ع.ت.إ)/)2020)بتاريخ)

 9)جمادى األولى)1442 )24)ديسمبر)2020(،)وتحت عدد)002/ع.ت.إ/2021

بتاريخ)30)من جمادى األولى)1442 )14)يناير)2021(،)يستوفيان كافة)

الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي)

 »Société(d’Aménagement(Tanger(Tech«(املراقبة املشتركة لشركة

()TMSA((عبر اقتناء)كل من الوكالة الخـاصـة طـنـجـة املـتـوسـط()SATT(

 »Beijing(Zhonglu(Urban(Development(لنسبة)20%)وكـــذا شـــركــــة

»Company(Ltd)لنسبة)35%)من رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة)

بها.

ملجلس) الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

 20.13 مـن القـانـون رقم) (14 املنعقدة طبقا ألحكام املادة) املنافسة،)

(،)2021 فبراير) (18(  1442 رجب) (6 املتعلق بمجلس املنافسة بتاريخ)

جيهان) والسيدة  للجلسة،) (
ً
رئيسا الـڭراوي  ادريس  السيد  بحضور 

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

أبو عبد املجيد،)أعضاء.

اإلمضاء : ادريس الـڭراوي.
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  77( (7 1 (6 في) ص د1  3 /ق/ )1)) عدد) املن فسة  ملجلس  قرا1 

 »Cheplapharm شركة) بتولي  املتعلق  فبراير )1)() ( 8(

»Arzneimittel(Gmbh)املراقبة الحصرية املب شرة عن طريق)

اقتن ء)أصول شركة)»Sanofi«)املرتبطة بإنت ج وتسويق دواء)

»Sectral«)و)»Corvasal«)املستعملين في عالج أمراض القل7.

مجلس املنافسة،

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

فــــي) الصــــادر  (1.14.116 رقـــم) الشـريف  الظهير  بتنفيذه  الصـــــادر 

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 صفـــــر) (8 فــــي) الصـــــادر  (2.14.652 رقــــم) املـرســــوم   وعلى 

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

األسعار واملنافسة)؛

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

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

بتاريخ) املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

من) (14 املادة) ملقتضيات  طبقا  فبراير2021(،) (18(  1442 رجب) (6

القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة؛

لدى) املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

بتاريخ 77/ع.ت.إ/2020) املنافسة تحت عدد) العامة ملجلس   األمانة 

شركــــة) بتولــــي  املتعلق  (،)2020 أكتوبــــر) (14(  1442 صفـــر) مـــن  (27

املراقبة الحصرية املباشرة) (»Cheplapharm(Arzneimittel(Gmbh«

املرتبطة بإنتاج وتسويق) (»Sanofi« أصول شركة) عن طريق اقتناء)

دواء)»Sectral«)و)»Corvasal«)املستعملين في عالج أمراض القلب)؛

بتاريخ (2020/85  وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة رقم)

في) مقرر  بتعيين  والقا�صي  أكتوبر2020() (23(  1442 األول) ربيع  (6

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

بحرية األسعار واملنافسة)؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول عملية التركيز االقتصادي)

بتاريخ الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،) اإللكتروني  املوقع   في 

19)يناير2021)والذي يمنح أجل)10)أيام لألغيار املعنيين قصد إبداء)

مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله)؛

لصناعة) املعنية  األسواق  في  واملتدخلين  الفاعلين  إن  وحيث 

املنتجات الصيدالنية لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز هذه)؛

وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ)30)من جمادى األولى)1442 

)14)يناير2021()؛

و بعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)

التبليغ بتاريخ)4)جمادى اآلخرة)1442 )18)يناير2021()؛

وبعد تأكد رئيس الجلسة من توفر النصاب القانوني املنصوص)

عليه في املادة)31)من النظام الداخلي للمجلس)؛

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

السيد طارق إعالتن للتقرير املعد بشأن عملية التركيز املذكورة،)وكذا)

خالل اجتماع اللجنة الدائمة) للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،)

للمجلس املنعقد بتاريخ)6)رجب)1442 )18)فبراير2021()؛

أصول بين األطراف املعنية) وحيث إنه تم التوقيع على عقد اقتناء)

بخصوص عملية التركيز االقتصادي املذكورة بتاريخ)29)نوفمبر)2020)؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس)

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

104.12)املشار) 12)من القانون رقم) و) املنصوص عليها في املادتين11)

إليه أعاله)؛

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

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

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

أن يفوق السقف املحدد بمقت�صى املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652 

أو عندما تنجز جميع املنشآت التي تكون طرفا في) املشار إليه أعاله،)

