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))22  )3)و2 24) )2))  )2.21.298)صادر)في))))من)ش2ا مرس2م)رق
) ته4ئة) )قا نظام)امتذلق)به)ام2ض2عي افوة)على)ا تصم4 بام2
في) ( أ ( قباإعا تارقدا ت) ( بإقل4 ( ا ذي مشرع) جماعة) مركز)

)منفذة)عامة. ع 

، ئيس الحكوم

ق 113.14 امتعلق بالجماعا الصا  ي  بناء عل القانو التنظي
1436 مضا  20 من  ي  1.15.85 بتا ق  يف  ه الظهير الش  بتنفي

)7 يوليو 2015( ؛

ه  بتنفي الصا  بالتعمير  امتعلق   12.90 ق  القانو  عل 
1412 الحج  ع  من   15 ي  بتا  1.92.31 ق  يف  الش  الظهير 

تتميم ؛ قع تغييره  )17 يونيو 1992(، كما 

بيع اآخ 1414 ق 2.92.832 الصا في 27 من  سوم   عل ام

ق 12.90 امشا إلي أعاه ؛ )14 أكتوب 1993( بتطبيق القانو 

1441 صف  من   18 في  الصا   2.19.948 ق  سوم  ام  عل 

ة إعدا التراب الوطني  ي )17 أكتوب 2019( امتعلق باختصاصــا 

سياس امدين ؛ اإسكا  التعمير 

بعد ااطاع عل محض اللجن التقني امحلي خا اجتماعها 
ي 21 يناي 2020 ؛ امنعقد بتا

خا  العي  ع  مش بجماع  امباش  العلني  البحث  نتائ  عل 
الفترة اممتدة من 13 أغسطس إل 14 سبتمبر 2020 ؛

ت  ع العي امجتمع خا  ا مجلس جماع مش عل مدا
ي 22 سبتمبر  2020 ؛ ااستثنائي امنعقدة بتا

اس  بد امكلف  اللجن  ف  ط من  التصمي  ع  مش اس  بعد 
ي 2 نوفمبر 2020 ؛ اقتراحا امجلس امنعقدة بتا ضا العموم  تع

اإسكا  التعمير  الوطني  التراب  إعدا  ة  ي من  باقترا 
، سياس امدين

س ما يلي :

ل ة اأ اما

النظام امتعلق ب اموضوعي   07/20 ق  يوافق عل التصمي 
في  أ  باإعا  انت  تا بإقلي  العي  ع  مش جماع  كز  م لتهيئ 

. عل منفع عام

ة الثاني اما

في  ما جاء  تنفي  العي  ع  مش جماع  مجلس  ئيس  إل  يسند 
. سمي يدة ال سوم ال ينش بالج ا ام ه

باط في 22 من شوا 1442 )3 يونيو 2021(. ح بال

اإمضاء : سعد الدين العثماني.

قع بالعطف :

التعمير  ة إعدا التراب الوطني  ي

، سياس امدين اإسكا 

ب. اإمضاء : نزه بوشا

))22  )3)و2 24) )2))  )2.21.299)صادر)في))))من)ش2ا مرس2م)رق
) ته4ئة) )قا نظام)امتذلق)به)ام2ض2عي افوة)على)ا تصم4 بام2
( ع  في) ( أ ( قباإعا ( طا طا ( بإقل4 خل4ل) بن) مركز)جماعة)

منفذة)عامة.

، ئيس الحكوم

ق 113.14 امتعلق بالجماعا الصا  ي  بناء عل القانو التنظي
1436 مضا  20 من  ي  1.15.85 بتا ق  يف  ه الظهير الش  بتنفي

)7 يوليو 2015( ؛

ه  بتنفي الصا  بالتعمير  امتعلق   12.90 ق  القانو  عل 
1412 الحج  ع  من   15 ي  بتا  1.92.31 ق  يف  الش  الظهير 

تتميم ؛ قع تغييره  )17 يونيو 1992(، كما 

بيع اآخ 1414 ق 2.92.832 الصا في 27 من  سوم   عل ام

ق 12.90 امشا إلي أعاه ؛ )14 أكتوب 1993( بتطبيق القانو 

1441 صف  من   18 في  الصا   2.19.948 ق  سوم  ام  عل 

ة إعدا التراب الوطني  ي )17 أكتوب 2019( امتعلق باختصاصــا 

سياس امدين ؛ اإسكا  التعمير 

بعد ااطاع عل محض اللجن التقني امحلي خا اجتماعها 
ي 24 سبتمبر 2019 ؛ امنعقد بتا

الفترة  بن خليل خا  بجماع  امباش  العلني  البحث  نتائ  عل 
اممتدة من فاتح إل 31 يوليو 2020 ؛

 ص2ص)خاصة
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