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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2209.20صادر في  13من ذي الحجة  3( 1441أغسطس )2020
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................

5684

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2210.20صادر في  13من ذي الحجة  3( 1441أغسطس )2020
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................

5684

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2211.20صادر في  13من ذي الحجة  3( 1441أغسطس )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................... .

5685

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2213.20صادر في  13من ذي الحجة  3( 1441أغسطس )2020
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................

5685

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2228.20صادر في  13من ذي الحجة  3( 1441أغسطس )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................... .

5686

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  2215.20صادر في  21من
ذي الحجة  11( 1441أغسطس  )2020بتغيير القرار رقم 941.17
الصادرفي فاتح شعبان  28( 1438أبريل  )2017بتفويض اإلمضاء.......

5686

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  2216.20صادر في  21من
ذي الحجة  11( 1441أغسطس  )2020بتغيير وتتميم القرار
رقم  364.19الصادر في  7جمادى اآلخرة  13( 1440فبراير )2019
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................

5686

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  2217.20صادر في  21من
ذي الحجة  11( 1441أغسطس  )2020بتغيير وتتميم القرار
رقم  2917.16الصادر في  25من ذي الحجة  27( 1437سبتمبر)2016
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

صفحة

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1858.20
صادر في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

5692

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1859.20
صادر في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

5692

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1860.20
صادر في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

5693

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1861.20
صادر في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

5693

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1862.20
صادرفي  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو  )2020بتغييروتتميم القرار

املعادالت بين الشهادات.

رقم  305.03الصادرفي  21من محرم  25( 1424مارس  )2003بتحديد
الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان..............

5694

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2135.20صادر في
 17من شوال  9( 1441يونيو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين
الشهادات..................................................................................................

5689

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2134.20صادر في  3ذي
القعدة  25( 1441يونيو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين
الشهادات..................................................................................................

5690

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2136.20صادر في  7ذي
القعدة  29( 1441يونيو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين
الشهادات..................................................................................................

5690

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1856.20
صادر في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

5691

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1857.20
صادر في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات...........................................................................

5691

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1863.20
صادر في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو  )2020بتغيير وتتميم
القرار رقم  305.03الصادر في  21من محرم  25( 1424مارس )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.....

5695

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1864.20
صادرفي  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو  )2020بتغييروتتميم القرار
رقم  305.03الصادرفي  21من محرم  25( 1424مارس  )2003بتحديد
الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان..............

5695

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1865.20
صادر في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو  )2020بتغيير وتتميم
القرار رقم  305.03الصادر في  21من محرم  25( 1424مارس )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب
األسنان.....................................................................................................
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نصوص عامة
قرارمشترك لوزيرالداخلية ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2332.20صادرفي  4صفر 22(1442سبتمبر)2020
بتحديد نموذج مصنفات القرارات اإلدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها

وزيرالداخلية،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على القانون رقم  55.19املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06
بتاريخ  11من رجب  6(1441مارس  )2019؛
وعلى املرسوم رقم  2.20.660بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم  55.19الصادر في  3صفر 21 ( 1442سبتمبر )2020
والسيما املادة األولى منه،
قررا مايلي :
املادة األولى
تطبيقا ملقتضيات املادة األولى من املرسوم املشار إليه أعاله رقم  ،2.20.660يحدد :
أ) نموذج مصنفات القرارات اإلدارية في امللحق رقم  1بهذا القرار املشترك ؛
ب) نموذج وصل إيداع طلبات الحصول على القرارات اإلدارية في امللحق رقم  2بهذا القرار املشترك.
املادة الثانية
ينشرهذا القراراملشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4صفر  22( 1442سبتمبر .)2020
وزيرالداخلية،

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

*
*

*

5420
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امللحق رقم 1

قبل اللجنة الوطنية لتبسيط املساطرواإلجراءات اإلدارية
أو تاريخ التحقق من املطابقة من قبل

ملصنفات القرارات اإلدارية للجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها :
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الرقم الترتيبي

الجريدة الرسمية

اسم القرار اإلداري

املراجع القانونية
للقرار اإلداري

5421

املجال

5422

الجريدة الرسمية
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تسمية القرار اإلداري
رمز القرار اإلداري
املراجع القانونية للقرار
اإلداري
الغاية من املسطرة
وشروط الحصول على
2
القرار اإلداري
املرتفق املستفيد

2

اسم اإلدارة

العنوان

ج.
اسم اإلدارة

2

غيرإلزامي

دورها في املسطرة اإلدارية

الجريدة الرسمية
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5423

د.
اسم اإلدارة

العنوان

هـ
تسمية الوثيقة أو املستند

إيداع الوثيقة أو  
املستند من طرف إمكانية الحصول على الوثيقة
4
أو املستند من طرف اإلدارة
3
املرتفق

اإلدارة املكلفة بإصدار
الوثيقة أو املستند

و.
التسمية

املراجع القانونية

املبلغ أو عناصر االحتساب اإلدارة املكلفة بالتحصيل

5424

الجريدة الرسمية
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ر.
ح.

تسمية الخبرة
نوعية الخبرة أو
التقنية او البحث املراجع القانونية
البحث العمومي
العمومي

آجال اإلنجاز

الجهة املعنية
لإلنجاز عند
الضرورة

املخرجات
املطلوبة
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قبل
التي يمكن للمرتفق اللجوء إليها على املستوى الجهوي أو اإلقليمي ،حسب الحالة ،في حالة عدم الرد على طعن املرتفق
داخل اآلجال املحددة :

21

*

*

*

5426

الجريدة الرسمية
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امللحق 2

الئحة الوثائق واملستندات

وثيقة أو مستند مودع

وثيقة أو مستند غير مودع ،وثيقة أو مستند غير مودع،
يمكن الحصول عليه لدى يتعين على املرتفق اإلدالء به
اإلدارات األخرى بترخيص من الستكمال ملفه داخل أجل
املرتفق
اليتعدى  30يوم

السلبي

التعريف
اإلدارية

املوحد
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4070.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة وزان
التابعة إلقليم وزان.

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة وزان التابعة إلقليم وزان ،كما هي مرسومة
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*

5428

الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة وزان
التابعة إللقلي وزان كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43

478928,98 = X
466151,14 = Y
478978,87 = X
466497,55 = Y
479811,68 = X
466957,99 = Y
480323,56 = X
467650,74 = Y
481558,05 = X
467883,15 = Y
481776,53 = X
468135,81 = Y
482225,43 = X
468155,54 = Y
482392,22 = X
468204,50 = Y
483475,08 = X
468710,95 = Y
485242,43 = X
468504,18 = Y
485652,23 = X
468244,69 = Y
486712,32 = X
465990,10 = Y
486346,11 = X
465555,63 = Y
486362,66 = X
465088,93 = Y
485907,12 = X
464578,85 = Y
485393,78 = X
463856,79 = Y
484892,68 = X
464111,48 = Y
484366,82 = X
464106,08 = Y
484134,91 = X
464976,18 = Y
483050,00 = X
464615,00 = Y
482246,50 = X
465343,50 = Y
481967,63 = X
465480,36 = Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44

478900,03 = X
466390,82 = Y
479536,67 = X
466771,89 = Y
479972,64 = X
467012,14 = Y
480999,99 = X
468500,01 = Y
481693,36 = X
468082,41 = Y
481971,96 = X
468065,77 = Y
482271,25 = X
468171,77 = Y
483008,60 = X
468557,46 = Y
483541,14 = X
468779,79 = Y
485627,03 = X
468260,65 = Y
486436,24= X
465900,07 = Y
486888,84 = X
465641,60 = Y
486330,30 = X
465234,50 = Y
486356,56 = X
464947,23 = Y
485516,15 = X
463921,00 = Y
485119,32 = X
463831,96 = Y
484833,84 = X
463910,43 = Y
484048,69 = X
464093,76 = Y
483161,15 = X
464997,66 = Y
482791,71 = X
465290,47 = Y
482155,97 = X
465518,92 = Y
481677,19 = X
464942,02 = Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :45
النقطة :47
النقطة :49

481484,46 = X
464691,85 = Y
480536,76 = X
464625,52 = Y
480499,84 = X
465028,19 = Y

النقطة :46
النقطة :48

5429

481128,17 = X
464573,97 = Y
480534,50 = X
464650,17 = Y

قرارلوزيرالداخلية رقم  4071.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة
امزفرون التابعة إلقليم وزان

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة امزفرون التابعة إلقليم وزان ،كما هي مرسومة
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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الجريدة الرسمية

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة امزفرون
التابعة إللقلي وزان كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45

465099,44 = X
478307,24 = Y
465423,18 = X
478279,95 = Y
466910,62 = X
479385,99 = Y
467985,61 = X
476421,54 = Y
469437,75 = X
475068,37 = Y
469569,54 = X
475024,50 = Y
469922,60 = X
475080,51 = Y
473247,91 = X
476055,88 = Y
473473,55 = X
475720,84 = Y
473475,98 = X
475534,82 = Y
473531,89 = X
475358,90 = Y
473528,51 = X
475198,77 = Y
473564,31 = X
475021,94 = Y
473646,26 = X
475036,85 = Y
476044,06 = X
472564,38 = Y
471166,23 = X
469068,73 = Y
471360,79 = X
468811,66 = Y
471477,70 = X
468515,48 = Y
471190,83 = X
468597,44 = Y
471109,69 = X
468706,64 = Y
471061,14 = X
468718,51 = Y
470907,43 = X
468688,20 = Y
470917,64 = X
468658,37 = Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46

465414,42 = X
478231,42 = Y
466081,93 = X
478708,56 = Y
468059,19 = X
477459,58 = Y
469308,62 = X
475180,59 = Y
469486,55 = X
475145,36 = Y
469922,96 = X
475115,66 = Y
470825,00 = X
474824,81 = Y
473463,42 = X
475783,84 = Y
473416,97 = X
475655,57 = Y
473513,35 = X
475393,13 = Y
473537,47 = X
475248,06 = Y
473597,05 = X
475157,58 = Y
473619,21 = X
475010,56 = Y
473701,58 = X
474733,25 = Y
475855,01 = X
471812,75 = Y
471315,24 = X
468926,12 = Y
471433,24 = X
468583,04 = Y
471254,77 = X
468643,18 = Y
471090,26 = X
468612,40 = Y
471097,93 = X
468714,98 = Y
470977,61 = X
468687,99 = Y
470887,26 = X
468673,60 = Y
470884,35 = X
468602,28 = Y

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95

470841,43 = X
468611,93 = Y
470780,49 = X
468585,01 = Y
470687,84 = X
468538,14 = Y
470622,33 = X
468382,73 = Y
470650,87 = X
468246,33 = Y
470718,82 = X
468155,73 = Y
470754,12 = X
467983,64 = Y
471322,97 = X
467651,87 = Y
471224,44 = X
467529,27 = Y
471177,93 = X
467571,44 = Y
471179,54 = X
467454,16 = Y
471235,65 = X
467340,63 = Y
471336,98 = X
467410,69 = Y
471643,29 = X
467168,15 = Y
471278,61 = X
466931,99 = Y
470734,87 = X
466821,25 = Y
470557,88 = X
466569,64 = Y
470011,10 = X
466280,56 = Y
469898,52 = X
466228,14 = Y
469834,31 = X
466259,62 = Y
469786,55 = X
466295,69 = Y
469812,59 = X
466222,30 = Y
469681,32 = X
466238,60 = Y
469652,41 = X
466331,54 = Y
469635,81 = X
466361,40 = Y

النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
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470818,74 = X
468573,90 = Y
470766,93 = X
468563,31 = Y
470640,71 = X
468455,96 = Y
470633,91 = X
468317,71 = Y
470671,84 = X
468201,31 = Y
470731,71 = X
468036,47 = Y
470700,96 = X
467934,45 = Y
471307,43 = X
467541,73 = Y
471228,53 = X
467585,94 = Y
471168,90 = X
467505,50 = Y
471233,94 = X
467425,66 = Y
471320,08 = X
467340,38 = Y
471431,35 = X
467454,39 = Y
471551,13 = X
467126,64 = Y
470841,35 = X
466969,48 = Y
470641,72 = X
466700,35 = Y
470497,05 = X
466585,95 = Y
469997,64 = X
466214,14 = Y
469905,99 = X
466262,81 = Y
469821,64 = X
466292,40 = Y
469779,11 = X
466269,81 = Y
469783,33 = X
466207,98 = Y
469647,86 = X
466290,99 = Y
469642,60 = X
466335,97 = Y
469566,14 = X
466371,88 = Y
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النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145

469539,93 = X
466312,35 = Y
469348,85 = X
466428,77 = Y
469241,29 = X
466412,99 = Y
469216,92 = X
466469,27 = Y
469091,26 = X
466623,11 = Y
468780,26 = X
466088,03 = Y
468698,10 = X
465884,51 = Y
467812,79 = X
465541,92 = Y
467825,88 = X
465492,02 = Y
467302,28 = X
465346,44 = Y
467212,28 = X
465229,69 = Y
467083,01 = X
465043,43 = Y
467083,38 = X
465009,96 = Y
467026,77 = X
464964,70 = Y
466971,19 = X
464937,27 = Y
466923,94 = X
464903,71 = Y
466891,93 = X
464874,50 = Y
466862,40 = X
464854,56 = Y
466810,70 = X
464812,70 = Y
466721,66 = X
464832,81 = Y
464832,39 = X
465045,32 = Y
464481,85 = X
465976,41 = Y
464089,06 = X
466488,07 = Y
464187,02 = X
467217,02 = Y
464403,66 = X
467924,48 = Y

النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
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469405,25 = X
466414,42 = Y
469286,90 = X
466400,63 = Y
469255,60 = X
466436,40 = Y
469200,18 = X
466453,68 = Y
468813,65 = X
466090,86 = Y
468790,30 = X
465853,91 = Y
468134,62 = X
465471,44 = Y
467804,79 = X
465497,47 = Y
467814,19 = X
465373,79 = Y
467239,92 = X
465274,08 = Y
467230,74 = X
465171,47 = Y
467089,82 = X
465026,55 = Y
467066,94 = X
465011,48 = Y
466987,55 = X
464981,69 = Y
466930,95 = X
464941,81 = Y
466893,00 = X
464900,89 = Y
466871,30 = X
464873,59 = Y
466865,79 = X
464840,62 = Y
466794,85 = X
464842,82 = Y
466608,24 = X
464549,72 = Y
464466,52 = X
465613,11 = Y
464398,42 = X
465984,54 = Y
464021,00 = X
466534,26 = Y
464076,35 = X
467550,93 = Y
464140,89 = X
468664,93 = Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151
النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157
النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165
النقطة :167
النقطة :169
النقطة :171
النقطة :173
النقطة :175
النقطة :177
النقطة :179
النقطة :181
النقطة :183
النقطة :185
النقطة :187
النقطة :189
النقطة :191
النقطة :193
النقطة :195