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)؛

 »Cheplapharm شركة) باقتناء) تتعلق  هذه  العملية  إن  وحيث 

لبعض أصول املنتجات الصيدالنية ملجموعة) (Arzneimittel( Gmbh«

منتوج) وتسويق  توزيع  تصنيع،) تطوير،) في  املستخدمة  (»Sanofi«

»Sectral«)و»Corvasal«)املستخدم كدواء)لعالج بعض أمراض القلب)؛

(»Cheplapharm( Arzneimittel( Gmbh« تولي شركة) إن  وحيث 

الصيدالنية) املنتجات  مجموعة  على  وكلي  مباشر  بشكل  املراقبة 

وتسويق) توزيع  تصنيع،) تطوير،) في  املستخدمة  (»Sanofi« لشركة)

املستعملين لعالج بعض أمراض) (»Corvasal«(و (»Sectral« الدواءين)

القلب،)تشكل تركيزا حسب مدلول املادة)11)من القانون رقم)104.12 

املشار إليه أعاله)؛
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وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ،)الستيفائها شرطا)

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

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

املرسوم) من  (8 املادة) في  واملحدد  املنشآت  العالمي ملجموع  اإلجمالي 

رقم)2.14.652)؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي):

الشركة املقتنية)»Cheplapharm(Arzneimittel(Gmbh«)هي شركة)

ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون األملاني،)متخصصة في اقتناء)

بها) الخاصة  االختراع  براءات  انتهت صالحية  التي  األدوية  وتسويق 

وتنشط باملغرب بشكل غير مباشر عبر شركة)»Bottu(S.A«)التي تقوم)

لتوفرها على) الوطنية  بالسوق  بتسويق منتجات املجموعة األملانية 

الرخص الضرورية ملزاولة هذا النشاط التجاري املمنوحة من قبل)

وزارة الصحة)؛

الشركة املستهدفة)»Sanofi«)هي شركة مساهمة خاضعة للقانون)

الفرن�صي،)متخصصة في تطوير وإنتاج وتسويق املنتجات الصيدالنية)

وتنشط باملغرب عبر الفروع التالية):

- »Sanofi-Aventis(Maroc« وهي شركة أدوية مساهمة خاضعة 

للقانون املغربي واملالكة لألصول املتعلقة باملنتجات املعنية بهذه 

العملية ؛

وتوزيع  إنتاج  قطاع  في  تنشط  شركة  وهي   »Maphar« شركة   -

املستلزمات الطبية ؛

)Sanofi« وهي شركة مساهمة  Winthrop( Industries« وشركة -

خاضعة للقانون الفرن�صي تنشط في قطاع إنتاج و تصدير منتجات 

األدوية إلى بلدان مختلفة، بما فيها املغرب.

وحسب ملف تبليغ عملية التركيز لشركة)»Sanofi«،)فإن املشروع)

ن املجموعة من بيع املنتجات التي انتهت صالحية براءات)
ّ
املعني سيمك

االختراع الخاصة بها ثم تركيز أنشطتها على املنتجات املخصصة لعالج)

األمراض الخطيرة وطب التخصص)؛

 »Cheplapharm لشركة) التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وحسب 

ن الشركة من توسيع)
ّ
»Arzneimittel(Gmbh،)فإن العملية هذه ستمك

املنتجات) دمج  خالل  من  تملكها  التي  والعالمات  املنتوجات  الئحة 

الصيدالنية التي ستقتنيها مع مجموع منتجاتها)؛

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)
 الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز،)الوارد في املرسوم
حيث يعرف السوق املعني بكونه) املشار إليه أعاله،) (2.14.652 رقم)
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 السوق املرجعية املعنية بهذه العملية هي سوق)

تطوير وإنتاج وتسويق األدوية على الصعيد الوطني)؛

تصنيف) نظام  على  تعتمد  العاملية  الصحة  منظمة  إن  وحيث 
»Anatomical(Classification(Therapeutic«)لتصنيف قطاع األدوية)
ووفقا) تعالجه  الذي  الجهاز  أو  للعضو  وفقا  مجموعات  عدة  إلى 

لخصائصها الكيميائية والصيدلية و العالجية)؛

وحيث إنه تبعا للتقسيم أعاله فإن أصناف األدوية املعنية بهذه)
العملية هي كاآلتي):

-)حاصرات بيتا)»Agents(Bêta-bloquants«)؛

-)موسع لألوعية)»Vasodilatateur«)؛

على) أفقي  تداخل  عنها  سينتج  هذه  التركيز  عملية  إن  وحيث 
 مستوى واحد فقط من هذه التصنيفات وهي مجموع األدوية املسماة

»Agents(Bêta-bloquants«)التي ينتمي إليها دواء)»Sectral«)؛

وحيث إن حصة سوق الشركة املقتنية في هذا الصنف من الدواء)
بعد القيام بالعملية سوف لن تعرف تغييرا كبيرا مقارنة مع حصص)

سوق املنافسين)؛

من) مجموعة  بين  كبيرا  تنافسا  تعرف  السوق  هذه  إن  وحيث 
يجعل) مما  املحلي  السوق  في  مهمة  حصصا  تمتلك  التي  الشركات 
الشركة املقتنية تواجه منافسة قوية وبالتالي فإن عملية التركيز هذه)
 لن تخل باملنافسة على املستوى األفقي في سوق مجموع األدوية املسماة

