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واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املتعلق) والنظام  (03/AUEJSB/2020 رقم) التصميم  على  يوافق 
الجديدة)) بإقليم  عابد  سيدي  جماعة  مركز  لتهيئة  املوضوعين  به 

وباإلعالن غن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

في) ما جاء) تنفيذ  عابد  سيدي  جماعة  مجل2  رئي2  إلى  يسند 
هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من ذي الحجة)1442 )27)يوليو)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالع3ف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

ح سو4 رقم)629. ).))صادر في)2 )حم 4)442  )9 )غأ 23) )2)) 
باملوافقة على التصميم والنظا4 املتعلق به املوضوعين لتهيئة)
جماعة حكناس بعمالة حكناس وباإلعالن غن في ذلك حنفعة)

عاحة.

رئي2 الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)
1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

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

)17)يونيو)1992(،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414
)14)غكتوبر)1993()بت3بيق القانون رقم)12.90)املشار إليه غعاله)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم  وعلى 
)17)غكتوبر)2019()املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)
املنعقد بتاريخ)4)مارس)2020)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة مكناس خالل الفترة)
املمتدة من)27)يوليو إلى)26)غأس23)2020)؛

دورته) خالل  املجتمع  مكناس  جماعة  مجل2  مداوالت  وعلى 
االستثنائية املنعقدة بتاريخ)2)سبتمبر)2020)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)
تعرضات العموم واقتراحات املجل2 املنعقدة بتاريخ)12)غكتوبر)2020)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

والنظام املتعلق به) (AUMK(01/2021(يوافق على التصميم رقم
املوضوعين لتهيئة جماعة مكناس بعمالة مكناس وباإلعالن غن في ذلك)

منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئي2 مجل2 جماعة مكناس تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم)
الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)محرم)1443 )19)غأس23)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالع3ف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

  44( الحجة) ذي  حن  ( 7 في) صادر  ((.( .584 رقم) ح سو4 
بإعالن غن املنفعة العاحة تق�ضي بتقوية) يوليو) )2)() ((8(
الصالح للش ب ان3القا حن سد) تزويد حدينة تيزنيت باملاء)
يوسف بن تاشفين وبنزع حلكية الق3ع األرضية الالزحة لهذا)

الغ ض.

رئي2 الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)
 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم   وعلى 
)16)غبريل)1983()بت3بيق القانون رقم)7.81)املشار إليه غعاله)؛

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر بمكاتب جماعة)
املعدر من)26)ديسمبر)2018)إلى)26)فبراير)2019)؛

وبعد) واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 
استشارة وزير الداخلية،
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