464343,93 = X
469284,39 = Y
463950,60 = X
469809,07 = Y
463972,09 = X
471153,27 = Y
464003,13 = X
471187,35 = Y
464044,45 = X
471215,03 = Y
464105,62 = X
471236,78 = Y
464165,24 = X
471238,26 = Y
464236,02 = X
471272,68 = Y
464238,22 = X
471334,46 = Y
464297,45 = X
471299,56 = Y
464372,96 = X
471416,26 = Y
464363,99 = X
471446,33 = Y
464211,70 = X
471657,90 = Y
464953,80 = X
471778,62 = Y
465083,78 = X
471785,82 = Y
465144,33 = X
471842,01 = Y
465181,38 = X
471843,83 = Y
465183,06 = X
471902,68 = Y
465167,53 = X
471948,64 = Y
465171,22 = X
472086,21 = Y
464904,14 = X
472773,26 = Y
465273,12 = X
472926,24 = Y
465340,03 = X
472981,18 = Y
465362,52 = X
473027,98 = Y
465494,83 = X
473122,24 = Y

النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152
النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
النقطة :168
النقطة :170
النقطة :172
النقطة :174
النقطة :176
النقطة :178
النقطة :180
النقطة :182
النقطة :184
النقطة :186
النقطة :188
النقطة :190
النقطة :192
النقطة :194
النقطة :196
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464335,83 = X
469481,79 = Y
464023,50 = X
469946,55 = Y
463962,83 = X
471169,91 = Y
463997,57 = X
471208,12 = Y
464048,22 = X
471239,68 = Y
464128,03 = X
471259,41 = Y
464215,51 = X
471233,44 = Y
464273,73 = X
471252,52 = Y
464273,61 = X
471352,40 = Y
464319,21 = X
471343,93 = Y
464360,31 = X
471444,39 = Y
464293,21 = X
471543,30 = Y
464978,22 = X
471833,09 = Y
465030,49 = X
471772,09 = Y
465110,13 = X
471813,81 = Y
465150,12 = X
471816,84 = Y
465188,31 = X
471861,39 = Y
465169,91 = X
471929,59 = Y
465173,61 = X
472001,86 = Y
464851,99 = X
472732,43 = Y
465003,30 = X
472858,36 = Y
465350,21 = X
472946,96 = Y
465370,25 = X
472994,25 = Y
465394,19 = X
473033,72 = Y
465529,12 = X
473110,88 = Y

5434
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النقطة :197
النقطة :199
النقطة :201
النقطة :203
النقطة :205
النقطة :207
النقطة :209
النقطة :211
النقطة :213
النقطة :215
النقطة :217







465549,31 = X
473130,83 = Y
465794,66 = X
474595,60 = Y
465792,55 = X
474759,91 = Y
465587,76 = X
475095,58 = Y
465475,49 = X
475107,70 = Y
465247,67 = X
475108,77 = Y
465677,68 = X
476100,98 = Y
465555,90 = X
476194,42 = Y
465543,91 = X
476403,65 = Y
465639,02 = X
476532,67 = Y
465312,74 = X
477094,73 = Y

النقطة :198
النقطة :200
النقطة :202
النقطة :204
النقطة :206
النقطة :208
النقطة :210
النقطة :212
النقطة :214
النقطة :216
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465672,30 = X
472954,59 = Y
465730,30 = X
474632,45 = Y
465716,91 = X
474728,93 = Y
465525,91 = X
475150,97 = Y
465423,86 = X
475073,22 = Y
465783,14 = X
476040,31 = Y
465600,64 = X
476156,18 = Y
465482,93 = X
476220,07 = Y
465597,65 = X
476484,00 = Y
465659,80 = X
476586,78 = Y

بين النقطتين  14و 15تتبع حدود الجماعة مجرى واد الرمان؛
بين النقطتين  28و 29تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم  4101الرابطة بين اسجن وامزفـــرون؛
بين النقطتين  29و 30تتبع حدود الجماعة مجرى واد زاز؛
بين النقطتين  110و 111تتبع حدود الجماعة محور الطريق الجهوية رقم 408؛
بين النقطتين  114و 115تتبع حدود الجماعة مجرى واد المضا.
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4072.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة
مصمودة التابعة إلقليم وزان

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة مصمودة التابعة إلقليم وزان ،كما هي مرسومة
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
* *
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة مصمودة
التابعة إلقليم وزان كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43

466608.24= X
464549.72= Y
466794.85= X
464842.81= Y
466865.79= X
464840.61= Y
466871.31= X
464873.58= Y
466893.00= X
464900.88= Y
466930.95= X
464941.80= Y
466987.55= X
464981.69= Y
467066.95= X
465011.47= Y
467089.83= X
465026.54= Y
467230.74= X
465171.46= Y
467239.93= X
465274.07= Y
467814.19= X
465373.78= Y
467804.79= X
465497.46= Y
468134.62= X
465471.44= Y
468790.30= X
465853.90= Y
468813.65= X
466090.85= Y
469200.19= X
466453.68= Y
469255.60= X
466436.40= Y
469286.91= X
466400.62= Y
469405.26= X
466414.42= Y
469566.14= X
466371.88= Y
469642.60= X
466335.96= Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44

466721.66= X
464832.80= Y
466810.71= X
464812.70= Y
466862.40= X
464854.55= Y
466891.93= X
464874.49= Y
466923.95= X
464903.70= Y
466971.20= X
464937.27= Y
467026.77= X
464964.69= Y
467083.39= X
465009.95= Y
467083.01= X
465043.43= Y
467212.28= X
465229.69= Y
467302.28= X
465346.43= Y
467825.88= X
465492.02= Y
467812.80= X
465541.91= Y
468698.11= X
465884.50= Y
468780.26= X
466088.02= Y
469091.26= X
466623.11= Y
469216.93= X
466469.26= Y
469241.29= X
466412.99= Y
469348.85= X
466428.77= Y
469539.93= X
466312.34= Y
469635.81= X
466361.40= Y
469652.41= X
466331.53= Y
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النقطة :45
النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91

469647.86= X
466290.99= Y
469783.34= X
466207.97= Y
469779.11= X
466269.80= Y
469821.65= X
466292.39= Y
469905.99= X
466262.81= Y
469997.64= X
466214.14= Y
470497.06= X
466585.94= Y
470641.73= X
466700.34= Y
470841.35= X
466969.47= Y
471551.13= X
467126.64= Y
471431.35= X
467454.38= Y
471320.08= X
467340.37= Y
471233.95= X
467425.65= Y
471168.90= X
467505.49= Y
471228.54= X
467585.94= Y
471307.43= X
467541.72= Y
470700.97= X
467934.45= Y
470731.71= X
468036.47= Y
470671.84= X
468201.31= Y
470633.91= X
468317.71= Y
470640.72= X
468455.96= Y
470766.93= X
468563.30= Y
470818.74= X
468573.89= Y
470884.35= X
468602.27= Y
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النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92

469681.32= X
466238.59= Y
469812.59= X
466222.30= Y
469786.56= X
466295.68= Y
469834.31= X
466259.61= Y
469898.52= X
466228.13= Y
470011.10= X
466280.56= Y
470557.88= X
466569.63= Y
470734.87= X
466821.24= Y
471278.61= X
466931.99= Y
471643.29= X
467168.14= Y
471336.98= X
467410.68= Y
471235.66= X
467340.62= Y
471179.55= X
467454.16= Y
471177.94= X
467571.43= Y
471224.44= X
467529.27= Y
471322.98= X
467651.86= Y
470754.12= X
467983.63= Y
470718.82= X
468155.73= Y
470650.87= X
468246.32= Y
470622.33= X
468382.73= Y
470687.84= X
468538.14= Y
470780.50= X
468585.00= Y
470841.44= X
468611.93= Y
470917.65= X
468658.36= Y
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الجريدة الرسمية
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139

470887.27= X
468673.60= Y
470977.61= X
468687.98= Y
471097.94= X
468714.98= Y
471090.27= X
468612.40= Y
471254.77= X
468643.17= Y
471433.24= X
468583.04= Y
471315.25= X
468926.11= Y
475855.02= X
471812.74= Y
481614.88= X
469590.82= Y
482225.43= X
468155.54= Y
481776.53= X
468135.80= Y
481558.05= X
467883.15= Y
480323.56= X
467650.74= Y
479811.69= X
466957.98= Y
478978.87= X
466497.55= Y
478928.98= X
466151.14= Y
480534.50= X
464650.17= Y
480378.54= X
464586.25= Y
480931.08= X
463684.79= Y
481026.77= X
463653.80= Y
480851.23= X
463285.57= Y
480759.80= X
463236.87= Y
480355.10= X
463206.40= Y
479894.17= X
463293.88= Y
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النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140

470907.43= X
468688.19= Y
471061.14= X
468718.51= Y
471109.69= X
468706.63= Y
471190.83= X
468597.44= Y
471477.70= X
468515.48= Y
471360.79= X
468811.66= Y
471166.24= X
469068.73= Y
478801.98= X
468939.66= Y
481826.70= X
468611.51= Y
481971.97= X
468065.76= Y
481693.36= X
468082.41= Y
481000.00= X
468500.00= Y
479972.64= X
467012.13= Y
479536.67= X
466771.89= Y
478900.03= X
466390.82= Y
480499.84= X
465028.18= Y
480430.51= X
464552.42= Y
480272.17= X
464433.48= Y
480989.04= X
463694.94= Y
480915.31= X
463406.68= Y
480849.16= X
463232.78= Y
480659.56= X
463207.74= Y
479925.20= X
463335.85= Y
479863.22= X
463285.63= Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151
النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157
النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165
النقطة :167
النقطة :169
النقطة :171
النقطة :173
النقطة :175
النقطة :177
النقطة :179
النقطة :181
النقطة :183
النقطة :185
النقطة :187

479828.19= X
463208.47= Y
479736.00= X
463034.64= Y
479612.99= X
462920.99= Y
479492.56= X
462633.80= Y
479510.92= X
462492.47= Y
479405.90= X
462070.30= Y
479301.67= X
462018.70= Y
479138.55= X
460854.42= Y
478233.63= X
461002.62= Y
478206.18= X
461023.71= Y
478159.43= X
460985.68= Y
477914.31= X
460761.81= Y
478101.98= X
460564.81= Y
478120.18= X
460465.26= Y
478137.38= X
460145.67= Y
478361.56= X
460006.78= Y
478445.84= X
459913.68= Y
478512.59= X
459886.39= Y
479332.82= X
460287.28= Y
479418.01= X
460153.12= Y
479462.13= X
460113.90= Y
479545.22= X
460146.98= Y
479627.29= X
460160.98= Y
479702.16= X
460262.05= Y

النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152
النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
النقطة :168
النقطة :170
النقطة :172
النقطة :174
النقطة :176
النقطة :178
النقطة :180
النقطة :182
النقطة :184
النقطة :186
النقطة :188
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479814.82= X
463155.70= Y
479703.56= X
463020.04= Y
479502.50= X
462692.44= Y
479504.82= X
462629.86= Y
479498.58= X
462466.10= Y
479359.75= X
462079.20= Y
479247.14= X
461782.19= Y
478392.66= X
460952.39= Y
478212.03= X
461005.61= Y
478154.56= X
461004.27= Y
478052.19= X
460916.49= Y
477976.87= X
460624.75= Y
478061.59= X
460513.07= Y
478040.80= X
460229.02= Y
478214.35= X
460078.99= Y
478376.24= X
459981.80= Y
478486.99= X
459864.44= Y
479221.70= X
460329.95= Y
479372.42= X
460195.76= Y
479465.12= X
460131.99= Y
479524.52= X
460113.77= Y
479594.34= X
460145.90= Y
479622.47= X
460207.45= Y
479784.86= X
460110.77= Y
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الجريدة الرسمية
النقطة :189
النقطة :191
النقطة :193
النقطة :195
النقطة :197
النقطة :199
النقطة :201
النقطة :203
النقطة :205
النقطة :207
النقطة :209
النقطة :211
النقطة :213
النقطة :215
النقطة :217
النقطة :219
النقطة :221
النقطة :223
النقطة :225
النقطة :227
النقطة :229
النقطة :231
النقطة :233
النقطة :235

479943.89= X
460051.27= Y
480008.52= X
460418.86= Y
479823.78= X
460632.44= Y
480371.13= X
461634.42= Y
480429.19= X
461608.35= Y
480538.60= X
461428.44= Y
480512.28= X
461283.77= Y
480630.29= X
461348.08= Y
480751.26= X
461424.11= Y
481015.21= X
461523.81= Y
481374.81= X
461308.47= Y
480333.10= X
459047.48= Y
481905.14= X
459676.23= Y
482123.06= X
459569.22= Y
482366.29= X
459334.04= Y
482554.73= X
459221.70= Y
482881.39= X
458930.13= Y
482931.25= X
458787.24= Y
482962.94= X
458650.73= Y
483002.02= X
458523.51= Y
482972.45= X
458467.32= Y
483031.15= X
458324.89= Y
483253.51= X
457925.40= Y
483754.52= X
457248.57= Y