»Agents(Bêta-bloquants«)؛

وحيث إنه ال وجود ألي تداخل عمودي ما بين أنشطة الشركتين)
طرفي عملية التركيز لكونهما ال تنتجان أي مادة فاعلة يمكن أن تدخل)
في صناعة األدوية كمنتجات نهائية وبالتالي ال احتمال إلغالق السوق)

في وجه املنافسين في السوق املرجعية املعنية)؛

باملنافسة على املستوى) التركيز هذه لن تخل  وحيث إن عملية 
روابط ال من) أي  لغياب  نظرا  املعنية  املرجعية  السوق  في  التكتلي 
التي) األدوية  بين أصناف  التجارية  الناحية  الطبية وال من  الناحية 

تسوقها الشركتين طرفي عملية التركيز،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة) لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ) 77/ع.ت.إ/2020،) عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

الشروط) كافة  يستوفي  أكتوبر2020() (14(  1442 صفر) من  (27

القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي)

الحصرية) املراقبة  (»Cheplapharm( Arzneimittel( Gmbh« شركة)

املرتبطة بإنتاج) (»Sanofi« أصول شركة) املباشرة عن طريق اقتناء)

املستعملين في عالج أمراض) (»Corvasal«(و (»Sectral« وتسويق دواء)

القلب.

ملجلس) الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

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

(،)2021 فبراير) (18( 1442 6)رجب) بتاريخ) املتعلق بمجلس املنافسة،)

جيهان) والسيدة  للجلسة،) (
ً
رئيسا الـڭراوي  ادريس  السيد  بحضور 

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

أبو عبد املجيد،)أعضاء.

اإلمضاء : ادريس الـڭراوي.

 77( (7 1 (5 في) ص د1  7 /ق/1)1)) عدد) املن فسة  ملجلس   قرا1 

 »Chedid(Capital(Sal(7 )فبراير) )1)()املتعلق بتولي شركة(

»)Holding()املراقبة الحصرية غير املب شرة عن طريق اقتن ء)

81)في امل ئة من أسهم 1أسم ل وحقوق التصويت املرتبطة به)

.»Ascoma(Assureurs(Conseils«(لشركة

مجلس املنافسة،

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

فــــــي) الصـــــــادر  (1.14.116 رقـــم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصـــــادر 

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 صفر) (8 فـــــي) الصــــــادر  (2.14.652 رقم) املـرســــوم   وعلى 

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

األسعار واملنافسة)؛

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

)4)يونيو2015()بتطبيق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

بتاريخ املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع   وعلى 

5)رجب)1442 )17)فبراير)2021()طبقا ملقتضيات املادة)14)من القانون)

رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

ملجلس) العامة  األمانة  لدى  املسجل  العملية،) تبليغ  ملف  وعلى 

 1442 من صفر) (20 بتاريخ) 73/ع.ت.إ/2020،) عدد) تحت  املنافسة 

 »Chedid( Capital( Sal شركة) بتولي  واملتعلق  (،)2020 أكتوبر) (8(

 80 املـــراقبــــة الحصــــريــــة غير املباشـــرة عـــن طـــريـــق اقتنـــاء) (Holding«

في املائة من أسهم رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة به لشركة))

»Ascoma(Assureurs(Conseils«)؛)

وعلى قرار املقرر العام رقم)2020/81)بتاريخ)25)من ربيع اآلخر)1442 

)ألحكام)
ً
2020()والقا�صي بتعيين مقرر في املوضوع طبقا )13)أكتوبر)

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

وحيث إن عملية التركيز االقتصادي موضوع التبليغ الحالي كانت)

موضوع عقد اقتناء)موقع بتاريخ)7)صفر)1442 )25)سبتمبر)2020()؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)

بتاريخ الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،) اإللكتروني  املوقع   في 

أجل) يمنح  والذي  (،)2020 ديسمبر) (16(  1442 األولى) فاتح جمادى 

عشرة))10()أيام لألغيار املعنيين قصد إبداء)مالحظاتهم حول مشروع)

عملية التركيز أعاله)؛)

وساطة) خدمات  بمجال  املعنية  السوق  في  الفاعلين  إن  وحيث 

التأمين وإعادة التأمين لم يبدوا أي مالحظة حول عملية التركيز هذه)؛

1442 6)جمادى األولى)  وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ)

)21)ديسمبر)2020()؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)

التبليغ بتاريخ)10)جمادى األولى)1442 )25)ديسمبر)2020()؛

النعقاد) القانوني  النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكد  وبعد 

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

للمجلس)؛

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

للتقرير املعد بشأن ملف التبليغ) املوضوع السيد عادل الحميدي،)

