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نصوص)ع مة

عقد)ضم 6)ق ض)أي6)اململكة)املغ بية)والبنك)األوضوبي)لالستثم ض.

)2022 مارس   29(  1443 شعبان  من   26 في  صادر   2.22.187 رقم   مرسوم 
باملوافقة على العقد املبرم بتاريخ 28 فبراير 2022 بين اململكة املغربية 
سبعة  قدره  بمبلغ  قرض  ضمان  قصد  لالستثمار،  األوروبي  والبنك 
البنك  منحه   )37.500.000( أورو  ألف  وخمسمائة  مليون  وثالثين 
قرض  برسم  للشرب،  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  املذكور 
للشرب  الصالح  باملاء  التزود  »تحسين  مشروع  تمويل  قصد  إضافي، 
 ............................................................................... 2551والصرف الصحي 2«.

املتعلقة) اإلق اضات) إيداع) (- التراأية.) الجم ع ت) جب ي ت)
أ ل سوم)املستحقة)وبدائه )أط 8قة)إلكترونية.

)2022 مارس   29(  1443 شعبان  من   26 في  صادر   2.22.176 رقم   مرسوم 
يتعلق بإيداع اإلقرارات املتعلقة بالرسوم املستحقة لفائدة الجماعات 
 ........................................................... 2551الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية 

صادر   733.22 رقم  واملالية  االقتصاد  ووزيرة  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
اإلقرارات  بإيداع  يتعلق   )2022 أبريل  )فاتح   1443 شعبان  من   29 في 
الترابية وأدائها بطريقة  املتعلقة بالرسوم املستحقة لفائدة الجماعات 
2552إلكترونية  ................................................................................................ 

الصيد)البح ي.)-)الوث ئق)التي)تثبت)ق نونية)املصط دات)عند)
استيراد)املنتج ت)البح 8ة)وتصدي ه .

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يناير   3(  1443 األولى  جمادى  من   29 في  صادر   691.21 رقم 
املنتجات  استيراد  عند  املصطادات  قانونية  تثبت  التي  بالوثائق  يتعلق 
2553البحرية وتصديرها................................................................................... 

في) املسوقة) الحيو8ة) واملم ثلة) والجنيسة) األصلية) األدو8ة)
املغ ب.)-)بسع ض)البيع)للعموم.

من  20 في  صادر   921.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير   قرار 
 787.14 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2022 مارس   23(  1443 شعبان 
أسعار  بمراجعة   )2014 أبريل   7(  1435 اآلخرة  جمادى   7 في  الصادر 
املسوقة الحيوية  واملماثلة  والجنيسة  األصلية  لألدوية  للعموم   البيع 
2573في املغرب.................................................................................................. 
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نصوص)خ صة

إقليم)سط ت.)-)نزع)ملكية)قطعة)بضضية.
 )2022 أبريل  )فاتح   1443 شعبان  من   29 في  صادر   2.22.195 رقم  مرسوم 
بجماعة  صناعية  منطقة  بإنجاز  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 
لهذا  الالزمة  األرضية  القطعة  ملكية  وبنزع  سطات  بإقليم  سطات 
2579الغرض .................................................................................................... 

تقييد)في)عداد)اآلث ض):

معص ة)السك )الجنوبية)بشيش وة.	 

من  15 في  صادر   891.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير   قرار 
السكر  معصرة  بتقييد  يق�ضي   )2022 مارس   18(  1443 شعبان 
2590الجنوبية بشيشاوة في عداد اآلثار........................................................... 

قصبة)العيو6)-)سيدي)ملوك)أإقليم)ت وض8 ت.	 

من  15 في  صادر   892.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير   قرار 
- العيون  قصبة  بتقييد  يق�ضي   )2022 مارس   18(  1443  شعبان 
 .......................................... 2590سيدي ملوك بإقليم تاوريرت في عداد اآلثار.

إقليم)تيزنيت.)-)إق اض)مخطط)تنمية)الكتلة)العم انية)الق و8ة)
مل كز)جم عة)سيدي)أو)عبد)اللي.

 1443 شعبان   5 في  صادر   888.22 رقم  ماسة   - سوس  جهة  لوالي  قرار 
القا�ضي  تيزنيت  إقليم  عامل  قرار  على  باملوافقة   )2022 مارس   8(
سيدي  جماعة  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  بإقرار مخطط 
 ............................................................................................. 2591بو عبد اللي.

مجلس)املن فسة

 1443 شعبان  من   25 في  صادر  0025/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

فرعها  عبر   »Orange S.A« شركة  بتولي  واملتعلق   )2022 مارس   28(

 »VOO لشركة  الحصرية  املراقبة   ،»Orange Belgium S.A« شركة 

لشركة  التابعة  والتكنولوجيا  واإلعالم  االتصاالت  وألنشطة   S.A«

 ..................................................................................»Brutélé S.C.R.L«2592

 1443 شعبان  من   25 في  صادر  0026/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

)28 مارس 2022( واملتعلق بإحداث منشأة مشتركة بين كل من شركة 

 »AKTIEBOLAGET وشركة »Traton SE« وشركة »Daimler Truck AG«

 .................................................................................... .Volvo )PUBL(«2594

 1443 شعبان  من   25 في  صادر  0027/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

)28 مارس 2022( واملتعلق بتولي شركة »Dislog Industries« املراقبة 

 »La Marocaine de Distribution et de شركة  على  الحصرية 
وحقوق  رأسمالها  أسهم  مجموع  باقتناء   Logistique »Dislog S.A««

 ......... 2597التصويت املرتبطة به، وذلك بواسطة عملية اندماج عبر الرم.

 1443 شعبان  من   25 في  صادر  0028/ق/2022  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

للمساهمات  القابرة  الشركة  بتولي  واملتعلق   )2022 مارس   28(

شركة  على  املشتركة  للمراقبة   »Fipar-Holding« واالستثمارات 

أسهم  من   % نسبة14,81  اقتناء  عبر  وذلك   »CMGP Group S.A«

 ................................................ 2599رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به.
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نصوص)ع مة

 م سوم)ضقم)17).)).))ص دض)في)6))من)شعب 6)ر66) )9))م ضس)))1))

أي6) ((1(( فبراي ) ((1 أت ض8خ) املبرم) العقد) على) افقة) أ ملو

ضم 6) قصد) لالستثم ض،) األوضوبي) والبنك) املغ بية) اململكة)

بلف) وخمسم ئة) مليو6) وثالثي6) سبعة) قدضه) أمبلغ) ق ض)

الوطني) للمكتب) املذكوض) البنك) منحه) )7.511.111ر() بوضو)

قصد) إض في،) ق ض) أ سم) للش ب،) الص لح) وامل ء) للكه ب ء)

تمو18)مش وع)»تحسي6)التزود)أ مل ء)الص لح)للش ب)والص ف)

الصحي))«.

رئيس الحكومة،

بناء على قانون املالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع األول 1402 )فاتح يناير 1982( 

وال سيما الفقرة األولى من الفصل 41 منه ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

بتاريخ  واملبرم  املرسوم  هذا  بأصل  امللحق  العقد  على  يوافق 

لالستثمار،  األوروبي  والبنك  املغربية  اململكة  بين   ،2022 فبراير   28

قصد ضمان قرض بمبلغ قدره سبعة وثالثين مليون وخمسمائة ألف 

للكهرباء  الوطني  للمكتب  املذكور  البنك  منحه   ،)37.500.000( أورو 

مشروع  تمويل  قصد  إضافي،  قرض  برسم  للشرب،  الصالح  واملاء 

»تحسين التزود باملاء الصالح للشرب والصرف الصحي 2«.

املادة الثانية

يسند إلى وزيرة االقتصاد واملالية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1443 )29 مارس 2022(.

اإلمراء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمراء : نادية فتاح.

 م سوم)ضقم)76).)).))ص دض)في)6))من)شعب 6)ر66) )9))م ضس)))1))

لف ئدة) املستحقة) أ ل سوم) املتعلقة) اإلق اضات) أإيداع) يتعلق)

الجم ع ت)التراأية)وبدائه )أط 8قة)إلكترونية.

رئيس الحكومة،

الجماعات  بجبايات  املتعلق   47.06 رقم  القانون  على  بناء 

بتاريخ   1.07.195 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الترابية 

1428 )30 نوفمبر 2007( كما تم تغييره وتتميمه  القعدة  19 من ذي 

املكررة  و168  املكررة   168 املادتين  سيما  وال   07.20 رقم  بالقانون 

مرتين منه ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في 15 من شعبان 1443 

)18 مارس 2022(،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

من  مرتين  املكررة  و168  املكررة   168 املادتين  أحكام  لتطبيق 

القانون رقم 47.06 املشار إليه أعاله، يحدد بقرار مشترك للسلطتين 

إيداع  وكيفيات  شروط  واملالية  بالداخلية  املكلفتين  الحكوميتين 

املستحقة  للرسوم  بالنسبة  إلكترونية  بطريقة  واألداءات  اإلقرارات 

للجماعات الترابية التالية :

- الرسم املنهي ؛

-  رسم السكن ؛

- رسم الخدمات الجماعية ؛

- الرسم على األرا�ضي الحررية غير املبنية ؛

- الرسم على محال بيع املشروبات ؛

- الرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية وأشكال اإليواء السياحي 

األخرى ؛

- الرسم على املياه املعدنية ومياه املائدة ؛

- الرسم على استخراج مواد املقالع ؛

- الرسم على املركبات الخاضعة للمراقبة التقنية ؛

- الرسم على استغالل املناجم ؛

- الرسم على الخدمات املقدمة باملوانئ.
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املادة الثانية

هذا  تنفيذ  واملالية  االقتصاد  ووزيرة  الداخلية  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1443 )29 مارس 2022(.

اإلمراء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمراء : عبد الوافي لفتيت.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمراء : نادية فتاح.

)).رر7  ضقم) وامل لية) االقتص د) ووز8 ة) الداخلية) لوز8 ) مشترك) ق اض)
ص دض)في)9))من)شعب 6)ر66)))ف تح)بأ 18)))1)) يتعلق)أإيداع)
الجم ع ت) لف ئدة) املستحقة) أ ل سوم) املتعلقة) اإلق اضات)

التراأية)وبدائه )أط 8قة)إلكترونية.

وزير الداخلية،
ووزيرة االقتصاد واملالية،

الجماعات  بجبايات  املتعلق   47.06 رقم  القانون  على  بناء 

بتاريخ   1.07.195 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الترابية 

2007( كما تم تغييره وتتميمه  1428 )30 نوفمبر  19 من ذي القعدة 

املكررة  و168  املكررة   168 املادتين  سيما  وال   07.20 رقم  بالقانون 

مرتين منه ؛

 1443 شعبان  من   26 في  الصادر   2.22.176 رقم  املرسوم  وعلى 

بالرسوم  املتعلقة  اإلقرارات  بإيداع  املتعلق   )2022 مارس   29(

املستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية،

قررا ما يلي : 

املادة األولى

توفر مصالح املديرية العامة للررائب منصة إلكترونية تمكن من 

القيام بما يلي :

- اإلقرار اإللكتروني بالنسبة للخاضعين للرسم املنهي ؛

يتعين  الذين  املنهي  للرسم  للخاضعين  بالنسبة  اإللكتروني  األداء   -

للوزير  قرار  بموجب  الررائب  إدارة  لدى  الرسم  هذا  أداء  عليهم 
القانون  من  السادسة  املادة  ألحكام  طبقا  املتخذ  باملالية  املكلف 

رقم 07.20 املشار إليه أعاله.

بموجب  املحددين  غير  املنهي  للرسم  للخاضعين  بالنسبة  أنه  غير 
الخزينة  لدى  الرسم  لهذا  اإللكتروني  األداء  يستمر  املذكور،  القرار 

العامة للمملكة وفق الكيفيات املحددة باملادة الثانية بعده.

يتم الولوج لهذه املنصة عبر البوابة اإللكترونية للمديرية العامة 
.www.tax.gov.ma للررائب

 املادة الثانية

توفر مصالح الخزينة العامة للمملكة منصة إلكترونية تمكن من 
القيام بما يلي :

ورسم  السكن  لرسم  للخاضعين  بالنسبة  اإللكتروني  اإلقرار   -
الخدمات الجماعية الذين يتم إصدار الجداول املتعلقة بهم من 
لدن الخزينة العامة للمملكة بموجب قرار للوزير املكلف باملالية 
 07.20 رقم  القانون  من  السادسة  املادة  ألحكام  طبقا  املتخذ 

السالف الذكر ؛

ورسم  السكن  لرسم  للخاضعين  بالنسبة  اإللكتروني  األداء   -
الخدمات الجماعية.

العامة  للخزينة  اإللكترونية  البوابة  املنصة عبر  لهذه  الولوج  يتم 
.www.tgr.gov.ma للمملكة

 املادة الثالثة

تمكن املنصة السالفة الذكر التي توفرها مصالح الخزينة العامة 
بالنسبة  إلكترونية  بطريقة  واألداء  باإلقرار  القيام  من  للمملكة 

للخاضعين للرسوم التالية :

- الرسم على األرا�ضي الحررية غير املبنية ؛

- الرسم على محال بيع املشروبات ؛

- الرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية وأشكال اإليواء السياحي 
األخرى ؛

- الرسم على املياه املعدنية ومياه املائدة ؛

- الرسم على استخراج مواد املقالع ؛

- الرسم على املركبات الخاضعة للمراقبة التقنية ؛

- الرسم على استغالل املناجم ؛

- الرسم على الخدمات املقدمة باملوانئ.

املادة الرابعة

األولى  املواد  في  إليها  املشار  للرسوم  أداء  أو  إقرار  إيداع  كل  عند 
لهذه  للخاضعين  يمكن  إلكترونية  بطريقة  أعاله  والثالثة  والثانية 
باألداء يترمن  أو وصل  تثبت اإليداع  الرسوم الحصول على شهادة 
األداء  أو  اإلقرار  إيداع  فيهما  تم  اللذين  والساعة  التاريخ  ال سيما 

بطريقة إلكترونية.
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املادة الخامسة

يتم استعمال خدمة اإلقرار واألداء بطريقة إلكترونية من طرف 

من  وكذا  أعاله  إليها  املشار  للرسوم  الخاضعين  الذاتيين  األشخاص 

لدن األشخاص الذين يمثلونهم أو ينوبون عنهم لهذا الغرض.

غير أن الخاضع للرسم املعني، يظل مسؤوال عن محتوى اإلقرارات 

في محتوى  إلكترونية، وكذا عن كل خطإ  بطريقة  املنجزة  واألداءات 

هذه اإلقرارات وبإيداعها أو في ما يتعلق بأداء هذه الرسوم سواء من 

طرفه أو من طرف من يمثله أو ينوب عنه لهذا الغرض.

املادة السادسة

بأدائها لدى  الذكر أن يقوموا  السالفة  للرسوم  للخاضعين  يمكن 

مؤسسات االئتمان أو مقدمي خدمات األداء املعتمدين لذلك أو عبر 

كل وسيلة أداء أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل.

املادة السابعة

من  سبب  ألي  اإللكترونية  الخدمة  إلى  الولوج  تعذر  حالة  في 

املعنيين  الذكر  السالفة  للرسوم  الخاضعين  على  يجب  األسباب، 

والتنظيمية  التشريعية  للنصوص  طبقا  بالتزاماتهم  الوفاء  باألمر، 

الجاري بها العمل.

املادة الثامنة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من شعبان 1443 )فاتح أبريل 2022(.

وزير الداخلية،

اإلمراء : عبد الوافي لفتيت.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمراء : نادية فتاح.

ق اض)لوز8 )الفالحة)والصيد)البح ي)والتنمية)الق و8ة)واملي ه)والغ أ ت)

ضقم))).)69)ص دض)في)9))من)جم دى)األولى)ر66) )ر)ين ي )))1))  

استيراد) عند) املصط دات) ق نونية) تثبت) التي) أ لوث ئق) يتعلق)

املنتج ت)البح 8ة)وتصدي ه .

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على القانون رقم 15.12 املتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني 

الشريف  الظهير  وتتميم  وبتغيير  ومحاربته  املنظم  وغير  به  املصرح  وغير 

بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393)23 نوفمبر 1973( 

املتعلق بتنظيم الصيد البحري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.95 

بتاريخ 12 من رجب 1435)12 ماي 2014( ؛

1439 شعبان   9 في  الصادر   2.17.455 رقم  املرسوم   وعلى 

القانون من  األول  القسم  أحكام  بعض  بتطبيق   )2018 أبريل   26( 

 رقم 15.12 املتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير املصرح به 

 وغير املنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون

 )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   27 في  الصادر   1.73.255 رقم 

املتعلق بتنظيم الصيد البحري، وال سيما املواد من 6 إلى 13 منه ؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يجب أن ترسل نسخ من الشهادة والوثائق األخرى املنصوص عليها 

في املادتين 16 و21 من القانون املشار إليه أعاله رقم 15.12 من قبل 

املستورد إلى مندوبية الصيد البحري التابع لها مكان تواجد املؤسسة 

وجهة املنتجات البحرية، داخل أجل ال يقل عن أربعة )4( أيام من أيام 

العمل قبل الوصول املرتقب للمنتجات املعنية إلى مركز الحدود.

