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من (55 في) صادلي (3404.19  قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقم)

عني زبلة) م ثلي بافتدببي أكتوار) 25)() (52(  5775 صفر)

بلشغلي بإلدماجيبملنهييللت2بنعيأماميمحاكميبمل لكةيفييقضايا)

حوبدثيبلشغلي برمربضيبملهن ة.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

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

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

حوادث) عن  بالتعويض  املتعلق  (18.12 رقم) القانون  وعلى 

بتاريخ) (1.14.190 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الشغل 

6)ربيع األو7)1436 )29)ديسم5ر)2014()؛

وعلى الظهير الشريف املعت5ر بمثابة قانون رقم)1.74.447)الصادر)

في)11)من رمضان)1394 )28)سبتم5ر)1974()باملصادقة على نص قانون)

املسطرة املدنية كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفقرة األخيرة من)

الفصل)34)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنتدب) املدنية،) املسطرة  قانون  من  (34 الفصل) بأحكام  عمال 

السيدة سليمة خربوش،)مديرة الحماية االجتماعية للعما7 لتمثيل)

وزارة الشغل واإلدماج املنهي قصد الترافع أمام محاكم اململكة في شأن)

قضايا حوادث الشغل واألمراض املهنية.

املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة سليمة خربوش أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

ادريس منصوري،)رئيس مصلحة تدبير حوادث الشغل.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

فصوصيعامة
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أكتوار) 25))  (8(  5775 صفر) صادليفي) ) (2.19.899 مرسوميلقم)

باملوبنقةيعلىيبلتص  مي بلنظاميبملتعلقيبهيبملوضوعينيلته ئة)

منطقةي بدييكميبج اعةيبلهرهولةيبع الةيبلصخي2بت)-)ت الة)

 ااإلعالنيأنيفييذلكيمنفعةيعامة.

رئيس الحكومة،

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

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.85)الصادر في)20)من رمضان)1436

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

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

)17)يونيو)1992()كما وقع تتميمه)؛

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

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

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.64  وعلى املرسوم رقم)

املتعلق باختصاصات وزير إعداد التراب الوطني) ()2018 يناير) (26(

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خال7 اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)27)سبتم5ر)2018)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة الهرهورة خال7 الفترة)

املمتدة من)7)يناير إلى)5)ف5راير)2019)؛

دورته) خال7  املجتمع  الهرهورة  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

العادية املنعقدة بتاريخ)12)ف5راير)2019)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدارسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)20)سبتم5ر)2019)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزير  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به) املتعلق  والنظام  (AUST03/2019 رقم) التصميم  على  يوافق 

 املوضوعين لتهيئة منطقة واد يكم بجماعة الهرهورة بعمالة الصخيرات)-

تمارة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

في هذا) يسند إلى رئيس مجلس جماعة الهرهورة تنفيذ ما جاء)

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)صفر)1441 )8)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : عبد األحد فا�سي فهري.

أكتوار) 25))  (8(  5775 صفر) صادليفي) ) (2.19.900 مرسوميلقم)

باملوبنقةيعلىيبلتص  مي بلنظاميبملتعلقيبهيبملوضوعينيلته ئة)

مركزيج اعةيبنيي ك ليبإقل ميبلفق هيبنصالحي ااإلعالنيأنيفي)

ذلكيمنفعةيعامة.

رئيس الحكومة،

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

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.85)الصادر في)20)من رمضان)1436

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

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

)17)يونيو)1992()كما وقع تتميمه)؛

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

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

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.64  وعلى املرسوم رقم)

املتعلق باختصاصات وزير إعداد التراب الوطني) ()2018 يناير) (26(

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خال7 اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)24)ماي)2018)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة بني وكيل خال7 الفترة)

املمتدة من)25)يناير إلى)26)ف5راير)2019)؛

فصوصيخاصة
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وعلى مداوالت املجلس الجماعي لبني وكيل املجتمع خال7 دورته)

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)7)مارس)2019)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدارسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)22)ماي)2019)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزير  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم)03/2018)والنظام املتعلق به املوضوعين)

لتهيئة مركز جماعة بني وكيل بإقليم الفقيه بنصالح وباإلعالن أن في)

ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

في هذا) يسند إلى رئيس مجلس جماعة بني وكيل تنفيذ ما جاء)

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)صفر)1441 )8)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : عبد األحد فا�سي فهري.

أكتوار) 25))  (8(  5775 صفر) صادليفي) ) (2.19.901 مرسوميلقم)

باملوبنقةيعلىيبلتص  مي بلنظاميبملتعلقيبهيبملوضوعينيلته ئة)

في) بإقل ميبلعربئشي ااإلعالنيأني مركزيج اعةيأ الديب ش حي

ذلكيمنفعةيعامة.

رئيس الحكومة،

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

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.85)الصادر في)20)من رمضان)1436

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

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

)17)يونيو)1992()كما وقع تتميمه)؛

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

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

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.64  وعلى املرسوم رقم)

املتعلق باختصاصات وزير إعداد التراب الوطني) ()2018 يناير) (26(

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خال7 اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)23)أكتوبر)2018)؛

خال7) أوشيح  أوالد  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

الفترة املمتدة من)28)ف5راير إلى فاتح أبريل)2019)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة اوالد اوشيح املجتمع خال7 دورته)

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)25)يونيو)2019)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدارسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)9)أغسطس)2019)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزير  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املتعلق) والنظام  (01/2019( AUL-O رقم) التصميم  على  يوافق 

العرائش) بإقليم  اوشيح  أوالد  جماعة  مركز  لتهيئة  املوضوعين  به 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة أوالد اوشيح تنفيذ ما جاء)في هذا)

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)صفر)1441 )8)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : عبد األحد فا�سي فهري.
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أكتوار) 25))  (8(  5775 صفر) صادليفي) ) (2.19.902 مرسوميلقم)

باملوبنقةيعلىيبلتص  مي بلنظاميبملتعلقيبهيبملوضوعينيلته ئة)

ذلك) فيي أني بإقل مي زبني ااإلعالني إمزنر ني ج اعةي مركزي

منفعةيعامة.

رئيس الحكومة،

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

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.85)الصادر في)20)من رمضان)1436

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

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

)17)يونيو)1992()كما وقع تتميمه)؛

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

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

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.64  وعلى املرسوم رقم)

املتعلق باختصاصات وزير إعداد التراب الوطني) ()2018 يناير) (26(

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خال7 اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)29)ديسم5ر)2015)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة امزفورن خال7 الفترة)

املمتدة من)14)مارس إلى)12)أبريل)2019)؛

دورته) خال7  املجتمع  امزفورن  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)18)أبريل)2019)؛

بدارسة) املكلفة  اللجنة  طرف  من  التصميم  مشروع  دراسة  وبعد 

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)28)أغسطس)2019)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزير  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

والنظام املتعلق به) (07/2015(AUL-O(يوافق على التصميم رقم

املوضوعين لتهيئة مركز جماعة امزفورن بإقليم وزان وباإلعالن أن)

في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

في هذا) يسند إلى رئيس مجلس جماعة امزفرون تنفيذ ما جاء)

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)صفر)1441 )8)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : عبد األحد فا�سي فهري.

ملخصاتيقربلبتيلرئيسيبلحكومةيبتع يني فقلي إعفاءيموثقين

برسميد لةي يأكتواري 25)

من ربيع (23 3.78.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()عين السيد سعد الدين الفالحي موثقا)

باملكتب املحدث بالرباط.

*  *  *
من ربيع (23 3.79.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

نوفم5ر2019()عينت السيدة فتيحة بورحيم موثقة) (21(  1441 األو7)

باملكتب الشاغر بسال خلفا للسيد محمد املجدوبي.

*  *  *
من ربيع (23 3.80.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()عين السيد علي ابا محمد موثقا باملكتب)

الشاغر بسال خلفا للسيد املصطفى شرقيوي.

*  *  *
من ربيع (23 3.81.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

1441 )21)نوفم5ر2019()عينت السيدة ابتسام الحسني موثقة) األو7)

باملكتب املحدث بالقنيطرة.

*  *  *
من ربيع (23 3.82.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

عينت السيدة مريم الصنهاجي موثقة) نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

باملكتب الشاغر بالدار البيضاء)خلفا للسيدة صفاء)السبتي.

*  *  *
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من ربيع (23 3.83.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

1441 )21)نوفم5ر2019()عينت السيدة لطيفة شكالطي موثقة) األو7)

باملكتب املحدث بالدار البيضاء.

*  *  *
من ربيع (23 3.84.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()عينت السيدة سليمة بنشقرون كريمي)

موثقة باملكتب املحدث بالدار البيضاء.

*  *  *
من ربيع (23 3.85.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()عينت السيدة مجيدة الزرهوني موثقة)

باملكتب املحدث بالدار البيضاء.

*  *  *
من ربيع (23 3.86.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

نوفم5ر2019()عينت السيدة خديجة دكردي موثقة) (21( 1441 األو7)

باملكتب املحدث بالدار البيضاء.

*  *  *
من ربيع (23 3.87.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()عينت السيدة الحسنية بوخويمة موثقة)

باملكتب املحدث بالدار البيضاء.