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

اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ))12)من جمادى اآلخرة)1442 

بخصوص) التحقيق  تعميق  خالله  تقرر  والذي  (،)2021 يناير) (26(

عملية التركيز االقتصادي املذكورة)؛
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وعلى التقرير التكميلي املقدم خالل اجتماع اللجنة الدائمة املنعقد)

بتاريخ)28)من جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)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)

إذ تنص) للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،)

على أنه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت)

يراقبون) أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص،) ؛) مستقلة سابقا)

منشأة واحدة على األقل،)بتولي املراقبة،)بشكل مباشر أو غير مباشر،)

على مجموع منشأة أخرى أو جزء)منها أو على مجموع منشآت أخرى)

أو أجزاء)منها،)سواء)بواسطة املساهمة في رأ1 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)

األصول أو بواسطة عقد  بواسطة املساهمة في رأ1 املال أو شراء)

أو غيرها من الوسائل)؛

 »Green(Vision شركة) وحيث إن هذه العملية تهدف إلى اقتناء)

التصويت) رأسمال وحقوق  أسهم  من  املائة  في  (80 لنسبة) (Africa«

وبالتالي) (،»Ascoma( Assureurs( Conseils« لشركة) بها  املرتبطة 

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

رقم)104.12)املشار إليها أعاله)؛

وحيث إنه استنادا إلى املادة)12)من القانون رقم)104.12)املشار إليه)

أعاله و الفقرة األولى من املادة)8)من املرسوم التطبيقي رقم)2.14.652،)

فإنه يجب تبليغ أي عملية تركيز قبل إنجازها،)عندما يساوي أو يفوق)

ملجموع) الرسوم،) احتساب  دون  العالمي،) اإلجمالي  املعامالت  رقم 

املنشآت أو مجموعات األشخاص الذاتيين أو االعتباريين األطراف)

في عملية التركيز مبلغ سبع مائة وخمسون))750()مليون درهم،)وهو)

الشرط املستوفى في العملية موضوع التبليغ الحالي.

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي):

- الشركة املقتنية املباشرة »Green(Vision(Africa« ذات مسؤولية 

األم  للشركة  تابعة  وهي  اإلنجليزي،  للقانون  خاضعة  محدودة 

)Chedid(Capital« الخاضعة للقانون اللبناني،  Sal )Holding(«

وهي شركة قابضة ملجموعة تقدم خدمات وساطة التأمين وإعادة 

التأمين، و تغطية مخاطر التأمين والخدمات االستشارية خاصة في 

دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي ؛

)Ascoma« مجهولة  Assureurs( Conseils« والشركة املستهدفة -

االسم خاضعة لقانون موناكو، وهي شركة قابضة دولية تعمل 

في مجال وساطة التأمين وإعادة التأمين، وتنشط خصوصا في 

موناكو وإفريقيا جنوب الصحراء ؛

 »Chedid( Capital( Sal شركة) ستمكن  العملية  إن  وحيث 

شركة) على  املباشرة  غير  الحصرية  املراقبة  تولي  من  ()Holding(«

.»Ascoma(Assureurs(Conseils«

الشفوية التصريحات  وكذا  التبليغ  ملف  حسب  إنه،)  وحيث 

فإن هذه العملية) (،»Chedid( Capital( Sal( )Holding(« ملمثل شركة)

ستمكنها من التموقع في السوق األفريقية بالنظر إلى املكانة الرائدة)

التي تحتلها الشركة املستهدفة داخل هذه األسواق،)وكذا االستفادة)

كما ستسمح) من أوجه التكامل القوية بين أنشطة أطراف العملية.)

هذه العملية للشركة املستهدفة)»Ascoma(Assureurs(Conseils«)من)

االستفادة من خبرة الشركة املقتنية فيما يتعلق بحلول تدبير املخاطر)

والكوارث،)وكذلك توسيع أنشطتها جغرافيا لتشمل منطقة الشرق)

األوسط.

وحيث إن الشركة املقتنية من جهة،)ليس لها أي نشاط فعلي في)

السوق الوطنية حاليا،)إذ تتوفر فقط على مكتب تابع لفرع املجموعة)

(»Chedid( Europe( Insurance( and( Reinsurance( Brokerage( Ltd«

املتواجد بقبرص،)وهذا املكتب لم يحقق أي رقم معامالت في السوق)

الوطنية ويقتصر الهدف من إنشائه على تطوير أنشطة الشركات)

التابعة ملجموعة)»)Chedid(Capital(Sal()Holding«)في إفريقيا)؛

شركة) تمتلك  أخرى،) جهة  من  املستهدفة  الشركة  إن  وحيث 

وهي شركة ذات) املتواجد مقرها بمدينة الدار البيضاء.) (»Pactilis«

مسؤولية محدودة تستفيد من الحوافز الضريبية وامتيازات تسهيل)

البيضاء،) للدار  املالي  بالقطب  النظام الخاص  التي يوفرها  األعمال 

وهو ما يؤكد أن نشاط الشركة موجه باألسا1 إلى السوق اإلفريقية)