غير أنه، يمكن تقليص األجل املشار إليه أعاله إلى أربع )4( ساعات 

تكون  عندما  الحدود،  مركز  إلى  املرتقب  الوصول  قبل  األقل  على 

املنتجات البحرية حية أو طرية.

يجب أن يرفق هذا اإلرسال بوثيقة ُيعدها املستورد وفق النموذج 

املحدد في امللحق I بهذا القرار.

املادة 2

أعاله إليه  املشار  املرسوم  من   6 املادة  ملقتريات   تطبيقا 

رقم 2.17.455، يجب أن ترفق الشهادة التي تثبت أن املنتجات البحرية 

املستوردة من دولة غير دولة العلم غير متأتية من الصيد غير القانوني 

وغير املصرح به وغير املنظم :

أ( بكل وثيقة مسلمة من لدن السلطة املختصة ببلد التصدير تثبت 

الشحن  إعادة  أو  التفريغ  غير  عملية  ألية  تخرع  لم  املصطادات  أن 

أو كل عملية أخرى تهدف إلى ضمان املحافظة عليها وأنها ظلت تحت 

مراقبة السلطات املختصة بهذا البلد؛
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التحويل وتصادق عليه  أو بتصريح تعده مقاولة أو مؤسسة  ب( 

مفصال  وصفا  يترمن  التحويل،  ببلد  املختصة  العمومية  السلطات 

للعمليات املنجزة.

يجب أن ترسل نسخة من الشهادة مرفوقة بإحدى الوثائق املشار 

إليها أعاله من قبل املستورد إلى مندوبية الصيد البحري املختصة.

املادة 3

لقطاع  التابعة  البحري  الصيد  أنشطة  مراقبة  مديرية  تمسك 

املؤهلة  العلم  لدولة  العمومية  السلطات  سجل  البحري  الصيد 

متأتية  البحرية غير  املنتجات  أن  تثبت  التي  الشواهد  للمصادقة على 

في  إليه  به وغير املنظم املشار  القانوني وغير املصرح  من الصيد غير 

النموذج  وفق   ،2.17.455 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من   8 املادة 

املحدد في امللحق II بهذا القرار.

الصيد  لقطاع  اإللكتروني  املوقع  على  السجل  على  االطالع  يمكن 

البحري.

املادة 4

لقطاع  التابعة  البحري  الصيد  أنشطة  مراقبة  مديرية  توجه 

الصيد البحري التبليغ برفض استيراد املنتجات البحرية املشار إليه 

الدولة  إلى   ،2.17.455 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من  املادة 9  في 

املعنية، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك الطريقة اإللكترونية.

الصيد  مندوبية  طرف  من  الرفض  بهذا  املستورد  إخبار  ويتم 

البحرية  املنتجات  وجهة  املؤسسة  تواجد  مكان  لها  التابع  البحري 

املعنية برفض االستيراد.

املادة 5

من  الثالثة  الفقرة  في  عليه  املنصوص  بالتصريح  القيام  يتم 

املادة 10 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.17.455، املتعلق بعمليات 

واملسمى »تصريح  املغرب  في  املنجزة  التثمين  أو  التحويل  أو  املعالجة 

اقت�ضى  إذا  ذلك،  في  بما  التثمين«،  أو  التحويل  أو  املعالجة  مؤسسة 

الحال، بطريقة إلكترونية، من طرف املؤسسة املعنية لدى مندوبية 

الصيد البحري املعنية ملكان تواجد املنتجات البحرية.

في  املحدد  النموذج  حسب  املذكور  التصريح  إعداد  يتم  أن  يجب 

الصيد  لقطاع  اإللكتروني  املوقع  في  واملتوفر  القرار  بهذا   III امللحق 

البحري.

البحري  الصيد  مندوبية  طرف  من  التصريح  هذا  على  يصادق 

املختصة بعد التحقق من صحة املعلومات الواردة فيه ومن مطابقة 

املنتجات البحرية املراد إعادة تصديرها مع الوثائق املدلى بها.  

املادة 6

تسلم شهادة املصطادات املنصوص عليها في املادة 11 من املرسوم 

السالف الذكر رقم 2.17.455، بناء على طلب املصدر، كما يلي :

يعينها  التي  األشخاص  أو  البحري  الصيد  مندوب  طرف  من   -  1

لهذا الغرض التابع له مكان تواجد املنتجات البحرية املعنية، في حالة 

للعلم  الحاملة  السفن  أنجزتها  التي  املصطادات  من  املتأتية  املنتجات 

املغربي والتي يتم تصديرها انطالقا من املغرب ؛

2 - من طرف مندوب الصيد البحري أو األشخاص التي يعينها لهذا 

الغرض التابع له مكان تسجيل سفينة الصيد الحاملة للعلم املغربي، 

املنطقة  ما وراء  في  املنجزة  املتأتية من املصطادات  املنتجات  في حالة 

االقتصادية الخالصة والتي يتم تصديرها من بلد آخر غير املغرب.

املادة 7

في  املحدد  املطابق  النموذج  املعدة وفق  املصطادات  تسلم شهادة 

امللحق IV بهذا القرار، بعد التحقق من صحة املعلومات الواردة فيها 

ومن مطابقتها للمنتجات البحرية املراد تصديرها.  

يمكن إعداد شهادة املصطادات بطريقة إلكترونية.

املادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى األولى 1443 )3 يناير 2022(.

اإلمراء :  محمد صديقي.

*

*          *
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ANNEXE I 
Note afférente à l’opération d’importation prévue des produits halieutiques  

 :Iامللحق 
 مذكرة تتعلق بعملية االستيراد املتوقعة للمنتجات البحرية

 
 

Informations relatives à l’importateur 
 معلومات تتعلق باملستورد

 
Nom / Raison sociale de l’importateur 

للمستورد املقر االجتماعي   االسم/ 
……………………………………………………. 

Adresse électronique 
االلكتروني ا  لعنوان 

…………………………………………………. 
Numéro du registre de commerce 

التجاري السجل   رقم 
…………………………………………………… 

Numéro de FAX 
الفاكس  رقم 

…………………………………………………. 
Identifiant Commun de l’Entreprise )ICE( 

املوحدال  للمقاولة تعريف 
…………………………………………………… 

Numéro de téléphone 
الهاتف  رقم 

…………………………………………………. 
Adresse postale : …………………………………………………… 

البريد  عنوان 
 

 
 
 

Délégation des pêches maritimes destinataire : 
 املوجه إليها  البحريمندوبية الصيد  

………………………………………………… 
 

Date de transmission : 
 تاريخ االرسال

…………………………………………………… 

 
 
 

Informations relatives aux documents transmis relatifs à l’opération d’importation prévue 
 االستيرادمعلومات متعلقة بالوثائق املرسلة املتعلقة بعملية  

 
Intitulé du document transmis en pièce jointe 

كمرفق  اسم الوثيقة املرسلة 
Numéro de référence du document 

مرجع الوثيقة  رقم 
Nombre de pages 

 عدد الصفحات
   
   

   
 
 
 

Informations relatives aux produits à importer 
املراد استيرادهامعلومات متعلقة   باملنتجات 

 
Espèces 
 األصناف

Code SH 
املوحد رمز  النظام 

Quantité nette à importer )en kg( 
بالكيلوغرام املراد استيرادها  الصافية   الكمية 
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Informations relatives à l’opération d’importation prévue 
االستيراد املتوقعة تتعلقمعلومات    بعملية 

 
Établissement de destination des produits à importer au Maroc : 

املراد استيرادها   ةهمؤسسة وج  ملغربإلى ااملنتجات 
▪ Nom / Raison sociale  ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..............................N° d’agrément sanitaire  : ………………………………….. ...... ..... ...... ..... ...... ..….………………. 

االعتماد الصحي                                                                                                            االجتما                                                                                                               رقم          عياالسم/ املقر 
Date prévue de l’importation : …………………………………………………………………………………………... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ......………….. . لالستيراد   التاريخ املتوقع   

 
Poste frontalier d’entrée au Maroc des produits à importer )port de., aéroport de…, ….( : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 املغرب )ميناء...مطار...(  إلىمركز الحدود لدخول املنتجات املزمع استيرادها  
Moyen de transport :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  وسيلة النقل  :
▪ Type de transport )navire, camion, avion( : ………………………        . ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ............................... .... ..... ………… النقل    طائرة( أو  شاحنة أو  )سفينةنوع   
▪ N° d’immatriculation du camion : …………………… ... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ....…………N° du )des( conteneur)s( : ……………… .. ............... ...... ..... ...... ..... .... ..... ...... .. …………… 

 رقم تسجيل الحافلة                                                                                                                                  رقم الحاوية/ات                                                                                                              
▪ N° du vol )cas échéant( : ……………………….. ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... .....………Nom du navire )cas échéant( : ………...... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... .....................……………………… 

السفينة                                                                                                      الحال( ذاإ)رقم  الرحلة )اذا اقتض ى                                                                                                 اقتض ى        الحال(رقم 
▪ Nom / Raison sociale de l'exportateur : ………………………….. ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ..…………Pays exportateur: …… ... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... .......................………………………… 

للمصدر                                                                                                                       بلد التصدير                                                                                                  املقر االجتماعي   االسم/ 

 
 
 

Nom de l’importateur :                                  N° CNI    Signature et cachet 
 التوقيع والطابع                                                                                             اسم املستورد                                        رقم البطاقة الوطنية                 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

N° Page :…./ ……رقم الصفحة 

*                *               *
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ANNEXE II 
Modèle du registre des autorités publiques de l’Etat du pavillon habilitées à valider les certificats attestant 

n’est pas issu d’une pêche INN importé que le produit halieutique 
 IIامللحق 

من  نموذج سجل السلطات العمومية لدولة العلم املؤهلة للمصادقة على الشواهد التي تثبت أن املنتجات البحرية املستوردة غير متأتية
به وغير املنظم القانوني وغير املصرح   الصيد غير 

 
Nom de  l’Etat 

 اسم الدولة
 

Autorités publiques notifiées de l’Etat du pavillon habilitées à valider les certificats 
attestant que le produit halieutique importé n’est pas issu d’une pêche INN 

السلطات العمومية لدولة العلم املؤهلة للمصادقة على الشواهد التي تثبت ان املنتجات البحرية املستوردة غير 
املنظممتأتية به وغير   من الصيد غير القانوني وغير املصرح 

…… 
 

 

……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

*                *               *
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 اململكة املغربية
Royaume du Maroc 

 
 والتنمية القروية واملياه والغابات  وزارة الفالحة والصيد البحري

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME 
DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS 

*********************************************** 

ANNEXE III 
Déclaration de l’Etablissement de Traitement, de Transformation  

ou de valorisation 
  IIIامللحق

 التحويل  أو  تصريح مؤسسة املعالجة
 و التثمينأ

)Article 10 du décret n° 2-17-455 du 9 chaabane 1439 (26 avril 2018)) 
 (2018أبريل  26) 1439شعبان  9الصادر في    2.17.455من املرسوم رقم  10املادة )

 
: de la pêche élaborés produitsJ e soussig né)e( ; confirme que les  

 : أسفله  )ة(  املوقع  نا  ة: أأ املَُعدَّ البحري  الصيد  منتجات  أن   ؤكد 
Description du produit 

 وصف  املنتوج     
Code SH 

 املوحد  رمز النظام
Poids (Kg) 
)كلغ(  الوزن 

ا
ل
و
ز

ن  
(

ك
ل
غ
) 

 
ا

ل
و
ز

ن  
(

ك
ل
غ
) 

 
ا

ل
و
ز

ن  

   
   

 
Sont issus de captures importées au titre du )des( certificat)s(  suivant( s) attestant que les produits halieuti que s réexportés ne sont pas issus d’une pêche I NN: 

من املصطادات املستوردة بموجب   البحرية املراد متأتية  أن املنتجات  إعادة تصديرها غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير الشهادة )الشهادات( التالية، التي تثبت 
 املصرح به وغير املنظم:

Numéro du 
certificat 

 رقم الشهادة

Nom, matricule et 
pavillon du navire 

التسجيل وعلم ورقم اسم 
 السفينة

Date de 
validation 

 تاريخ املصادقة 
 

Description de 
la capture 

وصف 
 املصطادات

Poids débarqué total 
(Kg) 

 الوزن املفرغ كليا )كلغ(

Capture transformée (Kg) 
)كلغ(  املصطادات  املحولة  

Produit 
élaboré (Kg) 

املنتوج املَُعد 
 )كلغ(

       
       

 
Nom de l’établissement de transformation  : ……………………………………………………...…. : التحويلمؤسسة   

N ° d’agrément : ………………………………………………………………………………….…  رقم االعتماد: …......
Adresse complète :……………………………………………………………………………..……….… : كاملالعنوان ال   

 
Nom de l’exportateur :…………………………………………………………..  ...............  ا ملصدر: ........................... ..

N ° d’agrément : ……………………………………………………………  ....................................................................................... ……………….………..……  رقم االعتماد: 
Adresse complète : …………………………………………….................................................................................. …………………………………………… : الكامل العنوان    

Réservé à l’administration 
باإلدارة  خاص 

Numéro  de la déclaration :    رقم التصريح  ................................................................................................................   
Date de la validation: ………………………………………………………………..                   تاريخ املصادقة  
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Certificat sanitaire numéro .................................................................  :.................................................. ...... ................رقم الشهادة الصحية:............. ........    

en date du: ............................................. ... ................................................ ........................................................ ............................ بتاريخ :   .....................       

 
 

  

Signature et cachet du responsable de 
l’établissement de traitement, de transformation ou 

de valorisation 
التحويل او التثمين أو  املعالجةوخاتم مؤسسةإمضاء   

 
Date et lieu واملكان       التاريخ 

Approbation par l’autorité compétente مصادقة السلطة املختصة        
Signature et cachet du Délégué des Pêches Maritimes ou de son représentant  

ممثلهإ البحري أو  مندوب الصيد  وخاتم  مضاء   
 

Cachet de la Délégation des Pêches Maritimes  
البحري  خاتم مندوبية الصيد 

*                *               *



عدد 7083 - 16 رمران 1443 )18 أبريل 2022(الجريدة الرسمية   (561

 
 اململكة املغربية

Royaume du Maroc 

 
 والتنمية القروية واملياه والغابات  وزارة الفالحة والصيد البحري

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME 
DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS 

*********************************************** 
 

ANNEXE IV-a 
CERTIFICAT DES CAPTURES 

)Modèle simplifié( 
Délivré dans le cas des produits halieutiques à exporter issus des captures des navires de pêche marocains à jauge brute inférieure ou égale à trois )3( unités de jauge. 

 أ-IVامللحق 
 شهادة املصطادات

 (نموذج مبسط )
 

عن  شهادة مسلمة في حالة ما إذا كانت املنتجات البحرية املزمع تصديرها متأتية من مصطادات سفن الصيد املغربية التي تقل سعتها االجمالية
 ثالثة وحدات للسعة أو تعادلها

 
I.CERTIFICAT DES CAPTURES 

 املصطادات  شهادة
 
 
 

 

Numéro du certificat(1)                                                                                                                                                                                                          ( 1رقم الشهادة)  
 

1.Autorité  validant le certificat )1( :                                                                                                                                                                               :)  سلطة املصادقة على الشهادة)1 
 
 
 
 

Nom Adresse     االسم  Tel    العنوان     الهاتف 
Fax     الفاكس

2. Description du Produit à exporter : )وصف املنتوج املراد تصديره(  

Espèce 
 الصنف

Transformation 
          التحويل

Code SH 
النظام املوحد  رمز 

Poids net à exporter (Kg) 
)كلغ( املراد تصديرهالوزن الصافي   

Poids correspondant débarqué 
( Kg) 

املفرغ )كلغ(  لابالوزن املق  

Observations (frais, 
transformation usine....) 

