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قرر ما يلي :

املادة األولى

إقرار) املتضمن  أنجرة  (- الفحص) إقليم  يوافق على قرار عامل 

مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لدوار خندق الكبش بجماعة)

.)PDARKK/CJ/2018(جوامعة))املخطط رقم

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بطنجة في)8)ربيع اآلخر)1441 )5)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد مهيدية.

*

* *
قراردلعاملدإقليمدالفحصد-دأنجرةدبإقراردمخططدتنليةدالكتلةد

العلرانيةدالقرجيةدلدجاردخندقدالكبشدبجلاعةدأوامعة

عامل إقليم الفحص - أنجرة،

من (30 فـي) الصـادر  (1.60.063 رقـم) الشـريــف  الظهيــر  على   بناء)

املتعلق بتنمية الكتل العمرانية) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية)؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ)27)ديسمبر)2017)؛

 وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)بتاريخ

4)يناير)2018)؛

دورته) خالل  جوامعة  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

العادية املنعقدة بتاريخ)16)أكتوبر)2018)؛

إلى) أغسطس  (17 من) املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

15)سبتمبر)2018)بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لدوار خندق الكبش)

امللحق بأصل) ()PDARKK/CJ/2018 )املخطط رقم) بجماعة جوامعة)

هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ربيع  8 في  صا رد  3752.29 رقم  مكناسد  - فاس  أهـةد لوالـيد  قرارد

عامل  قرارد عل4د باملوافقةد  )2029 )5  يسلبر   2442 اآلخر 

إقليمدتاجناتدالقا�سيدبإقراردمخططدتنليةدالكتلةدالعلرانية 

القرجيةدملركزدالولجة.

والي جهة فاس - مكناس،

من (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

املتعلق بتنمية الكتل العمرانية) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية)؛

فاتح جمادى في  الصادر  (1.59.351 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

للمملكة اإلداري  التقسيم  بشأن  ()1959 ديسمبر) (2(  1379  اآلخرة)

ذي) (9 الصادر في) (2.15.716 كما وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم)

الحجة)1436 )23)سبتمبر)2015()؛

في) الصادر  (3978.19 رقم) الداخلية  وزير  قرار  وعلى 

8)ربيع اآلخر)1441 )5)ديسمبر)2019()بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم تاونات القا�سي بإقرار مخطط تنمية)

.)501/19AUT(الكتلة العمرانية القروية ملركز الولجة))املخطط رقم

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بفاس في)8)ربيع اآلخر)1441 )5)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : السعيد زنيبر.

*

* *
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 قراردلعاملدإقليمدتاجناتدبإقراردمخططدتنلية

الكتلةدالعلرانيةدالقرجيةدملركزدالولجة

عامل إقليم تاونات،

من (30 فـي) الصـادر  (1.60.063 رقـم) الشـريــف  الظهيــر  على   بناء)

املتعلق بتنمية الكتل العمرانية) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية)؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات بتاونات بتاريخ)10)يناير)2019)؛

وعلى موافقة ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

بتاونات بتاريخ)14)يناير)2019)؛

دورته) خالل  الولجة  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)14)مارس)2019)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر من)15)مارس إلى)15)أبريل)2019 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الولجة) ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  يقر 

)املخطط رقم)501/19AUT()امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 2015 فبراير) (26 ينسخ قرار عامل إقليم تاونات الصادر بتاريخ)

املقر ملخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز الولجة))املخطط)

.)AUT/14/501(رقم

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

قراردلرئيسدمجلسدألاعةدبنيدفراسندرقم 2956.29 صا ردفي 3 رمضان 2440 )9 ماي 2029( بتخطيطدحدج دأزء مندطريق 

التهيئةدرقم 22 جتقليصدعرضهادمن 20 إ 4 6 أمتاردالذيديربطدبيندالطريقدرقم 25 مكرردجملردالراأليندرقم 32 بجلاعة 

بنيدفراسندبإقليمدتازةدجبتعييندالعقاراتدالالزمةدملادتستوأبهدهذهدالعللية.

رئيس مجلس جماعة بني فراسن،

بتاريخ (1.15.85 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق  (113.14 رقم) التنظيمي  القانون  على   بناء)

20)من رمضان)1436 )7)يوليو)2015()؛

 وعلى القانون رقم)12.90)املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.92.31)بتاريخ)15)من ذي الحجة)1412

)17)يونيو)1992()كما تم تغييره وتتميمه)؛

املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف (7.81  وعلى القانون رقم)

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

وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414 )14)أكتوبر)1993()لتطبيق القانون رقم)12.90)املتعلق)

بالتعمير)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛


