
7 9الجريدة الرسمية عدد 7160 -)19 جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(  

 ق1ار)لوالـي)آهـة)ف س)-)مكي س)رقم))).87  )ص  ر)في))))من)آل  ى

ع مل ق1ار) على) افقة) ب ملو ()(1(( )7) يسلبر)  (999  األولى)

العل1انية) الكتلة) تيلية) مخطط) بإق1ار) الق �ضي) ت ز9) إقليم)

الق1وية)مل1كز)الكوزات)بجل عة)الكوزات.

والي جهة فاس - مكناس،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما تم تغييره وتتميمه ؛

جمادى  فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

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

 وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم 2.15.716 بتاريخ 9 ذي الحجة 1436

)23 سبتمبر 2015( ؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 3978.19 الصادر في 8 ربيع اآلخر 1441 

)5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنمية  مخطط  بإقرار  القا�ضي  تازة  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 

الكتلة العمرانية القروية ملركز الكوزات بجماعة الكوزات (املخطط 

رقم AUT/21/402( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بفاس في 12 من جمادى األولى 1444 )7 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : السعيد زنيبر.

*

*  *

 ق1ار)لع مل)إقليم)ت ز9

 بإق1ار)مخطط)تيلية)الكتلة)العل1انية)الق1وية

 مل1كز)الكوزات

عامل إقليم تازة،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات بتازة بتاريخ 17 ديسمبر 2021 ؛

وعلى موافقة ممثل وزارة التجهيز واملاء بتازة بتاريخ 25 نوفمبر 2021 ؛

دورته  خالل  الكوزات  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 4 مارس 2022 ؛

 2022 يوليو   13 إلى  يونيو   13 من  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  وعلى 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكوزات   ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  يقر 

(املخطط رقم AUT/21/402( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.


