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قرةر)ةع مل)إقل6م)ةلحم6ما)بإقرةر)مخطط)تلم6ا)ةةكتلا)ةةعمرة 6ا)

ةةقرويا)نركز)ةلجم عا)ةةقرويا)بني)ب1 ص ر)بإقل6م)ةلحم6ما

عامل إقليم الحسيمة  ،

في   30   من الصادر  رقم1.10.013     الشريف  الظهير  على   بناء 

العمرانية  الكتل  بتنمية  املتعلق   )1910 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

وبعد االطالع على موافقة املدير اإلقليمي للفالحة والصيد البحري 

بالحسيمة    بتاريخ 4 أبريل 2013 ؛

وبعد االطالع على موافقة املدير الجهوي للتجهيز والنقل بالحسيمة 

   بتاريخ 30 مارس 2012 ؛

دورته  خالل  بونصار  بني  لجماعة  القروي  املجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 14 من صفر 1435 )17 ديسمبر 2013( ؛

وعلى نتائج البحث العلني  املباشر من 9 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2013 

بمقر الجماعة القروية السالفة الذكر   ؛

قرر ما   يلي  :

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز الجماعة القروية 

بني بونصار ) املخطط رقم AUAH 01/2012( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة  الرسمية . 

قرةر)ة1ةةـي)جهـا)ت زة)-)ةلحم6ما)-)ت و  ت)رقم) 6.ش  6)ص در)في)ف تح)

ب ن1ةفقا)على)قرةر) أبريل) 16)() ش  6))ف تح) جم دى)ةآلخرة)

ع مل)إقل6م)ت زة)ةنقر)ملخطط)تلم6ا)ةةكتلا)ةةعمرة 6ا)ةةقرويا)

ةشني)ةفتح.

والي جهة تازة - الحسيمة - تاونات،

ذي  من   30 في  الصادر   1.10.013 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

الحجة 1379 )25 يونيو 1910( املتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية 

وال سيما الفصل الثالث منه ؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 318.14 الصادر في 5 ربيع اآلخر 1435 

)5 فبراير 2014( بتفويض اإلمضاء ،

قرر ما يلي 

املادة األولى

الكتلة  تنمية  ملخطط  املقر  تازة  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 

العمرانية القروية لبني افتح ) املخطط رقم 401/12( امللحق بأصل هذا 

القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية . 

وحرر بالحسيمة في فاتح جمادى اآلخرة 1435 )فاتح أبريل 2014(.

اإلمضاء : جلو ل صمصم. 

*
* *

قرةر)ةع مل)إقل6م)ت زة)بإقرةر)مخطط)تلم6ا)ةةكتلا)ةةعمرة 6ا)ةةقرويا)

ةشني)ةفتح

عامل إقليم تازة ،

ذي  من   30 في  الصادر   1.10.013 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

الحجة 1379 )25 يونيو 1910( املتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية ؛

وبعد االطالع على موافقة املدير اإلقليمي للفالحة والصيد البحري 

بتازة بتاريخ  4 يونيو 2012 ؛

وعلى رأي املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل بتازة بتاريخ 5 ديسمبر 2012 ؛

دورته  خالل  افتح  لبني  القروي  املجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 28 أغسطس 2013 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر خالل الفترة املمتدة  من 22 يوليو 

إلى 22 أغسطس 2013 بمقر الجماعة القروية اآلنفة الذكر ،

قرر ما يلي : 

املادة األولى

) املخطط  افتح  لبني  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  يقر 
رقم 401/12( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

1401 شعبان  فاتح  في  الصادر  تازة  إقليم  عامل  قرار   ينسخ 

)11 أبريل 1981( املتعلق بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية 

ألربعاء بني فتاح )املخطط رقم 405(.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية . 


	نصوص عامة
	ظهير شريف  رقم 1.14.99 صادر  في 11 من شعبان 1435 (9 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة.
	قــرار لوزيــر الاقتصــاد والمالـيــة رقم 2100.14 صادر في 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014) بتحديد مميزات وكيفية إصدار اقتراض عن طريق سندات من لدن السلطة المينائية طنجة المتوسط «Tanger Med Port Authority» بمبلغ ثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم.

