
95) الجريدة الرسمية عدد)6904 - 9)ذو الحجة)1441 )30)يوليو)2020( 

قرارل 3ا ـيلجهـ لدرع )-)تاف0ال تلحعامللإقل0ملا رش0دو لرقم)3).9)6 
بامل3افق لعلى) ()(3(3 و3ن30) 97)منلش3ال)9  9 )9) صادرلفي)
ا كتل ) تنم0 ل مخططل بإقرارل ا رش0دو ل إقل0مل عاملل قرارل

ا عمران0 لا قرحي لملركزلجماع لا رتب.

والي جهة درعة - تافياللت، عامل إقليم الرشيدية،

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)؛

الصادر في فاتح جمادى) (1.59.351 رقم) ( وعلى الظهير الشريف)
للمملكة) اإلداري  التقسيم  بشأن  ()1959 ديسمبر) (2(  1379 اآلخرة)
1436 9)ذي الحجة) بتاريخ) (2.15.716  كما وقع تغييره باملرسوم رقم)

)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 الرشيدية بإقرار مخطط تنمية الكتلة)
)املخطط  العمرانية القروية ملركز جماعة الرتب بإقليم الرشيدية)

.()01AUERM/2018(رقم

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرشيدية في)17)من شوال)1441 )9)يونيو)2020(.

اإلمضاء : يحضيه بوشعاب.

*
* *

 قرارل عامللإقل0ملا رش0دو لبإقرارلمخططلتنم0 لا كتل 
ا عمران0 لا قرحي لملركزلجماع لا رتب

عامل إقليم الرشيدية،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.60.063)الصادر في)30)من ذي الحجة)1379 
كما وقع) املتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية،) ()1960 يونيو) (25(

تغييره وتتميمه)؛

وبعد االطالع على موافقة))ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري)
والتنمية القروية واملياه والغابات بالرشيدية بتاريخ)2)أكتوبر)2017)؛

واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  ممثل  رأي  وعلى 
بالرشيدية بتاريخ)15)يناير)2018)؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة الرتب خالل دورته العادية)
املنعقدة بتاريخ)4)أكتوبر)2018)؛

إلى) يونيو  (4 من) املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  على  االطالع  وبعد 
4)يوليو)2018)بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي):

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة الرتب)
بإقليم الرشيدية))املخطط رقم)01AUERM/2018()امللحق بأصل هذا)

القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

قرارل 3ا ـيلجهـ لدرع )-)تاف0ال تلحعامللإقل0ملا رش0دو لرقم)3).3)6 
بامل3افق لعلى) ()(3(3 و3ن30) 97)منلش3ال)9  9 )9) صادرلفي)
قرارلعامللإقل0ملتنغيرلبإقرارلمخططلتنم0 لا كتل لا عمران0 )

ا قرحي لملركزلجماع لأكن30ن.

والي جهة درعة - تافياللت، عامل إقليم الرشيدية،

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)؛

الصادر في فاتح جمادى) (1.59.351 رقم) ( وعلى الظهير الشريف)
للمملكة) اإلداري  التقسيم  بشأن  ()1959 ديسمبر) (2(  1379 اآلخرة)
1436 9)ذي الحجة) بتاريخ) (2.15.716  كما وقع تغييره باملرسوم رقم)

)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 تنغير بإقرار مخطط تنمية الكتلة)
)املخطط) تنغير) بإقليم  أكنيون  جماعة  ملركز  القروية  العمرانية 

رقم)01/2016(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرشيدية في)17)من شوال)1441 )9)يونيو)2020(.

اإلمضاء : يحضيه بوشعاب.

*
* *


