
عدد)6963 - 10)رجب)1442 )22)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    380

ربف 22) )2))  ( 9(   00( ر 0) (7 في) صادر  ((.( .67 رقم) م2سوم 

بتطبيق أحكام  لقانون رقم)2).76) لقا�ضي بإحد ث)»صندوق)

محمد  لسادس لالستثمار«.

رئيس الحكومة،

بناء)على الدستور،)وال سيما الفصلين)90)و)92)منه)؛

محمد) »صندوق  بإحداث) القا�ضي  (76.20 رقم) القانون  وعلى 

السادس لالستثمار«،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.20.103 

وال سيما) (،)2020 ديسمبر) (31(  1442 من جمادى األولى) (16 بتاريخ)

املادتين)2)و)7)منه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)؛

21)من جمادى  وبعد املـداولة في مجلس الحكـومة املنعقـد بتاريخ)

اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

السادس) محمد  »صندوق  لشركة) األولي  الرأسمال  مبلغ  يحدد 

لالستثمار«)في خمسة عشر مليار))15.000.000.000()درهم.

املادة الثانية

يحدد النظام األسا�ضي لشركة)»صندوق محمد السادس لالستثمار)

ش.م«)وفق امللحق املرفق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسميـة.

وحرر بالرباط في)7)رجب)1442 )19)فبراير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ربيع ( 2 في) صادر  رقم) ).09)) و إلدماج  ملنهي  لوزي2  لشغل   ق2 ر 
وز رة) عن  ممثل  بانتد ب  ()(2(2 نورمبف) ((6(   00(  آلخ2)
 لشغل و إلدماج  ملنهي للتف رع أمام محاكم  ململكة في قضا2ا)

حو دث  لشغل و ألم2 ض  ملهنية.

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 األول)1436 )29)ديسمبر)2014()؛

وعلى الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم)1.74.447)الصادر)
في)11)من رمضان)1394 )28)سبتمبر)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

عمال بأحكام الفصل)34)من قانون املسطرة املدنية ينتدب السيد)
لتمثيل وزارة) للعمال،) الحماية االجتماعية  مدير  بوهوش،) الطيب 
شأن) في  اململكة  محاكم  أمام  الترافع  قصد  املنهي  واإلدماج  الشغل 

قضايا حوادث الشغل واألمراض املهنية.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد الطيب بوهوش أو عاقه عائق ناب عنه السيد)
وحوادث) االجتماعي  الضمان  قسم  رئيس  سعيدي،) عبد اللطيف 

الشغل.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)3404.19 
الصادر في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019()بانتداب ممثل عن)
وزارة الشغل واإلدماج املنهي للترافع أمام محاكم اململكة في قضايا)

حوادث الشغل واألمراض املهنية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

نصوص عامة