في املصنع،(  مالحظات )طرية، تحويل 

 
 
 
 

     
3. références des mesures de conservation et de gestion applicables مراجع إجراءات املحافظة والتدبير  املطبقة 

- Dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 )23 novembre 1973( tel que modifié et complété  ; 
- ( كما تم تغييره وتتميمه1973نونبر  23) 1393من شوال  27الصادر في  1.73.255ظهير شريف بمثابة قانون رقم     

 4.Liste des barques  a y a n t   effectué les captures  et quantités  par barque (nom, numéro d'immatriculation, etc.): voir document ci-joint 
التي  القوارب  لكل قارب   أنجزت الئحة  والكميات  انظر الوثيقة املرفقة  إلخ...(:  التسجيل،ورقم    )االسماملصطادات   

 
 

5. Nom et  adresse de l'exportateur 
وعنوان املصدر  اسم 

Signature Date   التوقيع   Cachet  التاريخ    الخاتم   

6. Validation par l'autorité marocaine(1):                                                                                                                                                                                                                    )1(  املصادقة من قبل السلطة املغربية    

Nom/titre Signature  االسم/الصفة       Date   التوقيع   Cachet    التاريخ      الخاتم   

7. Informations relatives au transport : voir document ci-joint                                                                                                                                                بالنقل: أنظر  الوثيقة املرفقة متعلقة   معلومات 
 
 

8. Déclaration de l’importateur :                                                                                                                                                                                                                                           :تصريح املستورد     
 



)56)الجريدة الرسمية عدد 7083 - 16 رمران 1443 )18 أبريل 2022( 

Nom et adresse de l'importateur 
وعنوان املستورد  اسم 

Signature التوقيع Date التاريخ  Cachet  خاتم  Code NC du produit 
 التسمية املوحدة للمنتوج رمز  

Documents concernant l’importation via un pays tiers autre que le pays de l’Etat de pavillon 
دولة العلم  باالستيراد عبر دولة أخرى غير الوثائق املتعلقة    

9. Contrôle  à l’importation : autorité 
السلطة   : االستيراد  عند  اقبة   مر

 
 
 
 

السلطة  

Lieu  (*) Importation autorisée   املكان 
مرخص  استيراد  

 
 
 

Importation 
suspendue(*) 

معلق  استيراد  

Vérification  demandée–
date 

تاريخ -التحققمطلوب   

Déclaration  en douane(le cas échéant) 
االقتضاء( التصريح الجمركي )عند   

Numéro Date  الرقم   Lieu  التاريخ     املكان

(*) cocher la case appropriée.                       ضع عالمة في الخانة املناسبة (1) partie réservée à l'administration             خاص باإلدارة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat des captures N° :……… شهادة املصطادات رقم     page……..الصفحة 
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II.CERTIFICAT DE REEXPORTATION 
 شهادة إعادة التصدير

 Numéro du certificat                    رقم الشهادة Date التاريخ                                                     État de réexportation 

1.Description du produit réexporté : وصف المنتوج المعاد تصديره                      Poids (Kg) الوزن )كلغ(                                                                  

Espèce الصنف                                                     Code du produit لمنتوج  ا رمز  Écart par rapport à la quantité déclarée 
dans le certificat des captures 

 لكمية المصرح بها في شهادة المصطاداتحيث امن الفرق  

2.Nom du réexportateur 
التصدير:   من يقوم بإعادة اسم  

 
 
 
 

Adresse العنوان                                                    Signature    التوقيع Date التاريخ                                

3.Autorité :                                                                             السلطة:                                                                                                                       
Nom/titre Signature      الصفة                                االسم/  التوقيع                     Date التاريخ                                  Cachet/tampon       

                تماالخ

4.Contrôle à la réexportation                               إعادة التصدير                                                                                                                عند مراقبة ال
Lieu: المكان                                                       Réexportation autorisée(*) 

لها مرخصالإعادة التصدير   
Vérification demandée(*) 

 مطلوب التحقق 
Numéro et date de la 
déclaration de réexportation 

 رقم وتاريخ تصريح إعادة التصدير

(*)cocher la case appropriée.  (*)                                 ضع عالمة في الخانة المناسبة                                                                                                   
 

 °etsil al ed N.......................................................................................................................................................................................................................................................: ........رقم الالئحة
CERTIFICAT DES CAPTURES N°:                                شهادة المصطادات رقم:                                                                                                         

EXPORTATEUR   المُصَدر   
Etablissement de transformation Nom:                                                                       االسم

          
N°d’agrément                                               رقم االعتماد  

 Liste des barquesالقوارب                                                                                                               الئحة
 
 

N° 
 الرقم

NOM 
 االسم

MATRICULE 
 رقم التسجيل

PROPRIETAIRE (S) 
ونالكالمالك أو الم  

Capitaine / Patron 
de pêche/  

 الربان/ قائد الصيد/ 
 
 
 

PRODUIT 
ج   المنتو

QUANT ITE 
(KG ( 

)كلغ(  (الكمية 

NOM 
 االسم

N°d’agrément  
 رقم االعتماد

Nom  
 االسم  

Identifiant 
 التعريف 

Nom 
 االسم

Identifiant 
 التعريف 

 
1           

2           
3           
4           

5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           

14           
15           

 
TOTAL   المجموع    
 
 

   

 
Signature et cachet de l’exportateur 

 رتوقيع وخاتم املصد                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

Certificat des captures N° :……..............................................… شهادة املصطادات رقم   page…….............................................................  الصفحة  ..
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INFORMATIONS RELATIVES AU  TRANSPORT 
بالنقل  معلومات متعلقة 

 
DOCUMENT ANNEXE AU CERTIFICAT  DES  CAPTURES  N° 

وثيقة ملحقة بشهادة املصطادات رقم    
 

 
Pays d'exportation          بلد التصدير 
 
Port/aéroport/autre lieu de départ 

آخر /ءمينا للمغادرة مطار/مكان   
 

Nom  de  l'exportateur 
 اسم املصدر

Adresse de l'exportateur 
 عنوان املصدر

Signature de 
l'exportateur 

 توقيع املصدر

Cachet de l'exportateur 
 خاتم املصدر

Nom et pavillon du navire    وعلم السفينة االسم   
 

Numéro du vol_ numéro de lettre de transport aérien 
رقم إرسالية النقل الجوي_رقم الرحلة   

 
Nationalité et numéro d'immatriculation du camion 

تسجيل الشاحنةالجنسية ورقم   
 

Numéro de lettre de voiture ferroviaire 
عربة السكك الحديدية إرسالية رقم  

 
Autres documents de transport  األخرى  لنقلا وثائق  

 
 

 

Numéro du ou des conteneurs :(Liste annexée) 
الحاوية أو  )الالئحة امللحقة( الحاويات:  رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Certificat des captures N° :…… ..............................................… شهادة املصطادات رقم   page……  .............................................................  الصفحة   ..
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 اململكة املغربية

Royaume du Maroc 

 
 والتنمية القروية واملياه والغابات  وزارة الفالحة والصيد البحري

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME 
DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS 

*********************************************** 

ANNEXE IV-b 
CERTIFICAT DES CAPTURES  

Délivré dans le cas des produits halieutiques à exporter issus d’un seul navire de pêche marocain à jauge brute supérieure à trois )3( unités de jauge sur une seule marée. 

             ب-IVامللحق 
 شهادة املصطادات

 

حدات شهادة مسلمة في حالة ما إذا كانت املنتجات البحرية املزمع تصديرها متأتية من سفينة صيد واحدة مغربية تفوق سعتها اإلجمالية ثالثة و 
 للسعة في خرجة بحرية واحدة 

 
 

I.CERTIFICAT D ES CAPTURES       ت صطادا ادة  امل  شه
 

Numéro du certificat(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      )1( رقم الشهادة  

1.Autorité  validant le certificat :(1)                                                                                                                                                                                                                                                                     )1(: 1- سلطة املصادقة على الشهادة  

Nom Adresse                             االسم               العنوان                                                                      Tel الهاتف                                                                                       
Fax الفاكس                                                                                     

2. Identification  du navire de pêche        : التعريف بسفينة الصيد  -2 

Nom du navire              اسم السفينة  Numéro  d'immatriculation 
 رقم التسجيل

Port  d'immatriculation 
 ميناء التسجيل

Port  de débarquement 
 ميناء التفريغ 

Indicatif d'appel 
(le cas  échéant) 

 النداء )عند االقتضاء( رمز 

Numéro  Lloyd's/OMI (le cas échéant) 
 /املنظمة البحرية الدولية  )عند االقتضاء( Lloyd's  رقم

Propriétaire)s( du navire 
 ( السفينةومالك )مالك 

N° de licence de pêche 
 رقم رخصة الصيد        

Date limite de validité de la licence 
de pêche 

 تاريخ انتهاء صالحية رخصة الصيد 

Marée du    au 
 الخرجة البحرية 

 من  ..............
 إلى .................

Date de débarquement 
 تاريخ التفريغ 

N°Inmarsat, Fax, Tel , adresse électronique (le cas échéant) 
 االلكتروني )عند االقتضاء(الفاكس/الهاتف /العنوان   Inmarsat  رقم

3. Description du produit                                                      3-  وصف املنتوج 

Espèce  Code     SH       الصنف 
النظام   رمز 

املوحد  

Zone de  capture 
 منطقة االصطياد

Transformation 
autorisée  à  bord 

املرخص به على  التحويل 
 متن السفينة

Poids net de l'espèce à 
exporter (Kg) 

الوزن الصافي للصنف املراد 
)كلغ(  تصديره  

Poids  correspondant  
débarqué  du  navire (Kg) 

من    غاملفر  املقابلالوزن 
السفينة )كلغ(  

Poids vif 

correspondant(2)  (Kg) 
)كلغ(املقابلالوزن الحي    

Etablissement de transformation 

مؤسسة التحويل  

Nom    االسم  N° d’agrément 

 رقم االعتماد
 االعتماد

 
         

4.Références des mesures de conservation et de gestion applicables               4-   مراجع إجراءات املحافظة والتدبير املطبقة    
Dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 )23 novembre 1973( tel que modifié et complété  ; 

 ( كما تم تغييره وتتميمه1973ر فمبنو  23) 1393من شوال  27صادر في ال 1.73.255شريف بمثابة قانون رقم الظهير ال -
 
 

5.Capitaine  du navire  ou exportateur                                                                                                                       ربان السفينة أو املصدر   

Nom Signature     االسم  Date       التوقيع  Cachet         التاريخ Observations          الخاتم     éventuelles 
 مالحظات محتملة

6. Transbordement   en  zone portuaire :                                             :6- املسافنة في املنطقة املينائية 
 
 

Date de  transbordement         تاريخ املسافنة   
 
 
 

Marée du                           au 
من                  إلى             خرجة بحرية 

 
 

Type de transformation autorisée à bord 
التحويل املرخص به على  السفينة متننوع   
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Espèce  Code  du produit     الصنف 
SH 

 رمز النظام املوحد

Zones   de  pêche 
 مناطق الصيد

Poids vif 
estimé (Kg) 
الوزن الحي  
املقدر )كلغ(  

Poids  à transborder  
estimé (Kg) 

 همسا فنتاملراد  الوزن املقدر 
 )كلغ(

Poids transbordé  vérifié (Kg) (le cas échéant) 
 )كلغ( )عند االقتضاء( همسا فنتتمت  الذياملحقق الوزن 

      

 Lieu Navire receveurاملكان                                                      
السفينة املستلمة  

Indicatif d'appel du navire r ec eveu r  
نداء السفينة املستلمة  رمز   

Numéro Lioyd's/OMI du navire receveur (le cas échéant) 
/املنظمة البحرية الدولية للسفينة املستلمة )عند  Lloyd'sرقم 

 االقتضاء(

Capitaine du navire de pêche 
 ربان سفينة الصيد

Signature  Autorité autorisant le   التوقيع 
transbordement 

املسافنة ترخيص   سلطة  
 

Nom et qualité              االسم والصفة  Signature          التوقيع  
 

Cachet       الخاتم  

7.Nom et adresse de l'exportateur 
االسم وعنوان املصدر  -7 

Signature Date         التوقيع  Cachet       التاريخ             الخاتم

8. Validation par l'autorité marocaine (1):                                     (1(  8- مصادقة من طرف السلطة املغربية   

Nom/titre Signature    االسم/الصفة    Date    التوقيع  Cachet   التاريخ        الخاتم

9. Informations   relatives au transport : voir ci-joint  document "INFORMATIONS  RELATIVES  AU TRANSPORT" 
 "بالنقل متعلقة"معلومات  رفقته  أنظر الوثيقة  بالنقل:معلومات تتعلق  -9

 
 

10.Déclaration de  l’importateur:                          10- تصريح  املستورد  
Nom et adresse de l'importateur 

اسم وعنوان املستورد  
Signature Date    التوقيع  Cachet    التاريخ     Code  NC du produit       الخاتم

 رمز التسمية املوحدة للمنتوج

Documents concernant l’importation via un pays tiers autre que le pays de l’Etat de pavillon 
دولة العلم  الوثائق املتعلقة باالستيراد عبر دولة أخرى غير   

11. Contrôle  à l'importation:  autorité 
السلطة  :االستيراد   مراقبة  

Lieu     املكان  Importation autorisée(*) 
مرخص   استيراد  

Importation  suspendue(*) 
معلقاستيراد   

Vérification demandée–date 
التاريخ - مطلوب التحقق  

Déclaration en douane(le cas échéant) 
التصريح الجمركي )عند االقتضاء(  

Numéro Date    الرقم املكان   Lieu   التاريخ  

(*) cocher la case appropriée.                                                                                                                                                                                                ضع عالمة في الخانة املناسبة (1)partie  réservée à  l'administration  خاص باإلدارة 
(2( à remplir uniquement en  cas de transformation à  bord السفينة     متنيمأل فقط في حالة التحويل على   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat des captures N° :………  المصطادات رقمشهادة       page……..  الصفحة 
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II.CERTIFICAT DE REEXPORTATION    شهادة  إعادة  التصدير 

Numéro du certificat Date     رقم الشهادة    دولة إعادة التصدير               État de réexportation    التاريخ

1. Description du produit réexporté:     املنتوج املعاد تصديرهوصف  Poids (Kg)     )الوزن )كلغ 

Espèce املنتوج  رمز     Code du produit      الصنف  Écart par rapport à la quantité déclarée dans le certificat des 
captures 

املصرح بها في شهادة املصطادات   للكمية  بالنسبةالفرق   

2. Nom du réexportateur 
التصدير بإعادة يقوماسم من    

Adresse Signature   العنوان   Date     التوقيع       التاريخ

3. Autorité:        السلطة -3

Nom/titre Signature         اسم/ الصفة Date         التوقيع Cachet/tampon           التاريخ                        الخاتم

4. Contrôle à la réexportation اقبة عند إعادة التصدير   4-      املر

Lieu:  Réexportation     املكان  
autorisée(*) 

مرخصالتصدير إعادة   

Vérification demandée(*) 
 مطلوب التحقق

Numéro et date de la déclaration de  
réexportation 

 رقم وتاريخ التصريح بإعادة التصدير
 
 
 

(*)cocher la case appropriée.) ضع العالمة في الخانة املناسبة( 

 
 
 
 
 
 
 

  

Certificat des captures N° :……… شهادة المصطادات رقم      page……..الصفحة 
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INFORMATIONS RELATIVES AU  TRANSPORT 

بالنقل  معلومات متعلقة 
 

DOCUMENT ANNEXE AU CERTIFICAT DES CAPTURES N° 
وثيقة ملحقة بشهادة املصطادات رقم  

 
 

Pays d'exportation     بلد التصدير      
 

Port/aéroport/autre lieu de départ 
 ميناء/مطار/مكان  آخر للمغادرة

 

Nom de l'exportateur 
 اسم املصدر

Adresse de l'exportateur 
 عنوان املصدر

Signature de 
l'exportateur 
 توقيع املصدر

Cachet de l'exportateur 
 تم املصدراخ

Nom et pavillon du navire     وعلم السفينة اسم  
 

Numéro du vol_numéro de lettre  de transport aérien 
 رقم الرحلة_ رقم إرسالية  النقل الجوي

 
Nationalité et numéro d'immatriculation du camion 

الجنسية ورقم تسجيل الشاحنة  
 

Numéro de lettre de voiture ferroviaire 
 رقم  إرسالية عربة السكك الحديدية

 
Autres documents de transport    للنقل ىخر أ  وثائق  

 
 

Numéro du ou des conteneurs : (Liste en annexe) 
الحاوية أو الحاويات : )الالئحة امللحقة(  رقم 
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 اململكة املغربية
Royaume du Maroc 

 
والصيد البحري والغابات وزارة الفالحة  واملياه   والتنمية القروية 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME 
DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS 

*********************************************** 

ANNEXE IV-c   
CERTIFICAT DES CAPTURES 

)Modèle groupé( 
Délivré dans le cas des produits halieutiques à exporter issus de plusieurs navires de pêche marocains à jauge brute supérieure à trois )3( unités de jauge ou issus de plusieurs marées d’un 

même navire de pêche marocain à jauge brute supérieure à trois )3( unités de jauge. 

ج -IV امللحق  

 شهادة املصطادات
ع(  )نموذج مجمَّ

( ثالثة وحدات 3تصديرها متأتية من عدة سفن صيد مغربية تفوق سعتها االجمالية ) املرادشهادة مسلمة في حالة ما إذا كانت املنتجات البحرية 
متأتية من عدة خرجات لسفينة صيد  السعة لسعةا( ثالثة وحدات 3واحدة تفوق سعتها االجمالية ) مغربية أو   

 

I.CERTIFICAT  D ES  CAPTURES ...  (شهادة   املصطادات  )  ..................................................................

Numéro du certificat(1)                                                                      )1(  رقم الشهادة   

1. Autorité validant  le  certificat :(1)                                                 )1(  1- سلطة املصادقة على الشهادة 

Nom Adresse     االسم Tel    العنوان    الهاتف
Fax    الفاكس

2. Identification  du navire  de pêche :( voir annexe 1)                                    ) 2-  التعريف بسفينة الصيد  : )انظر امللحق   األول 

3. Description  du produit  par navire de pêche :( voir annexe 1)                                                  )3- وصف املنتوج  لكل سفينة صيد )انظر امللحق األول   

4. Références   des mesures   de  conservation  et  de gestion   applicables:( voir annexe 1)                                                                             )4- مراجع إجراءات املحافظة والتدبير   املطبقة )انظر امللحق   األول  
 

5. Validation du capitaine du navire de pêche ou de l’exportateur : )voir annexe 1(                                                                                     )5-  مصادقة  ربان سفينة الصيد أو  املصدر  )انظر امللحق األول  

6. Produit à exporter (Récapitulatif):                                                                                                                                                                                   )6-  امل نتوج املراد  تصديره : ) موجز 
 

Espèce  Code  SH   الصنف 
املوحدالنظام  رمز   

 

Poids net   à    exporter (Kg) 
)كلغ(  الوزن الصافي عند التصدير   

Observations  (frais, transformation   à bord 
transformation usine....) 

املصنع..( في  على  متن  السفينة،  تحويل   مالحظات  )طرية، تحويل 
 
 
 

   

7.Transbordement   en  zone  portuaire:                                                                                                                                                   : 7- املسافنة في املنطقة املينائية   
Date de transbordement      تاريخ املسافنة   

 
Marée du                           au 

من           إلى   خرجة بحرية 
Type de transformation autorisée à bord 

التحويل املرخص به على متن السفينة نوع   
Espèce  Code du produit     الصنف    

SH 
النظام املوحد  رمز 

 للمنتوج
 

Zones de pêche 
 مناطق الصيد

Poids vif estimé (Kg) 
)كلغ( الوزن الحي املقدر   

Poids  à transborder  
estimé ( Kg) 

املراد مسافنته  الوزن املقدر 
 )كلغ(

Poids transbordé vérifié 
(Kg) (le   cas  échéant) 

تمت  الذيالوزن املحقق 
)عند االقتضاء(مسافنته )كلغ(   

      

Lieu  Navire receveur    املكان  
املستلمةالسفينة   

Indicatif  d'appel du navire r ec eveu r  
السفينة املستلمة نداء رمز   

Numéro  Lloyd’s/OMI du navire receveur 
 /املنظمة البحرية الدولية للسفينة املستلمة Lloyd’s رقم 
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Capitaine  du navire de pêche 
 ربان سفينة الصيد

Signature 
التوقيع   

Autorité autorisant   le 
transbordement 

سلطة ترخيص املسافة  

Nom et qualité 
والصفة    االسم  

Signature       التوقيع 
 

Cachet    الخاتم

8.Nom et adresse de  l'exportateur 
االسم وعنوان املصدر  

Signature Date     التوقيع  Cachet    التاريخ     تماالخ

9.Validation  par l'autorité marocaine(1):                                                                 :) املغربية)1    9. املصادقة من طرف السلطة 
Nom/titre Signature      االسم/الصفة Date      التوقيع  Cachet            التاريخ        الخاتم   

10.Informations  relatives  au transport : VOIR  CI-JOINT   DOCUMENT   "INFORMATIONS   RELATIVES AU TRANSPORT" 
"معلومات متعلقة بالنقل" انظر الوثيقة املرفقة   :معلومات متعلقة بالنقل   

 
11. Déclaration  de l’importateur :                                                                                      املستورد  11.تصريح 

 
 
 
 
 
 
 

Nom et adresse de l'importateur 
االسم وعنوان املستورد  

Signature         التوقيع     Date      التاريخ    Cachet  الخاتم  Code   NC du produit 
املوحدة للمنتوجرمز التسمية   

Documents concernant l’importation via un pays tiers autre que le pays de l’Etat de pavillon 
دولة العلم  دولة أخرى غير     الوثائق املتعلقة باالستيراد عبر   

12. Contrôle à l’importation :  autorité 
السلطة   االستيراد:مراقبة   

Lieu  (*)Importation   autorisée   املكان
مرخص به استيراد  

Importation 
suspendue(*) 

معلقستيراد ا  

Vérification   demandée–date 
التاريخ-لتحقق امطلوب  

Déclaration   en   douane (le   cas    échéant) 
عند االقتضاء(الجمركي )التصريح   

Numéro Date         الرقم Lieu     التاريخ    املكان

(*) cocher    la  case  appropriée.     (1)                                                                                                               (*)ضع عالمة في الخانة املناسبةpartie    réservée à l'administration        ( 1خاص باإلدارة)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat des captures N° :……… شهادة المصطادات رقم      page……..  الصفحة 

  

املس فنة

مطلوب)التحقق)-)الت ض8خ
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II.CERTIFICAT DE REEXPORTATION    شهادة إعادة التصدير 

Numéro du certificat Date     رقم الشهادة  État de réexportation    التاريخ
 دولة إعادة التصدير

1. Description du produit réexporté: Poids (Kg)             وصف املنتوج املعاد تصديره                                                 الوزن )كلغ(  

Espèce املنتوج رمز     Code du produit    الصنف  Écart par rapport à la quantité   déclarée   dans le certificat des 
captures 

املصرح بها في شهادة املصطادات  لكميةالفرق من حيث ا  

2. Nom du réexportateur 
يقوم بإعادة التصدير اسم من   

Adresse Signature        العنوان    Date           التوقيع           التاريخ 

3. Autorité:                                        3- السلطة  
Nom/titre Signature           اسم/ الصفة   Date        التوقيع Cachet/tampon       التاريخ         الخاتم

4. Contrôle à la réexportation اقبة عند إعادة التصدير   4-            املر
Lieu:  Réexportation   املكان 

autorisée(*) 
رخصاملإعادة التصدير   

Vérification demandée(*) 
التحققمطلوب   

Numéro et date de la déclaration de  
réexportation 

 رقم وتاريخ التصريح بإعادة التصدير
 
 
 

(*) cocher la case approprié      املناسبة ضع العالمة في الخانة (*)            
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ANNEXE1 DU CERTIFICAT DES CAPTURES )m
odèle groupé( N°: ……………………………..

امللحق األ 
ت ) نموذج مجمع( رقم:                                                              

صطادا
شهادة امل

ول ل
 

 
 

 
  

   

(a) à remplir uniquement en cas de transformation à bord
 

)أ( يتم
 

ط في حالة التحويل على
مألها فق

  
متن
  

السفينة
                                                                  

 
       

 
Certificat des captures N

° :…
…

…
 

ت رقم
صطادا

 شهادة الم
 

 
 

 
 

page…
…

صفح..
ال

ة

 
Navire de pêche

صيد
سفينة ال

  
 

Licence de pêche 
صيد

صة ال
 رخ

 
Activitéط

شا
الن

 
 

 
Description du produit

      
ف املنتوج

ص
و

 :
 

Etablissem
ent  

de transform
ation 

سة 
مؤس

التحويل
 

 
Nom

االسم 
 

M
atricule

سجيل 
رقم الت

 
 

Propriétaire )s( 
ك )امل

املال
الك

ون
  )

 
  

Capitaine 
 ربان

 
Port 

d'im
m

atriculation 
سجيل

 ميناء الت

 N° 
 الرقم

Date lim
ite 

 de  validité 
صالحية

 تاريخ انتهاء ال

Port de 
débarquement 

ميناء
  

التفريغ
 

M
arée 

du
.........

 ........
au........

...
...

...
..

 
 خرجة بحرية

 من.......
 إلى .........

Espèce  
ف

صن
 ال

Code SH 
 رمز النظام املوحد

Zone 
de capture 

صيد
 منطقة ال

Transform
ation 

autorisée à bord 
ص به 

التحويل املرخ
على  

متن
 

سفينة
ال

 

Poids  net de 
l’espèce 

à  
exporter 

 (Kg) 
صافي  

الوزن ال
املراد  

ف 
صن

 لل
)كلغ(

صديره 
 ت

Poids 
correspondant 

débarqué 
du  navire (Kg) 
  الوزن املقابل املفرغ
سفينة )كلغ(

 من ال

Poids   vif  
correspondant 

 (Kg) (a) 
 الوزن الحي  

  املقابل
)كلغ(

  
)أ(

 

Nom
 

 االسم
N° d’agrém

ent 
sanitaire 

 رقم االعتماد
 

صحي
 ال

Nom
 

 االسم
Identifiant 

ف
 التعري

Nom
 

 االسم
Identifiant 
ف

 التعري

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Capitaine du navire ou exportateur 
Nom             االسم 

Signature            التوقيع 
Date       التاريخ 

Cachet       الخاتم 

Observations éventuelles                                                                                                                                                                           مالحظات محتملة  

Autorité de validation
 

صادقة
سلطة امل

    
 

Nom
      االسم      

Signature         التوقيع     
Cachet          الخاتم 

Date                                                                                                                                                                                                          التاريخ 

Pavillon des navires: M
A

R
O

C
A

IN
 علم السفن : مغربي 

hhhhh 

    

Références des m
esures de conservation et de gestion applicables : D

ahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novem
bre 1973) tel que m

odifié et com
plété. 

مراجع 
ت المحافظة والتدبير المطبقة:

إجراءا
 

الظهير الشري
 ف

بمثابة
 

قانون رقم 
1.73.255
 

صادر في 
ال

 
27
 

من 
شوال 

1393
 (

23
 

نوفمبر 
1973

 )
كما تم تغييره
  

وتتميمه
. 
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INFORMATIONS RELATIVES AU  TRANSPORT 

بالنقل  معلومات متعلقة 
 

DOCUMENT ANNEXE AU CERTIFICAT  DES  CAPTURES  N° 
وثيقة ملحقة بشهادة املصطادات رقم  

 
 

Pays d'exportation ..........................بلد التصدير     
 

Port/aéroport/autre lieu de départ 
 للمغادرةآخر ميناء/مطار/مكان  

 

Nom de l'exportateur 
 اسم املصدر

Adresse de l'exportateur 
 عنوان املصدر

Signature de 
l'exportateur 
 توقيع املصدر

Cachet de l'exportateur 
 املصدرتم اخ

Nom et pavillon du navire      وعلم السفينة اسم
 

Numéro du vol_ numéro de lettre de transport aérien 
الجوي إرسالية النقل رقم الرحلة_ رقم   

 
Nationalité et numéro d'immatriculation du camion 

الجنسية ورقم تسجيل الشاحنة  
 

Numéro de lettre de voiture ferroviaire 
 رقم إرسالية عربة السكك الحديدية

 
Autres documents de transport      للنقل أخرى وثائق   

 
 

Numéro du ou des conteneurs : (Liste en annexe) 
الحاوية أو  )الالئحة امللحقة( الحاويات:رقم   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat des captures N° :……… شهادة المصطادات رقم      page……..الصفحة 
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ق اض)لوز8 )الصحة)والحم ية)االجتم عية)ضقم))).))9)ص دض)في)1))من)شعب 6)ر66) )ر))م ضس)))1)()أتغيير)وتتميم)الق اض)
ضقم)6).717)الص دض)في)7)جم دى)اآلخ ة)5ر6) )7)بأ 18)6)1)()أم اجعة)بسع ض)البيع)للعموم)لألدو8ة)األصلية)والجنيسة)

واملم ثلة)الحيو8ة)املسوقة)في)املغ ب.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

بناء على املرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 )18 ديسمبر 2013( املتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر 

بيع األدوية املصنعة محليا أو املستوردة للعموم، وال سيما املواد 12 و 14 و 15 منه ؛

2014( بمراجعة أسعار البيع للعموم  1435 )7 أبريل  7 جمادى اآلخرة  787.14 الصادر في  وبعد االطالع على القرار رقم 

لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له ؛

وبعد االطالع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

وعلى طلبات املصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلة حيوية للعموم، املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية 

املعنية ؛

واعتبارا لطلبات تخفيض أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

واعتبارا لطلبات رفع أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة املشتركة ما بين الوزارات لألسعار،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدد في امللحق رقم 1 املرفق بهذا القرار أسعار بيع األدوية األصلية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله.

يصادق على أسعار بيع األدوية الجنيسة واملماثالت الحيوية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله واملدرجة في امللحق رقم 2 

املرفق بهذا القرار.

أعاله  إليه  املشار  القرار  ملحق  في  املدرجة  األدوية  أسعار  القرار  بهذا  املرفق   3 رقم  امللحق  في  مبين  هو  ما  وفق  تخفض 

رقم 787.14 كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له. 

ترفع وفق ما هو مبين في امللحق رقم 4 املرفق بهذا القرار أسعار األدوية املدرجة في ملحق القرار املشار إليه أعاله رقم 787.14 

كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من شعبان 1443 )23 مارس 2022(.

اإلمراء : خالد ايت طالب.

*

*  *
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*  *  *

امللحق))

*  *  *

1 الملحق

Nom du Médicament Prix Public de 
Vente en Dirham

Prix Hôpital en 
Dirham 

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
بالدرهم

 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

CARIBAN 10mg/10mg Gélules à libération modifiée Boite de 24 249,00                 155,70                 

1/1

2 الملحق

Nom du Médicament Prix Public de 
Vente en Dirham

Prix Hôpital en 
Dirham 

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
بالدرهم

 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

ANDOL 1000mg Comprimé sécable Boite de 8 10,60                   6,60                     

DEXKETOPROFENE NORMON 50mg/2ml Solution injectable ou solution à diluer pour perfusion Boite de 6 
ampoules de 2ml 52,00                   32,40                   

HULIO 40mg/0,8ml Solution injectable en seringue pré-remplie Boite de 2 6 290,00              6 063,00              

IPREL 20mg Comprimés orodispersibles Boite de 10 26,60                   16,60                   

IPREL 20mg Comprimés orodispersibles Boite de 30 71,20                   44,50                   

WEUPHORIA 38,8µg/0,5ml Suspension injectable en seringue pré-remplie Boite unitaire 530,00                 352,00                 

1/1

امللحق))
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3 الملحقامللحق)ر

Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

ALDACTONE 50 mg  Comprimé Boîte de 20                      57,70   56,80                                          36,10   35,50                     

ALDACTONE 75 mg Comprimé Boîte de 20                    110,80   103,80                                        69,30   64,90                     

ALKAPEZIL 10mg Comprimés pelliculés Boite de 30                    505,00   502,00                                      335,00   333,00                   

ALKAPEZIL 5mg Comprimés pelliculés Boite de 30                    327,00   297,00                                      217,00   197,10                   

ARICEPT 10 mg Comprimé Boîte de 28                    766,00   589,00                                      507,00   390,00                   

ARICEPT 5 mg Comprimé Boîte de 28                    552,00   402,00                                      365,00   266,00                   

AVAXIM 80 U PEDIATRIQUE Suspension injectable d'une seringue de 0,5ml, Boîte unitaire                    219,00   203,00                                      137,30   127,10                   

BACAZIRED 60mg/1,5ml Solution à diluer et solvant pour perfusion Boite d'un flacon de 1,5ml de solution et 1 fl de 
4,5 ml de solvant               22 044,00   22 044,00                            21 620,00   21 619,00              

CARDURA 2mg Comprimé Boîte de 20                    106,70   58,50                                          66,70   36,60                     

CARDURA 4mg Comprimé Boîte de 20                    109,20   64,20                                          68,20   40,10                     

CLOFENE 1% Emulsion Gélifiée  Tube de 60 g                      45,90   41,70                                          28,60   26,00                     

CLOFENE 1% Emulsion Gélifiée Tube de 30 g                      27,50   27,50                                          17,20   17,10                     

COLATAZ (50µg+5mg)/ml Collyre en solution Boite d'un flacon de 2,5ml                    107,60   89,50                                          67,10   55,80                     

COLTRAX 4  mg Comprimé Boîte de 12                      49,40   45,70                                          30,80   28,50                     

COTIPRED  20 mg  Comprimé effervescent Boîte de 20                      48,50   40,00                                          30,30   25,00                     

DIFAL 1% Gel Tube de 20g                      19,00   18,30                                          11,80   11,40                     

