
)27)فبراير)2020( 3)رجب)1441 عدد)6860 - الجريدة الرسمية3362

م2سوم جقم)2.20.62)صادج في)39)من رمادى  آلخ2ة)3  3 ) 3)ربف 27)2)2)) 

بإعالن أن  ملنفعة  لعامة تق�ضي ببناء) لخط  لحد7دي للقطاج ت)

(- ذ ت  لس2عة  لعالية بين  لقنيط2ة و ل2باط بوال7ة رهة  ل2باط)

سال)-) لقنيط2ة.

رئيس الحكومة،

املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة) (7.81 بناء)على القانون رقم)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل  العامة 

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

1403 رجـــب) (2 فـــــــي) الصــــــادر  (2.82.382 رقــــم) املــــرســــــوم   وعلـــــى 

)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

ربيع من  (14 في) الصادر  (1.63.225 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

الوطني) املكتب  بإحداث  املتعلق  ()1963 أغسطس) (5(  1383 األول)

للسكك الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الخط الحديدي للقطارات) يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء)

 ذات السرعة العالية بين القنيطرة والرباط بوالية جهة الرباط)-)سال)-)

ذي) املوقعي  التصميم  في  املبين  املخطط  حسب  وذلك  القنيطرة،)

املقياس)1/5000)امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.)

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م2سوم جقم)2.20.67)صادج في)39)من رمادى  آلخ2ة)3  3 ) 3)ربف 27)2)2)) 
جر ) 3 3  من  ((3 في) 2.13.351) لصادج  جقم) بتغييف  مل2سوم 
)3)7ونيو)233)()باملو رقة على  لتصميم و لنظام  ملتعلق به  ملوضوعين)
لتهيئة م2كز تامسينت بجماعة  ل2تبة بإقليم تاونات وباإلعالن أن في)

ذلك منفعة عامة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)
1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)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)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

من) (23 في) الصادر  (2.13.351 رقم) املرسوم  االطالع على  وبعد 

رجب)1434 )3)يونيو)2013()باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق)

به املوضوعين لتهيئة مركز جماعة تامسينت بجماعة الرتبة بإقليم)

تاونات وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة)؛

وعلى محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ)

23)يونيو)2017)؛

الفترة) الرتبة خالل  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

املمتدة من)29)يناير إلى)27)فبراير)2019)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة الرتبة املجتمع خالل دورته العادية)

املنعقدة بتاريخ)3)أكتوبر)2019)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.13.351)الصادر في)23)من رجب)1434 )3)يونيو)2013():
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والنظام) (205/17AUT يوافق على التصميم رقم) (- »املادة األولى.)

»املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز تامسينت بجماعة الرتبة بإقليم)

»تاونات وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.«

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة الرتبة تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم)

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 

وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

ملخص ق2 ج ل2ئيس  لحكومة بتعيين موثقة

ب2سم دوجة 8) 7نا27 2)2)

 بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)3.6.20)صادر في)17)من جمادى

2020()عينت السيدة فريدة حسني موثقة) 1441 )12)فبراير) اآلخرة)

باملكتب املحدث باملحمدية.

قـــ2 ج لوزي2  لصحة جقم 393.20 صادج في 33 من صف2 3  3 

)32 أكتوب2 239)( بتفويض  إلمضاء و ملصادقة على  لصفقات

وزير الصحة،

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

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

1429 من شوال) (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 الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377

بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)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)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.13.658)الصادر في)23)من ذي القعدة)1434
)30)سبتمبر)2013()املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات)

الصحة)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة)
بالنيابة والكاتب العام بنفس املعهد كنائب عنه وإلى) للدار البيضاء)
مدير ملحقة املعهد بسطات املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار)
اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على جميع الوثائق املتعلقة)
االختصاصات) حدود  في  منهم  واحد  كل  املذكورتين  باملؤسستين 

املوكولة إليه ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إلى األشخاص املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار)
اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق والتصرفات اإلدارية)

التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين العاملين تحت سلطتهم املباشرة):

- الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛

- رخصة الوالدة ؛

- رخص املرض قصيرة األمد ؛

عائلية وألسباب خطيرة  ملبررات  بالتغيب  االستثنائية  الرخصة   -
واستثنائية التتعدى مدتها )10 أيام( في السنة ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعية 
واإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء الجمعيات ذات املنفعة 
لحضور  الوطن  داخل  والتعاضديات  املهنية  والنقابات  العامة 

مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛

ملدة 3  العالي  التعليم  بمؤسسات  الدراسة  بمتابعة  الترخيص   -
ساعات في األسبوع طبقا ملقتضيات النصوص التنظيمية الجاري 

بها العمل ؛