*  *  *
من ربيع (23 3.88.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()عين السيد كما7 املكتفي موثقا باملكتب)

الشاغر بالدار البيضاء)خلفا للسيد العربي املكتفي.

*  *  *
من ربيع (23 3.89.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

موثقة) يونس  مريم  السيدة  عينت  نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

باملكتب املحدث بالدار البيضاء.

*  *  *
من ربيع (23 3.90.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()عينت السيدة هند جلو7 موثقة باملكتب)

املحدث بالدار البيضاء.

*  *  *

من ربيع (23 3.91.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()عين السيد أنيس الهمزي موثقا باملكتب)

املحدث بالدار البيضاء.

*  *  *
من ربيع (23 3.92.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()عين السيد مصطفى رفيع موثقا باملكتب)

الشاغر ببنسليمان خلفا للسيد سعيد بوعيادي.

*  *  *
من ربيع (23 3.93.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

نوفم5ر2019()عين السيد عبد اإلله العزوزي موثقا) (21(  1441 األو7)

باملكتب الشاغر ببنسليمان خلفا للسيد محمد العربي املتوكل العلوي.

*  *  *
من ربيع (23 3.94.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

عينت السيدة زينب العرومي موثقة) نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

باملكتب الشاغر باملحمدية خلفا للسيدة السعدية الحمدو.

*  *  *
من ربيع (23 3.95.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

عينت السيدة زهرة لعسيري موثقة) نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

باملكتب الشاغر باملحمدية خلفا للسيد نورالدين سيطرو.

*  *  *
من ربيع (23 3.96.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

عين السيد املصطفى مرت�سى موثقا) نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

باملكتب الشاغر ببوزنيقة خلفا للسيد محمد أمين العامل.

*  *  *
من ربيع (23 3.97.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()عين السيد جما7 حبان موثقا باملكتب)

الشاغر بفاس خلفا للسيدة صوفية شباني ادري�سي.

*  *  *
من ربيع (23 3.98.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

عينت السيدة نورة الوريا�سي موثقة) نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

باملكتب املحدث بمراكش.

*  *  *
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من ربيع (23 3.99.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

موثقا) ازمامر  ابراهيم  السيد  عين  نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

باملكتب الشاغر بمراكش خلفا للسيدة لبنى بنعبد هللا.

*  *  *
23)من ربيع 3.100.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()عين السيد حاميد حتي موثقا باملكتب)

الشاغر بمراكش خلفا للسيدة حسناء)اسفاون.

*  *  *
23)من ربيع 3.101.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

موثقة) خرماز  سلمى  السيدة  عينت  نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

باملكتب املحدث بمكناس.

*  *  *
23)من ربيع 3.102.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

عينت السيدة مريم السو�سي موثقة) نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

باملكتب املحدث بأكادير.

*  *  *
23)من ربيع 3.103.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

موثقة) ازغينو  هناء) السيدة  عينت  نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

باملكتب املحدث بطنجة.

*  *  *
23)من ربيع 3.104.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

عين السيد محسن الجنياري موثقا) نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

باملكتب الشاغر بالعرائش خلفا للسيدة سعيدة زعبو7.

*  *  *
23)من ربيع 3.105.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()عين السيد عبد اللطيف طاهري موثقا)

باملكتب الشاغر بالفنيدق خلفا للسيدة ملياء)اشخيخم.

*  *  *
23)من ربيع 3.106.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()عين السيد ربيع األحرش موثقا باملكتب)

الشاغر بسطات خلفا للسيد ادريس مسكي.

*  *  *

23)من ربيع 3.107.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

عينت السيدة لطيفة العلمي موثقة) نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

باملكتب الشاغر ب5رشيد خلفا للسيد محمد الشويخ.

*  *  *
23)من ربيع 3.108.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()عين السيد خالد لهال7 موثقا باملكتب)

الشاغر ب5رشيد خلفا للسيدة سناء)الختيري.

*  *  *
23)من ربيع 3.109.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()عينت السيدة نادية كرام موثقة باملكتب)

الشاغر ب5رشيد خلفا للسيدة ليلى الفتح.

*  *  *
23)من ربيع 3.110.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)
عين السيد عبد الواحد السعداوي) نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

الزهراء) فاطمة  للسيدة  خلفا  السوالم  بحد  الشاغر  باملكتب  موثقا 

الجعيطي.

*  *  *
23)من ربيع 3.111.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()عينت السيدة رجاء)نوار موثقة باملكتب)

املحدث بوادي زم.

*  *  *
23)من ربيع 3.112.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()عين السيد فوزي احسو موثقا باملكتب)

املحدث بوجدة.

*  *  *
23)من ربيع 3.113.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

املوثقة) حمي  منى  السيدة  نقلت  نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

بالدارالبيضاء)إلى املكتب املحدث بالرباط.

*  *  *
23)من ربيع 3.114.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

املوثق كواني  محمد  السيد  نقل  نوفم5ر2019() (21(  1441  األو7)

بتيط مليل إلى املكتب الشاغر بالدارالبيضاء)خلفا للسيد موالي إسماعيل)

الشرعي.

*  *  *
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23)من ربيع 3.115.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

الكريم) بنعبد  يوسف  السيد  نقل  نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

الفياللي املوثق بخريبكة إلى املكتب املحدث بالدارالبيضاء.

*  *  *
23)من ربيع 3.116.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

1441 )21)نوفم5ر2019()نقلت السيدة عائشة بن غانم املوثقة) األو7)

خلفا للسيدة هودى) بحد السوالم إلى املكتب الشاغر بالدارالبيضاء)

منير.

*  *  *
23)من ربيع 3.117.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()نقلت السيدة جميلة ايت داود املوثقة)

بتامنصورت إلى املكتب املحدث بمراكش.

*  *  *
23)من ربيع 3.118.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

األو7)1441 )21)نوفم5ر2019()نقلت السيدة زينب ابن املختار املوثقة)

بالدارالبيضاء)إلى املكتب املحدث بمراكش.

*  *  *
23)من ربيع 3.119.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

املوثق) جندي  عثمان  السيد  نقل  نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

بالقنيطرة إلى املكتب املحدث بمكناس.

*  *  *
23)من ربيع 3.120.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

املوثق) اماد7  محمد  السيد  نقل  نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

بالرشيدية إلى املكتب املحدث بأزرو.

*  *  *
23)من ربيع 3.121.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

نقل السيد سعيد املنصوري املوثق) نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

بإنزكان إلى املكتب املحدث بأكادير.

*  *  *
23)من ربيع 3.122.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

البكاري املوثقة) نقلت السيدة أسماء) نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

بتطوان إلى املكتب املحدث بطنجة.

*  *  *

23)من ربيع 3.123.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

املوثقة) منية سيمو  السيدة  أعفيت  نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

بالرباط من مزاولة مهنة التوثيق،)بناء)على طلبها.

ملخصيقربليلرئيسيبلحكومةيبإعفاءيموثق

برسميد لةي )يأكتواري 25)

23)من ربيع 3.124.19)صادر في)  بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)

املوثق) عثماني  رشيد  السيد  أعفي  نوفم5ر2019() (21(  1441 األو7)

بمكناس من مزاولة مهنة التوثيق،)بناء)على طلبه.

قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقمي3395.19يصادليفيي

55يمنيصفري5775ي)52يأكتواري 25)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لسوق) الوطني  املرصد  مدير  حزيم،) محمد  السيد  إلى  يفوض 

أو التأشير نيابة عن) الشغل بوزارة الشغل واإلدماج املنهي،)اإلمضاء)

وزير الشغل واإلدماج املنهي على الوثائق اإلدارية املتعلقة باملصالح)

املراسيم) عدا  ما  الشغل  لسوق  الوطني  املرصد  ملديرية  التابعة 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.
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قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقمي3396.19يصادليفيي

55يمنيصفري5775ي)52يأكتواري 25)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتم5ر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لسوق) الوطني  املرصد  مدير  حزيم،) محمد  السيد  إلى  يفوض 

الشغل بوزارة الشغل واإلدماج املنهي،)اإلمضاء)نيابة عن وزير الشغل)

ملديرية) التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  املنهي  واإلدماج 

املرصد الوطني لسوق الشغل للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقمي3397.19يصادليفيي

55يمنيصفري5775ي)52يأكتواري 25)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتم5ر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة آما7 الرغاي،)مديرة التشغيل بوزارة الشغل)

املنهي) واإلدماج  الشغل  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء) املنهي،) واإلدماج 

للقيام) التشغيل  التابعين ملديرية  للموظفين  الصادرة  األوامر  ( على)

بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقمي3398.19يصادليفيي

55يمنيصفري5775ي)52يأكتواري 25)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي)،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة آما7 الرغاي،)مديرة التشغيل بوزارة الشغل)

أو التأشير نيابة عن وزير الشغل واإلدماج) واإلدماج املنهي،)اإلمضاء)

املنهي على الوثائق اإلدارية املتعلقة باملصالح التابعة ملديرية التشغيل)

ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
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املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة آما7 الرغاي أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

محمد النجاري،)رئيس قسم تشغيل املهاجرين واالستمرار في العمل)

