
33))الجريدة الرسمية عدد)6976 -)25)شعبان)1442 )8)أبريل)2021(  

مأسوم رقم)87.أ).))ص در في))أ)من بعش 5))55أ )6))م رس)أ)8)) 

ب ملوافقة على مخطط توجيه التهيئة العمأانية ملكن س الكشير.

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()؛

 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 باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اجتماع اللجنة املركزية ملتابعة إعداد 

املخطط بتاريخ 13 يوليو 2015 ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املحلية ملتابعة إعداد املخطط بتاريخ 

2 فبراير 2016 ؛

دورته  خالل  املجتمع  مكناس  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية بتاريخ 28 مارس 2017 ؛

دورته  خالل  املجتمع  توالل  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية بتاريخ 23 مارس 2017 ؛

دورته  خالل  املجتمع  ويسالن  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية بتاريخ 27 مارس 2017 ؛

دورته  خالل  املجتمع  مجاط  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية بتاريخ 29 مارس 2017 ؛

الكيفان  مول  سليمان  سيدي  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

املجتمع خالل دورته االستثنائية بتاريخ 13 أبريل 2017 ؛

دورته  خالل  املجتمع  الدخيسة  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية بتاريخ 4 أبريل 2017 ؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة واد الجديدة املجتمع خالل دورته 

االستثنائية بتاريخ 7 أبريل 2017 ؛

دورته  خالل  املجتمع  والل  آيت  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية بتاريخ 13 أبريل 2017 ؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة مشور استينية املجتمع خالل دورته 

العادية بتاريخ 15 ماي 2017 ؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة دار أم السلطان املجتمع خالل دورته 

االستثنائية بتاريخ 30 مارس 2017 ؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة وبعد استطالع رأي وزير الداخلية ووزير االقتصاد)

واملالية وإصالح اإلدارة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على مخطط توجيه التهيئة العمرانية ملكناس الكبير املرفق)

بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

يسند إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة)

اإلدارة) وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير  املدينة 

ووزير الفالحة والصيد) ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

فيما) منهم  واحد  كل  والغابات،) واملياه  القروية  والتنمية  البحري 

يخصه،)تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1442 )26)مارس)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزيرة إعداد التراب الوطني

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.