وليس إلى السوق الوطنية)؛

وحيث إن نشاط شركة)»Pactilis«)يتمثل أساسا في تقديم خدمات)

الدعم التجاري والتقني والتكنولوجي واملعلوماتي للفروع اإلفريقية)

بأنشطة) املتعلقة  (»Ascoma( Assureurs( Conseils« األم) للشركة 

التغطية الصحية لعمالئها)؛

وحيث إن رقم املعامالت الذي تنجزه الشركة املذكورة في املغرب)

حاليا يبقى ضئيال،)كما أن نشاطها ينحصر داخل السوق الوطنية على)

تقديم خدمات ذات صبغة إدارية ملجموعة من الشركات املغربية،)

تتمثل في تجميع ملفات التعويض عن املصاريف الطبية بهدف إرسالها)

إلى وسطاء)التأمين في املغرب.
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أبان التحقيق على أن نشاط املساعدة اإلدارية املذكور) وحيث 

ا في حد ذاته،)إذ أن وسطاء)التأمين يؤدون هذه الوظيفة)
ً
اليشكل سوق

بأنفسهم دون إسنادها بالضرورة إلى متعهدين خارجيين)؛)

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

املعنية) األسواق  تحديد  تم  فقد  املنافسة،) مجلس  لدى  التحقيق 

للعملية،) الجغرافي  واالمتداد  الخدمة  أو  املنتوج  سوق  بشقيها،)

وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق)

بعملية التركيز،)الوارد في املرسوم رقم)2.14.652)املشار إليه أعاله،)

حيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع)

والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه) املنتوجات أو املوقع الجغرافي،)

بصفة مباشرة أو غير مباشرة)؛

نتائج) على  واعتمادا  امللف  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه  وحيث 

مسطرة التحقيق،)فإن السوق املرجعية املعنية بهذه العملية هي سوق)

خدمات وساطة التأمين)؛

وحيث إنه تم تحديد السوق الوطنية كسوق جغرافي نظرا ألن)

التأمين يتطلب الحصول على اعتماد قانوني مسلم) نشاط وساطة 

من طرف السلطات القطاعية املختصة في كل بلد،)كما أن املادة)291 

من القانون رقم)17.99)املتعلق بمدونة التأمينات تنص على أنه يعتبر)

وسيطا للتأمين كل شخص معتمد من طرف الهيئة كوكيل للتأمين)

سواء)كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو كشركة سمسرة)؛

وحيث إن الشركات أطراف مشروع عملية التركيز االقتصادي)

ال تنشط حاليا في السوق الوطنية لوساطة التأمين وال تتوفر على)

املختصة) القطاعية  السلطات  طرف  من  املسلم  القانوني  االعتماد 

واملنصوص عليه في املادة)219)من القانون رقم)17.99)املتعلق بمدونة)

التأمينات)؛

والتصريحات) التحقيق  مسطرة  نتائج  على  اعتمادا  إنه  وحيث 

غة،)فإن األطراف املعنية أكدت أنها ليست) ِ
ّ
الشفوية ملمثل الشركة املبل

لها حاليا أي نية وال تمتلك أي استراتيجية للنفاذ إلى السوق الوطنية)

لخدمات وساطة التأمين وتطوير نشاطها في املغرب خالل الخمس)

يبقى) باعتبارها سوقا مقننة،) كما أن هذه السوق،) سنوات املقبلة.)

الولوج إليها رهينا بضرورة التوفر على التراخيص القانونية الالزمة)؛

وحيث إنه بناء)على معطيات ملف التبليغ،)فإن التحليل التناف�صي)

للعملية الذي قامت به املصالح املختصة لدى مجلس املنافسة أسفر)

إلى كون السوق الوطنية لخدمات وساطة التأمين تعرف تواجد عدد)

كبير من املنافسين ال تتجاوز حصة كل وسيط فيها نسبة)10)في املائة،)

 و بالتالي فإن املنافسة في السوق الوطنية لخدمات وساطة التأمين

لن تتأثر بهذه العملية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة) لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 
بتاريخ) 73/ع.ت.إ/2020،) عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
الشكلية) الشروط  يستوفي  ()2020 أكتوبر) (8(  1442 من صفر) (20

املنصوص عليها في القانون.

املادة الثانية

املتعلقة) االقتصادي  التركيز  لعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 
املراقبة الحصرية) (»Chedid( Capital( Sal( )Holding(« بتولي شركة)
غير املباشرة عن طريق اقتناء)80)في املائة من أسهم رأسمال وحقوق)

.»Ascoma(Assureurs(Conseils«(التصويت املرتبطة به لشركة

ملجلس) الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 
 20.13 من القانون رقم) (14 املنعقدة طبقا ألحكام املادة) املنافسة،)
(،)2021 فبراير) (17( 1442 5)رجب) بتاريخ) املتعلق بمجلس املنافسة،)
جيهان) والسيدة  للجلسة،) رئيسا  الـڭراوي  ادريس  السيد  بحضور 
بنيوسف،)والسادة عبد الغني أسنينة،)وعبد اللطيف املقدم،)وحسن)

أبو عبد املجيد أعضاء).