فيما يخص الوثائق املتعلقة بالقسم املذكور.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقمي3399.19يصادليفيي

55يمنيصفري5775ي)52يأكتواري 25)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي)،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مديرة الشغل بوزارة الشغل) يفوض إلى السيدة سليمة عظمي،)

أو التأشير نيابة عن وزير الشغل واإلدماج) واإلدماج املنهي،)اإلمضاء)

املنهي على الوثائق اإلدارية املتعلقة باملصالح التابعة ملديرية الشغل ما)

عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

 قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقمي3400.19يصادليفي

55يمنيصفري5775ي)52يأكتواري 25)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتم5ر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي)،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مديرة الشغل بوزارة الشغل) يفوض إلى السيدة سليمة عظمي،)

نيابة عن وزير الشغل واإلدماج املنهي على) اإلمضاء) واإلدماج املنهي،)

األوامر الصادرة للموظفين التابعين ملديرية الشغل للقيام بمأموريات)

داخل التراب الوطني.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقمي3401.19يصادليفيي

55يمنيصفري5775ي)52يأكتواري 25)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛



عدد)6833 - 27)ربيع األو7)1441 )25)نوفم5ر)2019( الجريدة الرسمية52886  

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي)،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مديرة الحماية االجتماعية) يفوض إلى السيدة سليمة خربوش،)

أو التأشير نيابة عن) للعما7 بوزارة الشغل واإلدماج املنهي،)اإلمضاء)

وزير الشغل واإلدماج املنهي على الوثائق اإلدارية املتعلقة باملصالح)

التابعة ملديرية الحماية االجتماعية للعما7 ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقمي3402.19يصادليفيي

55يمنيصفري5775ي)52يأكتواريي 25)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي ،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتم5ر)1931(

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

)يفوض إلى السيدة سليمة خربوش،)مديرة))الحماية االجتماعية)

للعما7 بوزارة الشغل واإلدماج املنهي،)اإلمضاء))نيابة عن وزير الشغل)

ملديرية) التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  املنهي  واإلدماج 

الحماية االجتماعية للعما7 للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقمي3403.19يصادليفيي

55يمنيصفري5775ي)52يأكتواريي 25)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي ،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

)يفوض إلى السيدة سليمة خربوش،)مديرة))الحماية االجتماعية)

للعما7 بوزارة الشغل واإلدماج املنهي،)اإلمضاء)أو التأشير))نيابة عن)

وزير الشغل واإلدماج املنهي على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض)

املوارد) بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات 

وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بامليزانية الخاصة)

بحوادث الشغل.
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املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة سليمة خربوش))أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

ادريس منصوري،)رئيس مصلحة تدبير حوادث الشغل.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقمي3405.19يصادليفيي

55يمنيصفري5775ي)52يأكتواري 25)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مدير املوارد البشرية) يفوض إلى السيد عبد الكريم فتح اللـه،)

اإلمضاء  وامليزانية والشؤون العامة بوزارة الشغل واإلدماج املنهي،)

 أو التأشير نيابة عن وزير الشغل واإلدماج املنهي على األوامر بصرف

أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات وبصفة)

عامة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية نفس الوزارة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقمي3406.19يصادليفيي
55يمنيصفري5775ي)52يأكتواري 25)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتم5ر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مدير املوارد البشرية) يفوض إلى السيد عبد الكريم فتح اللـه،) (

اإلمضاء) وامليزانية والشؤون العامة بوزارة الشغل واإلدماج املنهي،)

نيابة عن وزير الشغل واإلدماج املنهي على األوامر الصادرة للموظفين)

التابعين لنفس الوزارة للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني والذين)

يستعملون سياراتهم الشخصية ألغراض املصلحة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقمي3407.19يصادليفيي
55يمنيصفري5775ي)52يأكتواري 25)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛
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1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مدير املوارد البشرية) يفوض إلى السيد عبد الكريم فتح اللـه،) (

اإلمضاء) وامليزانية والشؤون العامة بوزارة الشغل واإلدماج املنهي،)

أو التأشير نيابة عن وزير الشغل واإلدماج املنهي على الوثائق اإلدارية)

املتعلقة باملصالح التابعة لنفس الوزارة ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

اللـه أو عاقه عائق ناب عنه) إذا تغيب السيد عبد الكريم فتح 

السيد) أو  البشرية  املوارد  تدبير  رئيس قسم  السيد عمر شريف،)

اإلداري) واملسار  الكفاءات  تدبير  مصلحة  رئيس  البوهمي،) محمد 

رئيس مصلحة تدبير) والتكوين املستمر أو السيد عبد اللـه أركانة،)

املوارد البشرية واألعما7 االجتماعية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقمي3408.19يصادليفيي

55يمنيصفري5775ي)52يأكتواري 25)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدولي) التعاون  مدير  اسباعين،) الكريم  عبد  السيد  إلى  يفوض 

أو التأشير نيابة) اإلمضاء) والشراكة بوزارة الشغل واإلدماج املنهي،)

عن وزير الشغل واإلدماج املنهي على الوثائق اإلدارية املتعلقة باملصالح)

التابعة ملديرية التعاون الدولي والشراكة ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقمي3409.19يصادليفيي

55يمنيصفري5775ي)52يأكتواري 25)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتم5ر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدولي) التعاون  مدير  اسباعين،) الكريم  عبد  السيد  إلى  يفوض 

وزير) نيابة عن  اإلمضاء) املنهي،) الشغل واإلدماج  بوزارة  والشراكة 

التابعين) للموظفين  الصادرة  األوامر  على  املنهي  واإلدماج  الشغل 

للقيام بمأموريات داخل التراب) ( ملديرية التعاون الدولي والشراكة)

الوطني.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقمي3410.19يصادليفيي

55يمنيصفري5775ي)52يأكتواري 25)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتم5ر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلمضاء) رئيس قسم التكوين،) يفوض إلى السيد سمير حم�سي،)

نيابة عن وزير الشغل واإلدماج املنهي على األوامر الصادرة للموظفين)

التابعين للقسم املذكور للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد سمير حم�سي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة)

خديجة بوطارة،)املهندسة الرئيسة من الدرجة األولى بقسم التكوين.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقمي3411.19يصادليفيي

55يمنيصفري5775ي)52يأكتواري 25)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلمضاء) رئيس قسم التكوين،) يفوض إلى السيد سمير حم�سي،)

أو التأشير نيابة عن وزير الشغل واإلدماج املنهي على الوثائق اإلدارية)

املتعلقة بالقسم املذكور املعت5ر مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة)

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد سمير حم�سي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة)

خديجة بوطارة،)املهندسة الرئيسة))من الدرجة األولى بقسم التكوين.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

قربليلوزيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقمي3412.19يصادليفيي

55يمنيصفري5775ي)52يأكتواري 25)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛
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1349 الحجة) ذي  من  (20 في) الصادر  الشريف  الظهير   وعلى 

)9)ماي)1931()املتعلق بضبط استجالب وشراء)وبيع ونقل واستعما7)

االسبيداج))كربونات الرصاص()وغيره من مركبات الرصاص املعدة)

الستعماالت صناعية وال سيما الفصل الرابع منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد لحسن موادين،)رئيس مصلحة الصحة والسالمة)

أو التأشير نيابة عن وزير الشغل) اإلمضاء) املهنية بمديرية الشغل،)

واإلدماج املنهي على رخص استيراد مادة الرصاص واملواد املكونة منه.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد لحسن موادين أو عاقه عائق نابت عنه السيدة)

نعيمة أتشيش،)رئيسة قسم طب الشغل والصحة والسالمة املهنية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

قربليلوزيرةيبلس احةي بلصناعةيبلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاد)

 5775 صفر) مني في) 5) صادلي (3390.19 لقم) بالجت اعيي

)58)أكتوار) 25)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتم5ر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد زكرياء)بن الغازي،)املدير العام للطيران املدني،)

أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية) اإلمضاء)

والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على األوامر بصرف االعتمادات)

اعتمادات) وصرف  للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  املوارد  وقبض 

)املفتوحة برسم امليزانية العامة لوزارة السياحة والصناعة) االلتزام)

باملديرية) الخاصة  االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية 

العامة للطيران املدني.

