
عدد)6958 - 21)جمادى اآلخرة)1442 )4)فبراير)2021(الجريدة الرسمية ))4ف  

 م4سومدرقمدف)4.7).)دصا ردفيد))دمندآلا ىدفألولىد)))ف
)6د نا 4دف)4)(دبإحدفثدلجنةدوزفريةدإلعدف دفلتبفبدفلوطني

رئيس الحكومة،

بناء)على الدستور،)وال سيما الفصل)90)منه)؛

 1422 27)من رمضان) 2.01.2331)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)
بإحداث املجلس األعلى إلعداد التراب الوطني،) ()2001 )13)ديسمبر)

وال سيما املادة)2)منه)؛

1439 محرم) (7 في) الصادر  (2.17.583 رقم) املرسوم   وعلى 
)28)سبتمبر)2017()بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي إلعداد)

التراب وتحيينه وتقييمه،)وال سيما املادة)2)منه)؛

جمادى (2 بتاريخ) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
األولى)1442 )17)ديسمبر)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

رئيس) رئاسة  الوطني تحت  التراب  تحدث لجنة وزارية إلعداد 
الحكومة،)يشار إليها بعده ب)»اللجنة«.

املادة الثانية

 مع مراعاة أحكام املادة)2)من املرسوم رقم)2.01.2331)الصادر في
بإحداث املجلس األعلى) ()2001 )13)ديسمبر)  1422 من رمضان) (27
إلعداد التراب الوطني،)يعهد إلى اللجنة املشار إليها في املادة األولى أعاله)

باملهام التالية):

- إبداء الرأي في شأن توجهات السياسة العامة إلعداد التراب على 
املستوى الوطني ؛

- إبداء الرأي حول التوجهات الكبرى للتنمية ؛

العامة إلعداد  للسياسة  التوجيهي  اإلطار  في شأن  الرأي  إبداء   -
 التراب على مستوى الجهة، وذلك طبقا ألحكام املادة 2 من املرسوم

رقم 2.17.583 املشار إليه أعاله ؛

- تقييم تنفيذ اإلطار التوجيهي السالف الذكر، كلما دعت الضرورة  
لذلك ؛

- اقتراح التدابير واإلجراءات املتعلقة بتفعيل التقائية السياسات 
العمومية القطاعية املرتبطة بتوجهات السياسة العامة إلعداد 

التراب على املستوى الوطني.

املادة الثالثة

تتألف اللجنة من القطاعات الوزارية التالية):

- الداخلية ؛

- االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛

- إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

- الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛

- التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ؛

- الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ؛

- التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

- الصحة ؛

- الطاقة واملعادن والبيئة ؛

- السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ؛

- الشغل واإلدماج املنهي ؛

- الثقافة والشباب والرياضة ؛

- التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة ؛

- الدفاع الوطني.

باإلضافة إلى :

- املندوبية السامية للتخطيط.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل قطاع وزاري)

آخر أو مؤسسة عمومية معنية بجدول أعمالها،)وكذا كل شخص يرى)

فائدة في حضور اجتماعاتها بصفة استشارية.

املادة الرابعة

أعمال) الوطني  التراب  بإعداد  املكلفة  الحكومية  السلطة  تتولى 

كتابة اللجنة.

ولهذا الغرض تعمل على):

- اقتراح جدول أعمال اجتماعاتها ؛

- إعداد محاضر بشأنها ؛

- صياغة مشاريع توصيات وتقارير اللجنة وإرسالها إلى كافة أعضائها.

نصوصدعامة
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املادة الخامسة

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل سنة،)وكلما دعت الضرورة)

بدعوة يوجهها رئيسها إلى كافة األعضاء)شهرا واحدا على) إلى ذلك،)

األقل قبل التاريخ املحدد النعقادها.

املادة السادسة)

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

املدينة) وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة 

ووزير الداخلية،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزيرة إعداد التراب الوطني

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

)))ف فمج14) آلا ىد (8 في) صا رد ((.(4.795 رقم)  م4سومد

)ف.6فف  مندفلقانوندرقم) (5 بتطبيقدفملا 1) ف)4)() )))) نا 4)

فملتعلقدبلدونة) (5(.45 فلقانوندرقم) بتغييبدوتتليمد فلقا�ضيد

فلسيبدعلىدفلط4ق.

رئيس الحكومة،

القانون) القا�ضي بتغيير وتتميم  (116.14 القانون رقم) على  بناء)

بتنفيذه) الصادر  الطرق،) على  السير  بمدونة  املتعلق  (52.05 رقم)

1437 شوال) من  (13 في) الصادر  (1.16.106 رقم) الشريف   الظهير 

)18)يوليو)2016()ال سيما املادة)5)منه)؛

وعلى القانون رقم)52.05)املتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر)

1431 من صفر) (26 بتاريخ) (1.10.07  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)11)فبراير)2010()كما تم تغييره وتتميمه ال سيما املادة)7)منه)؛

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

األولى)1442 )7)يناير)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

في مدلول الفقرة األولى من املادة الخامسة) »اإلدارة«) يقصد ب)
من القانون رقم)116.14)املشار إليه أعاله،)السلطة الحكومية املكلفة)

بالنقل.

املادة الثانية

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

)))ف فمج14) آلا ىد (8 في) صا رد ((.(4.9(4 رقم)  م4سومد
(،9((37 باملوفاقةدعلىدعقددفلتلويلدرقم) ف)4)() )))) نا 4)
أورو(،) )54.444.444ف) أورو) مليوند وجلسيند مائةد بلبلغد
بيندفملللكةدفملغ4بيةدوفلبنك) ((4(4 5)) يسلرب) فملربمدبتاريخ)
فألوروبيدلالستثلار،)لتلويلدمش4وع)» عمدفملقاوالتدفلصغ4ى)

وفملتوسطةدللتخفيفدمندآثاردأزمةدكوايد)-)9ف«.

رئيس الحكومة،

الصادر) (2020 للسنة املالية) (70.19 على قانون املالية رقم) بناء)
بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.125)بتاريخ)16)من ربيع اآلخر)1441 

)13)ديسمبر)2019(،)وال سيما املادة)43)منه)؛

وعلى قانون املالية املعدل رقم)35.20)للسنة املالية)2020)الصادر)
1441 ذي الحجة) (4 بتاريخ) (1.20.72  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)يوليو)2020()؛

من) (13 في) الصادر  (2.20.320 رقم) بقانون  املرسوم  وعلى 
التمويالت) سقف  بتجاوز  املتعلق  ()2020 أبريل) (7( شعبان)1441 
الخارجية،)املصادق عليه بالقانون رقم)26.20)الصادر بتنفيذه الظهير)
الشريف رقم)1.20.61)بتاريخ)27)من شوال)1441 )19)يونيو)2020()؛

وعلى 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 الفصل)41)منه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،