DONEPEZIL Zenith 10mg CP orodisp 14 cps                    289,00   283,00                                      180,30   176,60                   

DONEPEZIL Zenith 10mg CP orodisp 28cps                    485,00   469,00                                      321,00   310,00                   

DONEPEZIL Zenith 5mg CP orodisp 14 cps                    170,80   167,80                                      106,40   104,50                   

DONZEP 10 mg Comprimé pelliculé Boîte de 28                    506,00   469,00                                      335,00   310,00                   

DONZEP 5 mg Comprimé pelliculé Boîte de 28                    328,00   295,00                                      217,00   184,00                   

DOPEZIL SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC  10 mg Comprimé pelliculé Boîte de 28                    506,00   469,00                                      335,00   310,00                   

DOPEZIL SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC  5 mg Comprimé pelliculé Boîte de 28                    328,00   295,00                                      217,00   184,00                   

DOZYL 10mg Comprimés pelliculés  Boite de 28                    479,00   469,00                                      317,00   310,00                   

EFFEXOR LP 37,5 mg Gélule à libération prolongée Boîte de 30                    179,30   79,80                                        111,70   49,70                     
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3 الملحق

Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

EFFEXOR LP 75 mg  Gélule à libération prolongée Boîte de 30                    213,00   101,00                                      133,20   62,90                     

EFFIPRED 20 mg Comprimé  effervescent Boîte de 20                      58,40   40,00                                          36,50   25,00                     

EFFIPRED 5 mg Comprimé  effervescent Boîte de 30                      28,00   23,00                                          17,50   14,40                     

EPOTIN  2000 U.I solution pour usage parentéral Boîte de 10 Flacons de 1 ml                 1 951,00   1 586,00                                1 699,00   1 221,00                

EPOTIN  4000 U.I solution pour usage parentéral Boîte de 10 Flacons de 1 ml                 3 432,00   2 751,00                                3 121,00   2 420,00                

EPREX 10 000 UI / ML Solution injectable Boîte de 6 Seringues préremplie de 0,3 ml                 1 675,00   1 383,00                                1 415,00   1 115,00                

EPREX 10 000 UI / ML Solution injectable Boîte de 6 Seringues préremplie de 0,4 ml                 2 219,00   1 710,00                                1 872,00   1 452,00                

EPREX 4 000 UI/ML Solution injectable Boîte de 6 Seringues préremplie de 0,5 ml                 1 290,00   1 011,00                                1 019,00   732,00                   

FENAC   1% Gel dermique Tube de 50 g                      40,80   40,30                                          25,40   25,10                     

FLOTRAL 10 mg Comprimés à liberation prolongée Boîte de 10                      58,40   57,20                                          36,40   35,60                     

FLOTRAL 10 mg Comprimés à liberation prolongée Boîte de 30                    159,30   147,60                                        99,20   91,90                     

FORXIGA 10mg Comprimés pelliculés Boite de 28                    563,00   419,00                                      374,00   278,00                   

GYNASOL 150 mg Ovule Gynécologique BOITE DE 3                      46,70   44,30                                          29,10   27,60                     

GYNO-PEVARYL 150 mg  Ovule Boîte de 3                      70,30   57,00                                          43,80   35,50                     

HEMAX 2000UI/2ml Poudre lyophilisée pour solution injectable Boite d'un flacon de poudre et une ampoule de 2 ml 
de solvant avec une seringue jetable et deux aiguilles                    333,00   250,00                                      220,00   156,30                   

HEMAX 3000UI/2ml Poudre lyophilisée pour solution injectable Boite d'un flacon de poudre et une ampoule de 2 ml 
de solvant avec une seringue jetable et deux aiguilles                    491,00   359,00                                      325,00   237,00                   

HEMAX 4000UI/2ml Poudre lyophilisée pour solution injectable Boite d'un flacon de poudre et une ampoule de 2 ml 
de solvant avec une seringue jetable et deux aiguilles                    579,00   467,00                                      383,00   309,00                   

JEVTANA 60mg/1,5ml Solution à diluer pour perfusion Flacon de 1,5 ml               43 690,00   22 044,00                            42 841,00   21 619,00              

KAYEXALATE 454 g Poudre pour suspension orale et rectale Boîte de 1 Flacon de 454 g                    366,00   321,00                                      242,00   213,00                   

LATANOCOM 50µg/5mg/ml Solution ophtalmique Flacon de 5ml contenant 2,5ml de solution                    107,60   89,50                                          67,10   55,80                     

LAXAMOL (50µg+5mg)/ml Collyre en solution Boite d'un flacon de 5 ml contenant 2,5ml de solution                    107,60   89,50                                          67,10   55,80                     

LENANGIO 10mg Gélules  Boite de 21               19 155,00   17 068,00                            18 787,00   16 742,00              

LENANGIO 10mg Gélules  Boite de 7                 7 526,00   6 734,00                                7 336,00   6 520,00                

LENANGIO 15mg Gélules  Boite de 21               20 148,00   17 955,00                            19 761,00   17 611,00              

LENANGIO 15mg Gélules  Boite de 7                 7 904,00   7 070,00                                7 725,00   6 867,00                

2/4
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Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

LENANGIO 25mg Gélules  Boite de 21               22 123,00   19 711,00                            21 698,00   19 333,00              

LENANGIO 25mg Gélules  Boite de 7                 8 655,00   7 738,00                                8 493,00   7 554,00                

LENANGIO 5mg Gélules  Boite de 21               18 283,00   16 287,00                            17 933,00   15 976,00              

LENANGIO 5mg Gélules  Boite de 7                 7 195,00   6 437,00                                6 995,00   6 214,00                

LOPERIUM  2 mg Gélule Boîte de 20                      23,40   22,90                                          14,60   14,30                     

LOTEVAN 10mg/160mg Comprimés pelliculés Boite de 30                    220,00   198,20                                      138,10   123,90                   

LOTEVAN 10mg/320mg Comprimés pelliculés Boite de 30                    381,00   267,00                                      253,00   177,40                   

LOTEVAN 5mg/160mg Comprimés pelliculés Boite de 30                    220,00   198,20                                      138,10   123,90                   

LOTEVAN 5mg/320mg Comprimés pelliculés Boite de 30                    381,00   267,00                                      253,00   177,40                   

METROZAL 500 mg Ovule Boîte de 10                      28,00   27,70                                          17,40   17,30                     

NIDAZOL 500 mg Ovule Boîte de  10                      29,60   27,70                                          18,50   17,30                     

ORAPRED 20 mg  Comprimé effervescent Boîte de 30                      65,00   60,00                                          40,60   37,50                     

PEVAGINE  150 mg Ovule Gynecologique Boîte de  3                       51,50   44,30                                          32,10   27,60                     

POTEX 2000 UI Lyophilisat Boîte de 1 Flacon avec une seringue préremplie                    333,00   250,00                                      220,00   156,30                   

POTEX 3000 UI Lyophilisat Boîte de 1 Flacon avec une seringue préremplie                    492,00   359,00                                      326,00   237,00                   

POTEX 4000 UI Lyophilisat Boîte de 1 Flacon avec une seringue préremplie                    579,00   467,00                                      383,00   309,00                   

PREDNI COOPER 20 mg  Comprimé effervescent sécable Boîte de 20                      42,00   40,00                                          26,20   25,00                     

REVLIMID 10mg Gélule Boîte de 21               37 910,00   17 068,00                            37 175,00   16 742,00              

REVLIMID 15mg Gélule Boîte de 21               39 896,00   17 955,00                            39 122,00   17 611,00              

REVLIMID 25mg Gélule Boîte de 21               43 847,00   19 711,00                            42 996,00   19 333,00              

REVLIMID 5mg Gélule Boîte de 21               36 167,00   16 287,00                            35 466,00   15 976,00              

SOLUPRED 20mg Comprimé effervescent Boîte de 20                      58,40   48,70                                          36,50   30,40                     

SOLUPRED 5mg Comprimé effervescent Boîte de 30                      33,30   25,20                                          20,80   15,80                     

TIADAL 20mg Comprimés enrobés Boite de 1                      81,50   40,00                                          50,80   24,90                     

TIADAL 20mg Comprimés enrobés Boite de 2                    143,50   70,00                                          89,40   43,60                     
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Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

TIADAL 20mg Comprimés enrobés Boite de 4                    277,00   136,00                                      172,70   84,70                     

VELAXOR LP   75 mg Gélule à libération prolongée Boîte de 30                    179,00   101,00                                      111,50   62,90                     

VELAXOR LP  37,5 mg Gélule à libération prolongée Boîte de 30                      94,00   79,80                                          58,60   49,70                     

VENDEP XR 37,5 mg Gélule à libération prolongée Boîte de 10                      35,70   30,30                                          22,20   18,90                     

VOLTARENE EMULGEL 1% Gel Emulsion Tube de 50                      53,00   44,90                                          33,00   28,00                     

VOMISTOP 10mg/2ml Solution injectable Boite de 12 ampoules                      22,10   22,00                                          13,70   13,70                     

XALACOM 50µg/5mg Collyre Boîte de 1 Flacon de 2,5 ml                    107,60   89,50                                          67,10   55,80                     

XATRAL 10 mg Comprimé pelliculé à liberation prolongée Boîte de 10                    101,60   88,40                                          63,30   55,10                     

XATRAL 10 mg Comprimé pelliculé à liberation prolongée Boîte de 30                    267,00   232,00                                      166,70   145,10                   

XATRAL 2,5mg Comprimé pelliculé Boîte de 30                    104,80   100,10                                        65,30   62,40                     

XEPLION 100mg Suspension injectable à libération prolongée en seringue pré-remplie Boite d'une seringue pré-
remplie et 2 aiguilles                 3 063,00   2 501,00                                2 742,00   2 162,00                

XEPLION 150mg Suspension injectable à libération prolongée en seringue pré-remplie Boite d'une seringue pré-
remplie et 2 aiguilles                 4 324,00   3 462,00                                4 039,00   3 152,00                

XEPLION 25mg Suspension injectable à libération prolongée en seringue pré-remplie Boite d'une seringue pré-
remplie et 2 aiguilles                 1 046,00   984,00                                      768,00   704,00                   

XEPLION 50mg Suspension injectable à libération prolongée en seringue pré-remplie Boite d'une seringue pré-
remplie et 2 aiguilles                 2 064,00   1 683,00                                1 713,00   1 424,00                

XEPLION 75mg Suspension injectable à libération prolongée en seringue pré-remplie Boite d'une seringue pré-
remplie et 2 aiguilles                 2 570,00   2 045,00                                2 233,00   1 796,00                

ZELDOX 40 mg Gélule Boîte de 14                    318,00   259,00                                      211,00   161,90                   

ZELDOX 60 mg Gélule Boîte de 14                    378,00   307,00                                      250,00   203,00                   
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Nom du Médicament
Prix Public de Vente 

en Dirham avant 
révision

Prix Public de Vente 
en Dirham après 

révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم
  للعموم  سعرالبيع
 قبل بالدرهم بالمغرب

المراجعة

 بالدرهم للعموم البيع سعر
المراجعة بعد

 الخاص السعر
 قبل بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

HYDROCORTISONE ROUSSEL   10 mg  Comprimé sécable  Boîte de 25                      35,10   37,50                                          21,90   23,40                     

KONAKION MM pédiatrique 2 mg/0,2 ml  Solution pour usage oral ou parentéral (IM/IV) Boîte de 5 ampoules  de 0,2 
ml                      84,00   124,00                                        52,40   77,30                     

1/1
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579)الجريدة الرسمية عدد 7083 - 16 رمران 1443 )18 أبريل 2022( 

م سوم)ضقم)95).)).))ص دض)في)9))من)شعب 6)ر66)))ف تح)بأ 18)))1)()أإعال6)ب6)املنفعة)الع مة)تق�ضي)أإنج ز)منطقة)

صن عية)أجم عة)سط ت)أإقليم)سط ت)وبنزع)ملكية)القطعة)األضضية)الالزمة)لهذا)الغ ض

رئيس الحكومة،

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

20 من رمران 1436 )7 يوليو 2015( ؛

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

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

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

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة سطات املتخذ خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2018 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 10 فبراير إلى 13 أبريل 2021 ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز منطقة صناعية بجماعة سطات بإقليم سطات.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض، كما رسمت حدودها بحاشية ملونة في التصميم امللحق 

بأصل هذا املرسوم، وعينت في الجدول التالي :

نصوص)خ صة



عدد 7083 - 16 رمران 1443 )18 أبريل 2022(الجريدة الرسمية   (511

م جعه )

العق ضي
املالك)بو)املفترض)بنهم)املالك



)51)الجريدة الرسمية عدد 7083 - 16 رمران 1443 )18 أبريل 2022( 



عدد 7083 - 16 رمران 1443 )18 أبريل 2022(الجريدة الرسمية   (51(



ر51)الجريدة الرسمية عدد 7083 - 16 رمران 1443 )18 أبريل 2022( 



عدد 7083 - 16 رمران 1443 )18 أبريل 2022(الجريدة الرسمية   (516



515)الجريدة الرسمية عدد 7083 - 16 رمران 1443 )18 أبريل 2022( 



عدد 7083 - 16 رمران 1443 )18 أبريل 2022(الجريدة الرسمية   (516



517)الجريدة الرسمية عدد 7083 - 16 رمران 1443 )18 أبريل 2022( 



عدد 7083 - 16 رمران 1443 )18 أبريل 2022(الجريدة الرسمية   (511



519)الجريدة الرسمية عدد 7083 - 16 رمران 1443 )18 أبريل 2022( 

املادة الثالثة.- يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس جماعة سطات.

املادة الرابعة.- يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة سطات، كل 

واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 من شعبان 1443 )فاتح أبريل 2022(.

اإلمراء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمراء : عبد الوافي لفتيت.
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في) ص دض) (19(.(( ضقم) والتواص1) والثق فة) الشب ب) لوز8 ) ق اض)

5))من)شعب 6)ر66) )1))م ضس)))1)()يق�ضي)أتقييد)معص ة)

السك )الجنوبية)بشيش وة)في)عداد)اآلث ض.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية 

الصادر  والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

 1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.341 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)25 ديسمبر 1980( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1401 23 من ذي الحجة  2.81.25 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

أعاله  إليه  املشار   22.80 رقم  القانون  بتطبيق   )1981 )22 أكتوبر 

وال سيما الفصل 9 منه ؛

الترتيب الذي تقدمت به جمعية خريجي  وبعد االطالع على طلب 

املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث ؛

املنعقد  اجتماعها  خالل  والتقييد  الترتيب  لجنة  محرر  وعلى 

بتاريخ 23 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تقيد في عداد اآلثار معصرة السكر الجنوبية )امللك املسمى »مجموع 

معيدر وفرجان الدولة الشمال«( ذي الرسم العقاري عدد 66/1912 

املتواجدة بجماعات : ملزوضية، اهديل وسيدي بوزيد الركراكي بدائرة 

املرفقة  والصور  والتصميم  الوثائق  في  مبين  وإقليم شيشاوة كما هو 

بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ال يجوز إحداث أي تغيير في املعصرة املنصوص عليها باملادة األولى 

في  عليها  املنصوص  للمقتريات  طبقا  طبيعته،  كانت  كيفما  أعاله، 

املصالح  من  بترخيص  إال  أعاله،  إليه  املشار   22.80 رقم  القانون 

املختصة بقطاع الثقافة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمراء : محمد املهدي بنسعيد.

في) ص دض) (19(.(( ضقم) والتواص1) والثق فة) الشب ب) لوز8 ) ق اض)

5))من)شعب 6)ر66) )1))م ضس)))1)()يق�ضي)أتقييد)قصبة)

العيو6)-)سيدي)ملوك)أإقليم)ت وض8 ت)في)عداد)اآلث ض.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية 

الصادر  والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

 1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.341 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)25 ديسمبر 1980( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1401 23 من ذي الحجة  2.81.25 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

)22 أكتوبر 1981( بتطبيق القانون رقم 22.80 املشار إليه أعاله ؛

جماعة  رئيس  به  تقدم  الذي  التقييد  طلب  على  االطالع  وبعد 

العيون - سيدي ملوك بإقليم تاوريرت بتاريخ 8 نوفمبر 2019 ؛

وعلى محرر اجتماع مجلس جماعة العيون - سيدي ملوك خالل 

دورته العادية املنعقدة بتاريخ 16 يوليو 2021 ؛

 وبعد استشارة لجنة التقييد والترتيب خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 

6 أبريل 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تقيد في عداد اآلثار قصبة العيون - سيدي ملوك بإقليم تاوريرت 

التابعة في جزء منها ألمالك الدولة )مطلب التحفيظ عدد 14465/02( 

 ،5506/51 عدد  التحفيظ  )مطلب  للخواص  تابعة  أمالك  والباقي 

 ،)O/11623 وعدد O/1484 وعدد O/9740 والرسوم العقارية عدد

- سيدي ملوك  العيون  رئيس مجلس جماعة  إشهاد  في  مبين  كما هو 

وبالتصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ال يمكن إحداث أي تغيير في املكونات التراثية للقصبة أو في شكلها 

العام ما لم تعلم بذلك املصالح املختصة التابعة لوزارة الشباب والثقافة 

على  أشهر  بستة  األعمال  في  للشروع  املقرر  التاريخ  قبل  والتواصل 

 األقل كما هو منصوص عليه بالفصل السادس من القانون رقم 22.80

املشار إليه أعاله.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمراء : محمد املهدي بنسعيد.
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ق اض)لوالي)جهة)سوس)-)م سة)ضقم))).111)ص دض)في)5)شعب 6)ر66) 
تيزنيت) إقليم) ع م1) ق اض) على) افقة) أ ملو ()(1(( م ضس) (1(
الق �ضي)أإق اض)مخطط)تنمية)الكتلة)العم انية)الق و8ة)مل كز)

جم عة)سيدي)أو)عبد)اللي.