اإلمضاء : ادريس الـڭراوي.

  77( (7 1( 1 /) )1))ص د1 في) 5 /)ق) قرا1 ملجلس املن فسة عدد)
 »Jerónimo(Martins(فبراير) )1)()املتعلق بتولي شركة((((
»Agro-Alimentar(s.a)–)للمراقبة املب شرة عن طريق اقتن ء)
 »Mediterranean(Aquafarm(من 1أسم ل شركة (%66.68

.»PP(Partnership(Invest(sarl.au«(الت بعة لشركة(s.a«

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة) (104.12 بناء)على القانون رقم)
فــــي) الصـــادر  (1.14.116 رقــــم) الشــــريف  الظهير  بتنفيذه  الصــــادر 

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)يونيو2014()؛

1436 صفــــر) (8 فــــي) الصــــادر  (2.14.652 رقم) املــرســـــوم   وعلى 
املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

األسعار واملنافسة)؛

1436 شعبان) من  (16 في) الصادر  (2.15.109 رقم) املرسوم   وعلى 
)4)يونيو2015()بتطبيق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛)
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بتاريخ املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع   وعلى 
من) (14 املادة) طبقا ملقتضيات  ()2021 فبراير) (22(  1442 رجب) (10

القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة)
بتاريخ) 102/ع.ت.إ/2020) عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
16)من جمادى األولى)1442 )31)ديسمبر)2020(،)املتعلق بتولي شركة)
املباشرة) للمراقبة  (»Jerónimo( Martins( –( Agro-Alimentar( s.a«
 »Mediterranean شركة) رأسمال  من  (66.68% اقتناء) طريق  عن 

»Aquafarm(s.a)التابعة لشركة)»PP(Partnership(Invest(sarl.au«)؛

بتاريخ) (2021/002 وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة رقم)
القا�صي بتعيين مقرر) ()2021 يناير) (4(  1442 من جمادى األولى) (20
104.12)املتعلق) 27)من القانون رقم) في املوضوع طبقا ألحكام املادة)

بحرية األسعار واملنافسة)؛

وحيث إنه تم التوقيع على عقد البيع بين الطرفين املعنيين بخصوص)
 1442 28)من جمادى األولى) عملية التركيز االقتصادي املذكورة بتاريخ)

)14)ديسمبر)2020()؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)
بتاريخ الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،) اإللكتروني  املوقع   في 
25)من جمادى اآلخرة)1442 )8)فبراير)2021()والذي يمنح أجل عشرة)
)10()أيام لألغيار املعنيين قصد إبداء)مالحظاتهم حول مشروع عملية)

التركيز أعاله)؛

وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال إنتاج وتسويق األحياء)
املائية الصناعية في املغرب،)خاصة سمك القاروص وسمك الدنيس،)

لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز هذه)؛

وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ)21)من جمادى اآلخرة)1442 
)4)فبراير)2021(؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)
التبليغ بتاريخ)22)من جمادى اآلخرة)1442 )5)فبراير)2021(؛

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

للمجلس)؛)

املعد بشأن) للتقرير  العام ومقرر املوضوع  املقرر  تقديم  وبعد 
عملية التركيز املذكورة،)وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،)
 خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ)10)رجب)1442

)22)فبراير)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)
إذ تنص) للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،)
على أنه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت)
يراقبون) أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص،) ؛) مستقلة سابقا)
منشأة واحدة على األقل،)بتولي املراقبة،)بشكل مباشر أو غير مباشر،)
على مجموع منشأة أخرى أو جزء)منها أو على مجموع منشآت أخرى)
أو أجزاء)منها،)سواء)بواسطة املساهمة في رأ1 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)
األصول أو بواسطة عقد  بواسطة املساهمة في رأ1 املال أو شراء)

أو غيرها من الوسائل)؛

 »Jerónimo(Martins(وحيث إن هذه العملية تهدف الى تولي شركة
»Agro-Alimentar(s.a)–)للمراقبة املباشرة عن طريق اقتناء)%66.68 
من رأسمال شركة)»Mediterranean(Aquafarm(s.a«)التابعة لشركة)

»PP(Partnership(Invest(sarl.au«)؛

مدلول اقتصاديا حسب  تركيزا  تشكل  العملية  إن هذه   وحيث 
إليه أعاله والتي تعرف) املشار  (104.12 القانون رقم) من  (11 املادة)

عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة)؛

املشار إليه أعاله،) (104.12 12)من القانون رقم) وحيث إن املادة)
تلزم تبليغ أي عملية تركيز قبل إنجازها،)كما هو منصوص عليه في)
 املادة الثامنة))8()من املرسوم التطبيقي رقم)2.14.652)،)عندما يساوي
دون احتساب الرسوم،) أو يفوق رقم املعامالت اإلجمالي العالمي،)
االعتباريين) أو  الذاتيين  األشخاص  مجموعات  أو  املنشآت  ملجموع 
مليون) ()750( األطراف في عملية التركيز مبلغ سبع مائة وخمسون)
دون) اإلجمالي،) املعامالت  رقم  يفوق  أو  يساوي  عندما  أو  درهم،)
املنجز باملغرب من طرف اثنتين على األقل من) احتساب الرسوم،)
املعنيين) االعتباريين  أو  الذاتيين  األشخاص  أو مجموعات  املنشآت 
بعملية التركيز مبلغ مائتان وخمسون))250()مليون درهم،)أو عندما)
له موضوعا  أو  العقد  في  طرفا  تكون  التي  املنشآت  جميع   تنجز 
أو مرتبطة به اقتصاديا خالل السنة املدنية السابقة أكثر من أربعين)
باملائة))40%()من البيوع أو الشراءات أو املعامالت األخرى في سوق)
وطنية للسلع أو املنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة)

لالستبدال أو في جزء)مهم من السوق املذكورة)؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ،)الستيفائها شرطا)
من القانون) (12 من الشروط املنصوص عليها بموجب أحكام املادة)
املعامالت) رقم  سقف  لتجاوز  وذلك  الذكر  السالف  (104.12 رقم)
املرسوم) من  (8 املادة) في  واملحدد  املنشآت  العالمي ملجموع  اإلجمالي 

رقم)2.14.652)؛
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وحيث إن الطرفين املعنيين بعملية التركيز هما على التوالي):

 »Jerónimo(Martins(–(Agro-Alimentar(s.a«(1)-)الشركة املقتنية
 2014 أنشأت سنة) خاضعة للقانون البرتغالي،) هي شركة مجهولة،)
وضمان) توفير  الى  تهدف  الغذائية  الصناعات  مجال  في  متخصصة 
تزويد املحالت التجارية املتواجدة بالبرتغال والتابعة للشركة األم)

»Jerónimo(Martins«)من املنتجات الغذائية األساسية)؛)

2)-)الشركة املستهدفة)»Mediterranean(Aquafarm(s.a«)هي شركة)
 مجهولة خاضعة للقانون املغربي،)أسست سنة)2018)من لدن شركة
تعمل في مجال تصميم وإنشاء) (،»PP( Partnership( Invest( sarl.au«
املائية الصناعية في املغرب،) وتشغيل وصيانة مزارع تربية األحياء)

خاصة سمك القاروص وسمك الدنيس)؛

مصالح) به  قامت  الذي  التناف�صي،) التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 
وفرتها) التي  الوثائق  على  استنادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 
سوق املنتوج) ثم تحديد األسواق املعنية بشقيها،) األطراف املبلغة،)
أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية،)وذلك تطبيقا ألحكام النقطة)
في) الوارد  التركيز،) بعملية  املتعلق  التبليغ  ملف  ملحق  من  الثالثة 

املرسوم رقم)2.14.652)املشار إليه أعاله)؛)

وحيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب)
والتي يكون للعملية املبلغة أثر) نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي،)

عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة)؛

وحيث إن الشركة املقتنية ليس لها تواجد أو نشاط في األسواق)
املغربية املعنية)؛

 »Mediterranean املستهدفة) الشركة  حضور  يقتصر  وحيث 
وتشغيل وصيانة) باملغرب في مجال تصميم وإنشاء) (Aquafarm( s.a«
مزارع تربية األحياء)املائية الصناعية،)خاصة سمك القاروص وسمك)

الدنيس)؛)

وحيث إنه في إطار التحليل التناف�صي الذي ثم إنجازه،)وبعد دراسة)
املعطيات املتعلقة بالسوق،)وأخذا بعين االعتبار الوثائق التي وفرتها)
انتاج) مجال  في  املغربية  املعنية  السوق  املبلغة،)تنحصر  األطراف 
وتسويق األحياء)املائية الصناعية في املغرب،)خاصة سمك القاروص)

وسمك الدنيس)؛

»Jerónimo(Martins(–(Agro-Alimentar(s.a«(وحيث إن اقتناء)شركة 
(،»Mediterranean(Aquafarm(s.a« ل)66.68 %)من رأسمال شركة)
لن يغير من الوضعية التنافسية الحالية في السوق املغربية املتعلقة)
خاصة سمك) املغرب،) في  الصناعية  املائية  األحياء) بانتاج وتسويق 
القاروص وسمك الدنيس،)بل سيمكن من الرفع من الطاقة اإلنتاجية)
بمجلس) التحقيق  مصالح  به  قامت  الذي  التحليل  حسب  الحالية،)

املنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها األطراف املبلغة)؛

العملية) هذه  فإن  املعنية  األطراف  تصريح  حسب  إنه،) وحيث 

تهدف إلى تنفيذ مشروع يف�صي إلى تطوير نشاط تربية األحياء)املائية)

بألف) يقدر  منتظر  فعال  إنتاج  على  الحصول  أجل  من  الصناعية 

طن سنويا من سمك القاروص وسمك الدنيس قصد تزويد السوق)

نحو) التصدير  قصد  وكذا  وحجمها،) احتياجاتها  حسب  املغربية 

السوق البرتغالي الذي تتواجد بها املحالت التجارية التابعة للمجموعة)

»Jerónimo(Martins«)؛

تطوير) من  املعنية  األطراف  ستمكن  العملية  هذه  إن  وحيث 

تربية) مزارع  وصيانة  وتشغيل  وإنشاء) تصميم  حيث  من  قدراتهم 

األحياء)املائية الصناعية في املغرب من أجل العمل على تقديم منتجات)

تحترم املواصفات الالزمة في السوق املغربية والخارجية)؛

وحيث إن هذه العملية لن تؤدي إلى إغالق السوق املعني باملغرب)؛

(»Jerónimo(Martins(–(Agro-Alimentar(s.a«(وحيث إن اقتناء)شركة 

،»Mediterranean(Aquafarm(s.a«  ل)66.68 %)من رأسمال شركة)

ال يمثل أي خطر لالندماج األفقي أو العمودي أو التكتلي في السوق)

املغربية املتعلقة بانتاج وتسويق األحياء)املائية الصناعية في املغرب،)

خاصة سمك القاروص وسمك الدنيس،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة) لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ) 102/ع.ت.إ/2020) عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

كافة) يستوفي  (،)2020 ديسمبر) (31(  1442 األولى) جمادى  من  (16

الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي)

شركة)»Jerónimo(Martins(–(Agro-Alimentar(s.a«)للمراقبة املباشرة)

 »Mediterranean شركة) رأسمال  من  (66.68 (% اقتناء) طريق  عن 

.»PP(Partnership(Invest(sarl.au«(التابعة لشركة(Aquafarm(s.a«

ملجلس) الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

املنافسة،)املنعقدة طبقا ملقتضيات املادة)14)من القانون رقم)20.13 

)2021 1442 )22)فبراير) 10)رجب) املتعلق بمجلس املنافسة،)بتاريخ)

جيهان) والسيدة  للجلسة،) رئيسا  الـڭراوي  ادريس  السيد  بحضور 

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

أبو عبد املجيد أعضاًء.

اإلمضاء : ادريس الـڭراوي.
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قرا1 تأديبي للمجلس الجهوي للوسط الشم لي لهيئة البي طرة الوطنية)
  739 اآلخرة) من  م دى  ((3 في) ص د1  (DD/2018/1( 1قم)

)) )م 11)8 1)).

املجلس الجهوي للوسط الشمالي لهيئة البياطرة الوطنية،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)
والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير)
الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980()

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم)1.93.230)الصادر)
في)19)من ربيع اآلخر)1414 )6)أكتوبر)1993()املتعلق بهيئة البياطرة)

الوطنية،)ال سيما املادة)54)منه)؛

وعلى محضر اجتماع املجلس التأديبي الذي عقده املجلس الجهوي)
للوسط الشمالي بتاريخ)22)ديسمبر)2017)؛

وعلى تقارير اللجان املكلفة بالتحقيق في امللف)؛

كمجلس) املنعقد  الشمالي  للوسط  الجهوي  املجلس  قرار  وعلى 
تأديبي بتاريخ)8)فبراير)2018)؛

وبعد االطالع على الوثائق املكونة للملف والتداول في شأنه طبقا)

للمقتضيات القانونية املتعلقة باملسطرة التأديبية)؛

التأديبي) القرار  استئناف  لطلب  القانوني  األجل  مرور  وبعد 

االبتدائي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

طبيب) مهنة  يزاول  الذي  بوشفرة  عصام  الدكتور  قيد  يوقف 

شارع بير انزران،) بيطري بالعيادة البيطرية الكائنة بإقليم بركان،)

حي الحساني،)رقم)103،)وذلك ملدة ثالثين))30()يوما من جدول هيئة)

البياطرة الوطنية.

املادة الثانية

من تاريخ نشره بالجريدة) يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء)

الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من جمادى اآلخرة)1439 )12)مار1)2018(.

رئيس املجلس الجهوي للوسط الشمالي،

اإلمضاء : مجيد عنكيط.

إعالن ت وبالغ ت

ثمن النسخة بمقر املطبعة الرسمية : 1  د1اهم

ثمن النسخة لدى املودعين املعتمدين : )  د1هم 

تطبيق الفقرة األولى من املادة الثانية من القرار املشترك لألمين العام للحكومة ووزير االقتصاد واملالية 

رقــــــــم 2477.18 الصـــــــــادر في 22 من محرم 1440 )2 أكتوبر 2018(