املادة الثانية

نيابة) التأشير  أو  اإلمضاء) الغازي  بن  السيد زكرياء) إلى  يفوض 

عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد)

للطيران) العامة  املديرية  ملوظفي  الصادرة  األوامر  على  االجتماعي 

املدني ومديرية املالحة الجوية املدنية ومديرية النقل الجوي للقيام)

شؤون) بتدبير  املتعلقة  الوثائق  وكذا  املغرب  داخل  بمأموريات 

املوظفين واألعوان املياومين والعرضيين ماعدا التصرفات اإلدارية)

التالية):

- اتخاذ قرارات التوظيف ؛

- اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

- اتخاذ قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر املرتبين في السلم 11 ؛

- اتخاذ قرارات إلحاق املوظفين بإدارات أخرى.
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املادة الثالثة

إذا تغيب السيد زكرياء)بن الغازي أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

والقانونية) اإلدارية  الشؤون  قسم  رئيس  بريطل،) العابدين  زين 

باملديرية العامة للطيران املدني وذلك فيما يخص التفويض موضوع)

املادتين األولى والثانية أعاله.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من))صفر)1441 )18)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قربليلوزيرةيبلس احةي بلصناعةيبلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاد)

5775 صفر) مني في) 5) صادلي (3391.19 لقم)  بالجت اعيي

على) بإلمضاء) بملصادقةي بتفويضي أكتوار) 25)() (58(

بلصفقات.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد زكرياء)بن الغازي،)املدير العام للطيران املدني،)

أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية) اإلمضاء)

والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على األوامر بصرف االعتمادات)

اعتمادات) وصرف  للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  املوارد  وقبض 

مستقلة) بصورة  املسير  الدولة  مرفق  بميزانية  املفتوحة  ( االلتزام)

السياحة) لوزارة  التابع  املدني«) للطيران  العامة  »املديرية  املسمى)

وذلك) االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة 

الجوية) املالحة  ومديرية  املدني  للطيران  العامة  للمديرية  بالنسبة 

املدنية ومديرية النقل الجوي.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد زكرياء)بن الغازي إمضاء)قرارات تعيين لجن فتح)

األظرفة واملصادقة على الصفقات التالية وفسخها املتعلقة باملديرية)

العامة للطيران املدني ومديرية املالحة الجوية املدنية ومديرية النقل)

الجوي امل5رمة من طرف املديرية العامة للطيران املدني في إطار ميزانية)

مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة املسمى)»املديرية العامة للطيران)

التابع لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي) املدني«)

واالقتصاد االجتماعي):

- الصفقات امل5رمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 5.000.000 

درهم ؛

- الصفقات امل5رمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 درهم ؛

- الصفقات امل5رمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 200.000 

درهم ؛

املشار  بالصفقات  املتعلقة  اإلعذارات  إمضاء  إليه  يفوض  كما 

إليها أعاله واتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية 

مبلغها كان  إذا  املوردون  أو  املقاولون  يقدمها  التي   املطالبات 

ال يفوق 50.000 درهم.
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املادة الثالثة

إذا تغيب السيد زكرياء)بن الغازي أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

والقانونية) اإلدارية  الشؤون  قسم  رئيس  بريطل،) العابدين  زين 

باملديرية العامة للطيران املدني وذلك فيما يخص التفويض موضوع)

املادتين األولى والثانية أعاله.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من))صفر)1441 )18)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قربليلوزيرةيبلس احةي بلصناعةيبلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاد)

 5775 صفر) مني في) 5) صادلي (3392.19 لقم) بالجت اعيي

)58)أكتوار) 25)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

املدنية،) الجوية  املالحة  مدير  مونجي،) خالد  السيد  إلى  يفوض 

أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية) اإلمضاء)

والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على الوثائق والتصرفات اإلدارية)

املتعلقة باختصاصات مديرية املالحة الجوية املدنية املنصوص عليها)

1429 2)شعبان) الصادر في) (2.06.472 17)من املرسوم رقم)  في املادة)

التجهيز) وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد  ()2008 أغسطس) (4(

والنقل ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إلى السيد خالد مونجي اإلمضاء)على الوثائق التالية):

- قرارات االحتال7 املؤقت للملكيات الخاصة.

- قرارات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

عن إنجاز أشغا7 املطارات ؛

املكلف  الوزير  توقيع  املعروضة على  بالترا�سي  االقتناء  - قرارات 

باالقتصاد واملالية التي ال يفوق مبلغها 2.500.000 درهم ؛

- قرارات إيداع تعويضات نزع امللكية وقرارات رفع اليد عنها.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد خالد مونجي أو عاقه عائق ناب عنه كل من):

السيد نبيل مصالي،)رئيس قسم التجهيزات األساسية للمطارات)

وذلك فيما يخص):

- مقررات التصديق على استغال7 مدرجات املطار ؛

- رخص استغال7 املدرجات محدودة االستعما7 ؛

- الترخيص بوضع األسالك الكهربائية بالنسبة لالرتفاقات الجوية ؛

- إبداء الرأي التقني بشأن طلبات رخص البناء في محيط املطارات ؛

- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

عن إنجاز أشغا7 املطارات ؛

- املصادقة على دليل املطارات املتعلقة بالسالمة.

فيما) الجوية وذلك  املالحة  رئيس قسم  السيد محمد صباري،)

يخص):

- منح بطاقة متمرن ملراقبي املالحة الجوية املدنية ؛

- منح بطاقة معلم املالحة الجوية املدنية ؛

- منح وتجديد إجازات وأهليات مراقبي املالحة الجوية املدنية ؛

- منح سجل مراقبي املالحة الجوية املدنية ؛

- املصادقة على مساطر االقتراب البصري واالقتراب اآللي ؛

- املصادقة على برامج صيانة أجهزة الطيران املدني ؛

- البث في طلبات الترخيص ملحطات الترددات الخاصة باملركبات 

الهوائية ؛
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- املصادقة على دراسات السالمة ؛

- املصادقة على امللفات التقنية الخاصة بتجهيزات الطيران املدني ؛

- منح رموز عناوين املركبات الهوائية ؛

- تخصيص الترددات في مجا7 الطيران املدني والبث في حالة تداخل 

هذه الترددات ؛

- املصادقة على ملف مراقبة تجهيزات الطيران املدني خال7 الرحلة ؛

- إعداد ونشر املعلومات املرتبطة باستغال7 املطار وبالحركة الجوية.

رئيس قسم استغال7 املطارات وذلك فيما) السيد محمد كرارة،)

يخص):

- املصادقة على برامج ودالئل ومساطر أمن الطيران املدني باملطارات 

والشركات الجوية وكل هيئة معنية أو مكلفة بأمن الطيران املدني ؛

- القبو7 والتصديق على برامج التكوين في مجا7 سالمة املطارات 

واملناولة األرضية وكذا أمن الطيران املدني ؛

األمنية  باإلجراءات  املكلفين  لألعوان  األهلية  شهادات  تسليم   -

باملطارات ؛

- إعداد ونشر املساطر وإجراءات استغال7 املطارات لدى املصالح 

املختصة ؛

- املصادقة على مخطط الطوارئ باملطارات.

السيد إسماعيل السراج،)رئيس مصلحة صالحية الطيران وذلك)

فيما يخص):

- منح شهادات تسجيل املركبات الهوائية ؛

- منح وتجديد شهادة صالحية الطيران وشهادة الحد من ضجيج 

املركبات الهوائية املسجلة في دفتر التسجيل املغربي ؛

- التصديق على مرتفقي الطيران املدني باملغرب ؛

- منح شواهد التسجيل والشطب واإليجار واالستئجار والرهن ونقل 

امللكية الخاصة باملركبات الهوائية ؛

- املصادقة على التغييرات على املركبات الهوائية ؛

- املصادقة على دليل املستغل ومؤسسات صيانة املركبات الهوائية ؛

- منح دفتر املحرك والطائرة ودفتر الطريق ؛

- الترخيص ملؤسسات صيانة املركبات الهوائية ؛

- املصادقة على دليل االستغال7 الخاص بمقاوالت النقل الجوي 

التجاري وشركات النقل بناء على الطلب وشركات العمل الجوي ؛

- الترخيص واالعتماد الفني ملقاوالت النقل الجوي التجاري وشركات 

النقل بناء على الطلب وشركات العمل الجوي والتصديق عليها ؛

- منح الرخص الخاصة بالطيران ؛

- منح وتجديد الشهادات التقنية لالستغال7 وتعديلها ؛

- منح رخص إيجار واستئجار املركبات الهوائية.

السيد احساين اعراب،)املهندس الرئيس من الدرجة األولى وذلك)

فيما يخص):

- منح وتجديد سندات املالحة الجوية ملستخدمي الطيران املدني 

واملصادقة عليها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من صفر)1441 )18)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قربليلوزيرةيبلس احةي بلصناعةيبلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاد)

 5775 صفر) مني في) 5) صادلي (3393.19 لقم) بالجت اعيي

)58)أكتوار) 25)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛
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 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

اإلمضاء مدير النقل الجوي،)  يفوض إلى السيد طارق الطالبي،)

والنقل) التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو 

اإلدارية) والتصرفات  الوثائق  على  االجتماعي  واالقتصاد  الجوي 

عليها املنصوص  الجوي  النقل  مديرية  باختصاصات   املتعلقة 

 1429 2)شعبان) الصادر في) (2.06.472 18)من املرسوم رقم) في املادة)

التجهيز) وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد  ()2008 أغسطس) (4(

والنقل ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد طارق الطالبي أو عاقه عائق ناب عنه السيد عثمان)

أيت املداني،)رئيس قسم تنظيم النقل الجوي وذلك فيما يخص):

- ترخيص الرحالت الجوية املنتظمة )املسافرين والشحن( ؛

)املسافرين  والعارضة  املنتظمة  غير  الجوية  الرحالت  ترخيص   -

والشحن( ؛

- ترخيص العبور للرحالت الجوية ؛

- ترخيص التوقفات ألغراض غير تجارية ؛

- ترخيص العمل الجوي والطيران العام ؛

- ترخيص الطيران الخفيف والريا�سي.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من))صفر)1441 )18)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قربليلوزيرةيبلس احةي بلصناعةيبلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاد)

 5775 صفر) مني في) 5) صادلي (3394.19 لقم) بالجت اعيي

)58)أكتوار) 25)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

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

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

1429 من شوا7) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد مبارك لفقير،)رئيس مكتب التحقيقات وتحليل)

السياحة) وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) الطيران،) حوادث 

على) االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة 

والبحث التحريات  بسير  املتعلقة  اإلدارية  والتصرفات   الوثائق 

في مجا7 الحوادث املرتبطة بالطيران املدني.