والي جهة سوس - ماسة،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
العمرانية  الكتل  بتنمية  املتعلق   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 3 و 4 منه ؛

جمادى  فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 
للمملكة اإلداري  التقسيم  بشأن   )1959 ديسمبر   2(  1379  اآلخــــرة 

كما وقع تغييره باملرسوم رقم 2.15.716 الصادر في 9 ذي الحجة 1436 
)23 سبتمبر 2015( ؛

مــن  27 فـــي  الصــــادر   2439.17 رقـــم  الداخليـــة  وزيــــر  قــــرار   وعلى 
ذي الحجة 1438 )18 سبتمبر 2017( بتفويض اإلمراء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم تيزنيت القا�ضي بإقرار مخطط تنمية 
الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة سيدي بو عبد اللي )املخطط 

رقم 22/01(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بأكادير في 5 شعبان 1443 )8 مارس 2022(.

اإلمراء : أحمد حجي.

*
* *

 ق اض)لع م1)إقليم)تيزنيت

 أإق اض)مخطط)تنمية)الكتلة)العم انية)الق و8ة

مل كز)جم عة)سيدي)أو)عبد)اللي

عامل إقليم تيزنيت،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات بتيزنيت بتاريخ 10 فبراير 2020 ؛

واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  ممثل  موافقة  وعلى 

بتيزنيت بتاريخ 17 يونيو 2020 ؛

اللي خالل  بو عبد  أبداه مجلس جماعة سيدي  الذي  الرأي  وعلى 

دورته العادية املنعقدة بتاريخ 18 ماي 2021 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر من 14 أبريل إلى 13 ماي 2021 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة سيدي 

بو عبد اللي )املخطط رقم 22/01( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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 ق اض)ملجلس)املن فسة)عدد)5)11/ق/))1))ص دض)في)5))من)شعب 6)ر66)

»Orange S.A« ش كـــة) أتولــي) واملتعلق) ()(1(( مــــ ضس) ((1( 

عبر)ف عه )ش كة)»Orange Belgium S.A«،)امل اقبة)الحص 8ة)

لش كة)»VOO S.A«)وألنشطة)االتص الت)واإلعالم)والتكنولوجي )

.»Brutélé S.C.R.L«(الت بعة)لش كة

مجلس املنافسة،

واملنافسة  األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  على  بناء 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمران 1435

)30 يونيو 2014( ؛

بتنفيذه  الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 

الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمران 1435 )30 يونيو 2014( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 )فاتح ديسمبر 2014( 

بتطبيق القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية 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 

25 من شعبان 1443 )28 مارس 2022( طبقا ملقتريات املادة 14 من 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

املنصوص  القانوني  النصاب  توفر  الجلسة من  رئيس  تأكد  وبعد 

عليه في املادة 31 من النظام الداخلي للمجلس ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  طلب  على  وبناء 

بتاريخ  030/ع.ت.إ/2022  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 

 »Orange 24 من رجب 1443 )25 فبراير 2022(، واملتعلق بتولي شركة

»S.A عبر فرعها شركة »Orange Belgium S.A«، املراقبة الحصرية 

والتكنولوجيا  واإلعالم  االتصاالت  وألنشطة   »VOO S.A« لشركة 

التابعة لشركة »Brutélé S.C.R.L« ؛

البوعيا�ضي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 

تحت عدد 2022/031 املؤرخ في 29 من رجب 1443 )2 مارس 2022( 

والقا�ضي بتعيين السيد وائل الصباحي مقررا في املوضوع طبقا ألحكام 

املادة 27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ 30 من رجب 1443 )3 مارس 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ  الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،  اإللكتروني  املوقع  في 

أيام  2022( والذي يمنح أجل عشرة )10(  1443 )5 مارس  2 شعبان 

التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

وحيث إن الفاعلين في األسواق املعنية بمجال االتصاالت واإلعالم، 

لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز الحالية ؛

 1443 شعبان  من   11 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 

)14 مارس 2022( ؛

وبعد تقديم املقرر العام واملقرر السيد نبيل ايت صغير، للتقرير 

وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز  عملية  بشأن  املعد 

املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  خالل  عنه،  املنبثقة 

بتاريخ 25 من شعبان 1443 )28 مارس 2022( ؛

املذكور   104.12 رقم  القانون  من   13 املادة  بمقت�ضى  إنه   
ُ

وحيث

الطرف  يكون  ما  بمجرد  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  يمكن  فإنه 

أو األطراف املعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية 

يسمح بدراسة امللف، وال سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا 

أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضــوع اتفاق مبرم 

خاضعة  يجعلها  مما   2021 ديسمبر   24 بتاريخ  املعنية  األطــراف  بين 

للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عمليات  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

104.12 املشار  القانون رقم  11 و12 من  املادتين  في  املنصوص عليها 

إليه أعاله ؛

التي تنجز من خاللها عمليات  11 تحدد الحاالت  املادة  وحيث إن 

بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ  الخاضعة  االقتصادي  التركيز 

دراستها والترخيص لها، كما  أن املادة  12 تحدد أسقف رقم املعامالت 

بمقت�ضى  املحدد  السقف  يفوق  أن  يجب  والذي  العالمي  أو  الوطني 

عندما  أو  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  املرسوم  من  املادة 8 

السنة  خالل  التركيز  عملية  في  طرفا  تكون  التي  املنشآت  جميع  تنجز 

املعامالت  أو  أو الشراءات  البيوع  أكثر من 40% من  السابقة  املدنية 

نفس  من  الخدمات  أو  املنتوجات  أو  للسلع  وطنية  سوق  األخرى في 

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

مجلس)املن فسة
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 »Orange بتولي شركة  تتعلق  التبليغ  العملية موضوع  إن  وحيث 

»S.A عبر فرعها شركة »Orange Belgium S.A«، املراقبة الحصرية 

والتكنولوجيا  واإلعالم  االتصاالت  وألنشطة   »VOO S.A« لشركة 

التابعة لشركة »Brutélé S.C.R.L« ؛

وحيث إن هذه العملية تخرع إللزامية التبليغ الستيفائها شرطين 

القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 

املعامالت  رقم  سقف  تجاوز  وهما:  الذكر  السالف   104.12 رقم 

املرسوم  من   8 املادة  في  واملحدد  املنشآت  ملجموع  العالمي  اإلجمالي 

املنجز  اإلجمالي  املعامالت  رقم  سقف  وتجاوز  رقم   2.14.652، 

باملغرب من طرف اثنين على األقل من املنشآت واملحدد في املادة 8 من 

املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هما على التوالي :

مجهولة  شركة  هي   ،»Orange Belgium S.A«  : املقتني  الط ف)  -

خاضعة للقانون البلجيكي، تعتبر من بين أهم الفاعلين في مجال 

الفرنسية  للمجموعة  تابعة  واللوكسمبرج،  ببلجيكا  االتصاالت 

تقدم  حيث  االتصاالت  مجال  في  تنشط  التي   »Orange S.A«

في  خاصة  اإللكترونية،  االتصاالت  خدمات  من  واسعة  مجموعة 

دولة   27 في  املحمول  والهاتف  واإلنترنت  الثابت  الهاتف  مجاالت 

عبر العالم وتمتلك في السوق املغربية خمسة فروع وهي :

الخاضعة  االسم  مجهولة   »  Meditelecom S.A  « شركة   .
للقانون املغربي، تنشط في مجال خدمات االتصاالت باملغرب ؛

. شركة » Sofrecom  S.a.r.l « ذات املسؤولية املحدودة الخاضعة 
للقانون املغربي، تقدم خدمات االستشارة والهندسة املتخصصة 

في مجال االتصاالت ؛

املسؤولية  ذات    »Business & Décision S.a.r.l« شركة   .
املحدودة الخاضعة للقانون املغربي، تنشط في مجال خدمات 

البرامج  وتطوير  البيانات  وتحليل  املعلومات  تكنولوجيا 

والتطبيقات للشركات ؛

املحدودة  املسؤولية  ذات   »OBS Maroc   S.a.r.l« شركة   .
الخاضعة للقانون املغربي، تنشط في مجال خدمات االتصاالت 

والبيانات وتكنولوجيا املعلومات للشركات ؛

مجهولة  شركة  هي   »Orange Money Maroc  S.A« شركة   .
عبر  مالية  بتحويالت  القيام  تسمح  املغربي،  للقانون  خاضعة 

تطبيق من الهاتف املحمول ؛

- والجهة)املستهدفة : التي تتكون من كل من :

للقانون  خاضعة  مجهولة  شركة  وهي   :»VOO S.A« شركة   .
وتنشط  االتصاالت،  أسالك  مجال  في  مختصة  البلجيكي 

بشكل رئي�ضي في منطقة والون ببلجيكا. وتقدم بشكل أسا�ضي 

كما  الخاصة،  أسالكها  شبكة  عبر  الثابتة  االتصاالت  خدمات 

تقدم بشكل محدود خدمات االتصاالت النقالة املعتمدة على 

شبكات املحمول لشركات أخرى ؛

 »Brutélé وأنشطة االتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا لشركة .
مجال  في  واملختصة  البلجيكي  للقانون  الخاضعة   S.C.R.L«

جهة  في  ببلجيكا  رئي�ضي  بشكل  وتنشط  االتصاالت  أسالك 

العاصمة بروكسل وفي بعض البلديات في منطقة والون، حيث 

أسالكها  شبكة  خالل  من  الثابتة  االتصاالت  خدمات  تقدم 

الخاصة ؛

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه،  وحيث 

الـتـبـلـيـغ  مـوضـوع  االقتصادي  الـتـركـيـز  عـمـلـيـة  فإن  جلسة االستماع، 

ستمكن »Orange Belgium S.A« من تأكيد وضمان وجودها على املدى 

الثابتة واملتنقلة  بلجيكا كفاعل جديد متقارب مع شبكته  في  الطويل 

األلياف  نشر  في  االستثمار  وتنفيذ  البلجيكية  االتصاالت  أسواق  في 

الروئية حيث كانت تنشط في البداية في مجال الهاتف املتنقل ؛

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�ضي  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 

واملعطيات  الوثائق  إلى  استنادا  و  املنافسة،  ملجلس  التابعة  التحقيق 

التي وفرتها األطراف املبلغة، فإنه تم تحديد األسواق املعنية بشقيها : 

للعملية، وذلك تطبيقا  الجغرافي  الخدمة واالمتداد  أو  املنتوج  سوق 

ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، 

يعرف  حيث  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  باملرسوم  وامللحق 

املنتوجات  نوع  حسب  املحدد  املناسب  السوق  بكونه  املعني  السوق 

بصفة  عليه  أثر  املبلغة  للعملية  يكون  والتي  الجغرافي،  أو املوقع 

السوق  بكونه  املعني  السوق  ؛ وحيث يعرف  أو غير مباشرة  مباشرة 

املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي، والتي يكون 

للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

إلى  التحقيق  خلص  امللف،  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه  وحيث 

ملجال  واملصب  املنبع  أسواق  هي  العملية  بهذه  املعنية  األسواق  أن 

االتصاالت واإلعالم ؛

وحيث إنه يمكن ترك التحديد الجغرافي لألسواق املعنية بعملية 

املعنية  هي  تبقى  البلجيكية  السوق  أن  إلى  بالنظر  مفتوحا  التركيز 

بمجال  واملصب  املنبع  بأسواق  واملتعلقة  املستهدفة  الجهة  بأنشطة 

االتصاالت واإلعالم ؛
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عن  أسفر  للعملية  والتناف�ضي  االقتصادي  التحليل  إن  وحيث 

لكون  نظرا  الحالية  التركيز  بعملية  تتأثر  لن  الوطنية  السوق  كون 

الجهة املستهدفة في إطار العـمـلـيـة مـوضـوع الـتـبـلـيـغ ليس لها باألسواق 

الوطنية، ونتيجة لذلك، فإن حصص السوق في األسواق املغربية لن 

تعرف أي تراكم بعد إنجاز العملية املبلغة، وبالتالي فإن بنية األسواق 

يكون  ولن  تغيير،  أي  تشهد  لن  الوطني  املستوى  على  االقتصادية 

للعملية أي تأثير على املنافسة في السوق املغربية، كما أنها لن تساهم 

في خلق أو تعزيز مركز مهيمن ؛

وحيث إنه وفًقا لتصريحات األطراف، فإن العملية ستقتصر على 

السوق البلجيكية فقط، وبالتالي لن يكون لها أي تأثير أفقي أو عمودي 

أو تكتلي على املنافسة داخل السوق املغربية،

قرر ما يلي:

املادة األولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة 

ملجلس املنافسة تحت عدد 030/ع.ت.إ/ 2022 بتاريخ 24 من رجب 1443 

)25 فبراير 2022( يستوفي كافة الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

  ،»Orange Belgium S.A« شركة  فرعها  عبر   »Orange S.A« شركة 

املراقبة الحصرية لشركة »VOO S.A« وألنشطة االتصاالت واإلعالم 

.»Brutélé S.C.R.L« والتكنولوجيا التابعة لشركة

تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة ملجلس املنافسة، 

 )2022 )28 مارس   1443 شعبان  من   25 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل 

طبقا ألحكام املادة 14 من القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة، 

جيهان  والسيدة  الجلسة،  رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحرور  وذلك 

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

أبو عبد املجيد، أعراًء.

اإلمراءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                           عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                           حسن أبو عبد املجيد.