	نصوص خاصة
	مرسوم رقم 2.14.130 صادر في 9 رجب 1435 (9 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بإحداث مدرسة البحتري بعوينات الحجاج بعمالة فاس وبنزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض.
	مرسوم رقم 2.14.199 صادر في 9 رجب 1435 (9 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي باستغلال الفوسفاط وإقامة منشآت لأجل ذلك وبنزع ملكية القطع الأرضية والحقوق المشاعة اللازمة لهذا الغرض لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط ش.م. بإقليم اليوسفية.
	مرسوم رقم 2.14.240 صادر في 9 رجب 1435 (9 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتزويد مركز الصويرة القديمة والدواوير المجاورة بالماء الشروب بإقليم آسفي وبنزع ملكية القطعتين الأرضيتين اللازمتين لهذا الغرض.
	مرسوم رقم 2.14.246 صادر في 9 رجب 1435 (9 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتقوية تزويد مدينة خنيفرة بالماء الشروب انطلاقا من وادي أم الربيع وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض.
	مرسوم رقم 2.14.245 صادر في 9 رجب 1435 (9 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتقوية تزويد مدينتي الخميسات وتيفلت بالماء الشروب انطلاقا من سد الكنزرة بالجماعة القروية آيت يدين بإقليم الخميسات وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض.
	مرسوم رقم 2.14.250 صادر في 9 رجب 1435 (9 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتزويد مركز آيت سيبرن والدواوير المجاورة بالماء الشروب وبنزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض بإقليم الخميسات.
	مرسوم رقم 2.14.288 صادر في 23 من رجب 1435 (23 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتقوية تزويد مدينتي الخميسات وتيفلت بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الكنزرة بالجماعة القروية الكنزرة بإقليم الخميسات وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض.
	مرسوم رقم 2.14.56 صادر في 16 من رجب 1435 (16 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطريق السيار الرابط بين الجديدة وآسفي بالجماعة القروية الحوزية (مقطع إقليم الجديدة) وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض
	مرسوم رقم 2.14.148 صادر في 16 من رجب 1435 (16 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطريق السيار الرابط بين برشيد وبني ملال (مقطع إقليم سطات) بالجماعة القروية انخيلة بإقليم سطات وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض
	مرسوم رقم 2.14.151 صادر في 23 من رجب 1435 (23 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطريق السيار الرابط بين برشيد وبني ملال (مقطع إقليم سطات) بالجماعة القروية سيدي عبد الكريم بإقليم سطات وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض. 
	مرسوم رقم 2.14.239 صادر في 16 من رجب 1435 (16 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتزويد الدواوير التابعة لجماعة بني عياط بالماء الشروب بإقليم أزيلال وبنزع ملكية القطعتين الأرضيتين اللازمتين لهذا الغرض.
	مرسوم رقم 2.14.198 صادر في 23 من رجب 1435 (23 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي باستغلال الفوسفاط وإقامة منشآت لأجل ذلك وبنزع ملكية الحقوق المشاعة في القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط ش.م. بإقليم الرحامنة.
	مرسوم رقم 2.14.238 صادر في 23 من رجب 1435 (23 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتوسيع محطة معالجة المياه بمراكش وبنزع ملكية القطعتين الأرضيتين اللازمتين لهذا الغرض.
	مرسوم رقم 2.14.329 صادر في 23 من رجب 1435 (23 ماي 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتزويد دواوير جماعة أولاد ازباير القروية بالماء الشروب وبنزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض بإقليم تازة.
	مرسوم رقم 2.14.277 صادر في 23 من رجب 1435 (23 ماي 2014) يقضي بضم قطعة أرضية تابعة للرسم العقاري رقم 16908/O من أملاك الدولة الكائنة بجرادة إلى الملك العام لازمة لتوسيع محطة الطاقة الحرارية بجرادة.
	قرار لوزير السياحة رقم 1545.14  صادر في 28 من جمادى الآخرة 1435 (28 أبريل 2014) بتفويض الإمضاء
	قرار لوزير السياحة رقم  41.8461  صادر في 7 رجب 5341 (7 ماي 4102) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات
	قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 1548.14 صادر في 2 رجب 1435 (2 ماي 2014) بتغيير القرار رقم 3362.13 الصادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بتفويض الإمضاء.
	قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 1549.14 صادر في 2 رجب 1435 (2 ماي 2014) بتغيير القرار رقم 3363.13 الصادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بتفويض المصادقة على الصفقات.
	قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1655.14  صادر في 8 رجب 1435 (8 ماي 2014) بتفويض الإمضاء
	قــرار للوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية رقم 1658.14 صـادر فـي 7 رجب 1435 (7 ماي 2014) بتفويض الإمضاء
	قــرار للوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية رقم 1659.14 صـادر فـي 7 رجب 1435 (7 ماي 2014) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
	قرار لوالـي جهـة طنجة - تطوان رقم 2866.13 صادر في 5 ربيع الآخر 1435 (5 فبراير 2014) بالموافقة على قرار عامل إقليم شفشاون بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز ووزكان.
	قرار لوالـي جهـة طنجة - تطوان رقم 2872.13 صادر في 5 ربيع الآخر 1435 (5 فبراير 2014) بالموافقة على قرار عامل إقليم شفشاون بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز فيفي.
	قرار لوالـي جهـة مكناس - تافيلالت رقم 2937.13 صادر في 5 ربيع الآخر 1435 (5 فبراير 2014) بالموافقة على قرار عامل إقليم ميدلت المقر لمخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لأكوديم بإقليم ميدلت.
	قرار لوالـي الجهة الشرقية عامل وجدة - أنجاد رقم 41.526 صادر في 5 ربيع الآخر 5341 (5 فبراير 4102) بالموافقة على قرار عامل إقليم تاوريرت بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملتقى الويدان .
	قرار لوالـي الجهـة الشرقية عامل وجدة - أنجاد رقم 41.626 صادر في 5 ربيع الآخر 5341 (5 فبراير 4102) بالموافقة على قرار عامل إقليم جرادة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز الجماعة القروية تيولي.
	قرار لوالـي الجهة الشرقية عامل وجدة - أنجاد رقم 41.726 صادر في 5 ربيع الآخر 5341 (5 فبراير 4102) بالموافقة على قرار عامل إقليم جرادة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز الجماعة القروية لبخاتة.
	قرار لوالـي جهـة تازة - الحسيمة - تاونات رقم 1349.14 صادر في 5 ربيع الآخر 1435 (5 فبراير 2014) بالموافقة على قرار عامل إقليم الحسيمة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز الجماعة القروية بني بونصار بإقليم الحسيمة.
	قرار لوالـي جهـة تازة - الحسيمة - تاونات رقم 1335.14 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1435 (فاتح أبريل 2014) بالموافقة على قرار عامل إقليم تازة المقر لمخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لبني افتح.
	قرار لوالـي جهـة الشاوية - ورديغة رقم 1020.14 صادر في 17 من جمادى الأولى 1435 (19 مارس 2014) بالموافقة على قرار عامل إقليم برشيد المقر لمخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة رياح.
	قرار لوالـي جهـة سوس - ماسة - درعة رقم 1525.14 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1435 (18 أبريل 2014) بالموافقة على قرار عامل إقليم تنغير المقر لمخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز الجماعة القروية ألنيف.
	قرار لوالـي جهـة سوس - ماسة - درعة رقم 1526.14 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1435 (18 أبريل 2014) بالموافقة على قرار عامل إقليم سيدي إفني المقر لمخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز الجماعة القروية تغيرت.
	قرار لوالـي جهـة سوس - ماسة - درعة رقم 1527.14 صادر في
18 من جمادى الآخرة 1435 (18 أبريل 2014) بالموافقة على قرار عامل إقليم ورزازات المقر لمخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز الجماعة القروية تيدلي.
	قرار لعامل إقليم بركان رقم 1796.14 صادر في 25 من جمادى الأولى 1435 (27 مارس 2014) يعلن بمقتضاه عن إقالة السيدة رشيدة بوعسرية، مستشارة جماعية بالمجلس القروي لجماعة مداغ من عضوية هذا المجلس .

	نظام موظفي الإدارات العامة
	مرسوم رقم 2.13.729 صادر في 5 رجب 1435 (5 ماي 2014) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.75.898 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج.


