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والتعمون) الخم  ية  الشؤون  وزير  لدى  املنتدبة  للوزيرة  قرا  

اإلفريقي واملغم بة املقيمين بملخم ج املكلفة بمملغم بة املقيمين)

)))م  ان  ممدى األولى) ((8 في) صمد   بملخم ج  قم)م).8)3)

ونواب) بملصرف  اسمعدين  آارين  بتعيين  ))م)ينمير)م)4)()

عنهمم.

والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  لدى  املنتدبة  الوزيرة 

باملغاربة  املكلفة  بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي 

املقيمين بالخارج،

 بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة)

 1441 رمضان) (10 في) الصادر  (907.20 رقم) بالخارج  املقيمين 

املنتدبة)) الوزيرة  إلى  بتفويض بعض االختصاصات  ()2020 ماي) (4(

لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين)

بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وال سيما الفقرة الثانية من)

املادة األولى منه)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررت ما يلي):)

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األوالن آمرين)

مساعدين واآلخرون نوابا عنهما لصرف االعتمادات املفوضة إليهم)

الخارجية والتعاون) لدى وزير الشؤون  ( املنتدبة) الوزيرة  من لدن 

اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج)

برسم امليزانية العامة)-)مجال املغاربة املقيمين بالخارج وكذا إصدار)

بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات)

املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات):

االختصمص 

الترابي
النواباآلاران املسمعدان بملصرف

املحمسبمن 

املكلفمن

 جهة الرباط - سال -

القنيطرة

املدير الجهوي للرباط بالوكالة 

الوطنية للتجهيزات العامة

- رئيس قسم الصفقات والشؤون 

العامة باملديرية الجهوية للرباط ؛

- رئيس قسم القنيطرة - الخميسات - 

الجهوية  باملديرية  قاسم  سيدي 

للرباط.

خازن عمالة 

الرباط

عمالة الرباط

عمالة سال

عمالة 

الصخيرات- تمارة

رئيس مصلحة تدبير املشاريع 

اإلدارية واالجتماعية باملديرية 

الجهوية للرباط

باملديرية  الرباط  قسم  رئيس   -

خازن عمالة الجهوية للرباط.

الرباط

املادة الثانية

املساعدين) اآلمرين  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

يقومون بصرف) التي  امليزانية  فقرات  أعاله  إليهم  املشار  بالصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من جمادى األولى)1442 )12)يناير)2021(.

اإلمضاء : نزهة الوفي.

 قرا  لوزير الثقمفة والشبمب والريمضة  قم)م).5)م)صمد  في)7) ممدى

اآلخرة))))م )م))ينمير)م)4)()يق�شي بتقييد املجمل الحضري)

التم يخي ملدينة الدا  البيضمء)في عداد اآلثم .

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 تتميمه وتغييره)؛

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

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

وبعد االطالع على طلب التقييد الذي تقدم به السيد العامل املدير)

العام للوكالة الحضرية ملدينة الدار البيضاء)بتاريخ فاتح سبتمبر)2020)؛

املنعقد) التقييد والترتيب خالل اجتماعها  وبعد استشارة لجنة 

بتاريخ)23)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقيد في عداد اآلثار املجال الحضري التاريخي ملدينة الدار البيضاء،)

كما هو مبين في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ال يجوز إحداث أي تغيير في املكونات التراثية للمجال الحضري)

التاريخي ملدينة الدار البيضاء)ما لم تعلم بذلك وزارة الثقافة والشباب)

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

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

القانون رقم)22.80)املشار إليه أعاله.
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املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى اآلخرة)1442 )21)يناير)2021(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

 قرا  لوزير الثقمفة والشبمب والريمضة  قم)م).6)م)صمد  في)7) ممدى

اآلخرة))))م )م))ينمير)م)4)()يق�شي بتقييد اجموعة بنميمت)

بمملدينة القديمة بملدا  البيضمء)في عداد اآلثم .

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 تتميمه وتغييره)؛

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

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

وبعد االطالع على طلب التقييد الذي تقدم به السيد العامل املدير)

العام للوكالة الحضرية ملدينة الدار البيضاء)بتاريخ)19)مارس)2019)؛

املنعقد) التقييد والترتيب خالل اجتماعها  وبعد استشارة لجنة 

بتاريخ)23)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تقيد في عداد اآلثار البنايات املبينة في الجدول التالي):

اإلسم بملرسم اسم العقم 

العقم ي

 قم الرسم 

العقم ي

الوضعية 

القمنونية

العنوان

2 سيدي بوسمارة في ملك الخواصD/4459»دار ملول«دار ملول

باملدينة القديمة.

زنقة أحمد الشرايبي في ملك األوقافD/109670»الزاوية القادرية«الزاوية القادرية

باملدينة القديمة

مدرسة عمر بن 

عبد العزيز

 »Ecole(des(filles

musulman(e-Etat«

C/38667 ملك الدولة

الخاص

زنقة بلجيكا باملدينة 

القديمة

زنقة دار املخزن في ملك األوقاف46/144»املسجد العتيق«مسجد دار املخزن

باملدينة القديمة

»ساحة سيدي الصقالة

عالل القرواني«

في ملك الجماعة 46/13

الحضرية للدار 

البيضاء

شارع املوحدين 

باملدينة القديمة

ملك الدولة 01/8338»مسكن 2670«باب املرسة

الخاص

شارع املوحدين 

باملدينة القديمة

في ملك الدولة C/22158»اإلقامة العامة«اإلقامة العامة

الخاص

زنقة البحرية باملدينة 

القديمة

8 زنقة أحمد الشرايبي في ملكية الخواصC/18363»دار الفرج«دار الفرج

باملدينة القديمة

6 زنقة الجديدة في ملكية الخواصC/436»مبروكة«دار مبروكة

باملدينة القديمة

43 زنقة باب الرخاء في ملكية الخواصD/3340»عمارة الطاهري«دار الطاهري

باملدينة القديمة

23 زنقة محمد في ملكية الخواصC/5021»عمارة الفا�ضي«عمارة الفا�ضي

الحنصالي باملدينة 

القديمة

كنيسة التدكي 

»Ettedgui«

زنقة العايدي علي في ملكية الخواصC/50621»ميزول 1«

املعروفي باملدينة 

القديمة

»املركز النسوي دار الضيافة

اإلسالمي للمدينة 

القديمة«

C/63120 في ملك الدولة

الخاص

زنقة العرصة باملدينة 

القديمة

ساحة أحمد البدوي في ملكية الخواصC/190»أوطيل سنترال«فندق سنترال

باملدينة القديمة

»محكمة القا�ضي دار القا�ضي

إيطا«

C/22446 في ملك الدولة

الخاص

25 زنقة دار املخزن 

باملدينة القديمة

»دار التوزاني دار التوزاني

مربوحة«

D/6402زنقة مديونة باملدينة في ملكية الخواص

القديمة

 LE عمارة الدلفين

DAUPHIN

شارع Felix في ملكية الخواصC/62768»لبيين نوفيال«

 Houphouet(boiny

باملدينة القديمة

117 زنقة السور في ملكية الخواص01/51280»دار عفيفي«دار عفيفي

الجديد باملدينة 

القديمة

املادة الثانية

ال يجوز إحداث أي تغيير في طبيعة البنايات املشار إليها في الجدول)

ما لم تعلم بذلك وزارة الثقافة والشباب والرياضة)-)قطاع الثقافة)-)

قبل التاريخ املقرر للشروع في األعمال ستة 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 بالرباط في)7)جمادى اآلخرة)1442 )21)يناير)2021(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.


