
7(21 الجريدة الرسميةعدد)6938 - 10)رايع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020( 

 X=348259,66 :268النقطة  X=345666,15 :267النقطة 
Y=289427,35 Y=288195,03 

 X=349568,07 :270النقطة  X=348430,04 : 269النقطة 
Y=288004,87 Y=288695,31 

 X=357446,45 :272النقطة  X=351051,03 :271النقطة 
Y=287773,75 Y=287094,48 

 X=357405,38 :274النقطة  X=357478,26 :273النقطة 
Y=288600,03 Y=288722,00 

 X=357394,56 :276النقطة  X=357401,35 :275النقطة 
Y=288909,08 Y=289133,11 

 X=359726,96 :278النقطة  X=357263,29 :277النقطة 
Y=290122,14 Y=290760,33 

 X=360152,25 :280النقطة  X=360124,11 :279النقطة 
Y=290863,60 Y=291071,38 

 X=361672,09 :282النقطة  X=361155,05 :281النقطة 
Y=292118,01 Y=292585,48 

 X=363283,30 :284النقطة  X=362403,74 :283النقطة 
Y=292907,22 Y=293084,15 

 X=363698,45 :286النقطة  X=363565,07 :285النقطة 
Y=292991,15 Y=292966,90 

 
 ا عبر مجرى واد الصباب.ترتبط فيما بينه 83إلى  68 من النقط
 ا عبر مجرى واد لعريس.بينه فيما ترتبط 165و 164و 163و 162 النقط

 بينهما عبر مجرى واد زمران.ترتبطان فيما  193و 192النقطتان 
 عريشة. ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى واد 262و 261النقطتان 
 ترتبطان فيما بينهما عبر حقينة سد تامسنا. 263و 262النقطتان 

المؤدية من الطريق  3608ا عبر محور الطريق اإلقليمية رقم ترتبط فيما بينه 271و 270و 269و 268و 267النقط 
 لى جماعة مكارطو.إ 403 رقم الجهوية

 ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى واد العطش. 272و 271النقطتان 
 ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى واد جهرون. 278و 277النقطتان 
 رقم المؤدية من الطريق اإلقليمية 3337ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  284و 283النقطتان 

 .403الى الطريق الجهوية رقم  3333
 
 
 
 
 
 

في صادلي ((057.(2 لقم) وبل0ياضةي وبلشبابي بلثقانةي لوزي0ي  ق0بلي

18)منيصف0))100 )2)أكتوا0)2)2)()يق�ضييبتق  ديمج وعة)

منيبملبانييبلتاليخ ةيبملتوبجدةيب دينةيبلقص0يبلكبي2يفييعدبد)

برثال.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء)على القانون رقم)22.80)املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية)

الصادر) والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

 1401 من صفر) (17 بتاريخ) (1.80.341  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)ديسمبر)1980()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 1401 23)من ذي الحجة) 2.81.25)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

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

رئيس مجلس) بها  تقدم  التي  التقييد  االطالع على طلبات  وبعد 

جماعة القصر الكبير بتاريخ)10)يناير)2020))؛

 وبعد استشارة لجنة التقييد والترتيب خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ)

9)يوليو)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املباني التاريخية التالية املتواجدة بمدينة) تقيد في عداد اآلثار،)

القصر الكبير كما هو مبين في الوثائق املرفقة بأصل هذا القرار):

بلعنوبنبمللك ةبسميبلعقال

والشؤون مسجد الجامع السعيد األوقاف  لوزارة  تابع 

اإلسالمية وفق شهادة إدارية مسلمة 

من رئيس جماعة القصر الكبير.

عدوة الشريعة بشمال مدينة 

القصر الكبير

تابعة لألمالك العسكرية وفق شهادة قاعة العلم

جماعة  رئيس  من  مسلمة  إدارية 

القصر الكبير.

الحي العسكري »املحلة«

شهادة مدرسة ابن خلدون وفق  الدولة  ألمالك  تابعة 

جماعة  رئيس  من  مسلمة  إدارية 

القصر الكبير.

شارع الغوس

املادة الثانية

ال يمكن إحداث أي تغيير في الشكل العام لهذه املباني التاريخية)

وال في املكونات التراثية لها ما لم تعلم بذلك وزارة))الثقافة والشباب))

قبل التاريخ املقرر للشروع في األعمال) (- قطاع الثقافة) (- والرياضة)

بستة أشهر على األقل كما هو منصوص عليه بالفصل السادس من)

القانون رقم)22.80)املشار إليه أعاله.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرااط في)18)من صفر)1442 )6)أكتوار)2020(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

ق0بليلوزي0يبلفالحةيوبلص ديبلبح0ييوبلتن  ةيبلق0ويةيوبمل اهيوبلغابات)
لقم)2).080))صادليفي)2))منيصف0))100 )8)أكتوا0)2)2)) 
(»CCPB MAROC sarl« ش0كة) بعت ادي بتجديدي يتعلقي
لل صادقةيعلىيبملنتجاتيبملستف دةيمنيعالمةيم يزةيلل نشأ)

وبلجودةيوم0بقبتها.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1429 6)ذي الحجة) الصادر في) (2.08.403 بناء)على املرسوم رقم)
املتعلق) (25.06 رقم) القانون  بتطبيق  الخاص  ()2008 ديسمبر) (5(
واملنتوجات) الغذائية  للمواد  والجودة  للمنشأ  املميزة  بالعالمات 

الفالحية والبحرية،)وال سيما املادتين)5)و)7)منه)؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)
 القروية واملياه والغابات رقم)74.17)الصادر في)23)من ذي القعدة)1438 
(»CCPB Maroc sarl« املتعلق باعتماد شركة) ()2017 أغسطس) (16(
للمصادقة على املنتجات املستفيدة من عالمة مميزة للمنشأ والجودة)

ومراقبتها)؛

للمنشأ) املميزة  للعالمات  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 
 1441 من ذي القعدة) (22 بتاريخ) والجودة خالل اجتماعها املنعقد 

)14)يوليو)2020()،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يجدد اعتماد شركة)»CCPB Maroc sarl«)للقيام بأنشطة املصادقة)
على املنتجات املستفيدة من عالمة مميزة للمنشأ والجودة معترف بها)
ملدة التي تم على أساسها تسليمه،) وفق نفس الشروط   ومراقبتها،)
ثالث))3()سنوات،)تبتدئ من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرااط في)20)من صفر)1442 )8)أكتوار)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

فصوصي اصة