النقطة :190
النقطة :192
النقطة :194
النقطة :196
النقطة :198
النقطة :200
النقطة :202
النقطة :204
النقطة :206
النقطة :208
النقطة :210
النقطة :212
النقطة :214
النقطة :216
النقطة :218
النقطة :220
النقطة :222
النقطة :224
النقطة :226
النقطة :228
النقطة :230
النقطة :232
النقطة :234
النقطة :236
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480038.46= X
460408.04= Y
479905.11= X
460534.47= Y
479707.22= X
460796.00= Y
480402.21= X
461621.36= Y
480564.42= X
461567.25= Y
480535.01= X
461352.18= Y
480582.96= X
461262.12= Y
480707.09= X
461440.82= Y
480839.34= X
461502.16= Y
481168.55= X
461577.78= Y
480298.28= X
459077.14= Y
481743.63= X
459734.73= Y
481985.67= X
459654.56= Y
482369.45= X
459455.31= Y
482442.45= X
459342.70= Y
482695.78= X
459244.93= Y
482920.69= X
458928.11= Y
482949.93= X
458792.59= Y
482997.43= X
458702.52= Y
482969.57= X
458508.40= Y
482949.32= X
458445.84= Y
483069.89= X
458281.54= Y
483680.06= X
457384.68= Y
483767.16= X
457168.33= Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :237
النقطة :239
النقطة :241
النقطة :243
النقطة :245
النقطة :247
النقطة :249
النقطة :251
النقطة :253
النقطة :255
النقطة :257
النقطة :259
النقطة :261
النقطة :263
النقطة :265
النقطة :267
النقطة :269
النقطة :271
النقطة :273
النقطة :275
النقطة :277
النقطة :279
النقطة :281
النقطة :283

483811.83= X
457143.80= Y
483621.61= X
456530.96= Y
483518.16= X
456666.88= Y
483190.67= X
456967.79= Y
482998.40= X
457167.95= Y
482959.59= X
457173.64= Y
482838.42= X
457362.92= Y
482838.99= X
457464.89= Y
482584.68= X
458398.07= Y
482509.15= X
458338.30= Y
482449.18= X
458186.54= Y
481260.74= X
457588.40= Y
481159.38= X
457638.24= Y
481109.47= X
457619.51= Y
480184.11= X
457429.14= Y
480363.51= X
458057.29= Y
479746.96= X
458441.28= Y
478777.19= X
458918.74= Y
478796.69= X
459071.77= Y
478387.25= X
459527.49= Y
478024.16= X
460042.76= Y
477917.94= X
460206.81= Y
477332.19= X
459903.53= Y
476989.19= X
459753.97= Y

النقطة :238
النقطة :240
النقطة :242
النقطة :244
النقطة :246
النقطة :248
النقطة :250
النقطة :252
النقطة :254
النقطة :256
النقطة :258
النقطة :260
النقطة :262
النقطة :264
النقطة :266
النقطة :268
النقطة :270
النقطة :272
النقطة :274
النقطة :276
النقطة :278
النقطة :280
النقطة :282
النقطة :284
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483864.85= X
457110.45= Y
483550.48= X
456601.77= Y
483437.93= X
456733.30= Y
483062.14= X
457085.66= Y
482955.39= X
457159.46= Y
482910.27= X
457206.75= Y
482852.23= X
457449.46= Y
482836.27= X
458142.81= Y
482503.08= X
458378.41= Y
482522.65= X
458329.47= Y
481398.93= X
457520.88= Y
481155.64= X
457611.84= Y
481125.97= X
457643.20= Y
481004.13= X
457648.82= Y
480228.74= X
457628.37= Y
479733.32= X
458378.46= Y
478548.33= X
458402.30= Y
478756.34= X
458933.22= Y
478845.79= X
459172.41= Y
478311.78= X
459827.18= Y
477959.58= X
460154.88= Y
477763.93= X
460094.70= Y
477103.51= X
459797.46= Y
476978.64= X
459758.40= Y
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النقطة :285
النقطة :287
النقطة :289
النقطة :291
النقطة :293
النقطة :295
النقطة :297
النقطة :299
النقطة :301
النقطة :303
النقطة :305
النقطة :307
النقطة :309
النقطة :311
النقطة :313
النقطة :315
النقطة :317
النقطة :319
النقطة :321
النقطة :323
النقطة :325
النقطة :327
النقطة :329
النقطة :331

476902.94= X
459633.15= Y
476333.15= X
459457.99= Y
475855.12= X
459049.85= Y
475523.10= X
459372.97= Y
474679.83= X
459550.96= Y
474464.88= X
459265.69= Y
474666.10= X
459004.49= Y
474918.56= X
458320.36= Y
475296.48= X
457404.98= Y
475268.58= X
457254.40= Y
474945.43= X
457131.48= Y
474954.87= X
456981.04= Y
475009.78= X
456932.72= Y
475033.49= X
456793.25= Y
474888.66= X
456749.60= Y
474785.48= X
456661.33= Y
474705.75= X
456239.62= Y
473977.13= X
455663.07= Y
474207.83= X
455371.83= Y
473939.97= X
455267.89= Y
473956.61= X
455016.91= Y
473812.96= X
454858.20= Y
473618.63= X
454696.17= Y
473521.28= X
454934.91= Y

النقطة :286
النقطة :288
النقطة :290
النقطة :292
النقطة :294
النقطة :296
النقطة :298
النقطة :300
النقطة :302
النقطة :304
النقطة :306
النقطة :308
النقطة :310
النقطة :312
النقطة :314
النقطة :316
النقطة :318
النقطة :320
النقطة :322
النقطة :324
النقطة :326
النقطة :328
النقطة :330
النقطة :332
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476716.00= X
459626.50= Y
475940.06= X
459228.39= Y
475730.48= X
459109.83= Y
475364.36= X
459540.87= Y
474134.90= X
459411.33= Y
474607.04= X
459054.53= Y
475016.93= X
458928.75= Y
475373.94= X
457623.91= Y
475307.58= X
457324.25= Y
475257.58= X
457180.08= Y
474963.82= X
457022.35= Y
475020.90= X
456958.37= Y
475048.78= X
456910.12= Y
474961.68= X
456766.77= Y
474859.92= X
456752.61= Y
474792.09= X
456369.76= Y
474223.45= X
455608.10= Y
473978.62= X
455556.40= Y
474129.76= X
455236.05= Y
473901.39= X
455216.45= Y
473719.77= X
455037.48= Y
473723.75= X
454640.84= Y
473654.41= X
454778.93= Y
473537.24= X
455299.18= Y
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النقطة :333
النقطة :335
النقطة :337
النقطة :339
النقطة :341
النقطة :343
النقطة :345
النقطة :347
النقطة :349
النقطة :351
النقطة :353
النقطة :355
النقطة :357
النقطة :359
النقطة :361
النقطة :363
النقطة :365
النقطة :367
النقطة :369
النقطة :371
النقطة :373
النقطة :375
النقطة :377
النقطة :379

473408.97= X
455293.40= Y
473576.88= X
454593.52= Y
474629.24= X
454343.59= Y
475346.05= X
454441.92= Y
474371.31= X
454013.14= Y
473660.06= X
452879.35= Y
473576.29= X
453077.03= Y
473602.97= X
453386.94= Y
473561.68= X
453569.58= Y
473470.49= X
453594.74= Y
473360.94= X
453618.69= Y
473392.83= X
453776.16= Y
472101.77= X
453346.44= Y
472018.60= X
453489.87= Y
471687.38= X
454148.02= Y
471608.16= X
454286.23= Y
471502.49= X
454288.99= Y
471349.67= X
454470.97= Y
471191.92= X
454162.20= Y
471131.32= X
454588.36= Y
471068.23= X
454683.31= Y
471252.05= X
454854.50= Y
470922.71= X
454917.16= Y
470876.81= X
455827.04= Y

النقطة :334
النقطة :336
النقطة :338
النقطة :340
النقطة :342
النقطة :344
النقطة :346
النقطة :348
النقطة :350
النقطة :352
النقطة :354
النقطة :356
النقطة :358
النقطة :360
النقطة :362
النقطة :364
النقطة :366
النقطة :368
النقطة :370
النقطة :372
النقطة :374
النقطة :376
النقطة :378
النقطة :380
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473364.07= X
454806.71= Y
473942.77= X
454446.92= Y
474680.45= X
454749.96= Y
474825.37= X
454077.19= Y
474422.03= X
453562.37= Y
473695.60= X
453022.14= Y
473625.06= X
453376.11= Y
473564.89= X
453484.42= Y
473504.36= X
453580.45= Y
473402.02= X
453542.24= Y
473476.61= X
453675.13= Y
472422.97= X
452956.31= Y
472072.01= X
453426.77= Y
471959.45= X
453718.17= Y
471635.08= X
454247.99= Y
471568.95= X
454326.47= Y
471467.41= X
454393.80= Y
471283.94= X
454196.18= Y
471081.12= X
454593.85= Y
471118.56= X
454675.73= Y
471072.19= X
454776.02= Y
471276.50= X
454971.88= Y
470925.04= X
455118.49= Y
470777.48= X
455809.98= Y

5444
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النقطة :381
النقطة :383
النقطة :385
النقطة :387
النقطة :389
النقطة :391
النقطة :393
النقطة :395
النقطة :397
النقطة :399
النقطة :401
النقطة :403
النقطة :405
النقطة :407
النقطة :409
النقطة :411
النقطة :413
النقطة :415
النقطة :417

470724.68= X
455820.17= Y
469493.48= X
457532.02= Y
469243.10= X
457163.69= Y
468987.65= X
457183.83= Y
468552.51= X
457551.37= Y
468141.28= X
458302.78= Y
467900.06= X
458382.57= Y
467691.15= X
458425.33= Y
467254.00= X
458098.63= Y
466822.51= X
458168.00= Y
466021.93= X
457943.23= Y
465741.75= X
458047.43= Y
465636.25= X
458221.44= Y
465438.91= X
458463.36= Y
465373.53= X
459700.80= Y
465617.86= X
459881.30= Y
465918.07= X
460589.31= Y
467181.14= X
462583.88= Y
466629.85= X
464056.45= Y

النقطة :382
النقطة :384
النقطة :386
النقطة :388
النقطة :390
النقطة :392
النقطة :394
النقطة :396
النقطة :398
النقطة :400
النقطة :402
النقطة :404
النقطة :406
النقطة :408
النقطة :410
النقطة :412
النقطة :414
النقطة :416
النقطة :418

 بين النقطتين  22و 23تتبع حدود الجماعة مجرى واد المضا؛
 بين النقطتين  107و 108تتبع حدود الجماعة مجرى واد زاز؛
 بين النقطتين  108و 109تتبع حدود الجماعة مجرى واد الرحى.
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470770.14= X
455334.47= Y
469466.41= X
457543.53= Y
469111.11= X
457069.95= Y
468768.83= X
457134.40= Y
468539.97= X
457772.00= Y
467895.76= X
458345.90= Y
467762.03= X
458463.24= Y
467641.18= X
458468.79= Y
467022.14= X
458185.26= Y
466287.21= X
457232.07= Y
465727.80= X
457993.68= Y
465761.61= X
458103.60= Y
465558.05= X
458338.12= Y
465258.35= X
458581.91= Y
465537.46= X
459655.66= Y
465773.55= X
460078.10= Y
467129.96= X
462266.28= Y
467114.65= X
462813.88= Y
466656.80= X
464325.44= Y

الجريدة الرسمية
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4073.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة
سيدي رضوان التابعة إلقليم وزان

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة سيدي رضوان التابعة إلقليم وزان ،كما هي
مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة سيدي رضوان
التابعة إللقلي وزان كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43

486388.19 = X
452841.00 = Y
497044.77 = X
458896.91 = Y
500140.62 = X
457997.09 = Y
501599.84 = X
458131.26 = Y
501664.22 = X
458069.64 = Y
501713.84 = X
458097.29 = Y
501838.15 = X
458055.98 = Y
502218.49 = X
457835.48 = Y
503748.89 = X
456303.74 = Y
502160.51 = X
452754.98 = Y
501417.12 = X
451817.15 = Y
500814.45 = X
450899.38 = Y
500563.70 = X
450712.62 = Y
500505.44 = X
450608.61 = Y
499775.01 = X
450020.70 = Y
499785.33 = X
449997.21 = Y
499829.59 = X
449959.27 = Y
499826.89 = X
449900.29 = Y
499802.05 = X
449836.89 = Y
499793.69 = X
449818.29 = Y
498222.17 = X
447569.82 = Y
498096.51 = X
447601.91 = Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44

492463.39 = X
455168.11 = Y
499905.27 = X
458047.46 = Y
501551.68 = X
458187.49 = Y
501668.88 = X
458118.06 = Y
501698.61 = X
458088.97 = Y
501733.98 = X
458086.77 = Y
501947.74 = X
457939.11 = Y
503479.98 = X
457872.08 = Y
501878.06 = X
452876.52 = Y
501568.29 = X
451852.42 = Y
501522.19 = X
451224.72 = Y
500548.95 = X
450735.14 = Y
500521.66 = X
450716.05 = Y
499885.16 = X
450255.42 = Y
499778.70 = X
450007.49 = Y
499809.92 = X
449951.93 = Y
499841.88 = X
449904.94 = Y
499835.98 = X
449840.81 = Y
499803.28 = X
449821.23 = Y
499798.86 = X
449759.55 = Y
498096.01 = X
447588.69 = Y
497959.53 = X
447635.97 = Y
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النقطة :45
النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93

الجريدة الرسمية
497953.38 = X
447613.45 = Y
497651.85 = X
447553.77 = Y
497059.59 = X
447376.44 = Y
496808.72 = X
447321.92 = Y
496769.62 = X
447344.45 = Y
496770.84 = X
447317.28 = Y
496763.21 = X
447285.45 = Y
496483.28 = X
447139.88 = Y
496536.10 = X
446257.47 = Y
496474.59 = X
446222.72 = Y
496437.92 = X
446147.07 = Y
495422.78 = X
447165.04 = Y
495467.91 = X
447421.34 = Y
495147.02 = X
447551.74 = Y
495122.20 = X
447577.21 = Y
495074.25 = X
447597.80 = Y
491571.87 = X
448368.88 = Y
491550.30 = X
448453.60 = Y
491488.85 = X
448481.55 = Y
491411.64 = X
448496.07 = Y
491406.29 = X
448562.65 = Y
491436.58 = X
448606.69 = Y
491428.02 = X
448660.55 = Y
491455.10 = X
448698.71 = Y
491487.10 = X
448735.16 = Y

النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
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497725.40 = X
447638.95 = Y
497309.26 = X
447546.52 = Y
496911.33 = X
447482.49 = Y
496800.11 = X
447316.04 = Y
496760.03 = X
447337.36 = Y
496757.31 = X
447301.37 = Y
496695.81 = X
447245.08 = Y
496560.94 = X
446265.78 = Y
496539.78 = X
446238.86 = Y
496478.02 = X
446180.60 = Y
495479.06 = X
447076.63 = Y
495434.60 = X
447197.59 = Y
495212.18 = X
447518.17 = Y
495151.46 = X
447563.98 = Y
495121.96 = X
447589.70 = Y
491369.86 = X
447964.89 = Y
491523.71 = X
448412.98 = Y
491533.10 = X
448468.79 = Y
491450.48 = X
448473.76 = Y
491382.92 = X
448554.11 = Y
491402.12 = X
448577.59 = Y
491385.94 = X
448631.70 = Y
491430.74 = X
448685.03 = Y
491452.17 = X
448724.42 = Y
491483.43 = X
448754.99 = Y

5448

الجريدة الرسمية
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143

491558.95 = X
448787.23 = Y
491562.45 = X
448856.99 = Y
491618.55 = X
448898.07 = Y
491591.28 = X
448929.43 = Y
491612.22 = X
448966.86 = Y
491607.61 = X
449039.56 = Y
491711.40 = X
449071.54 = Y
491568.16 = X
449206.04 = Y
491474.94 = X
449167.21 = Y
491399.03 = X
449254.90 = Y
491245.50 = X
449421.97 = Y
491168.57 = X
449454.84 = Y
491170.08 = X
449491.06 = Y
490892.94 = X
449459.99 = Y
490836.39 = X
449466.16 = Y
490766.80 = X
449457.91 = Y
489761.19 = X
449506.89 = Y
489396.78 = X
449278.66 = Y
489116.79 = X
449120.60 = Y
488304.96 = X
449828.19 = Y
488395.15 = X
452044.85 = Y
488035.75 = X
452030.61 = Y
487959.75 = X
452002.31 = Y
487740.12 = X
451907.64 = Y
487516.40 = X
451895.21 = Y

النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
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491529.00 = X
448846.25 = Y
491608.16 = X
448826.60 = Y
491607.52 = X
448934.80 = Y
491574.33 = X
448948.78 = Y
491550.80 = X
449026.15 = Y
491641.55 = X
449049.08 = Y
491653.02 = X
449229.22 = Y
491570.36 = X
449185.48 = Y
491410.85 = X
449267.37 = Y
491322.64 = X
449340.15 = Y
491184.80 = X
449454.58 = Y
491179.91 = X
449488.61 = Y
490974.08 = X
449458.20 = Y
490866.61 = X
449439.21 = Y
490809.07 = X
449430.94 = Y
489716.29 = X
449600.43 = Y
489739.92 = X
449393.58 = Y
489296.14 = X
449209.99 = Y
488362.39 = X
449120.50 = Y
488245.56 = X
449907.08 = Y
488057.39 = X
452042.32 = Y
487989.01 = X
452005.95 = Y
487892.15 = X
452001.66 = Y
487566.84 = X
451927.20 = Y
487528.38 = X
451839.15 = Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151
النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157

487490.46 = X
451792.22 = Y
487335.13 = X
451813.95 = Y
487363.72 = X
451877.05 = Y
487179.64 = X
451903.97 = Y
487047.33 = X
451860.09 = Y
486961.22 = X
451805.64 = Y
486726.87 = X
451747.23 = Y

النقطة :146
النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152
النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
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487385.74 = X
451797.00 = Y
487319.20 = X
451851.90 = Y
487357.90 = X
451932.12 = Y
487143.22 = X
451879.05 = Y
487009.18 = X
451823.19 = Y
486905.12 = X
451771.95 = Y
486674.98 = X
451734.82 = Y

 بين النقطتين  1و 2تتبع حدود الجماعة مجرى واد الرضاة؛
 بين النقطتين  2و 3تتبع حدود الجماعة مجرى واد الكبير؛
 بين النقط  17و 18و 19و 20و 21و 22تتبع حدود الجماعة مجرى واد حمد هللا.
قرارلوزيرالداخلية رقم  4074.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة
تروال التابعة إلقليم وزان
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة تروال التابعة إلقليم وزان ،كما هي مرسومة
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
* *
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الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة تروال
التابعة إللقلي وزان كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47

510732,77 = X
459192,79 = Y
511818,57 = X
459138,02 = Y
512793,35 = X
458699,38 = Y
513631,02 = X
458519,84 = Y
514103,43 = X
458506,84 = Y
515736,98 = X
458234,80 = Y
516428,22 = X
457692,09 = Y
519987,55 = X
455584,96 = Y
513792,88 = X
449811,90 = Y
513693,62 = X
449724,53 = Y
513629,35 = X
449624,09 = Y
513628,94 = X
449564,61 = Y
513474,23 = X
449428,54 = Y
513291,66 = X
449165,40 = Y
513064,39 = X
448934,31 = Y
512976,65 = X
449005,36 = Y
512974,77 = X
448935,12 = Y
512756,44 = X
449464,26 = Y
512700,27 = X
449542,27 = Y
512628,60 = X
449634,20 = Y
512585,81 = X
449637,82 = Y
512639,51 = X
449748,03 = Y
512291,22 = X
449655,05 = Y
512164,15 = X
449812,52 = Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48

511277,57 = X
459229,54 = Y
512563,26 = X
459191,55 = Y
513510,38 = X
458536,05 = Y
513692,60 = X
458574,95 = Y
514448,97 = X
458407,84 = Y
516210,23 = X
457878,06 = Y
519374,78 = X
457950,03 = Y
513982,74 = X
451074,23 = Y
513765,60 = X
449767,71 = Y
513611,11 = X
449649,03 = Y
513674,09 = X
449627,58 = Y
513510,65 = X
449404,61 = Y
513382,47 = X
449284,97 = Y
513214,23 = X
448969,47 = Y
513009,56 = X
449032,83 = Y
512946,69 = X
448972,52 = Y
512821,65 = X
449429,84 = Y
512720,55 = X
449456,14 = Y
512660,41 = X
449565,22 = Y
512598,38 = X
449617,03 = Y
512625,31 = X
449700,04 = Y
512351,70 = X
449662,48 = Y
512141,07 = X
449785,81 = Y
512206,34 = X
449892,61 = Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99

512177,04 = X
449920,23 = Y
512220,01 = X
449964,09 = Y
512271,84 = X
450004,54 = Y
512351,21 = X
450037,93 = Y
512424,68 = X
450073,03 = Y
512249,39 = X
450632,28 = Y
511987,86 = X
450781,73 = Y
511929,30 = X
450820,56 = Y
511852,26 = X
450890,46 = Y
511813,08 = X
450960,40 = Y
511564,99 = X
450786,83 = Y
511208,57 = X
450730,11 = Y
511088,47 = X
450632,32 = Y
510373,35 = X
450116,80 = Y
510578,77 = X
453081,01 = Y
509746,22 = X
453842,49 = Y
509398,23 = X
454064,77 = Y
508765,95 = X
454243,25 = Y
508987,90 = X
454216,79 = Y
509592,22 = X
454954,72 = Y
510022,95 = X
455001,90 = Y
510535,35 = X
455421,98 = Y
510460,22 = X
456146,09 = Y
510460,68 = X
456247,66 = Y
510492,04 = X
456332,33 = Y
510516,53 = X
456407,20 = Y

النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100

5451
512188,57 = X
449938,60 = Y
512247,52 = X
449990,07 = Y
512299,84 = X
450025,38 = Y
512377,75 = X
450046,29 = Y
512430,97 = X
450084,59 = Y
512065,18 = X
450875,07 = Y
511976,51 = X
450814,99 = Y
511911,79 = X
450861,90 = Y
511860,78 = X
450959,00 = Y
511627,44 = X
450781,52 = Y
511260,16 = X
450769,82 = Y
511118,00 = X
450609,59 = Y
511002,59 = X
450693,15 = Y
509907,37 = X
449478,47 = Y
509763,87 = X
453653,14 = Y
509639,35 = X
453805,19 = Y
508755,67 = X
454201,65 = Y
508788,53 = X
454280,94 = Y
509630,13 = X
454643,35 = Y
509793,96 = X
454964,72 = Y
510260,69 = X
455131,31 = Y
510569,16 = X
455507,39 = Y
510449,88 = X
456237,87 = Y
510478,81 = X
456299,54 = Y
510508,71 = X
456368,55 = Y
510530,24 = X
456451,73 = Y

5452

الجريدة الرسمية
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143

510542,49 = X
456482,08 = Y
510541,43 = X
456518,01 = Y
510514,85 = X
456554,18 = Y
510431,75 = X
456596,64 = Y
510386,91 = X
456712,14 = Y
510398,67 = X
456745,90 = Y
510377,99 = X
456781,10 = Y
510339,49 = X
456937,59 = Y
510352,49 = X
456963,04 = Y
510476,53 = X
457250,87 = Y
510232,98 = X
457445,35 = Y
510272,01 = X
457726,54 = Y
510229,09 = X
457869,74 = Y
510239,38 = X
457901,55 = Y
510227,96 = X
457938,19 = Y
510199,87 = X
457979,87 = Y
510175,84 = X
458103,88 = Y
510149,74 = X
458161,08 = Y
510185,98 = X
458269,21 = Y
510143,48 = X
458338,10 = Y
510167,86 = X
458515,47 = Y
510286,14 = X
458684,39 = Y

النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142

 بين النقطتين  14و 15تتبع حدود الجماعة مجرى واد أوديار؛
 بين النقطتين  16و 17تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم 4573؛
 بين النقطتين  76و 77تتبع حدود الجماعة مجرى واد الرحى.
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510546,36 = X
456498,94 = Y
510525,19 = X
456532,18 = Y
510474,53 = X
456574,68 = Y
510401,03 = X
456607,23 = Y
510392,31 = X
456719,73 = Y
510386,85 = X
456770,59 = Y
510361,02 = X
456795,51 = Y
510350,54 = X
456948,61 = Y
510343,13 = X
456982,84 = Y
510341,14 = X
457267,84 = Y
510272,54 = X
457668,43 = Y
510237,00 = X
457828,18 = Y
510238,16 = X
457887,61 = Y
510209,82 = X
457903,68 = Y
510214,69 = X
457947,22 = Y
510212,13 = X
458002,87 = Y
510180,23 = X
458135,68 = Y
510186,03 = X
458226,17 = Y
510178,33 = X
458305,13 = Y
510169,87 = X
458468,23 = Y
510186,51 = X
458594,30 = Y
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الجريدة الرسمية

5453

قرارلوزيرالداخلية رقم  4075.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة
ازغيرة التابعة إلقليم وزان.

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة ازغيرة التابعة إلقليم وزان ،كما هي مرسومة
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*

5454

الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة ازغيرة
التابعة إللقلي وزان كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45

513219,97 = X
448776,03 = Y
513114,29 = X
448870,44 = Y
513020,67 = X
448821,84 = Y
512974,77 = X
448935,12 = Y
512976,65 = X
449005,36 = Y
513064,39 = X
448934,31 = Y
513291,66 = X
449165,40 = Y
513474,23 = X
449428,54 = Y
513628,94 = X
449564,61 = Y
513629,35 = X
449624,09 = Y
513693,62 = X
449724,53 = Y
513792,88 = X
449811,90 = Y
519987,55 = X
455584,96 = Y
520418,20 = X
444776,48 = Y
513291,98 = X
445965,65 = Y
513156,72 = X
445946,61 = Y
513136,19 = X
445845,70 = Y
513113,61 = X
445638,76 = Y
513064,74 = X
445757,21 = Y
512907,85 = X
445721,24 = Y
512894,06 = X
445736,40 = Y
512863,59 = X
445707,96 = Y
512820,80 = X
445698,60 = Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46

513105,30 = X
448790,63 = Y
513023,31 = X
448863,21 = Y
512989,45 = X
448816,17 = Y
512946,69 = X
448972,52 = Y
513009,56 = X
449032,83 = Y
513214,23 = X
448969,47 = Y
513382,47 = X
449284,97 = Y
513510,65 = X
449404,61 = Y
513674,09 = X
449627,58 = Y
513611,11 = X
449649,03 = Y
513765,60 = X
449767,71 = Y
513982,74 = X
451074,23 = Y
519821,03 = X
454603,91 = Y
514028,48 = X
445093,77 = Y
513163,63 = X
445929,97 = Y
513115,44 = X
445915,95 = Y
513205,57 = X
445660,93 = Y
513092,61 = X
445699,70 = Y
512975,97 = X
445731,86 = Y
512899,50 = X
445713,15 = Y
512858,40 = X
445729,50 = Y
512841,46 = X
445704,01 = Y
512819,35 = X
445683,66 = Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63

512788,36 = X
445679,45 = Y
512352,43 = X
445717,07 = Y
512535,10 = X
446160,26 = Y
512727,44 = X
447082,83 = Y
512856,90 = X
447015,43 = Y
512881,85 = X
447111,92 = Y
512860,60 = X
447188,28 = Y
513023,09 = X
447065,11 = Y
512990,46 = X
447539,04 = Y

5455

النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62

512461,57 = X
445775,98 = Y
512298,24 = X
446157,01 = Y
512627,70 = X
446991,13 = Y
512794,42 = X
447017,30 = Y
512845,52 = X
447062,91 = Y
512865,60 = X
447123,65 = Y
513016,17 = X
447090,56 = Y
513054,80 = X
447078,38 = Y

 بين النقطتين  23و 24تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم 4573؛
 بين النقطتين  25و 26تتبع حدود الجماعة مجرى واد أوديار.

قرارلوزيرالداخلية رقم  4076.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة ونانة
التابعة إلقليم وزان
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة ونانة التابعة إلقليم وزان ،كما هي مرسومة
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*

5456

الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة ونـــانة
التابعة إلقليم وزان كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39

503479,98 = X
457872,08 = Y
504218,38 = X
458046,03 = Y
504397,71 = X
458045,13 = Y
505015,36 = X
457942,73 = Y
505461,98 = X
457955,21 = Y
506131,66 = X
457215,59 = Y
506440,48 = X
457574,82 = Y
506462,83 = X
457585,11 = Y
506491,32 = X
457598,82 = Y
506551,74 = X
457612,07 = Y
506612,66 = X
457624,83 = Y
506672,59 = X
457651,77 = Y
506941,50 = X
458118,09 = Y
506941,04 = X
458410,08 = Y
506990,98 = X
458639,49 = Y
507594,79 = X
458927,04 = Y
509108,56 = X
458796,34 = Y
509949,86 = X
458596,18 = Y
510151,51 = X
458654,71 = Y
510286,14 = X
458684,39 = Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40

503563,50 = X
457880,92 = Y
504280,75 = X
458108,90 = Y
504533,34 = X
457991,88 = Y
505194,16 = X
458022,07 = Y
506032,87 = X
457244,38 = Y
506426,48 = X
457566,25 = Y
506449,81 = X
457583,63 = Y
506474,61 = X
457593,67 = Y
506523,25 = X
457608,63 = Y
506580,73 = X
457614,54 = Y
506647,54 = X
457638,55 = Y
506911,65 = X
457960,09 = Y
506996,40 = X
458285,40 = Y
506983,97 = X
458480,05 = Y
507217,69 = X
458670,47 = Y
507750,63 = X
459099,56 = Y
509388,34 = X
458560,88 = Y
510027,93 = X
458643,21 = Y
510261,52 = X
458683,44 = Y
510186,51 = X
458594,29 = Y
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النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85

الجريدة الرسمية
510167,86 = X
458515,47 = Y
510143,48 = X
458338,10 = Y
510185,98 = X
458269,21 = Y
510149,74 = X
458161,08 = Y
510176,02 = X
458105,18 = Y
510199,87 = X
457979,87 = Y
510227,96 = X
457938,19 = Y
510239,38 = X
457901,55 = Y
510229,09 = X
457869,74 = Y
510272,01 = X
457726,54 = Y
510232,98 = X
457445,35 = Y
510476,53 = X
457250,87 = Y
510352,49 = X
456963,04 = Y
510339,49 = X
456937,59 = Y
510377,99 = X
456781,10 = Y
510398,67 = X
456745,90 = Y
510386,91 = X
456712,14 = Y
510431,75 = X
456596,64 = Y
510514,85 = X
456554,18 = Y
510541,43 = X
456518,01 = Y
510542,49 = X
456482,08 = Y
510516,53 = X
456407,20 = Y
510492,04 = X
456332,33 = Y

5457

النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86

510169,87 = X
458468,23 = Y
510178,33 = X
458305,13 = Y
510186,03 = X
458226,17 = Y
510180,23 = X
458135,68 = Y
510212,13 = X
458002,87 = Y
510214,69 = X
457947,22 = Y
510209,82 = X
457903,68 = Y
510238,16 = X
457887,61 = Y
510237,00 = X
457828,18 = Y
510272,54 = X
457668,43 = Y
510341,14 = X
457267,84 = Y
510343,13 = X
456982,84 = Y
510350,54 = X
456948,61 = Y
510361,02 = X
456795,51 = Y
510386,85 = X
456770,59 = Y
510392,31 = X
456719,73 = Y
510401,03 = X
456607,23 = Y
510474,53 = X
456574,68 = Y
510525,19 = X
456532,18 = Y
510546,36 = X
456498,94 = Y
510530,24 = X
456451,73 = Y
510508,71 = X
456368,55 = Y
510478,81 = X
456299,54 = Y

5458

الجريدة الرسمية
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131

510460,68 = X
456247,66 = Y
510460,22 = X
456146,09 = Y
510535,35 = X
455421,98 = Y
510022,95 = X
455001,90 = Y
509592,22 = X
454954,72 = Y
508987,90 = X
454216,79 = Y
508765,95 = X
454243,25 = Y
508541,41 = X
454154,47 = Y
506485,52 = X
451797,55 = Y
506232,14 = X
452072,18 = Y
506123,42 = X
452171,70 = Y
506130,16 = X
452390,71 = Y
506165,78 = X
452419,36 = Y
506028,85 = X
452445,21 = Y
505964,25 = X
452364,91 = Y
505952,29 = X
452246,47 = Y
504646,97 = X
450382,18 = Y
504053,50 = X
447507,44 = Y
504141,40 = X
447287,14 = Y
503924,10 = X
447019,45 = Y
503200,38 = X
446738,84 = Y
503106,68 = X
446713,10 = Y
502748,62 = X
446553,59 = Y
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النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132

510449,88 = X
456237,87 = Y
510569,16 = X
455507,39 = Y
510260,69 = X
455131,31 = Y
509793,96 = X
454964,72 = Y
509630,13 = X
454643,35 = Y
508788,53 = X
454280,94 = Y
508755,67 = X
454201,65 = Y
507935,61 = X
454444,33 = Y
506442,92 = X
451893,44 = Y
506172,57 = X
452193,02 = Y
506105,42 = X
452260,02 = Y
506164,08 = X
452392,93 = Y
506094,21 = X
452478,53 = Y
505947,03 = X
452390,59 = Y
506035,83 = X
452299,86 = Y
504566,83 = X
450376,51 = Y
504879,45 = X
450123,84 = Y
504013,17 = X
447508,16 = Y
504035,06 = X
446936,01 = Y
503179,92 = X
446171,53 = Y
503139,16 = X
446689,60 = Y
503015,73 = X
446563,71 = Y
502623,71 = X
446451,70 = Y
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النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151
النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157
النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165
النقطة :167
النقطة :169
النقطة :171
النقطة :173
النقطة :175
النقطة :177

502578,46 = X
446401,49 = Y
502571,84 = X
446347,87 = Y
502579,72 = X
446301,11 = Y
502595,47 = X
446288,13 = Y
502153,05 = X
445969,96 = Y
502109,24 = X
446088,94 = Y
501992,59 = X
446334,01 = Y
501915,34 = X
446427,04 = Y
501837,12 = X
446447,10 = Y
501748,08 = X
446468,62 = Y
501648,96 = X
446444,37 = Y
501575,18 = X
446411,30 = Y
501543,93 = X
446472,99 = Y
501489,82 = X
446459,76 = Y
500640,06 = X
446087,00 = Y
500543,89 = X
446055,65 = Y
499847,79 = X
445748,08 = Y
499428,87 = X
445456,94 = Y
498793,18 = X
444879,09 = Y
498325,75 = X
444690,58 = Y
497512,67 = X
444577,86 = Y
497304,49 = X
445305,70 = Y
497230,25 = X
445473,94 = Y

النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152
النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
النقطة :168
النقطة :170
النقطة :172
النقطة :174
النقطة :176
النقطة :178
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502591,99 = X
446389,01 = Y
502558,81 = X
446302,57 = Y
502579,72 = X
446287,15 = Y
502613,54 = X
446254,65 = Y
502088,84 = X
446007,40 = Y
502168,76 = X
446092,14 = Y
501964,53 = X
446456,43 = Y
501895,66 = X
446443,68 = Y
501804,15 = X
446498,02 = Y
501681,68 = X
446422,58 = Y
501628,80 = X
446413,27 = Y
501568,28 = X
446453,90 = Y
501508,02 = X
446484,74 = Y
501529,18 = X
446439,20 = Y
500589,14 = X
446068,63 = Y
499833,77 = X
445710,37 = Y
499534,41 = X
445674,87 = Y
499157,52 = X
445110,22 = Y
498493,49 = X
444434,65 = Y
497735,54 = X
444554,30 = Y
497358,78 = X
445010,37 = Y
497290,76 = X
445482,99 = Y
497226,81 = X
445488,63 = Y
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النقطة :179
النقطة :181
النقطة :183
النقطة :185
النقطة :187
النقطة :189
النقطة :191
النقطة :193
النقطة :195
النقطة :197
النقطة :199
النقطة :201
النقطة :203
النقطة :205
النقطة :207
النقطة :209
النقطة :211
النقطة :213
النقطة :215
النقطة :217
النقطة :219
النقطة :221
النقطة :223

497236,90 = X
445489,86 = Y
497289,06 = X
445547,38 = Y
497033,09 = X
445881,70 = Y
496522,90 = X
445808,90 = Y
496450,14 = X
445937,72 = Y
496478,95 = X
446022,43 = Y
496444,55 = X
446119,40 = Y
496478,02 = X
446180,60 = Y
496539,78 = X
446238,86 = Y
496560,95 = X
446265,77 = Y
496695,81 = X
447245,08 = Y
496757,32 = X
447301,36 = Y
496760,03 = X
447337,35 = Y
496800,11 = X
447316,04 = Y
496911,33 = X
447482,49 = Y
497309,26 = X
447546,52 = Y
497725,40 = X
447638,95 = Y
497959,53 = X
447635,97 = Y
498096,01 = X
447588,69 = Y
499798,86 = X
449759,55 = Y
499803,28 = X
449821,23 = Y
499835,98 = X
449840,81 = Y
499841,88 = X
449904,94 = Y

النقطة :180
النقطة :182
النقطة :184
النقطة :186
النقطة :188
النقطة :190
النقطة :192
النقطة :194
النقطة :196
النقطة :198
النقطة :200
النقطة :202
النقطة :204
النقطة :206
النقطة :208
النقطة :210
النقطة :212
النقطة :214
النقطة :216
النقطة :218
النقطة :220
النقطة :222
النقطة :224
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497286,84 = X
445539,79 = Y
497106,59 = X
445731,33 = Y
496772,50 = X
445585,49 = Y
496434,11 = X
445823,86 = Y
496479,17 = X
445943,10 = Y
496448,70 = X
446046,19 = Y
496437,92 = X
446147,07 = Y
496474,59 = X
446222,72 = Y
496536,10 = X
446257,47 = Y
496483,28 = X
447139,88 = Y
496763,21 = X
447285,45 = Y
496770,84 = X
447317,28 = Y
496769,62 = X
447344,45 = Y
496808,72 = X
447321,92 = Y
497059,59 = X
447376,44 = Y
497651,85 = X
447553,77 = Y
497953,38 = X
447613,45 = Y
498096,51 = X
447601,91 = Y
498222,17 = X
447569,82 = Y
499793,69 = X
449818,29 = Y
499802,05 = X
449836,89 = Y
499826,89 = X
449900,29 = Y
499829,59 = X
449959,27 = Y
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النقطة :225
النقطة :227
النقطة :229
النقطة :231
النقطة :233
النقطة :235
النقطة :237
النقطة :239








499809,92 = X
449951,93 = Y
499778,70 = X
450007,49 = Y
499885,16 = X
450255,42 = Y
500521,66 = X
450716,04 = Y
500548,96 = X
450735,13 = Y
501522,19 = X
451224,72 = Y
501568,29 = X
451852,42 = Y
501878,06 = X
452876,52 = Y

النقطة :226
النقطة :228
النقطة :230
النقطة :232
النقطة :234
النقطة :236
النقطة :238
النقطة :240
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499785,33 = X
449997,21 = Y
499775,01 = X
450020,70 = Y
500505,44 = X
450608,61 = Y
500563,71 = X
450712,62 = Y
500814,45 = X
450899,38 = Y
501417,12 = X
451817,15 = Y
502160,51 = X
452754,98 = Y
503748,89 = X
456303,74 = Y

بين النقطتين  102و 103تتبع حدود الجماعة مجرى واد الشهيدة؛
بين النقطتين  120و 121تتبع حدود الجماعة مجرى واد الدهاري؛
بين النقطتين  163و 164تتبع حدود الجماعة مجرى واد حمد هللا؛
بين النقطتين  216و 217تتبع حدود الجماعة مجرى واد العايدات؛
بين النقطتين  235و 236تتبع حدود الجماعة مجرى واد غرس احساين؛
بين النقطتين  239و 240تتبع حدود الجماعة مجرى واد حمد هللا.

قرارلوزيرالداخلية رقم  4077.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة
ملجاعرة التابعة إلقليم وزان
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة ملجاعرة التابعة إلقليم وزان ،كما هي مرسومة
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة لمجاعرة
التابعة إلقليم وزان كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45

504646.97 = X
450382.18 = Y
505952.28 = X
452246.47 = Y
505964.25 = X
452364.91 = Y
506028.85 = X
452445.21 = Y
506165.78 = X
452419.37 = Y
506130.16 = X
452390.71 = Y
506123.42 = X
452171.71 = Y
506232.13 = X
452072.19 = Y
506485.52 = X
451797.55 = Y
508541.41 = X
454154.48 = Y
509398.23 = X
454064.77 = Y
509746.22 = X
453842.49 = Y
510578.76 = X
453081.01 = Y
510373.35 = X
450116.81 = Y
511088.47 = X
450632.32 = Y
511208.57 = X
450730.11 = Y
511564.99 = X
450786.83 = Y
511813.08 = X
450960.41 = Y
511852.26 = X
450890.46 = Y
511929.30 = X
450820.57 = Y
511987.86 = X
450781.73 = Y
512249.39 = X
450632.28 = Y
512424.68 = X
450073.03 = Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46

504566.82 = X
450376.52 = Y
506035.82 = X
452299.87 = Y
505947.03 = X
452390.59 = Y
506094.21 = X
452478.53 = Y
506164.08 = X
452392.94 = Y
506105.41 = X
452260.03 = Y
506172.57 = X
452193.03 = Y
506442.92 = X
451893.45 = Y
507935.60 = X
454444.34 = Y
508755.67 = X
454201.65 = Y
509639.35 = X
453805.19 = Y
509763.87 = X
453653.14 = Y
509907.37 = X
449478.47 = Y
511002.59 = X
450693.16 = Y
511118.00 = X
450609.59 = Y
511260.15 = X
450769.82 = Y
511627.44 = X
450781.52 = Y
511860.78 = X
450959.00 = Y
511911.79 = X
450861.90 = Y
511976.51 = X
450815.00 = Y
512065.18 = X
450875.07 = Y
512430.97 = X
450084.60 = Y
512377.75 = X
450046.29 = Y
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النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95

512351.21 = X
450037.94 = Y
512271.84 = X
450004.55 = Y
512220.01 = X
449964.09 = Y
512177.04 = X
449920.23 = Y
512164.15 = X
449812.52 = Y
512291.22 = X
449655.06 = Y
512639.51 = X
449748.04 = Y
512585.81 = X
449637.82 = Y
512628.61 = X
449634.19 = Y
512700.27 = X
449542.27 = Y
512756.44 = X
449464.27 = Y
512974.77 = X
448935.12 = Y
513020.67 = X
448821.84 = Y
513114.29 = X
448870.44 = Y
513219.97 = X
448776.03 = Y
513054.80 = X
447078.38 = Y
513016.17 = X
447090.57 = Y
512865.60 = X
447123.66 = Y
512845.52 = X
447062.91 = Y
512794.42 = X
447017.30 = Y
512627.70 = X
446991.13 = Y
512298.23 = X
446157.01 = Y
512461.57 = X
445775.99 = Y
512819.35 = X
445683.66 = Y
512841.46 = X
445704.02 = Y