املادة الثانية

التفويض) أسند  عائق  عاقه  أو  لفقير  مبارك  السيد  تغيب  إذا 

رئيس مصلحة) موضوع املادة األولى أعاله إلى السيد سمير الطيبي،)

التحريات املرتبطة بالحوادث.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من))صفر)1441 )18)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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بلتحرير) جيشي بملقا ميني أعضاء) لقدماء) بلساميي لل ند بي قربلي

لقم)3325.19)صادليفي))))منيصفر)5775 )5))أكتوار) 25)) 

بتفويضيبإلمضاء.

املندوب السامي لقدماء)املقاومين وأعضاء)جيش التحرير،

 1429 بناء)على املرسوم رقم)2.05.768)الصادر في)30)من شوا7)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى و)6)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلدارية) املفتشية  رئيس  يسف،) العالي  عبد  السيد  إلى  يفوض 

والتقنية باملندوبية السامية لقدماء)املقاومين وأعضاء)جيش التحرير،)

في حدود االختصاصات املوكولة لهذه املفتشية،)اإلمضاء)أو التأشير)

املقاومين وأعضاء)جيش التحرير) نيابة عن املندوب السامي لقدماء)

على جميع الوثائق))الصادرة عن املفتشية املذكورة ما عدا القرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد عبد العالي يسف أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

السامية) باملندوبية  اإلدارية  الشؤون  قسم  رئيس  حسني،) يوسف 

لقدماء)املقاومين وأعضاء)جيش التحرير في ممارسة التفويض املشار)

إليه في املادة األولى أعاله.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)1553.18 

الصادر في فاتح رمضان)1439 )17)ماي)2018()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)22)من صفر)1441 )21)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.

بلتحرير) جيشي بملقا ميني أعضاء) لقدماء) بلساميي لل ند بي قربلي

لقم)3326.19)صادليفي))))منيصفر)5775 )5))أكتوار) 25)) 

بتفويضيبإلمضاء.

املندوب السامي لقدماء)املقاومين وأعضاء)جيش التحرير،

 1429 بناء)على املرسوم رقم)2.05.768)الصادر في)30)من شوا7)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى و)6)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

رئيس قسم الشؤون اإلدارية) يفوض إلى السيد يوسف حسني،)

التحرير، جيش  وأعضاء) املقاومين  لقدماء) السامية   باملندوبية 

في حدود اختصاصات املصالح التابعة له،))اإلمضاء)أو التأشير نيابة)

جيش التحرير على) املقاومين وأعضاء) عن املندوب السامي لقدماء)

جميع))الوثائق الصادرة عن هذه املصالح ما عدا القرارات التنظيمية.

املادة الثانية

السيد)) ناب عنه  أو عاقه عائق  السيد يوسف حسني  تغيب  إذا 

شفيق الشقرافي،)رئيس مصلحة املوظفين باملندوبية السامية لقدماء)

املقاومين وأعضاء)جيش التحرير))في ممارسة التفويض املشار إليه في)

املادة األولى أعاله.

املادة الثالثة

 250.09 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)

الصادر في فاتح صفر)1430 )28)يناير)2009()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)22)من صفر)1441 )21)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.
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بلتحرير) جيشي بملقا ميني أعضاء) لقدماء) بلساميي لل ند بي قربلي
لقم)3327.19)صادليفي))))منيصفر)5775 )5))أكتوار) 25)) 

بتفويضيبإلمضاء.

املندوب السامي لقدماء)املقاومين وأعضاء)جيش التحرير،

 1429 بناء)على املرسوم رقم)2.05.768)الصادر في)30)من شوا7)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى و)6)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الشؤون)) قسم  رئيس  زرولي،) الكريم  عبد  السيد  إلى  يفوض 

جيش) وأعضاء) ( املقاومين) لقدماء) السامية  باملندوبية  االجتماعية 

اإلمضاء له،) التابعة  املصالح  اختصاصات  حدود  في   التحرير،)

أو التأشير نيابة عن املندوب السامي لقدماء)املقاومين وأعضاء)جيش)

التحرير على جميع الوثائق الصادرة عن هذه املصالح ما عدا القرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد عبد الكريم زرولي أو عاقه عائق ناب عنه السيد))

رئيس مصلحة املساعدة االجتماعية واملعاشات) عبد املجيد قنيش،)

التحرير جيش  وأعضاء) املقاومين  لقدماء) السامية   باملندوبية 

في ممارسة التفويض املشار إليه في املادة األولى أعاله.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)1671.10 

بتفويض) ()2010 يونيو) (8(  1431 من جمادى اآلخرة) (24 الصادر في)

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)22)من صفر)1441 )21)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.

بلتحرير) جيشي بملقا ميني أعضاء) لقدماء) بلساميي لل ند بي قربلي
 لقم)3328.19)صادليفي))))منيصفر)5775 )5))أكتوار)) 25))

بتفويضيبإلمضاء.

املندوب السامي لقدماء)املقاومين وأعضاء)جيش التحرير،

 1429 بناء)على املرسوم رقم)2.05.768)الصادر في)30)من شوا7)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املواد األولى و)2)و6)منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 1438 من شعبان) (19 الصادر في) (2.17.217 وعلى املرسوم رقم)

)16)ماي)2017()بتعيين آمر بالصرف،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الشؤون) قسم  رئيس  زرولي،) الكريم  عبد  السيد  إلى  يفوض 

جيش) وأعضاء) املقاومين  لقدماء) السامية  باملندوبية  االجتماعية 

التحرير،)في حدود اختصاصات املصالح التابعة لهذا القسم،))اإلمضاء)

أو التأشير نيابة عن املندوب السامي لقدماء)املقاومين وأعضاء)جيش)

التحرير على األوامر بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

املقاومين) لقدماء) السامية  للمندوبية  العامة  امليزانية  من  املقتطعة 

جيش التحرير واملتعلقة باملجاالت التالية املتصلة بقدماء) وأعضاء)

املقاومين وأعضاء)جيش التحرير وذوي حقوقهم):

- التغطية الصحية ؛

-إسعافات ؛

- شراء آالت تقويم وتعويض األعضاء املبتورة ؛

- شراء املواد الصيدلية ؛

- اقتناء أو املساهمة في اقتناء األرا�سي أو املساكن ؛

- إعانة إلحداث أو توسيع التعاونيات وتحقيق املشاريع االقتصادية ؛

- مصاريف الدفن.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد عبد الكريم زرولي أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

)املساعدة االجتماعية واملعاشات) عبد املجيد قنيش،)رئيس مصلحة)

التحرير جيش  وأعضاء) املقاومين  لقدماء) السامية   باملندوبية 

في ممارسة التفويض املشار إليه في املادة األولى أعاله.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)3008.18 

الصادر في)14)من محرم)1440 )24)سبتم5ر)2018()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)22)من صفر)1441 )21)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.
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قربليلوزيريبلدبخل ةيلقم)3362.19)صادليفي)7))منيصفر)5775 )3))أكتوار) 25)()باملصادقةيعلىيالئحةيذ ييبلحقوقيبلتابعين)

نرقةيبلص امدةيبلوبقعةيألبضيهايبإقل ميس دييسل  ان) )أ الديأفصر() للج اعةيبلسالل ةيأ الديسعوديأ الديأفصر)

بالدبئرةيبلسقويةيللغرب.

وزير الداخلية،

املتعلق بأرا�سي الجماعات) ()1969 يوليو) (25(  1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (1.69.30 بناء)على الظهير الشريف رقم)

الساللية الواقعة داخل دوائر الري كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.117 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440)9)أغسطس)2019()وال سيما الفصل الخامس منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.69.31)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بتحديد منطقة الري بالغرب بإقليم القنيطرة)

 الخاضعة ملقتضيات))الظهير الشريف رقم)1.69.25)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق لالستثمارات

الفالحية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد االطالع على محضر جماعة نواب الجماعة الساللية أوالد سعود أوالد أنصر))أوالد أنصر()فرقة الصمامدة بتيهيء)

الئحة ذوي الحقوق)؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة نواب هذه الجماعة الساللية إلى السلطة املحلية وكافة ذوي الحقوق)

املعنيين)؛

وعلى شهادة عدم الطعن املوقعة من طرف السلطة املحلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية أوالد سعود أوالد أنصر))أوالد أنصر()فرقة الصمامدة الواقعة)

أراضيها بإقليم سيدي سليمان بالدائرة السقوية للغرب كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1441 )23)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 بلرقم
بلت2ت بي

لقميبطاقةيبلتعريفيبلوطن ةبالسميبلكامل

*  *  *

الئحة ذوي الحقوق الخاصة بالجماعة الساللية أوالد سعود أوالد أنصر )أوالد أنصر( - فرقة الصمامدة
المراجع العقارية : التحديد اإلداري 129 - الرسم العقاري عدد 32687/ر
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قربليلوزيريبلدبخل ةيلقم)3355.19)صادليفي)6))منيصفر)5775 )2))أكتوار)) 25)()باملصادقةيعلىيالئحةيذ ييبلحقوقيبلتابعين)

للج اعةيبلسالل ةيأ الديبعط ةيذبتيبلرسميبلعقالييعدد)2786/م))بإقل ميقلعةيبلسربغنةي بلوبقعةيدبخليد بئريبلري)

بالحوز.

