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رسم ما يلي :

مرسوم رقم  2.21.746صادرفي  30من محرم  8( 1443سبتمبر )2021
باملو افقة على اتفاق القرض رقم  9262-MAبمبلغ  مائة مليون
دوالر أمريكي ( 100.000.000,00دوالر أمريكي) ،املبرم بتاريخ
 5يوليو  2021بين اململكة املغربية والبنك الدولي لإلنشاء
والتعمير ،بخصوص التمويل اإلضافي الخاص بدعم التدبير 
املندمج ملخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على تجاوزآثارها.

املادة األولى
يوافق على اتفاق القرض رقم  9262-MAبمبلغ مائة مليون
دوالر أمريكي ( 100.000.000,00دوالر أمريكي) ،امللحق بأصل هذا
املرسوم ،واملبرم بتاريخ  5يوليو  2021بين اململكة املغربية والبنك
الدولي لإلنشاء والتعمير ،بخصوص التمويل اإلضافي الخاص بدعم
التدبير املندمج ملخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على تجاوز آثارها.
املادة الثانية

رئيس الحكومة،

يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

بناء على قانون املالية رقم  65.20للسنة املالية  2021الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.90بتاريخ فاتح جمادى األولى
 16( 1442ديسمبر  ،)2020وال سيما املادة  36منه ؛

وحرر بالرباط في  30من محرم  8( 1443سبتمبر .)2021

وعلى البند  Iبالفصل  41من قانون املالية لسنة  1982رقم 26.81
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.81.425بتاريخ  5ربيع
األول ( 1402فاتح يناير  )1982؛

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  191.21صادر في  14من جمادى اآلخرة  28( 1442يناير  )2021بتغيير 
وتتميم الئحة املؤشرات البسيطة واالجمالية امللحقة بقراررئيس الحكومة رقم  3.302.15الصادرفي  15من صفر 1437
( 27نوفمبر  )2015بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على قرار رئيس الحكومة رقم  3.302.15الصادر في  15من صفر  27( 1437نوفمبر  )2015بتحديد قواعد وشروط
مراجعة أثمان الصفقات العمومية ،كما وقع تغييره وتتميمه ،والسيما املادة  10منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم الئحة املؤشرات البسيطة واإلجمالية امللحقة بقرار رئيس الحكومة املشار إليه أعاله رقم  3.302.15وفق
الالئحة امللحقة بهذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من جمادى اآلخرة  28( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :عبد القادر اعمارة.
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الجريدة الرسمية

ملحق بقرار رئيس الحكومة رقم  3.302.15الصادر في  15من صفر  27( 1437نوفمبر )2015
بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية
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