النقطة 48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
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512299.84 = X
450025.39 = Y
512247.51 = X
449990.07 = Y
512188.57 = X
449938.60 = Y
512206.33 = X
449892.61 = Y
512141.07 = X
449785.81 = Y
512351.70 = X
449662.48 = Y
512625.31 = X
449700.04 = Y
512598.38 = X
449617.03 = Y
512660.41 = X
449565.23 = Y
512720.55 = X
449456.14 = Y
512821.64 = X
449429.84 = Y
512989.44 = X
448816.17 = Y
513023.31 = X
448863.22 = Y
513105.30 = X
448790.63 = Y
512990.46 = X
447539.04 = Y
513023.09 = X
447065.11 = Y
512860.60 = X
447188.28 = Y
512881.85 = X
447111.93 = Y
512856.90 = X
447015.43 = Y
512727.43 = X
447082.83 = Y
512535.10 = X
446160.26 = Y
512352.43 = X
445717.08 = Y
512788.36 = X
445679.46 = Y
512820.80 = X
445698.60 = Y
512863.59 = X
445707.96 = Y
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النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145

512858.40 = X
445729.50 = Y
512899.50 = X
445713.15 = Y
512975.97 = X
445731.87 = Y
513092.61 = X
445699.71 = Y
513205.57 = X
445660.93 = Y
513115.43 = X
445915.95 = Y
513163.62 = X
445929.97 = Y
514028.48 = X
445093.77 = Y
520418.20 = X
444776.48 = Y
521399.22 = X
443519.73 = Y
519914.65 = X
443264.49 = Y
519765.30 = X
443146.61 = Y
519630.50 = X
443130.66 = Y
519512.35 = X
443150.99 = Y
519417.34 = X
443127.21 = Y
519649.47 = X
441765.69 = Y
519789.87 = X
441939.42 = Y
519802.36 = X
442083.48 = Y
519911.43 = X
442174.83 = Y
520149.30 = X
442330.98 = Y
520278.29 = X
442303.82 = Y
520630.86 = X
442035.88 = Y
520614.77 = X
441966.77 = Y
520613.86 = X
441934.92 = Y
520588.81 = X
441910.86 = Y

النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
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512894.06 = X
445736.41 = Y
512907.85 = X
445721.25 = Y
513064.74 = X
445757.21 = Y
513113.60 = X
445638.76 = Y
513136.19 = X
445845.70 = Y
513156.71 = X
445946.61 = Y
513291.97 = X
445965.66 = Y
518549.01 = X
444036.99 = Y
521667.89 = X
443917.22 = Y
519972.71 = X
443268.53 = Y
519824.15 = X
443242.74 = Y
519704.34 = X
443120.03 = Y
519566.41 = X
443186.37 = Y
519490.66 = X
443173.47 = Y
519393.30 = X
442368.74 = Y
519770.41 = X
441827.67 = Y
519797.63 = X
441993.32 = Y
519854.55 = X
442073.79 = Y
519957.59 = X
442222.80 = Y
520232.02 = X
442307.64 = Y
520327.49 = X
442312.74 = Y
520610.26 = X
442005.95 = Y
520620.24 = X
441943.76 = Y
520592.72 = X
441923.61 = Y
520444.61 = X
441911.04 = Y
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النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151
النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157
النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165
النقطة :167
النقطة :169
النقطة :171
النقطة :173
النقطة :175
النقطة :177
النقطة :179
النقطة :181
النقطة :183
النقطة :185
النقطة :187
النقطة :189
النقطة :191
النقطة :193
النقطة :195

520426.81 = X
441948.73 = Y
520404.53 = X
442009.43 = Y
520273.98 = X
442054.20 = Y
520248.50 = X
442003.20 = Y
520193.43 = X
441977.60 = Y
520055.68 = X
441953.80 = Y
519984.94 = X
441890.94 = Y
520069.79 = X
441795.09 = Y
520258.95 = X
441719.07 = Y
520335.94 = X
441619.28 = Y
520459.91 = X
441645.03 = Y
520399.29 = X
441452.84 = Y
520421.92 = X
441352.15 = Y
520362.64 = X
441313.54 = Y
520345.95 = X
441289.98 = Y
520310.22 = X
441196.82 = Y
520313.80 = X
441133.13 = Y
520314.55 = X
441085.22 = Y
520384.19 = X
440973.65 = Y
520376.44 = X
440918.27 = Y
520343.36 = X
440893.11 = Y
520349.60 = X
440622.16 = Y
519682.69 = X
440001.89 = Y
519467.11 = X
440390.79 = Y
519372.52 = X
440430.77 = Y

النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152
النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
النقطة :168
النقطة :170
النقطة :172
النقطة :174
النقطة :176
النقطة :178
النقطة :180
النقطة :182
النقطة :184
النقطة :186
النقطة :188
النقطة :190
النقطة :192
النقطة :194
النقطة :196

5465
520391.78 = X
441986.87 = Y
520351.32 = X
442038.22 = Y
520242.52 = X
442036.50 = Y
520215.03 = X
442003.13 = Y
520112.77 = X
441953.92 = Y
519996.65 = X
441938.00 = Y
520026.55 = X
441763.65 = Y
520099.50 = X
441712.85 = Y
520270.91 = X
441646.58 = Y
520375.25 = X
441650.72 = Y
520446.39 = X
441523.49 = Y
520383.67 = X
441392.05 = Y
520382.80 = X
441318.72 = Y
520358.01 = X
441290.74 = Y
520330.90 = X
441195.39 = Y
520289.18 = X
441141.41 = Y
520309.47 = X
441087.06 = Y
520347.23 = X
440994.64 = Y
520387.75 = X
440920.75 = Y
520374.02 = X
440898.67 = Y
520337.69 = X
440780.40 = Y
520123.34 = X
440309.80 = Y
519474.91 = X
440430.98 = Y
519376.49 = X
440415.10 = Y
519239.63 = X
440423.64 = Y
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النقطة :197
النقطة :199
النقطة :201
النقطة :203
النقطة :205
النقطة :207
النقطة :209
النقطة :211
النقطة :213
النقطة :215
النقطة :217
النقطة :219
النقطة :221
النقطة :223
النقطة :225
النقطة :227
النقطة :229
النقطة :231
النقطة :233
النقطة :235
النقطة :237
النقطة :239
النقطة :241
النقطة :243
النقطة :245

519244.73 = X
440338.39 = Y
519140.60 = X
440226.46 = Y
518664.06 = X
439827.35 = Y
518570.81 = X
439682.61 = Y
518504.97 = X
439618.77 = Y
518418.30 = X
439633.79 = Y
518198.79 = X
439870.06 = Y
518045.65 = X
440021.67 = Y
517427.44 = X
439989.89 = Y
514442.99 = X
439386.75 = Y
513679.69 = X
442008.52 = Y
513223.61 = X
442430.41 = Y
512721.12 = X
442635.23 = Y
511012.98 = X
443472.71 = Y
510753.00 = X
443830.96 = Y
509947.43 = X
444603.23 = Y
509854.37 = X
444669.01 = Y
509638.04 = X
444991.79 = Y
508589.86 = X
444979.01 = Y
508443.25 = X
444971.53 = Y
508412.45 = X
445025.38 = Y
508182.94 = X
445305.56 = Y
507952.28 = X
445206.44 = Y
507841.50 = X
445311.63 = Y
507352.43 = X
445350.91 = Y

النقطة :198
النقطة :200
النقطة :202
النقطة :204
النقطة :206
النقطة :208
النقطة :210
النقطة :212
النقطة :214
النقطة :216
النقطة :218
النقطة :220
النقطة :222
النقطة :224
النقطة :226
النقطة :228
النقطة :230
النقطة :232
النقطة :234
النقطة :236
النقطة :238
النقطة :240
النقطة :242
النقطة :244
النقطة :246
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519314.36 = X
440227.30 = Y
518975.06 = X
440130.30 = Y
518553.46 = X
439744.81 = Y
518581.16 = X
439678.71 = Y
518494.24 = X
439568.28 = Y
518436.40 = X
439694.59 = Y
518055.58 = X
439851.65 = Y
517595.83 = X
440101.68 = Y
514559.43 = X
439595.24 = Y
513441.24 = X
439408.83 = Y
513412.79 = X
442460.07 = Y
513184.25 = X
442601.57 = Y
511786.81 = X
442847.12 = Y
510860.00 = X
443428.69 = Y
510484.26 = X
444564.38 = Y
509843.83 = X
444631.28 = Y
509869.60 = X
444692.53 = Y
508965.54 = X
444930.88 = Y
508501.34 = X
444931.18 = Y
508465.51 = X
445108.94 = Y
508209.02 = X
445294.32 = Y
508011.33 = X
445194.24 = Y
507862.23 = X
445218.61 = Y
507532.40 = X
445473.49 = Y
507208.28 = X
445363.04 = Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :247
النقطة :249
النقطة :251
النقطة :253
النقطة :255
النقطة :257
النقطة :259
النقطة :261
النقطة :263
النقطة :265
النقطة :267
النقطة :269
النقطة :271
النقطة :273
النقطة :275
النقطة :277
النقطة :279
النقطة :281









507189.79 = X
445742.56 = Y
506986.82 = X
445774.74 = Y
506712.45 = X
445587.95 = Y
506561.02 = X
445797.20 = Y
506342.76 = X
445907.73 = Y
506326.65 = X
446085.98 = Y
506193.29 = X
446144.90 = Y
506101.30 = X
446155.61 = Y
505893.86 = X
445898.38 = Y
505683.76 = X
445967.54 = Y
505122.93 = X
445978.48 = Y
504998.24 = X
445937.52 = Y
504378.14 = X
445931.33 = Y
503929.96 = X
445967.86 = Y
503887.10 = X
446115.49 = Y
503924.10 = X
447019.46 = Y
504141.40 = X
447287.15 = Y
504053.50 = X
447507.45 = Y

النقطة :248
النقطة :250
النقطة :252
النقطة :254
النقطة :256
النقطة :258
النقطة :260
النقطة :262
النقطة :264
النقطة :266
النقطة :268
النقطة :270
النقطة :272
النقطة :274
النقطة :276
النقطة :278
النقطة :280
النقطة :282

بين النقطتين  17و 18تتبع حدود الجماعة مجرى واد الشهيدة؛
بين النقطتين  25و 26تتبع حدود الجماعة مجرى واد الرحى؛
بين النقطتين  26و 27تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم 4140؛
بين النقطتين  111و 112تتبع حدود الجماعة مجرى واد ورغة؛
بين النقطتين  216و 217تتبع حدود الجماعة مجرى واد ورغة؛
بين النقطتين  246و 247تتبع حدود الجماعة مجرى واد الدرادر؛
بين النقط من  276إلى  282تتبع حدود الجماعة مجرى واد الدهاري.
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507070.31 = X
445636.21 = Y
506806.09 = X
445688.66 = Y
506617.34 = X
445811.45 = Y
506504.34 = X
445942.86 = Y
506320.58 = X
445975.05 = Y
506257.79 = X
446063.65 = Y
506195.22 = X
446222.75 = Y
505972.43 = X
446115.12 = Y
505878.16 = X
445824.18 = Y
505459.69 = X
445942.43 = Y
505121.25 = X
445905.02 = Y
504664.00 = X
445859.48 = Y
504377.11 = X
446033.19 = Y
503954.00 = X
446128.98 = Y
503680.62 = X
446392.82 = Y
504035.06 = X
446936.02 = Y
504013.17 = X
447508.16 = Y
504879.45 = X
450123.85 = Y

5468
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4078.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة
سيدي أحمد الشريف التابعة إلقليم وزان

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة سيدي أحمد الشريف التابعة إلقليم وزان،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

5469

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة سيدي أحمد الشريف
التابعة إللقلي وزان كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43

505428.33 = X
444293.53 = Y
506617.34 = X
445811.44 = Y
506806.09 = X
445688.66 = Y
506870.79 = X
445683.07 = Y
506966.23 = X
445678.25 = Y
506986.82 = X
445774.74 = Y
507076.65 = X
445711.63 = Y
507189.78 = X
445742.57 = Y
507257.97 = X
445360.63 = Y
507455.23 = X
445383.31 = Y
507522.10 = X
445441.15 = Y
507841.49 = X
445311.63 = Y
507812.54 = X
445226.39 = Y
507877.44 = X
445271.51 = Y
507952.28 = X
445206.43 = Y
508011.33 = X
445194.24 = Y
508209.02 = X
445294.32 = Y
508465.51 = X
445108.93 = Y
508443.25 = X
444971.53 = Y
508589.86 = X
444979.01 = Y
509638.05 = X
444991.78 = Y
509854.37 = X
444669.00 = Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36

النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44

506561.02 = X
445797.20 = Y
506712.45 = X
445587.95 = Y
506843.25 = X
445669.09 = Y
506928.62 = X
445647.36 = Y
506957.34 = X
445726.48 = Y
507070.32 = X
445636.21 = Y
507152.39 = X
445741.56 = Y
507208.28 = X
445363.04 = Y
507352.43 = X
445350.91 = Y
507476.36 = X
445421.53 = Y
507532.40 = X
445473.49 = Y
507814.98 = X
445254.31 = Y
507862.24 = X
445218.60 = Y
507940.92 = X
445254.91 = Y
507999.98 = X
445236.35 = Y
508182.94 = X
445305.56 = Y
508412.45 = X
445025.38 = Y
508478.80 = X
445101.60 = Y
508501.34 = X
444931.18 = Y
508965.54 = X
444930.88 = Y
509869.60 = X
444692.53 = Y
509843.83 = X
444631.28 = Y
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النقطة :45
النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85