وزير الداخلية،

)املتعلق بأرا�سي الجماعات) ()1969 1389 )25)يوليو) 10)جمادى األولى) 1.69.30)الصادر في) بناء)على الظهير الشريف رقم)

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) (64.17 الواقعة داخل دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم) ( الساللية)

رقم)1.19.117)بتاريخ)7)ذي الحجة))1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما الفصل الخامس منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.69.34)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()القا�سي بتحديد دوائر الري بالحوز بإقليم)

مراكش الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)بتاريخ)10))جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق)

لالستثمارات الفالحية)؛

وبعد االطالع على محضر جماعة النواب الخاص بتهييئ الئحة ذوي الحقوق الجماعة الساللية أوالد اعطية)؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة نواب هذه الجماعة الساللية والتي تم تبليغها إلى السلطات املحلية وكافة)

ذوي الحقوق املعنيين)؛

وعلى شهادة عدم الطعن املوقعة من طرف السلطة املحلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية أوالد اعطية ذات الرسم العقاري))عدد)5486/م الواقعة أراضيها)

بمنطقة الري الحوز بإقليم قلعة السراغنة كما هي مرفقة بهذا القرار).

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من صفر))1441 )25)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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ر.ب.ت.واإلسم الكامل الرقم الترتيبي ر.ب.ت.واإلسم الكامل الرقم الترتيبي

ورثة محمد عطية بن بوبكر

2786/م
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قربليلوزيريبلدبخل ةيلقم)3356.19)صادليفي)6))منيصفر)5775 )2))أكتوار) 25)()باملصادقةيعلىيالئحةيذ ييبلحقوقيبلتابعين)

للج اعةيبلسالل ةيأ الديموالييلحا7يذبتيبلتحديديبإلدبلييعدد)587/بيبإقل ميقلعةيبلسربغنةي بلوبقعةيدبخليد بئر)

بلرييبالحوز.

وزير الداخلية،

1969()املتعلق بأرا�سي الجماعات) 1389 )25)يوليو) 10)جمادى األولى) 1.69.30)الصــــادر في) بناء)على الظهير الشـــريف رقم)

الساللية الواقعة في دوائر الري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.117 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما الفصل الخامس منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.69.34)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()القا�سي بتحديد دوائر الري بالحوز بإقليم)

مراكش الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)بتاريخ)10))جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق)

لالستثمارات الفالحية)؛

وبعد االطالع على محضر جماعة النواب الخاص بتيهيء)الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية أوالد موالي رحا7؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة نواب هذه الجماعة الساللية والتي تم تبليغها إلى السلطات املحلية وكافة)

ذوي الحقوق املعنيين)؛

وعلى شهادة عدم الطعن املوقعة من طرف السلطة املحلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية أوالد موالي رحا7 ذي التحديد اإلداري عدد)184/ب،)الواقعة)

أراضيها بمنطقة الري الحوز بإقليم قلعة السراغنة كما هي مرفقة بهذا القرار.

ر.ب.ت.واإلسم الكامل ر.ب.ت.واإلسم الكاملالرقم الترتيبي الرقم الترتيبي
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من صفر)1441 )25)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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مجلسيبملنانسة

قربليملجلسيبملنانسةيعدد)86/ق/ 5)صادليفييناتحيلا عيبر 7)5775 

 « IMPRIMERIE شركة) باقتنـاء) بملتعلقي أكتوار) 25)() (32(

 «SURYS ملج وعيأسهميلأس ا7يشركة) (NATIONALE( S.A»

.HOLDING(S.A»

 مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 على القانون رقم) بناء)

1435 رمضان) (2 بتاريخ) (1.14.117 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30)يونيو)2014()؛

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة) (104.12 ( القانون رقم) وعلى 

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

)30)يونيو)2014()؛

1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 فاتح ديسم5ر) ((

األسعار واملنافسة)؛

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

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

على ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء) وبناء)

رأسما7) أسهم  ملجموع  (»IMPRIMERIE NATIONALE S.A« شركة)

شركة)»SURYS HOLDING S.A«)بتاريخ)12)سبتم5ر)2019،)واملسجل)

لدى األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد)79/)ع.ت.)إ/19)؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حو7 مشروع التركيز االقتصادي)

بإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ)18)سبتم5ر)2019)؛

وبعد استكما7 جميع وثائق امللف بتاريخ)18)أكتوبر)2019)؛

وبعد تقديم املقرر العام واملقرر ملشروع القرار خال7 االجتماع)

املنعقد بتاريخ فاتح ربيع األو7)1441 )30)أكتوبر)2019()؛

و طبقا للمادة)14)من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

 وحيث إن هذه العملية تعت5ر عملية تركيز اقتصادي طبقا))للمادة)11

من القانون رقم)104.12)؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ،)كون أسقف أرقام)

املعامالت املنصوص عليها في املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652)قد)

تم تجاوزها)؛

وحيث إن الشركات املعنية تنشط في السوق املغربية املتعلقة)

بالحلو7 اإللكترونية الخاصة باألمن البصري و الرقمي)؛

بالحلو7) املعنية  املغربية  األسواق  في  الفاعلين  إن  وحيث 

اإللكترونية الخاصة باألمن البصري والرقمي لم يبدوا أية مالحظة)

حو7 عملية التركيز هاته)؛

وحيث إن الولوج إلى األسواق املعنية ال يعرف وجود حواجز)

يمكنها أن تعيق دخو7 فاعلين جدد إليها)؛

فروع) تواجد  تعرف  املغربية  املعنية  األسواق  إن  وحيث 

 لشركات دولية قادرة على خلق نوع من التوازن واملنافسة لشركة

»)داخل هاته األسواق مما يعطي) IMPRIMERIE NATIONALE S.A»

للزبناء)إمكانية االختيار من بين موردين متعددين في السوق)؛

وحيث إن عملية التركيز هذه ليست من شأنها اإلخال7 بقواعد)

املنافسة في األسواق املغربية املذكورة،

أصدر القرار التالي :

مادة فريدة

 «IMPRIMERIE NATIONALE S.A«(يرخص مجلس املنافسة لشركة

.«SURYS HOLDING S.A«(باقتنـاء)مجموع أسهم رأسما7 شركة

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األو7)1441 )30)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس الكراوي.

 قربليملجلسيبملنانسةيعدد)88/ق/ 5)صادليفييناتحيلا عيبر 7)5775 

 «Akzo Nobel شركة) باقتناء) بملتعلقي أكتوار) 25)() (32(

بلرأس ا7) أسهـــمي لج  عي (Coatings( International( B.V»

.»Cleming(S.P.R.L«(بالجت اعيي يحقوقيبلتصويتيلشركة

 مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 على القانون رقم) بناء)

1435 رمضان) (2 بتاريخ) (1.14.117 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30)يونيو)2014()؛
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واملنافسة) األسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ رمضان)1435 

)30)يونيو)2014()؛

1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسم5ر)

األسعار واملنافسة)؛

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

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

وبناء)على تبليغ عملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء)شركة)

»)لجميع أسهـــم الرأسما7) Akzo Nobel Coatings International B.V»

بتاريخ (»Cleming S.P.R.L« لشركة) التصويت  وحقوق   االجتماعي 

25)يوليو)2019،)واملسجل لدى األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت)

عدد)68/ع.ت.إ/19)؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حو7 مشروع التركيز االقتصادي)

بإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ فاتح أغسطس)2019)؛

وبعد التوصل بالتبليغ الكامل للملف بتاريخ)18)أكتوبر)2019)؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع ملشروع القرار خال7)

االجتماع املنعقد بتاريخ فاتح ربيع األو7)1441 )30)أكتوبر)2019()؛

وطبقا ملقتضيات املادة)14)من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس)

املنافسة)؛

وحيث إن هذه العملية تعت5ر عملية تركيز اقتصادي طبقا للمادة)

11)من القانون رقم)104.12)؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ،)كون أسقف أرقام)

املعامالت املنصوص عليها في املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652)قد)

تم تجاوزها)؛

ما راج خال7) وحيث إنه باإلطالع على وثائق امللف وعلى ضوء)

مرحلة التحقيق،)فإن سوق املنتجات املعنية بهذه العملية هو سوق)

بيع الطالء)الخاص بقطاع الطيران)؛

التنافسية) املعنية واملواقع  السوق  بنية  إنه بعد دراسة  وحيث 

للفاعلين داخلها،)تبين للمجلس بأن عملية التركيز سيترتب عنها تداخل)