ق اض)ملجلس)املن فسة)عدد)6)11/ق/))1))ص دض)في)5))من)شعب 6)ر66) 
)1))م ضس)))1)()واملتعلق)أإحداث)منشأة)مشتركة)أي6)ك1)من)
»Traton SE«)وش كة) »Daimler Truck AG«)وش كة) ش كة)

.»AKTIEBOLAGET Volvo (PUBL(«

مجلس املنافسة،

واملنافسة  األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  على  بناء 
 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمران 1435

)30 يونيو 2014( ؛

وعلى القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة الصادر بتنفيذه 
الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمران 1435 )30 يونيو 2014( ؛

1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم   وعلى 
بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

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

املنافسة ؛

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 
25 من شعبان 1443 )28 مارس 2022( طبقا ملقتريات املادة 14 من 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

القانوني  النصاب  توفر  من  املنافسة  مجلس  رئيس  تأكد  وبعد 
النظام  من   31 املادة  في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة  ألعراء 

الداخلي للمجلس ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  على  وبناء 
بتاريخ   2022  / 18/ ع.ت.إ  األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد 
2022(، واملتعلق بإحداث  1443 )فاتح فبراير  29 من جمادى اآلخرة 
كل من شركة »Daimler Truck AG« وشركة »Traton SE« عن طريق 
 »AKTIEBOLAGET وشركة   ،»Traton International SA« فرعها 
»Volvo عن طريق فرعها »Volvo Energy AB«، ملنشاة مشتركة ذات 

املسؤولية املحدودة، خاضعة للقانون الهولندي ؛

البوعيا�ضي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 
والقا�ضي   )2022 فبراير   3(  1443 رجب   2 بتاريخ   019/2022 رقم 
ألحكام   

ً
طبقا املوضوع  في  مقررا  اصغير  ايت  نبيل  السيد  بتعيين 

املادة 27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي بإحدى 
1443 رجب   10 بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية   الجرائد 

قصد  املعنيين  لألغيار  أيام   10 أجل  يمنح  والذي   )2022 فبراير   11(
إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛
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وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ 10 رجب 1443 )11 فبراير 2022( ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
التبليغ بتاريخ 10 رجب 1443 )11 فبراير 2022( ؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية 
خالل  عنه،  املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز 
اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ 25 من شعبان 1443 

)28 مارس 2022( ؛

وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12، فإن عملية 
بها كانت موضوع عقد إحداث منشأة مشتركة  القيام  املزمع  التركيز 
 »Daimler Truck بين كل من شركة   2021 15 ديسمبر  بتاريخ  موقع 
وشركة  الحافالت  و  الشاحنات  وتوزيع  إنتاج  في  املتخصصة   AG«
»Traton International SA« التابعة لشركة »Traton SE« والتي تدير 
أنشطة الشاحنات والحافالت ملجموعة »Volkswagen AG«، وشركة 
 »AKTIEBOLAGET Volvo« لشركة  التابعة   »Volvo Energy AB«
املتخصصة في تقديم حلول لتسريع انتقال مجموعة »AB Volvo« نحو 
أنشطة تنقل مستدامة تعتمد على تكنولوجيا البطاريات الكهربائية ؛

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

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

املذكور،   104.12 رقم  القانون  من   13 للمادة  طبقا  إنه  وحيث 
إحداث  عقد  موضوع  كانت  بها  القيام  املزمع  التركيز  عملية  فإن 
من  كل  طرف  من   2021 ديسمبر   15 بتاريخ  موقع  مشتركة  منشأة 
شركة »Daimler Truck AG« املتخصصة في صناعة العربات الثقيلة 
لشركة  التابعة   »Traton International SA« وشركة  والحافالت، 
 »Volkswagen AG« األم  الشركة  أنشطة  تدير  والتي   »Traton SE«
 »Volvo فيما يخص صناعة الشاحنات الثقيلة والحافالت، و شركة 
»Energy AB التابعة لشركة »AKTIEBOLAGET Volvo« والتي يرتكز 
العربات  نحو   »AB Volvo« املجموعة  انتقال  تسريع  حول  نشاطها 
هذه  بطاريات  لشحن  التحتية  البنية  توفير  ذلك  في  بما  الكهربائية 

العربات ؛

 11 املادة  مدلول  حسب  تركيزا  تشكل  العملية  هذه  إن   
ُ

وحيث
إليه أعاله، وذلك عندما تقوم هذه  104.12 املشار  القانون رقم  من 
ما  وهو  مستقل،  اقتصادي  كيان  مهام  بكافة  دائم  بشكل  األخيرة 
يستوجب توفر ثالثة شروط : أوال، أن تكون املنشأة املشتركة خاضعة 
ثانيا، أن تعمل بطريقة  للمراقبة املشتركة من طرف كل مساهميها ؛ 

مستدامة ؛ ثالثا، أن تؤدي جميع وظائف كيان اقتصادي مستقل ؛

 إن املنشأة املشتركة ستخرع للمراقبة املشتركة ملساهميها 
ُ

وحيث
 »Traton International وهم شركة »Daimler Truck AG« وشركة 
 »Volvo Energy AB« وشركة   »Traton SE« لشركة  التابعة   SA«
التابعة لشركة »AB Volvo« والتي ستمتلك نسبة 33,33% من حصص 
املرتبطة  التصويت  وحقوق  املشتركة  للمنشأة  االجتماعي  الرأسمال 

به، وبالتالي فإن الشرط األول السالف الذكر قد تم استيفاؤه ؛

 إنه يستفاد من ملف التبليغ أن املنشأة املشتركة التي سيتم 
ُ

وحيث
محدد  تاريخ  تحديد  يتم  ولم  السوق  في  دائم  بشكل  ستعمل  إحداثها 
املنشأة  باشتغال  املتعلق  الثاني  الشرط  فإن  وبذلك  أنشطتها،  النتهاء 

املحدثة على املدى البعيد يكون مستوف أيرا ؛

الكيان  وظائف  تحديد  في  يعتمد  املنافسة  مجلس  إن   
ُ

وحيث
تتوفر  أن  أوال،  مجتمعة:  معايير  ثالثة  على  املستقل  االقتصادي 
باستقاللية  الشتغالها  الالزمة  والبشرية  املالية  املوارد  على  املنشأة 
ثانيا، أال يقتصر إحداث هذه املنشأة على إنجاز  عن الشركات األم ؛ 
مشروع واحد ومحدد ؛ ثالثا، أن تكون املنشأة املشتركة غير تابعة كليا 

للشركات األم من حيث التموين والتسويق ؛

 إنه بعد االطالع على وثائق ملف التبليغ واعتمادا على نتائج 
ُ

وحيث
التبليغ  موضوع  االقتصادي  التركيز  عملية  فإن  التحقيق،  مسطرة 
تستوفي الشروط املتطلبة ملمارسة الكيان االقتصادي املستقل بشكل 

دائم ؛

 وحيث إن هذه العملية تخرع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطين 
القانون من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط   من 

املعامالت  رقم  سقفي  تجاوز   : وهما  الذكر  السالف   104.12 رقم 
اإلجمالي العالمي وكذا رقم املعامالت اإلجمالي املحقق باملغرب ملجموع 
املنشآت واملحددين في املادة الثامنة )8( من املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

خاضعة  مساهمة  شركة  وهي   ،»Daimler Truck AG« شركة  -
للقانون األملاني ومقيدة بالسجل التجاري ملدينة شتوتغارت تحت 
عدد 762884 تنشط في إنتاج وتسويق الشاحنات والحافالت تحت 
»Mercedes Benz, Freightliner, Mitsubishi Fuso..«  عالمات 

تم  التي   »Daimler Truck Holding AG« األم  للشركة  فرع  وهي 
إدراجها حديثا ببورصة فرانكفورت والتي تدير أنشطة الشاحنات 
أنشطة  فصل  تم  أن  بعد   »Daimler« ملجموعة  والحافالت 
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هذه  وأصبحت  السيارات،  أنشطة  عن  والحافالت  الشاحنات 

 .»Mercedes Benz Group AG« شركة  قبل  من  تسير  األخيرة 

موزعي  طريق  عن  باملغرب   »Daimler Truck« شركة  تنشط 

تمتلك  ال  وهي  والحافالت  بالشاحنات  الخاصة  التجارية  عالماتها 

فروع لها باململكة ؛ 

خاضعة  مساهمة  شركة  هي   ،»Traton International SA« شركة   -

تحت  للشركات  التجاري  بالسجل  مسجلة  اللكسمبرغ  لقانون 

 »Volkswagen AG« وهي فرع مملوك كليا ملجموعة B247249 عدد

للمجموعة.  التابعة  والحافالت  الشاحنات  أنشطة  في  متخصص 

منها فروع  عدة   »Traton International SA« شركة   تمتلك 

 »MAN, Scania, Navistar, Volkswagen Camiones et Onibus...«

طريق  عن  باملغرب   »Traton International SA« شركة  وتنشط 

فرعها »Scania Maroc« الذي يقوم باستيراد قطع السيارات الالزمة 

من أجل تركيب العربات وتوزيعها مع توفير خدمة ما بعد البيع ؛

املحدودة  املسؤولية  ذات   ،»Volvo Energy AB« شركة   -

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجلة  السويدي  للقانون  الخاضعة 

ملجموعة  حصريا  مملوكة  شركة  وهي   5592854169 عدد 

»)AKTIEBOLAGET Volvo )PUBL«، ويرتكز نشاطها على تسريع 

ذلك  في  بما  الكهربائية  العربات  نحو   »Volvo« مجموعة  انتقال 

توفير البنية التحتية الالزمة لشحن بطاريات هذه األخيرة. وتجدر 

اإلشارة إلى أن شركة » Volvo« تنتج وتوزع الشاحنات والحافالت 

وهي  باملغرب  تنشط  فروع  ثالثة  وتمتلك  التجارية  عالمتها  تحت 

 »la société Africaine de و »Volvo Maroc« : الشركات التالية

 »Compagnie و Distribution pour l’Industrie Automobile«

»Africaine de Distribution de Véhicules Automobiles ؛

واستغالل  وتشغيل  ببناء  ستقوم  املشتركة  املنشاة  إن  وحيث 

شبكة شحن عالية األداء ستكون متاحة للعموم بالنسبة للشاحنات 

الثقيلة والحافالت التي تعمل بالبطاريات الكهربائية بما فيها العربات 

التابعة للشركات املنافسة وكذا للشركات العاملة في ميدان استغالل 

الشبكة  توسيع  إمكانية  مع  بأوروبا،  الكهربائية  الشحن  نقط  شبكة 

في  بتقديمها  العملية  أطراف  يلتزم  استثمارات  طريق  عن  مستقبال 

مرحلة الحقة ؛

وحيث إنه حسب ملف التبليغ وكذا تصريحات األطراف، فإن مشروع 

عملية التركيز الحالية يندرج في إطار تعزيز مجهودات الشركات املعنية 

الشاحنات والحافالت  إنتاج وتوزيع  النقل املستدام عن طريق  في مجال 

اقتناء  على  الزبناء  لتشجيع  األداء  عالية  شحن  شبكة  وتوفير  الكهربائية 

هذه العربات على مستوى السوق األوروبية ؛

وحيث إنه في إطار التحليل االقتصادي والتناف�ضي الذي قامت به 

التي  الوثائق  على  واستنادا  املنافسة،  مجلس  لدى  التحقيق  مصالح 

وفرتها األطراف املبلغة، فإنه تم تحديد السوق املعنية بشقيها، سوق 

املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام 

النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، الوارد 

السوق  يعرف  حيث  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  املرسوم  في 

املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع 

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

مباشرة ؛

 وحيث يستفاد من عناصر امللف أن السوق املعنية بهذه العملية هي :

سوق بناء واستغالل شبكة شحن عالية األداء متاحة للعموم بالنسبة 

للشاحنات الثقيلة والحافالت التي تعمل بالبطاريات الكهربائية ؛

لبناء  جغرافية  كسوق  الوطنية  السوق  تحديد  تم  إنه  وحيث 

واستغالل شبكة شحن عالية األداء متاحة للعموم بالنسبة للشاحنات 

في  املتنقلة  للعربات  موجهة  الخدمات  هذه  كون  والحافالت،  الثقيلة 

الطرقات الوطنية والطرق السيارة باملغرب ؛

لن  العملية  أن  إلى  خلص  للعملية  التناف�ضي  التحليل  إن  وحيث 

يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي على املنافسة داخل 

تنشط  العملية  أطراف  كون  أولها،   : أسباب  لعدة  املعنية  السوق 

الثقيلة  الشاحنات  توزيع  خالل  من  باألساس  الوطنية  السوق  في 

والحافالت وهي ال تشمل أنشطة بناء واستغالل شبكات شحن عالية 

األداء موجهة للعربات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية ؛ ثانيا، كون 

السوق الوطنية ال تتوفر حاليا على شبكة شحن عالية األداء متاحة 

الكهربائية،  بالبطاريات  تعمل  التي  والحافالت  الثقيلة  للشاحنات 

وبالتالي فإن هذه السوق تبقى سوقا محتملة طاملا أنها لم تحقق بعد أي 

ثالثا، وحسب األطراف املبلغة  رقم معامالت على املستوى الوطني ؛ 

للعملية، فإن نشاط املنشأة املشتركة سيقتصر على السوق األوروبية 

وتستثني بذلك السوق الوطنية وال تعتزم ولوجها على املدى القصير 

واملتوسط ؛

وحيث إنه، استنادا إلى الوثائق التي وفرتها األطراف املبلغة، يتبين 

أنه لن يترتب عن العملية أي تأثير سلبي على املنافسة في السوق املعنية 

أو في جزء مهم منها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة ملجلس 

 1443 29 من جمادى اآلخرة  2022 بتاريخ  18/ع.ت.إ/  املنافسة تحت عدد 

)فاتح فبراير 2022( يستوفي الشروط القانونية.
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املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بإحداث 
وشركة   »Daimler Truck AG« شركة   : من  كل  بين  مشتركة  منشأة 
وشركة   »Traton International SA« فرعها  طريق  عن   »Traton SE«

.»Volvo Energy AB« عن طريق فرعها »AKTIEBOLAGET Volvo«

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 
املنافسة، املنعقدة طبقا ألحكام املادة 14 من القانون رقم 20.13 املتعلق 
،)2022 مارس   28(  1443 شعبان  من   25 بتاريخ  املنافسة،   بمجلس 

 للجلسة، والسيدة جيهان بنيوسف، 
ً
بحرور السيد أحمد رحو رئيسا

عبد  أبو  وحسن  املقدم،  اللطيف  عبد  الغني أسنينة،  عبد  والسادة 
املجيد، أعراء.

اإلمراءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                           عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                           حسن أبو عبد املجيد.

ق اض)ملجلس)املن فسة)عدد)7)11/ق/))1))ص دض)في)5))من)شعب 6)ر66) 
 »Dislog Industries«(1)()واملتعلق)أتولي)ش كة(( )1))م ضس)
 »La Marocaine de Distribution(امل اقبة)الحص 8ة)على)ش كة
بسهم) مجموع) أ قتن ء) (et de Logistique »Dislog( S.A««
ضبسم له )وحقوق)التصو8ت)امل تبطة)أه،)وذلك)أواسطة)عملية)

اندم ج)عبر)الرم.

مجلس املنافسة،

 بناء على القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
1435 رمران   2 بتاريخ   1.14.116 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛

وعلى القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة الصادر بتنفيذه 
الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمران 1435 )30 يونيو 2014( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 )فاتح ديسمبر 2014( 
بتطبيق القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

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

املنافسة ؛

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 
25 من شعبان 1443 )28 مارس 2022( طبقا ملقتريات املادة 14 من 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

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

للمجلس ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  على  وبناء 
عدد 019/ع.ت.إ/2022 بتاريخ  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 
30 من جمادى اآلخرة 1443 )2 فبراير 2022(، واملتعلق بتولي شركة 
 »La Marocaine املراقبة الحصرية على شركة »Dislog Industries«
مجموع  باقتناء   de Distribution et de Logistique »Dislog S.A««
أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به، وذلك بواسطة عملية 

اندماج عبر الرم ؛ 

البوعيا�ضي  السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر  وعلى قرار 
 )2022 فبراير   21(  1443 رجب  من   19 بتاريخ   2022/028 رقم 
 
ً
طبقا املوضوع  في  مقررة  االدري�ضي  كوثر  السيدة  بتعيين  والقا�ضي 

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

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
التبليغ بتاريخ 29 من رجب 1443 )3 مارس 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
فاتح  بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 
لألغيار  أيام   5 أجل  يمنح  والذي   )2022 مارس   4(  1443 شعبان 

املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛ 

1443 شعبان   4 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال   وبعد 
)7 مارس 2022( ؛

 وبعد تقديم املقرر العام ومقررة املوضوع، للتقرير املعد بشأن عملية
خالل  عنه،  املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز 
اجتماع اللجنة الدائمة بتاريخ 25 من شعبان 1443 )28 مارس 2022( ؛

السالف   104.12 القانون رقم  13 من  املادة  بمقت�ضى  إنه  وحيث 
يكون  ما  بمجرد  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  يمكن  فإنه  الذكر 
الطرف أو األطراف املعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه 
الكفاية يسمح بدراسة امللف، وال سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا 

مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضوع عقد موقع 
من قبل األطراف بتاريخ 14 يناير 2022، مما يجعلها خاضعة للتبليغ 

طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عمليات  مراقبة  إن  وحيث 
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 
104.12 املشار  القانون رقم  11 و12 من  املادتين  في  املنصوص عليها 

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

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

 »Dislog شركة  بتولي  تتعلق  التبليغ  موضوع  العملية  إن  وحيث 
 »La Marocaine de شركة  على  الحصرية  املراقبة   Industries«
مجموع  باقتناء   Distribution et de Logistique »Dislog S.A««
أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به، وذلك بواسطة عملية 
اندماج عبر الرم، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول املادة 11 
االقتصادي  التركيز  عمليات  تعرف  والتي   104.12 رقم  القانون  من 

الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛

الستيفائها  التبليغ،  إللزامية  تخرع  العملية  هذه  إن  وحيث   
 12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من  شرطين 
رقم  سقف  تجاوز  وهما  الذكر  السالف   104.12 رقم  القانون  من 
املعامالت اإلجمالي العالمي والوطني ملجموع املنشآت واملحدد في املادة 

الثامنة )8( من املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

شركة  هي  و   »Dislog Industries SA« شركة   : املقتنية) الجهة) (-
التجاري  بالسجل  مسجلة  املغربي،  للقانون  خاضعة  مساهمة 
للدار البيراء تحت رقم 403199، تنشط في مجال إنتاج وتسويق 
مادة جافيل واألنشطة الصناعية األخرى، وهي خاضعة للمراقبة 
وصندوق   »H&S Invest Holding « شركة  من  لكل  املشتركة 

 .»Mediterrania Capital III LP« االستثمار

 »La Marocaine de Distribution شركة  (: املستهدفة) والجهة) (-
»»et de Logistique »Dislog S.A و هي شركة مساهمة خاضعة 
للقانون املغربي، ومسجلة بالسجل التجاري للدار البيراء تحت 
في  االستهالكية  املنتجات  توزيع  مجال  في  وتنشط   ،127577 رقم 
 »H&S املغرب، و هي خاضعة للمراقبة الحصرية من طرفة شركة

 .Invest Holding«

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�ضي،  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 
التحقيق لدى مجلس املنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها 
بشقيها، سوق  املعنية  السوق  تحديد  تم  فإنه  املبلغة،  األطراف 
ألحكام  تطبيقا  وذلك  للعملية،  الجغرافي  واالمتداد  الخدمة 
التركيز،  بعملية  املتعلق  التبليغ  ملف  ملحق  من  الثالثة  النقطة 
حيث  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  املرسوم  في  الوارد 
نوع  املناسب املحدد حسب  السوق  بكونه  املعني  السوق  يعرف 
أثر  املبلغة  للعملية  يكون  والتي  الجغرافي،  املوقع  أو  املنتوجات 

عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

أن  إلى  التحقيق  امللف، خلص  وثائق  بعد االطالع على  إنه  وحيث 
والتي  بالجملة  التوزيع  أسواق   : هي  العملية  بهذه  املعنية  األسواق 
املنتجات  توزيع  إلى: سوق  املوزع  املنتوج  نوع  تقسيمها حسب  يمكن 
الغذائية، وسوق توزيع منتجات النظافة، والتنظيف، وسوق توزيع 
املنتجات اإللكترونية، وسوق توزيع منتجات التبغ، وسوق إنتاج وبيع 

مادة جافيل.