509947.43 = X
444603.22 = Y
510753.01 = X
443830.96 = Y
511012.98 = X
443472.70 = Y
512721.12 = X
442635.23 = Y
513223.62 = X
442430.41 = Y
513679.69 = X
442008.51 = Y
512925.55 = X
436900.48 = Y
510343.24 = X
433494.97 = Y
509924.82 = X
433354.46 = Y
508736.56 = X
433479.30 = Y
507238.44 = X
434324.33 = Y
506810.38 = X
435044.73 = Y
504943.53 = X
436428.45 = Y
504990.55 = X
436447.84 = Y
505170.34 = X
436801.12 = Y
505172.23 = X
436950.37 = Y
504980.90 = X
437463.46 = Y
505049.29 = X
438899.28 = Y
506163.15 = X
439642.85 = Y
505698.91 = X
442105.64 = Y
506139.96 = X
442716.33 = Y

النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86

 بين النقط  1و 2و 3تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم 4571؛
 بين النقط  55و 56و 57تتبع حدود الجماعة مجرى واد ورغة.
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510484.26 = X
444564.38 = Y
510860.00 = X
443428.68 = Y
511786.82 = X
442847.11 = Y
513184.25 = X
442601.57 = Y
513412.80 = X
442460.07 = Y
513441.24 = X
439408.83 = Y
511188.40 = X
435585.49 = Y
510105.00 = X
433223.72 = Y
509758.03 = X
433165.50 = Y
507265.11 = X
434228.25 = Y
507326.92 = X
434550.92 = Y
505380.02 = X
435678.42 = Y
504973.06 = X
436457.88 = Y
505135.92 = X
436705.02 = Y
505178.67 = X
436876.61 = Y
505228.60 = X
436971.97 = Y
505329.34 = X
438178.02 = Y
506260.55 = X
439606.60 = Y
506519.17 = X
440903.13 = Y
506044.48 = X
442344.93 = Y
506259.63 = X
442952.28 = Y

الجريدة الرسمية
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4079.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة
سيدي بوصبرالتابعة إلقليم وزان

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة سيدي بوصبر التابعة إلقليم وزان ،كما هي
مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة سيدي بوصبر
التابعة إلقليم وزان كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47

498624.59 = X
444292.84 = Y
498793.18 = X
444879.08 = Y
499428.87 = X
445456.94 = Y
499847.79 = X
445748.08 = Y
500543.89 = X
446055.64 = Y
500640.06 = X
446086.99 = Y
501489.82 = X
446459.76 = Y
501543.93 = X
446472.99 = Y
501575.18 = X
446411.30 = Y
501648.96 = X
446444.36 = Y
501748.08 = X
446468.62 = Y
501837.12 = X
446447.09 = Y
501915.34 = X
446427.03 = Y
501992.60 = X
446334.01 = Y
502109.24 = X
446088.94 = Y
502153.05 = X
445969.95 = Y
502595.47 = X
446288.13 = Y
502579.72 = X
446301.11 = Y
502571.84 = X
446347.87 = Y
502578.46 = X
446401.49 = Y
502748.62 = X
446553.59 = Y
503106.68 = X
446713.09 = Y
503200.38 = X
446738.83 = Y
503680.62 = X
446392.81 = Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48

498493.49 = X
444434.65 = Y
499157.52 = X
445110.22 = Y
499534.41 = X
445674.87 = Y
499833.77 = X
445710.37 = Y
500589.14 = X
446068.63 = Y
501529.18 = X
446439.20 = Y
501508.02 = X
446484.74 = Y
501568.29 = X
446453.90 = Y
501628.80 = X
446413.27 = Y
501681.68 = X
446422.58 = Y
501804.15 = X
446498.02 = Y
501895.66 = X
446443.68 = Y
501964.53 = X
446456.43 = Y
502168.76 = X
446092.14 = Y
502088.84 = X
446007.40 = Y
502613.54 = X
446254.65 = Y
502579.72 = X
446287.15 = Y
502558.81 = X
446302.57 = Y
502591.99 = X
446389.01 = Y
502623.70 = X
446451.70 = Y
503015.73 = X
446563.71 = Y
503139.16 = X
446689.60 = Y
503179.92 = X
446171.53 = Y
503687.27 = X
446372.98 = Y
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النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99

الجريدة الرسمية
503732.03 = X
446386.46 = Y
503867.87 = X
446222.22 = Y
503912.94 = X
446106.43 = Y
503954.00 = X
446128.97 = Y
504377.12 = X
446033.18 = Y
504485.90 = X
445899.54 = Y
504664.01 = X
445859.47 = Y
504871.09 = X
445917.37 = Y
504988.17 = X
445926.73 = Y
505008.83 = X
445931.89 = Y
505019.17 = X
445905.45 = Y
505079.45 = X
445877.32 = Y
505122.93 = X
445978.47 = Y
505461.20 = X
445885.13 = Y
505488.25 = X
445905.71 = Y
505511.64 = X
445861.90 = Y
505538.22 = X
445838.90 = Y
505564.25 = X
445910.66 = Y
505615.40 = X
445935.42 = Y
505683.76 = X
445967.53 = Y
505911.10 = X
445871.94 = Y
505972.44 = X
446115.12 = Y
506023.58 = X
446146.74 = Y
506195.21 = X
446222.75 = Y
506234.62 = X
446144.92 = Y
506261.19 = X
446136.12 = Y

النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
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503764.55 = X
446261.85 = Y
503887.11 = X
446115.48 = Y
503923.26 = X
446130.43 = Y
503929.97 = X
445967.85 = Y
504378.15 = X
445931.32 = Y
504547.89 = X
445897.12 = Y
504835.19 = X
445883.56 = Y
504917.58 = X
445903.43 = Y
504998.25 = X
445937.51 = Y
504997.77 = X
445909.35 = Y
505051.91 = X
445864.33 = Y
505121.25 = X
445905.01 = Y
505459.69 = X
445942.42 = Y
505488.26 = X
445879.76 = Y
505511.86 = X
445907.20 = Y
505531.07 = X
445862.89 = Y
505572.65 = X
445844.30 = Y
505604.10 = X
445904.80 = Y
505666.32 = X
445926.88 = Y
505878.17 = X
445824.17 = Y
505893.86 = X
445898.37 = Y
506025.32 = X
446122.25 = Y
506101.30 = X
446155.60 = Y
506193.30 = X
446144.89 = Y
506233.64 = X
446135.12 = Y
506257.80 = X
446063.64 = Y

5474

الجريدة الرسمية
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139

506283.38 = X
446063.90 = Y
506331.55 = X
446116.82 = Y
506289.29 = X
446046.77 = Y
506333.36 = X
445986.81 = Y
506360.39 = X
446030.41 = Y
506342.76 = X
445907.72 = Y
506561.02 = X
445797.20 = Y
506259.63 = X
442952.28 = Y
506044.48 = X
442344.93 = Y
506519.17 = X
440903.13 = Y
506260.55 = X
439606.60 = Y
505329.34 = X
438178.02 = Y
505228.60 = X
436971.97 = Y
505178.67 = X
436876.61 = Y
505135.92 = X
436705.02 = Y
504973.06 = X
436457.88 = Y
504276.66 = X
436666.35 = Y
501440.71 = X
437094.36 = Y
499010.71 = X
437177.59 = Y
496849.00 = X
439275.67 = Y

النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
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506307.69 = X
446126.60 = Y
506326.65 = X
446085.97 = Y
506320.58 = X
445975.04 = Y
506327.44 = X
446011.04 = Y
506378.86 = X
445995.90 = Y
506504.34 = X
445942.85 = Y
505428.33 = X
444293.53 = Y
506139.96 = X
442716.33 = Y
505698.91 = X
442105.64 = Y
506163.15 = X
439642.85 = Y
505049.29 = X
438899.28 = Y
504980.90 = X
437463.46 = Y
505172.23 = X
436950.37 = Y
505170.34 = X
436801.12 = Y
504990.55 = X
436447.84 = Y
504943.53 = X
436428.45 = Y
503308.60= X
437217.89 = Y
500818.00 = X
437854.00 = Y
497710.35 = X
437464.04 = Y

 بين النقط من  1إلى  9تتبع حدود الجماعة مجرى واد حمد هللا؛
 بين النقطتين  46و 47تتبع حدود الجماعة مجرى واد يعقوب؛
 بين النقطتين  113و 114تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم 4571؛
 بين النقطتين  139و 1تتبع حدود الجماعة مجرى واد حمد هللا.
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الجريدة الرسمية
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4080.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة
مقريصات التابعة إلقليم وزان

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة مقريصات التابعة إلقليم وزان ،كما هي مرسومة
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*

5476
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة مقريصات
التابعة إلقليم وزان كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47

516038.48=X
477912.64=Y
516396.65=X
477367.44=Y
516651.44=X
477351.56=Y
517057.84=X
476986.44=Y
516814.29=X
476332.65=Y
517663.45=X
475244.73=Y
517910.59=X
474680.21=Y
518360.65=X
474414.31=Y
518186.52=X
473590.69=Y
518213.19=X
473379.65=Y
518598.63=X
472718.00=Y
518561.70=X
471919.62=Y
518834.10=X
471025.72=Y
516914.40=X
470748.46=Y
515475.51=X
471191.95=Y
514061.42=X
472526.49=Y
511860.96=X
473855.64=Y
510856.30=X
474779.22=Y
508881.98=X
476533.72=Y
507635.84=X
476052.25=Y
507310.11=X
476803.77=Y
506463.92=X
477261.01=Y
505528.97=X
477044.17=Y
504904.88=X
476360.16=Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48

516230.75=X
477614.29=Y
516561.75=X
477447.61=Y
516683.98=X
477010.25=Y
516786.64=X
476746.59=Y
517157.19=X
475980.22=Y
518040.77=X
475038.39=Y
518457.48=X
474688.94=Y
518287.32=X
474080.43=Y
518416.31=X
473491.61=Y
518267.09=X
473067.74=Y
518803.13=X
472405.79=Y
518934.87=X
471604.82=Y
517419.19=X
471078.10=Y
515443.02=X
470954.76=Y
514575.63=X
472475.02=Y
512744.46=X
473428.06=Y
511273.18=X
473974.06=Y
509574.85=X
476079.42=Y
508531.90=X
476481.65=Y
507476.79=X
476252.28=Y
506742.23=X
476865.83=Y
505934.29=X
476983.65=Y
505086.91=X
477068.08=Y
504263.28=X
476206.31=Y
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النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91








الجريدة الرسمية
504177.53=X
476053.96=Y
503587.89=X
474003.11=Y
502865.99=X
473627.84=Y
500362.79=X
474531.68=Y
496119.55=X
475114.48=Y
496751.67=X
475373.89=Y
498048.89=X
478097.45=Y
500122.81=X
479297.90=Y
500228.57=X
482327.06=Y
500275.49=X
485335.77=Y
501599.93=X
487029.12=Y
501701.96=X
488768.85=Y
501356.52=X
489876.42=Y
502470.04=X
490856.25=Y
502820.51=X
490759.02=Y
503240.84=X
490229.73=Y
503811.82=X
490085.22=Y
504464.94=X
488499.26=Y
506305.81=X
487087.55=Y
509685.75=X
483860.57=Y
511930.37=X
481422.24=Y
515521.48=X
478187.86=Y

النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90

بين النقط من  1إلى  25تتبع حدود الجماعة مجرى واد زبزار؛
بين النقط  75و 76و 77و 78و 79و 80تتبع حدود الجماعة مجرى واد بوتعة؛
بين النقط  80و 81و 82و 83و 84و 85تتبع حدود الجماعة مجرى واد الخلوة؛
بين النقط  85و 86و 87و 88تتبع حدود الجماعة مجرى واد سيدي الشريف؛
بين النقط  88و 89و 90و 91تتبع حدود الجماعة مجرى واد تيليوين؛
بين النقطتين  91و 1تتبع حدود الجماعة مجرى واد تيليوين.
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503679.22=X
476226.56=Y
504008.03=X
473397.78=Y
501102.04=X
473770.03=Y
498134.06=X
474586.75=Y
496226.85=X
475249.34=Y
497440.98=X
477358.35=Y
499142.25=X
478103.16=Y
501018.96=X
479268.68=Y
501343.95=X
482601.35=Y
500551.70=X
486730.55=Y
501667.27=X
488385.14=Y
502159.81=X
489034.17=Y
501370.11=X
490599.58=Y
502644.30=X
490684.41=Y
502925.14=X
490481.33=Y
503168.88=X
490273.07=Y
504226.51=X
488621.05=Y
504940.59=X
488336.48=Y
508481.51=X
485454.93=Y
510735.39=X
482985.19=Y
513794.29=X
479935.48=Y
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عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

قرارلوزيرالداخلية رقم  4081.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة آيت عباس التابعة إلقليم أزيالل

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم   2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة آيت عباس التابعة إلقليم أزيالل ،كما هي
مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*

الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة آيت عباس
التابعة إلقليم أزيالل كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة 1
النقطة 3
النقطة 5
النقطة 7
النقطة 9
النقطة 11
النقطة 13
النقطة 15
النقطة 17
النقطة 19
النقطة 21
النقطة 23
النقطة 25
النقطة 27
النقطة 29
النقطة 31
النقطة 33
النقطة 35
النقطة 37
النقطة 39

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

394471.11
129659.46
394410.45
128984.95
395007.72
126706.77
395811.12
125675.00
396994.56
122492.05
396281.15
120359.76
393436.58
119028.36
392859.79
118911.95
392514.88
118883.53
392261.04
119030.09
392147.96
119112.33
391885.51
119121.27
391573.91
119128.90
391298.74
119197.70
389754.06
119627.26
387112.71
118757.94
383862.55
119146.84
384314.50
119393.02
384661.70
120793.77
381210.45
123755.65

النقطة 2
النقطة 4
النقطة 6
النقطة 8
النقطة 10
النقطة 12
النقطة 14
النقطة 16
النقطة 18
النقطة 20
النقطة 22
النقطة 24
النقطة 26
النقطة 28
النقطة 30
النقطة 32
النقطة 34
النقطة 36
النقطة 38
النقطة 40

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

394440.78
129322.20
394646.31
127740.07
395452.36
125948.23
396959.46
124140.16
396649.18
120548.27
393563.58
119107.74
393087.33
118922.53
392627.95
118894.46
392394.44
118944.59
392205.75
119092.46
392030.02
119121.72
391753.83
119070.70
391462.79
119181.82
391166.45
119298.24
388478.91
119248.72
385972.69
118782.55
383802.99
119149.36
384746.13
120269.31
382563.03
122609.25
379415.22
125277.23

