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 وضعية  تقدم  وثائق  التعمير  بإقليم  تنغير

 طبيعة الوثيقة مجال الدراسة الوضعية املرجع القانوني

 .2011-08-30بتاريخ  2.11.466املرسوم رقم  
 2011-09-19 بتاريخ 5979الجريدة الرسمية عدد 

 جماعة ترابية( 15)  ودادس تودغى  يحوض  مصادق عليه

مخطط توجيه التهيئة 
 العمرانية

 2010-04-15بتاريخ  2.10.103 املرسوم رقم
 .2010-04-29 بتاريخ 5834الجريدة الرسمية عدد 

 مصادق عليه
 )منتهي الصالحية(

 لتودغى العليامركز الجماعة الترابية 

 التهيئة تصميم

 .2012-12-04بتاريخ   2.12.616 املرسوم رقم
 2012-12-13بتاريخ 6108  الجريدة الرسمية عدد

 مصادق عليه
ابية اليت سدرات السهل الشرقية الجماعة التر  مركز

 توسعة()
 .2012-12-04بتاريخ   2.12.616 املرسوم رقم

 2012-12-13بتاريخ 6108  الجريدة الرسمية عدد
 مصادق عليه

 مركز الجماعة الترابية لسوق الخميس دادس
 ) توسعة( 

 .2012-12-04بتاريخ  2.12.615  املرسوم رقم
 2012-12-13بتاريخ 6108  الجريدة الرسمية عدد

 الجماعة الترابية لقلعة مكونة مصادق عليه

 .2014-02-12بتاريخ  2.14.25 املرسوم رقم
  27-02-2014 بتاريخ 6234عدد الجريدة الرسمية 

 الجماعة الترابية لبومالن دادس مصادق عليه

 .2014-02-19بتاريخ  2.14.26 املرسوم رقم
  03-03-2014 بتاريخ 6235الجريدة الرسمية عدد 

 مركز الجماعة الترابية اليت سدرات السهل الغربية  مصادق عليه

 .2015-06-15بتاريخ  2.15.446 املرسوم رقم
  27-07-2015 بتاريخ 6381الجريدة الرسمية عدد 

 الجماعة الترابية لتنغير و جزء من محيطها مصادق عليه

 مركز الجماعة الترابية لسوق الخميس دادس (في طور الدراسة )املرحلة الثانية ---

 الشرقيةمركز الجماعة الترابية اليت سدرات السهل  (في طور الدراسة )املرحلة الثانية ---

 2009-02-20 بتاريخ  10.3135قرار الوالي عدد 
 2010-12-9 بتاريخ 5898 الجريدة الرسمية عدد

 مركز الجماعة الترابية  الميضر ممدد الصالحية

 تكتال تمخطط تنمية ال
 القروية العمرانية

 2009-02-20 بتاريخ  10.3136قرار الوالي عدد 
 2010-12-9 بتاريخ 5898 الجريدة الرسمية عدد

 مركز الجماعة الترابية المسمرير ممدد الصالحية

 2013-04-03بتاريخ  13.1189قرار الوالي عدد 
 2013-05-06 بتاريخ 6149الجريدة الرسمية عدد 

 مصادق عليه
 (في طور التحيين)

تاغزوت  الجماعة الترابية) مركز ايت عيس ى ابراهيم 
 نايت عطا(

 2016-09-27 بتاريخ 15.3217قرار الوالي عدد 
 2016-12-12 بتاريخ 6525الجريدة الرسمية عدد 

  مركز الجماعة الترابية لحصيا مصادق عليه

 2014-04-18 بتاريخ  14.1525قرار الوالي عدد 
 2014-06-16 بتاريخ 6265الجريدة الرسمية عدد 

 لنيفمركز الجماعة الترابية أل مصادق عليه

 2020-07-09 بتاريخ  20.630قرار الوالي عدد  
   2020-07-30 بتاريخ 6904 الجريدة الرسمية عدد

 مركز الجماعة الترابية الكنيون  مصادق عليه

 2020-07-09 بتاريخ  20.631قرار الوالي عدد 
   2020-07-30 بتاريخ 6904 الجريدة الرسمية عدد

 سول مركز الجماعة الترابية أل  مصادق عليه

 يس يصمركز الجماعة الترابية مل املحليةمرحلة االستشارة  ---

--- 

 في طور املصادقة

 الجماعة الترابية) مركز ايت عيس ى ابراهيم مخطط 
 تاغزوت نايت عطا(

 تكتال تمخطط تنمية ال
القروية في طور  العمرانية

 التحيين

 