أفقي بين أنشطة أطراف العملية ليس من شأنها أن تخل باملنافسة،)

عن طريق تعزيز وضع مهيمن،)أو بواسطة تعزيز قوة شرائية تجعل)

املوردين في وضعية تبعية اقتصادية و ذلك لألسباب التالية):

 »Akzo Nobel« شركة  تواجه  الوطنية،  السوق  صعيد  على   •

على  قوي  بنفوذ  يتمتعون  آخرين  فاعلين  طرف  من  منافسة 

 ،»Mankiewicz« و »PPG« الصعيد العالمي، من بينهم شركتي

 واللتان تستحوذان على حصص سوقية في املغرب تتراوح ما بين

] ٪20 - ٪30 [ و ] ٪10 - ٪20 [ على التوالي ؛ 

• يتسم سوق الطالء الخاص بقطاع الطيران بتواجد قوة شرائية 

قوية مضادة من لدن زبناء هذه املواد إذ يمكنهم تغيير املوردين 

بسهولة على نحو  يمكنهم من التعامل مع أكثر من جهة ؛

• تتميز سوق الطالء الخاص بقطاع الطيران بكون مصنعي الطائرات 

 يتوفرون على قدرة شرائية مهمة وذلك بفضل االبتكار و التمييز

بين املنتجات. على سبيل املثا7، يتعين على الجهة املكلفة بإنتاج 

هذه املواد أن تكون قادرة على االستجابة للطلبات في هذا املجا7، 

والتي قد تصل إلى 2500 من األلوان املختلفة.

وحيث إن شركة)»Akzo Nobel«)تنشط بشكل أسا�سي في الطالء)

رئي�سي بشكل  (»Mapaero« بينما تنشط شركة) (، للطائرة)  الخارجي 

في الطالء)الداخلي للطائرة)،)فإن العملية سيكون لها تأثير إيجابي على)

ستمكن) والتي  األطراف  ألنشطة  التكاملية  للطبيعة  نظًرا  السوق،)

 من تحقيق مكاسب اقتصادية لشركات الطيران والشركات العاملة

في قطاع الطيران)؛

الطالء بمجا7  املعنية  املغربية  في األسواق  الفاعلين  إن   وحيث 

في قطاع الطيران لم يبدوا أية مالحظة حو7 عملية التركيز هذه)؛

وحيث إن هذه العملية ليس من شأنها التأثير على وضعية املنافسة)

على املستوى العمودي أو األفقي داخل السوق املعنية،

أصدر القرار التالي  :

مادة فريدة

املتعلقة) االقتصادي  التركيز  لعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

«Akzo Nobel Coatings International B.V« شركة)  باقتناء)

لشركة التصويت  وحقوق  االجتماعي  الرأسما7  أسهـــم   لجميع 

.«Cleming S.P.R.L»

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األو7)1441 )30)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس الكراوي.
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قربليملجلسيبملنانسةيعدد) 8/ق/ 5)صادليفييناتحيلا عيبر 7)5775 

 «Caisse des من) كلي باقتناء) بملتعلقي أكتوار) 25)() (32(

 «Caisse Nationale ( (Dépôts et des Consignations»

 de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama»

منيأسهميمنيبلرأس ا7) (% (58 ( (% ((( علىيبلتوبلييلنسبتي)

 «Predica Energies لشركة) بلتصويتي بالجت اعيي حقوقي

.Durables»

مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 على القانون رقم) بناء)

1435 رمضان) (2 بتاريخ) (1.14.117 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30)يونيو)2014()؛

واملنافسة األسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون   وعلى 

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

)30)يونيو)2014()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.14.652)الصادر في)8)صفر)1436))فاتح ديسم5ر)2014(

بتطبيق القانون رقم)104.12)املتعلق بحرية األسعار واملنافسة)؛

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

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

وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع ملشروع القرار خال7)

االجتماع املنعقد بتاريخ)30)أكتوبر)2019)؛

وطبقا ملقتضيات املادة)14)من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس)

املنافسة)؛

وبناء)على ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة)

العامة ملجلس املنافسة تحت عدد)81/ع.ت.إ/19)بتاريخ)17)سبتم5ر)2019،)

واملقدم من قبل مكتب املحاماة)»GIDE  LOYRETTE  NOUEL«،)املتعلق)

 « Caisseو(»Caisse des Dépôts et des Consignations«(باقتناء)كل من

«Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama)على)

التوالي لنسبتي)22)%)و18)%)من أسهم من الرأسما7 االجتماعي وحقوق)

التابعة لكل من) (»Predica Energies Durables« التصويت لشركة)

«Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole«  الشركتين)

و)»Omnes Capital«)؛

وبناء)على استكما7 امللف بتاريخ)11)أكتوبر)2019)؛

وحيث إن عملية التركيز املقدمة تهدف إلى دعم وتقوية املجهودات)

االستثمارية لشركة)»Predica Energie Durbles«)في مجا7 الطاقات)

املتجددة في فرنسا)؛)

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حو7 مشروع التركيز االقتصادي)

بإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ)21)أكتوبر)2019)؛

مجلس) لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

املنصوص عليها في املواد)1)و)11)و)12)من القانون رقم)104.12)؛

وحيث إن مقتضيات املادة األولى تنص صراحة على أن قانون)

حرية األسعار واملنافسة يتم تطبيقه على جميع األشخاص الذاتيين)

مقر على  متوفرين  غير  أم  متوفرين  أكانوا  سواء) االعتباريين   أو 

أو مؤسسات باملغرب،)وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العمليات)

السوق) في  املنافسة  بها  يقومون  التي  التصرفات  أو  ينجزونها  التي 

املغربية أو يمكن أن يترتب عليهما أثر على هذه املنافسة)؛

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

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

املادة)12)تسن أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب أن)

يفوق السقف املحدد بمقت�سى املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652،)

أو عندما تنجز جميع املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خال7)

من البيوع أو الشراءات أو) (% (40 السنة املدنية السابقة أكثر من)

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

نفس النوع أو القابلة لالستبدا7 أو في جزء)مهم من السوق املذكورة)؛

جزء) اقتناء) تهم  للمجلس،) تبليغها  تم  التي  العملية  إن  وحيث 

لشركة التصويت  وحقوق  االجتماعي  الرأسما7  من  أسهم   من 

االستثمار مجا7  في  تنشط  التي  (« Predica Energie Durbles» 

شركتي خال7  من  وذلك  فقط،) فرنسا  في  املتجددة  الطاقات   في 

»)األولى والثانية)؛ futures  energies  investissement  holding»

وحيث إن شركة)»Predica Energie Durbles«)ليس لها أي نشاط)

في املغرب وبالتالي لم تحقق أي رقم معامالت)؛)

وحيث أن شركة)»Predica Energie Durbles«)هي مراقبة بصفة)

مشتركة من طرف كل من الشركتين التاليتين):
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 « Crédit 7 اململوكة »Predica Prévoyance Dialogue« شركة •

 « Crédit والتي ليس لها أي نشاط في املغرب. في حين أن Agricole»

تهم  باملغرب  محلية  أبناك  في  على مساهمات  يتوفر   Agricole»

 )Crédit(du مجاالت القروض املالية، وخاصة في مصرف املغرب

)Maroc ؛

• شركة »Capital Omnes« هي شركة مستقلة إلدارة االستثمارات 

ومملوكة للعاملين فيها وليس لها أي نشاط في املغرب خاص بإدارة 

االستثمار. أما الكيانات التي تدير استثماراتها في املغرب فتنشط 

في عدة قطاعات ليس لها عالقة بالطاقات املتجددة )املعدات 

العسكرية، البناء واألشغا7 العامة، املعدات الفالحية، املعدات 

الطبية(.

 «Caisse des Dépôts et des Consignations«(وحيث إن شركة

التي ستقتني)22)%)من أسهم الرأسما7 االجتماعي وحقوق التصويت)

هي مؤسسة عمومية) للشركة موضوع عملية التركيز االقتصادي،)

التنمية االقتصادية بفرنسا ولها عدة) فرنسية تم إنشاؤها لخدمة 

مساهمات في مقاوالت باملغرب.)ويتعلق األمر بكل من):)

• بريد املغرب ؛

• شركة EGIS متخصصة في تقديم الخدمات في مجا7 الهندسة ؛ 

• شركة TRANSDEV متخصصة في النقل العمومي ؛ 

• مجموعة BPI مكونة من عدة شركات تنشط في قطاعات النقل 

البحري والذكاء االقتصادي وأجهزة السالمة في مجا7 استغال7 

خطوط الكهرباء وامليكانيك ؛

• مجموعة Qualium التي تنشط ع5ر عدد من الشركات في مجاالت 

تصنيع ألياف األراميد، وتصنيع أنظمة التدفئة الفردية بالخشب، 

أنظمة  صناعة  وكذا  والبيوتكنولوجيا  البسكويت،  وصناعة 

التدفئة والت5ريد الصناعيين.

« Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle إن)  وحيث 

فقط) أنشطتها  تمارس  للتأمين  شركة  هي  (،Agricole Groupama»

وليس لها أي نشاط في) في فرنسا من خال7 فروع محلية وجهوية،)

الوطنية) امللكية  »بالشركة  تجمعها) التي  الشراكة  باستثناء) املغرب 

في املائة من رأسمالها بتاريخ) (26 من خال7 اقتناء) الخاصة،) للتأمين«)

20)ماي)2019)؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز االقتصادي أكدت على)

أنه ليس لها أي برنامج أو إستراتيجية لالستثمار في قطاع الطاقات)

املتجددة في املغرب مستقبال)؛

املنافسة على  أثر  أي  عنها  يترتب  لن  العملية  هذه  إن   وحيث 

في السوق املغربية أو في جزء)مهم من هذه السوق،)كما تم النص على)

ذلك في املادة األولى من قانون حرية األسعار واملنافسة،)وذلك كون)

عملية التركيز سوف تتم فوق التراب الفرن�سي وبين شركات فرنسية،)

كما أن الشركة موضوع عملية التركيز ليس لها أي نشاط في املغرب)؛

وحيث إنه ال وجود ألي تداخل أفقي أو عمودي ما بين أنشطة)

الشركات أطراف عملية التركيز أو بين أنشطة فروع بعضها باملغرب)؛

وحيث إن السوق املعني كما تم تعريفه في املرسوم التطبيقي لقانون)

 حرية األسعار واملنافسة هو السوق املحدد حسب نوع املنتوجات

غير) أو  مباشرة  بصفة  بالعملية  سيتأثر  والذي  الجغرافي،) املوقع  أو 

مباشرة)؛

تتموقع على مستوى) التبليغ  التركيز موضوع  وحيث إن عملية 

السوق الفرنسية للطاقات املتجددة)؛)

انطالقا مما تم ذكره وتنفيذا ملقتضيات القانون)104.12)املتعلق)

بحرية األسعار واملنافسة،

أصدر القرار التالي :

مادة فريدة

يعت5ر مجلس املنافسة عملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء))

«Caisse des Dépôts et des Consignations« شركة) من   كل 

 « Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole وشركة)

التصويت) وحقوق  االجتماعي  الرأسما7  من  ألسهم  (Groupama»

التابعة لكل من الشركتين) (»Predica Energies Durables« لشركة)

 «Omnes(و(« Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole»

«Capital)غير خاضعة إللزامية التبليغ.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األو7)1441 )30)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس الكراوي.
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 قربليملجلسيبملنانسةيعدد)2 /ق/ 5)صادليفييناتحيلا عيبر 7)5775 

من) (%95 مشت2كيلنسبة) بملتعلقيباقتناء) أكتوار) 25)() (32(

منيقبليشركة) (»OCEA Holding« حصصيلأس ا7يشركة)

«)Intermediate Capital Group PLC (IGC«) شركة)

 «Prévoyance( Dialogue( du( Crédit( Agricole( S.A.

.(Predica(»

مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 على القانون رقم) بناء)

1435 رمضان) (2 بتاريخ) (1.14.117 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30)يونيو)2014()؛

واملنافسة) األسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  وعلى 

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

)30)يونيو)2014()؛

1436 صفر) (8 فـــي) الصــــادر  (2.14.652 رقـــــــــــم) الـمــــــرسوم   وعـــلى 

املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسم5ر)

األسعار واملنافسة)؛

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

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

املتعلقة) االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  على  وبناء)

من) (»OCEA Holding« شركة) رأسما7  لحصص  مشترك  باقتناء)

وشركة (»Intermediate Capital Group PLC ) IGC( «  قبل شركة)

(،« Prévoyance( Dialogue( du( Crédit( Agricole( S.A.( )Predica( »

بتاريخ)26)يوليو)2019،)واملسجل لدى األمانة العامة ملجلس املنافسة)

تحت عدد)69/ع.ت.)إ/19)؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حو7 مشروع التركيز االقتصادي)

بإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ فاتح أغسطس)2019)؛

وبعد استكما7 جميع وثائق امللف بتاريخ)30)سبتم5ر)2019)؛

وبعد تقديم املقرر العام واملقرر ملشروع القرار خال7 االجتماع)

املنعقد بتاريخ فاتح ربيع األو7)1441 )30)أكتوبر)2019()؛

وطبقا ملقتضيات املادة)19)من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس)

املنافسة)؛

مجلس) لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

املنصوص عليها في املواد)1،)11)و12)من القانون رقم)104.12)؛

وحيث إن مقتضيات املادة األولى تنص صراحة على أن قانون حرية)

األسعار واملنافسة يطبق على جميع األشخاص الذاتيين أو االعتباريين)

سواء)أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات باملغرب)

بمجرد ما يكون غرض عملياتهم أو تصرفاتهم املنافسة في السوق)

املغربية أو في جزء)مهم من هذه السوق أو يمكن أن يترتب عليها أثر)

على هذه املنافسة)؛

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

 للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،)كما أن املادة)12

تسن أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق)

أو) (،2.14.652 من املرسوم رقم) (8 املادة) السقف املحدد بمقت�سى 

عندما تنجز جميع املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خال7)

من البيوع أو الشراءات أو) (% (40 السنة املدنية السابقة أكثر من)

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

نفس النوع أو القابلة لالستبدا7 أو في جزء)مهم من السوق املذكورة)؛

وحيث إن الشركات املعنية تنشط في مجا7 خدمات تحليل وسائل)

تدبير املوائع والطاقة للمناز7 واملباني من ماء)وغاز وكهرباء)؛

وحيث إن الفاعلين في القطاع املعني بمجا7 خدمات تحليل وسائل)

تدبير املوائع والطاقة للمناز7 واملباني من ماء)وغاز وكهرباء)في املغرب)

لم يبدوا أية مالحظة حو7 مشروع عملية التركيز هاته)؛

وحيث إن عملية التركيز هاته لن تؤثر على املنافسة في السوق)

والطاقة) املوائع  تدبير  وسائل  تحليل  لخدمات  املغربية  الداخلية 

للمناز7 واملباني من ماء)وغاز وكهرباء)؛

وحيث إن العملية التي تم تبليغها للمجلس،)تهم اقتناء)نسبة)95)%)

من حصص رأسما7 شركة)»)OCEA Holding«)التي تنشط في مجا7)

خدمات تحليل وسائل تدبير املوائع والطاقة للمناز7 واملباني من ماء)

في فرنسا فقط،)كما أن ليس لها أي نشاط في املغرب) وغاز وكهرباء)

وبالتالي لم تحقق أي رقم معامالت)؛
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OCEA Holding«)هي مراقبة بصفة مشتركة) (« وحيث إن شركة)

من طرف كل من):

» هي شركة  Intermediate(Capital(Group(PLC )IGC( - شركة »

املالية  القروض  مجا7  في  تنشط  بلندن،  مقرها  استثمارات 

الهادئ والواليات  أوربا وآسيا واملحيط  للمقاوالت على مستوى 

املتحدة األمريكية والتي ليس لها أي نشاط في املغرب ؛

 « Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. شركة   -

 « Assurrance طرف  من   %100 بنسبة  اململوكة   )Predica( »

طرف  من  حصرا  بدورها  واململوكة   Crédit Agricole S.A.»

الشركة األم ملجموعة »Crédit Agricole«، ثم أن الكيانات التي 

تدير استثماراتها هذه الشركة في املغرب فتنشط في عدة قطاعات 

ليس لها عالقة بمجا7 خدمات تحليل وسائل تدبير املوائع والطاقة 

للمناز7 واملباني من ماء وغاز وكهرباء.

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز االقتصادي أكدت على)

أنه ليس لها أي برنامج أو إستراتيجية لالستثمار في قطاع الطاقات)

املتجددة في املغرب مستقبال)؛

املنافسة على  أثر  أي  عنها  يترتب  لن  العملية  هذه  إن   وحيث 
كما تم النص) مهم من هذه السوق،) في السوق املغربية أو في جزء)
وذلك) على ذلك في املادة األولى من قانون حرية األسعار واملنافسة،)
كون عملية التركيز سوف تتم فوق التراب الفرن�سي،)كما أن الشركة)

موضوع عملية التركيز ليس لها أي نشاط في املغرب)؛

وحيث إنه ال وجود ألي تداخل أفقي أو عمودي ما بين أنشطة)
الشركات أطراف عملية التركيز أو بين أنشطة فروع بعضها باملغرب)؛

وحيث إن السوق املعني كما تم تعريفه في املرسوم التطبيقي لقانون)
املنتجات نوع  املحدد حسب  السوق  هو  واملنافسة  األسعار   حرية 
بصفة) بالعملية  سيتأثر  والذي  الجغرافي،) املوقع  أو  الخدمات  أو 

مباشرة أو غير مباشرة.

أصدر القرار التالي :

مادة فريدة

يعت5ر مجلس املنافسة عملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء)
 «OCEA Holding«(مشترك لنسبة)95)%)من حصص رأسما7 شركة
)Intermediate(Capital(Group(PLC()IGC«)وشركة) من قبل شركة)»
«Prévoyance( Dialogue( du( Crédit( Agricole( S.A( )Predica( » 

غير خاضعة إللزامية التبليغ.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األو7)1441 )30)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس الكراوي.