سوق  فإن  بالعملية،  تتأثر  لن  الوطنية  السوق  لكون  إنه  وحيث 
املنتج يمكن أن يبقى مفتوحا دون الحاجة إلى تقسيم أدق ؛

بنية  وكذا  وخصوصياته  الطلب  طبيعة  إلى  بالنظر  إنه  وحيث 
العرض في األسواق املعنية، فقد تم تحديد السوق الوطنية كسوق 

جغرافي مرجعي لألسواق املعنية بعملية التركيز ؛ 

وحيث إن التحليل التناف�ضي للعملية أبان على أن الشركة املقتنية 
ال تنشط في أي سوق من األسواق املعنية ذات الصلة بعمل الشركة 
املستهدفة ولم تحقق أي رقم معامالت في املغرب وبالتالي ليس هناك 

أي تراكم لحصص السوق ؛

تنافسا  تشهد  هذه  التركيز  بعملية  املعنية  األسواق  إن  وحيث 
مهما من خالل تواجد العديد من الشركات واملجموعات التي تنشط 

داخله ؛

وحيث إن التحليل التناف�ضي لآلثار األفقية لعملية التركيز بالنسبة 
لألسواق السالفة الذكر، أبان على أن العملية لن ينتج عنها أي تقاطع 
التي تخرع ملراقبة شركة  في أنشطة أطرفها، وذلك لكون الشركات 
»Dislog Industries SA«  ال تنشط في أي من األسواق املعنية التي تم 
حصص  في  تراكم  أي  العملية  عن  يترتب  لن  فإنه  وبالتالي  تحديدها، 

األسواق بعد إنجازها ؛

بالنظر  الحالية هي ذات طبيعة عمودية  التركيز  وحيث إن عملية 
اإلنتاج  مستويات  على  تنشط  عموديا  متكاملة،  ملقاوالت  لرمها 
دراسة  يستوجب  مما  بالجملة،  بالتوزيع  الصلة  ذات  والخدمات 
وجه  في  السوق  إغالق  احتمال  وخاصة  للعملية  العمودية  التأثيرات 

املنافسين ؛

فإن  املبلغة  األطراف  وفرتها  التي  الوثائق  إلى  استنادا  إنه  وحيث 
حصة شركة »Dislog SA« في سوق التوزيع بالجملة ملنتجات النظافة 
والصيانة املخصصة للزبناء تقدر بنسبة ]10-15[ ٪، وهو األمر الذي 
النظافة والتنظيف،  بالجملة ملنتجات  التوزيع  سوق  غلق  لها  يتيح  ال 
LVE و   Damandis و   FGD مثل وجود منافسين للشركة  مع   خاصة 

و Zyne distribution  ؛

وحيث إنه انطالقا من املعطيات السالفة الذكر، فإن عملية التركيز 
الحالية ليس من شأنها التأثير سلبا على املنافسة من خالل التأثيرات 
العمودية في السوق املعنية، كما أن وضعية األطراف بعد العملية لن 
تمكنها من غلق األسوق املرجعية بالنسبة للمنافسين والزبناء الذين 

يتوفرون على عروض أخرى من سلع مماثلة ؛
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وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�ضي للعملية أسفر عن كون 

على  سلبي  تكتلي  أو  أفقي  أو  عمودي  تأثير  أي  لها  يكون  لن  العملية 

املنافسة في األسواق املعنية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجلة  االقتصادي  التركيز  عملية  ملف  أن 

بتاريخ  عدد019/ع.ت.إ/2022  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

الشروط  يستوفي   ،)2022 فبراير   2(  1443 اآلخرة  جمادى  من   30

القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

شركة على  الحصرية  املراقبة   »Dislog Industries« شركة   بتولي 

 »La Marocaine de Distribution et de Logistique »Dislog S.A««

باقتناء مجموع أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به، وذلك 

بواسطة عملية اندماج عبر الرم.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

1443 شعبان  من   25 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل   املنافسة، 

 20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا   ،)2022 مارس   28(

رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحرور  ذلك  و  املنافسة،  بمجلس  املتعلق 

املجلس ورئيسا للجلسة، السيدة جيهان بنيوسف، والسادة عبد الغني 

أسنينة، و عبد اللطيف املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعراء.

اإلمراءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                           عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                           حسن أبو عبد املجيد.

ق اض)ملجلس)املن فسة)عدد)1)11/ق/))1))ص دض)5))من)شعب 6)ر66) 

)1))م ضس)))1)()واملتعلق)أتولي)الش كة)الق أرة)للمس هم ت)

اقبة)املشتركة)على)ش كة) واالستثم ضات)»Fipar-Holding«)للم 

»CMGP Group Sa«)وذلك)عبر)اقتن ء)نسبة)6,1) % من)بسهم)
ضبسم له )وحقوق)التصو8ت)امل تبطة)أه.

مجلس املنافسة،

 بناء على القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر

1435 رمران   2 بتاريخ   1.14.116 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛

وعلى القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة الصادر بتنفيذه 

الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمران 1435 )30 يونيو 2014( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 )فاتح ديسمبر 2014( 

بتطبيق القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  بتطبيق   )2015 يونيو   4(

املنافسة ؛

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لدى مجلس املنافسة املنعقد بتاريخ 

25 من شعبان 1443 )28 مارس 2022( طبقا ملقتريات املادة 14 من 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

النعقاد  القانوني  النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكد  وبعد 

اجتماع اللجنة الدائمة املنصوص عليه في املادة 31 من النظام الداخلي 

للمجلس  ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  على  وبناء 

األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد 022/ ع.ت.إ/2022( بتاريخ 

القابرة  الشركة  بتولي  واملتعلق   ،)2022 فبراير   8(  1443 رجب   6

املشتركة  للمراقبة   »Fipar-Holding« واالستثمارات  للمساهمات 

على شركة »CMGP Group Sa« وذلك عبر اقتناء نسبة 14,81 % من 

أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به  ؛

وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة، السيد خالد البوعيا�ضي 

 )2022 فبراير   14(  1443 رجب  من   12 بتاريخ   021/2022 رقم 

 
ً
طبقا املوضوع  في  مقررة  التوزاني  حنان  السيدة  بتعيين  والقا�ضي 

األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام 

واملنافسة ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022( ؛

1443 رجب  من   26 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال   وبعد 

)28 فبراير 2022( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

فاتح  بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

لألغيار  أيام   10 أجل  يمنح  والذي   )2022 مارس   4(  1443 شعبان 

املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛

وحيث إن الفاعلين واملتدخلين في األسواق بمجال الري املوضعي 

النباتية واألغطية البالستيكية  والبذور واألسمدة ومنتجات الصحة 

مالحظة  أية  يبدوا  لم  الفالحة،  في  تستعمل  التي  الواقية  والشباك 

حول عملية التركيز الحالية ؛
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بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقررة  العام  املقرر  تقديم  وبعد 
ملف التبليغ املذكور، وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه، خالل 
اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ 25 من شعبان 1443 

)28 مارس 2022( ؛

املذكور   104.12 رقم  القانون  من   13 املادة  بمقت�ضى  إنه  وحيث 
الطرف  يكون  ما  بمجرد  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  يمكن  فإنه 
أو األطراف املعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية 
 يسمح بدراسة امللف، وال سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا

أو قعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضوع اتفاق مبرم 
خاضعة  يجعلها  مما   ،2021 أغسطس   4 بتاريخ  املعنية  األطراف  بين 

للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

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

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

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي الشركة القابرة 
املشتركة  للمراقبة   »Fipar-Holding« واالستثمارات  للمساهمات 
على شركة »CMGP Group Sa« وذلك عبر اقتناء نسبة 14,81 % من 
تشكل  فهي  وبالتالي  به  املرتبطة  التصويت  وحقوق  رأسمالها  أسهم 

تركيزا حسب مدلول املادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛

وحيث إن هذه العملية تخرع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطين 
القانون  من   12 املادة  احكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 
املعامالت  رقم  سقفي  تجاوز  وهما  الذكر  السالف   104.12 رقم 
اإلجمالي العالمي ملجموع املنشآت واملحددين في املادة الثامنة )8( من 

املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

-)الش كة)املقتنية)أصفة)مب ش ة)»Fipar-Holding«، وهي شركة 
 ،1989 سنة  إنشاءها  ثم  املغربي،  للقـانون  خاضعـة  مساهمة 
ويقدر   ،29151 عدد  تحت  بالرباط  التجاري  بالسجل  ومسجلة 
صندوق  عن  عبارة  وهي  درهم.   3.576.420.000 بـ  رأسمالها 
تحقيق  بهدف  متنوعة  محفظة  إدارة  في  مهمته  تتمثل  استثماري 
شركة وتعمل  والطويل.  املتوسط    املدى  على  املالية   الربحية 

االتصاالت،  مثل  اعات  ط الق من  العديد  في   »Fipar-Holding«
من  مجموعة  تمتلك  ا  م ك واإلسمنت،  والتعليب،  والسيارات، 
طنجة  و  وليدك،  لكوم،  ي ت ميدي  شركات  من  كل  في  املساهمات 
ورونو  للتعليب،  املغرب  وكروان  املغرب،  وإسمنت  املتوسط، 
طنجة-املتوسط، وايرليكيد املغرب، وشركة أفما »AFMA«. وهي 
شركة مملوكة بنسبة مائة باملائة لشركة »CDG Invest«، اململوكة 

.»CDG« بدورها كليا لصندوق اإليداع والتدبير

،»CDG(،الش كة)املقتنية)أصفة)غير)مب ش ة)»صندوق)اإليداع)والتدأير(- 
وهي مؤسسة مالية عمومية تأسست سنة 1959، تدير املدخرات 
الهيئـة  وتعد  باملغرب.  االقتصادية  ة  التنمي وتدعم  األجل  طويلة 
 ،)CNRA( للتقاعـد والتأمين  املسـيرة ملؤسسـتي الصنـدوق الوطنـي 

.)RCAR( والنظـام الجماعـي ملنح رواتـــب التقاعـد

شركة  وهي   ،»CMGP Group« جموعة) م املستهدفة) الش كة) (-
1995، ومسجلة  مساهمة خاضعة للقانون املغربي أسست سنة 
االبتدائية  باملحكمة   411083 عدد  تحت  التجاري  بالسجل 
درهم.   1.550.090.000 ب  رأسمالها  در  ويق بالدار البيراء، 
وتملك مجموعة من الشركات التي تنشط في قطاع الري املوضعي 
الزراعية.  واملخصبات  واألسمدة  تية  النبا الصحة  ومنتجات 
»SICDA« و   »CMGP«  : ضمنها  فروع  من  املجموعة   وتمتلك 
»CAS« و   »SICDA Infra« و   »CMGP  Sénégal« و   »Philéa«  و 

و »Process« و »Agrival« ؛

من  بها  املدلى  التصريحات  وكذا  التبليغ  ملف  حسب  إنه،  وحيث 
طرف األطراف املعنية خالل مجريات التحقيق، فإن عـمـلـيـة الـتـركـيـز 
من   »Fipar-Holding« شركة  ستمكن  الـتبليغ،  موضوع  االقتصادي 
 »CMGP Group« مجموعة  تعزيزأنشطة  إلى  ف  تهد شراكة  إنشاء 
على الصعيدين الوطني والقاري. كما أن تواجد العديد من الشركات 
افريقيا  في   »CDG« ومجموعة   »Fipar-Holding « لشركة  التابعة 
سيساهم في تطوير نشاط الشركة املستهدفة وتعزيز استراتيجيتها في 
 CMGP« مجموعة  ستستفيد  أخرى،  جهة  ومن  ية.  اإلفريق األسواق 
بالهيكلة  يتعلق  فيما  خصوصا  املقتنية  الشركة  ة  خبر من   »Group
الصناعية  للمجموعات  التنمية  خطط  وإنجاز  لية  املا والهندسة 

املغربية  ؛

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�ضي  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 
وفرتها  التي  الوثائق  إلى  واستنادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 
سوق  بشقيها،  املعنية  األسواق  تحديد  تم  فإنه  املبلغة،  األطراف 
املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام 
النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، الوارد 
السوق  يعرف  حيث  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  املرسوم  في 
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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أن  إلى  التحقيق  امللف، خلص  وثائق  بعد االطالع على  إنه  وحيث 
األسوق املعنية بهذه العملية هي كالتالي :

- سوق أنظمة الري املوضعي.

- سوق مواد الصحة النباتية.

- سوق البذور.

- سوق األغطية البالستيكية.

- سوق الشبكات الواقية املوجهة للقطاع الفالحي ؛

املعنية  األسواق  فإن  الجغرافي،  التحديد  ناحية  من  إنه  وحيث 
تبقى ذات بعد وطني بالنظر إلى طبيعة وخصائص العرض والطلب في 

األسواق املعنية  ؛

وحيث إن الشركة املقتنية »Fipar-Holding« هي شركة استثمارية 
ليس لها أي تواجد في األسواق املرجعية املعنية املحددة أعاله، وبالتالي 
»CMGP Group« فإن حصص السوق التي تتوفرعليها الشركة املستهدفة 

في األسواق املرجعية هي سابقة لعملية التركيز الحالية ولن تعرف أي 
تراكم بعد إنجازها ؛

وحيث إن التحليل التناف�ضي للعملية موضوع التبليغ أبان على كون 
بنية السوق االقتصادية على املستوى الوطني لن تعرف أي تغيير، ولن 
أو جزء مهم  املغربية  في السوق  املنافسة  تأثير على  للعملية أي  يكون 

منها ولن تساهم في خلق أو تعزيز وضع مهيمن ؛

وحيث إن األسواق املرجعية املعنية بالعملية تعرف تدخل العديد 
من املنافسين الذين ينشطون داخلها ؛

وحيث إنه استنادا إلى الوثائق التي وفرتها األطراف املبلغة، ومن 
العملية  أن  تبين  املعنية،  املرجعية  للسوق  التناف�ضي  التحليل  خالل 
لن ينتج عنها أي تقاطع في األنشطة بعد إنجاز العملية موضوع التبليغ 
تأثير عمودي لها أي   على مستوى السوق الوطنية، وبالتالي لن يكون 

أو أفقي أو تكتلي على املنافسة في السوق الوطنية أو في جزء مهم من 
هذه السوق،

قرر ما يلي:

 املادة األولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة 

ملجلس املنافسة  تحت عدد 022/ ع.ت.إ/2022 بتاريخ 6 رجب 1443 

)8 فبراير 2022(، يستوفي كافة الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

الشركة القابرة للمساهمات واالستثمارات »Fipar-Holding« املراقبة 

 املشتركة على شركة »CMGP Group Sa« وذلك عبر اقتناء نسبة 14,81 %

من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت املرتبطة به.

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

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

،)2022 مارس   28(  1443 شعبان  من   25 بتاريخ  املنافسة،   بمجلس 

جيهان  والسيدة  الجلسة،  رئيس  رحو  أحمد  السيد  بحرور 

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

أبو عبد املجيد، أعراء.

اإلمراءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                           عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                           حسن أبو عبد املجيد.


