
)17)فبراير)2020( عدد)6857 - 22)جمادى اآلخرة)1441 الجريدة الرسمية926

جمادى من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم   وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(  1427 اآلخرة)

 1392 القعدة) ذي  من  (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله  إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛

1397 من رمضان) (11 الصادر في) (2.76.647  وعلى املرسوم رقم)

)27)أغسطس)1977()بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع)

األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

سطات)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)12)يوليو)2011،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة السعدية جعفر القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)9)املحدثة بتجزئة الغنيميين والواقعة بتعاونية اإلصالح)

املسلمة) برشيد،) بإقليم  الغنيميين  بجماعة  »العبدالوية«) الزراعي)

 2.76.647 إليه أعاله رقم) املشار  املرسوم  على  بناء) لزوجها  سابقا 

بتاريخ)11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من جمادى األولى)1441 )20)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

في) صا رد (228.20 رقم) مكناسد (- راس) آهـةد لو لـيد ق1 رد

باملو رقةدعلى) ()(1(1 7نا17) ((1( (22( 2))مندآلا ىد ألولى)

ق1 ردعاملدإقليمدتاز2د لقا�ضيدبإق1 ردمخططدتنليةد لكتلة)

 لعل1 نيةد لق1ويةدمل1كزدثالثاء) ت1 7بة.

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 كما وقع تغييره وتتميمه)؛

فاتح جمادى في  الصادر  (1.59.351 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

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

بتـــــــاريـــــخ (2.15.716 رقـــــم) باملــــرســـــوم  وتتميمـــــــه  تغييــــــره  وقـــــع   كمــــــا 

9)ذي الحجة)1436 )23)سبتمبر)2015()؛

ربيع (8 في) الصادر  (3978.19 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

الكتلة العمرانية القروية ملركز ثالثاء)اترايبة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بفاس في)14)من جمادى األولى)1441 )10)يناير)2020(.

اإلمضاء : السعيد زنيبر.

*

* *
 ق1 ردلعاملدإقليمدتاز2دبإق1 ردمخططدتنلية

 لكتلةد لعل1 نيةد لق1ويةدمل1كزدثالثاءد ت1 7بة

عامل إقليم تازة،

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

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

القروية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات بتازة بتاريخ)23)يونيو)2019)؛

وبعد االطالع على رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)بتازة بتاريخ)30)يونيو)2019)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر من)28)فبراير إلى)29)مارس)2018 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر)؛

دورته) خالل  اترايبة  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)12)يونيو)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اترايبة) يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز ثالثاء)

)املخطط رقم)AUT/401/17()امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.


