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مرس1م)ضقم)19 . 4.))ص دض)في) )ضمر 6)ر  4))ف تح)و1 14) 14)) ةن1ةفقا)على)تص م4م)ونظم)ة ته4ئا.
ب ن1ةفقا)على)ة تصم4م)وة لظ م)ةنتللق)به)ةن1ض1عي6) ته4ئا)
مركز)ةلجم عا)ة قرويا) لي6)ع ئشا)بإقل4م)ت ون ت)وب إلعال6)

أ6)في)ذ ك)ملفلا)ع ما.

رئيس الحكومة،

الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  على  بناء 
من  15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

 ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992( ؛

 1414 27 من ربيع اآلخر  في  2.92.832 الصادر  وعلى املرسوم رقم 
)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

الصادر  الجماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 رقم  القانون  وعلى 
1423 رجب  من   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

 )3 أكتوبر 2002( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1435 محرم   7 في  الصادر   2.13.849 رقم  املرسوم  وعلى 
)11 نوفمبر 2013( املتعلق باختصاصات وزير التعمير و إعداد التراب 

الوطني ؛

 وبعد االطالع على محضر اللجنة املحلية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
14 نوفمبر 2012 ؛

من املمتدة  الفترة  خالل  املباشر  العلني  البحث  نتائج   وعلى 
 15 ديسمبر 2013 إلى غاية 14 يناير 2014 ؛

املجتمع  معطوف  لعين  القروية  الجماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 
خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2014 ؛

من  العموم  أو  املجلس  طرف  من  املبداة  املالحظات  دراسة  وبعد 
طرف اللجنة املركزية بتاريخ 4 مارس 2014 ؛

وباقتراح من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،
رسم ما يلي : 

املادة األولى

املتعلق به  والنظام   AUT/2010/13/AUT//1/3رقم التصميم  على  يوافق 
تاونات  بإقليم  لعين عائشة  القروية  الجماعة  لتهيئة مركز  املوضوعين 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس الجماعة القروية لعين عائشة تنفيذ ما جاء في هذا 
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 3 رمضان 1435 )فاتح يوليو 2014(.

اإلمضاء : عبد اإلله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،

اإلمضاء : محند العنصر.
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ة ص1يرة)وب إلعال6)أ6)في)ذ ك)ملفلا)ع ما.

رئيس الحكومة،

الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  على  بناء 
من  15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

 ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992( ؛

 1414 27 من ربيع اآلخر  في  2.92.832 الصادر  وعلى املرسوم رقم 
)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

الصادر  الجماعي  بامليثاق  املتعلق   78.00 رقم  القانون  وعلى 
1423 رجب  من   25 بتاريخ   1.02.297 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

 )3 أكتوبر 2002( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1435 محرم   7 في  الصادر   2.13.849 رقم  املرسوم  وعلى 
)11 نوفمبر 2013( املتعلق باختصاصات وزير التعمير و إعداد التراب 

الوطني ؛

 وبعد االطالع على محضر اللجنة املحلية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
13 ديسمبر 2012 ؛

من املمتدة  الفترة  خالل  املباشر  العلني  البحث  نتائج   وعلى 
 26 سبتمبر إلى غاية 25 أكتوبر 2013 ؛

وعلى مداوالت مجلس الجماعة القروية لزاوية ابن احميدة املجتمع 
خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2013 ؛

وبعد دراسة املالحظات املجلس وتعرضات العموم من طرف اللجنة 
بتاريخ املنعقدة  املجلس  واقتراحات  العموم  تعرضات  بدراسة   املكلفة 

 18 مارس 2014 ؛

وباقتراح من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،
رسم ما يلي : 

املادة األولى

والنظام   AUESS/PA/01/2013 رقم  التصميم  على  يوافق 
املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز بئر الكوات بالجماعة القروية لزاوية 

بن احميدة بإقليم الصويرة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس الجماعة القروية لزاوية بن احميدة تنفيذ ما جاء في 
هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 3 رمضان 1435 )فاتح يوليو 2014(.

اإلمضاء : عبد اإلله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،

اإلمضاء : محند العنصر.
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