5480

الجريدة الرسمية
النقطة 41
النقطة 43
النقطة 45
النقطة 47
النقطة 49
النقطة 51
النقطة 53
النقطة 55
النقطة 57
النقطة 59
النقطة 61
النقطة 63
النقطة 65
النقطة 67
النقطة 69
النقطة 71
النقطة 73
النقطة 75
النقطة 77
النقطة 79
النقطة 81
النقطة 83

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

379233.12
125535.50
376319.87
128691.09
373158.63
131791.48
372618.88
134926.80
373002.05
136265.15
373235.11
136313.18
373403.78
136266.88
373714.67
136250.34
373803.96
136419.02
373796.34
136681.33
373731.22
137076.69
373745.71
137416.16
373348.26
137771.90
374139.65
137945.08
376124.27
137568.05
378421.20
138546.31
379005.93
137887.40
380682.82
137444.35
381134.54
137620.45
381136.25
137131.79
381137.10
136887.46
381277.26
136608.71

النقطة 42
النقطة 44
النقطة 46
النقطة 48
النقطة 50
النقطة 52
النقطة 54
النقطة 56
النقطة 58
النقطة 60
النقطة 62
النقطة 64
النقطة 66
النقطة 68
النقطة 70
النقطة 72
النقطة 74
النقطة 76
النقطة 78
النقطة 80
النقطة 82
النقطة 84
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=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
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377589.16
127866.98
375270.01
130164.29
372825.26
133323.42
372888.76
135490.36
373205.34
136210.66
373311.18
136326.41
373595.60
136174.28
373764.28
136385.94
373822.02
136464.66
373742.97
136956.98
373755.04
137191.63
373404.51
137791.12
373699.12
138446.38
375323.51
137704.88
376944.83
138641.56
378791.62
138116.36
380301.31
137093.97
380995.12
137689.77
381135.40
137376.12
381136.74
136992.17
381242.46
136608.59
382147.48
136507.04
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النقطة 85
النقطة 87
النقطة 89
النقطة 91
النقطة 93
النقطة 95
النقطة 97
النقطة 99
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النقطة 86
=Y
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النقطة 88
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النقطة 90
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النقطة 92
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=X
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=Y
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النقطة 96
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النقطة 98
=Y
=X
النقطة 100
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382252.35
136367.78
382357.95
136019.11
383330.73
136441.36
383504.95
136372.16
383887.93
136303.68
385845.68
133657.77
386206.90
129854.44
387704.65
129405.90
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382287.39
136298.10
383191.92
136336.16
383435.12
136441.72
383610.06
136163.10
384833.11
134666.47
386300.69
132891.46
386486.48
129506.37
389306.04
129167.16

 النقط  29و 30و 31و 32و 33و 34ترتبط فيما بينها بجبل وراري.
قرارلوزيرالداخلية رقم  4082.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة أكودي نلخيرالتابعة إلقليم أزيالل
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم   2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة أكودي نلخير التابعة إلقليم أزيالل ،كما هي
مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة أكودي نلخير
التابعة إلقليم أزيالل كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة 1
النقطة 3
النقطة 5
النقطة 7
النقطة 9
النقطة 11
النقطة 13
النقطة 15
النقطة 17
النقطة 19
النقطة 21
النقطة 23
النقطة 25
النقطة 27
النقطة 29
النقطة 31
النقطة 33
النقطة 35
النقطة 37
النقطة 39
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405120.92
161559.95
406133.04
161709.89
406170.52
160862.71
405953.10
160360.40
406305.47
159633.18
406500.40
158928.44
406193.01
158666.04
406545.38
158028.78
407102.77
157072.70
407482.52
156769.26
408607.10
156521.85
408509.64
155959.57
408951.97
155892.09
409769.16
156206.97
410076.54
155809.62
410376.43
155742.15
410984.73
156203.76
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406186.47
160581.50
406065.56
159783.12
406223.00
159220.83
406377.22
158820.96
406125.54
158508.60
406792.79
157503.98
407137.66
157024.16
408382.18
156686.79
408479.65
156132.00
408599.60
155869.60
409491.76
156221.97
410039.06
156102.01
410189.00
155749.65
410646.33
155712.16
411036.18
156117.01
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النقطة 61
النقطة 63
النقطة 65
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النقطة 73
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النقطة 79
النقطة 81
النقطة 83
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410961.21
155809.62
411268.59
155607.20
411463.52
155164.87
411441.03
154939.95
411605.97
154370.17
411890.86
154332.68
411471.02
154070.28
411703.43
153448.02
412510.36
153353.90
412348.18
153080.66
412573.10
152990.69
412580.60
152683.31
412738.04
152510.87
412850.49
152225.98
413022.93
152210.98
413225.35
152360.93
413045.42
152023.56
412828.00
151678.69
413285.33
151701.18
413180.37
151393.79
413097.90
151161.38
412516.17
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النقطة 66
النقطة 68
النقطة 70
النقطة 72
النقطة 74
النقطة 76
النقطة 78
النقطة 80
النقطة 82
النقطة 84
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155562.22
411426.03
155472.25
411560.98
154984.94
411246.10
154662.56
411755.91
154475.13
411763.41
154197.73
411508.50
153725.41
411943.34
153298.07
412498.13
153230.60
412460.64
152915.72
412693.05
152855.74
412606.04
152594.18
412640.57
152308.45
412925.47
152293.45
413097.90
152353.43
413202.86
152038.55
413067.91
151881.11
412865.49
151521.25
413277.83
151491.26
413202.86
151258.84
413015.43
150906.48
411411.80
152311.32
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410509.64
152311.32
407056.54
152077.26
403856.73
150874.88
401785.89
149860.43
399823.69
148894.04
398237.13
148769.21
396371.11
149067.71
396029.80
150111.49
395482.11
150333.74
394076.81
150620.82
392934.17
150452.81
391767.35
151095.75
391023.43
151680.12
391381.00
151546.00
390791.00
153619.00
390708.00
153636.00
390564.00
153594.00
390480.00
153598.00
390264.00
153729.00
390278.73
153785.52
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409420.82
152498.57
404956.68
151421.89
403136.80
150516.86
401145.82
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398797.09
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146751.17
396394.92
150063.87
395549.58
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395382.89
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393799.36
150639.34
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150563.93
391164.10
151246.56
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390323.61
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154229.83
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389347.00
154983.00
388170.73
153874.32
387582.57
153493.93
386575.36
154247.71
386702.71
154476.68
386413.49
154602.45
385533.80
154545.34
385198.82
154354.65
385002.78
154190.85
384795.59
154053.82
384557.45
153799.32
384221.89
153745.44
383970.09
153895.07
383586.32
153654.30
382552.39
153729.18
381206.46
153159.91
380644.22
153894.13
381057.62
154796.68
381848.07
155150.90
382489.69
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154010.66
386707.11
154415.23
386646.16
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385770.07
154521.07
385443.91
154409.24
385051.18
154276.86
384900.63
154111.23
384709.63
153913.63
384397.25
153595.35
384143.55
153893.48
383680.27
153844.40
383404.71
153778.46
381895.63
153244.20
381001.40
153622.93
381054.32
154436.53
381396.39
155102.24
382066.35
155349.34
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156222.47
383137.92
156665.65
382999.01
157069.14
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382820.42
157168.36
382106.04
157346.95
382320.93
158024.35
385488.88
160530.81
387592.79
161651.41
387627.42
161778.83
387735.97
161950.84
387804.88
162042.53
387637.03
162101.68
387673.56
162250.62
387734.08
162364.62
387634.31
162442.99
387477.76
162411.49
387432.26
162450.10
387489.82
162714.17
387620.08
162647.83
387729.31
162568.33
387881.59
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387839.38
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382522.76
157122.05
382057.62
157507.28
381963.94
158939.94
385927.94
160728.97
387591.72
161693.85
387694.82
161836.17
387793.84
161975.43
387782.27
162079.82
387648.00
162185.42
387749.06
162296.92
387716.38
162399.04
387495.88
162372.64
387467.51
162433.46
387399.20
162454.03
387584.00
162645.64
387681.89
162527.48
387779.01
162590.65
387870.69
162500.25
387917.14
162370.37
388086.05
162584.06
388115.03
162686.03
387902.46
162868.03
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النقطة 217
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النقطة 229
النقطة 231
النقطة 233
النقطة 235
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النقطة 239
النقطة 241
النقطة 243
النقطة 245
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النقطة 249
النقطة 251
النقطة 253
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النقطة 257
النقطة 259

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

الجريدة الرسمية
387834.16
162810.85
387983.25
162954.87
387780.75
162942.16
387637.18
162987.40
387790.06
163083.17
387999.37
163115.62
387801.10
163324.47
387736.65
163592.18
388096.04
163178.63
388075.77
163467.67
388232.65
163576.37
388392.94
163674.02
388541.74
163548.83
388916.63
163604.05
389032.06
163389.37
389215.88
163422.58
389254.76
163306.47
389352.57
163337.78
389239.71
163461.16
389329.50
163569.41
389014.14
163952.85
388677.37
164284.78
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النقطة 252
النقطة 254
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النقطة 258
النقطة 260
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387825.76
162845.34
387921.30
163011.61
387784.69
162909.11
387733.93
163050.94
387949.67
163067.51
387928.11
163170.84
387727.57
163460.03
387921.00
163275.98
388130.99
163315.47
388135.00
163575.99
388220.85
163663.96
388465.33
163651.41
388827.60
163549.36
388929.34
163446.79
389160.20
163518.58
389186.00
163340.43
389322.16
163314.03
389350.30
163454.73
389197.19
163539.98
388819.80
164005.20
388872.91
164166.39
388719.35
164565.34
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النقطة 261
النقطة 263
النقطة 265
النقطة 267
النقطة 269
النقطة 271
النقطة 273






=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

388923.59
164630.93
389650.30
164935.17
390501.02
165620.36
391577.71
162239.39
395424.76
162651.65
397332.53
163016.85
399450.61
163166.49

النقطة 262
النقطة 264
النقطة 266
النقطة 268
النقطة 270
النقطة 272
النقطة 274
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=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

388998.85
164434.86
389927.35
166390.34
390949.05
163390.44
392853.87
162714.94
396591.39
162581.63
398257.33
163346.05
401001.88
163106.63

النقط من  1إلى  45ترتبط فيما بينها بمجرى واد احنصال.
النقط من  46إلى  82ترتبط فيما بينها بمجرى واد وابزازى.
النقط  157و 158و 159ترتبط فيما بينها بمجرى واد تفضنا.
النقط  161و 162و 163و 164و 165و 166و 167و 168و 169و 170و 171ترتبط فيما بينها
بمجرى واد ميات.
النقط  178و 179و 180و 181و 182ترتبط فيما بينها بجبل اغيل نو معراض.

قرارلوزيرالداخلية رقم  4083.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة تامدة نومرصيد التابعة إلقليم أزيالل
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم   2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة تامدة نومرصيد التابعة إلقليم أزيالل ،كما
هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4084.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة
تسقي التابعة إلقليم أزيالل

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم   2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة تسقي التابعة إلقليم أزيالل ،كما هي مرسومة في
التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة تسقي
التابعة إلقليم أزيالل كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

النقطة 1
النقطة 3
النقطة 5
النقطة 7
النقطة 9
النقطة 11
النقطة 13
النقطة 15
النقطة 17
النقطة 19
النقطة 21
النقطة 23
النقطة 25
النقطة 27
النقطة 29
النقطة 31
النقطة 33
النقطة 35

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

369689.19
162057.23
368595.74
162006.73
367452.34
162936.43
366672.37
163335.98
365579.54
163135.83
362371.46
164392.60
361538.02
165358.33
360817.03
166780.47
361516.79
167592.62
362484.96
168820.94
362813.05
169794.61
363195.83
171028.35
363198.02
171591.13
363432.18
172210.26
363650.46
172636.77
365320.51
173487.67
367777.97
174230.62
369000.96
173739.71

النقطة 2
النقطة 4
النقطة 6
النقطة 8
النقطة 10
النقطة 12
النقطة 14
النقطة 16
النقطة 18
النقطة 20
النقطة 22
النقطة 24
النقطة 26
النقطة 28
النقطة 30
النقطة 32
النقطة 34
النقطة 36

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

369386.86
162009.49
367873.77
162190.95
367360.26
163365.63
366410.11
163324.68
364183.86
163790.67
361756.30
164968.07
360909.63
166542.35
361185.80
167349.60
362438.61
168269.46
362527.30
169244.28
363183.47
170419.03
363094.83
171372.85
363257.55
171940.39
363582.99
172499.98
364171.16
172846.32
366761.96
174040.12
368689.87
174281.44
369973.23
173407.73
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النقطة 37
النقطة 39
النقطة 41
النقطة 43
النقطة 45
النقطة 47
النقطة 49
النقطة 51
النقطة 53
النقطة 55
النقطة 57
النقطة 59
النقطة 61
النقطة 63
النقطة 65
النقطة 67
النقطة 69
النقطة 71
النقطة 73
النقطة 75
النقطة 77

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

371142.56
172528.39
371012.65
172054.75
370876.24
171557.00
371349.98
171165.25
371532.71
171045.19
372044.99
170456.83
372406.20
170212.27
372718.00
169563.00
372925.00
169519.00
372973.00
169476.00
373016.00
169401.00
372947.00
169243.00
372972.00
169212.00
373021.00
169152.00
373039.00
168783.00
373110.00
168792.00
373144.00
168664.00
372976.00
168646.00
372984.00
168368.00
373058.00
168152.00
372990.00
168056.00

النقطة 38
النقطة 40
النقطة 42
النقطة 44
النقطة 46
النقطة 48
النقطة 50
النقطة 52
النقطة 54
النقطة 56
النقطة 58
النقطة 60
النقطة 62
النقطة 64
النقطة 66
النقطة 68
النقطة 70
النقطة 72
النقطة 74
النقطة 76
النقطة 78
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=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

371136.75
172376.42
370903.17
172011.50
371090.56
171287.13
371511.05
171128.37
371832.03
171052.00
372358.13
170499.79
372483.00
169546.00
372925.00
169563.00
372973.00
169489.00
373022.00
169445.00
372981.00
169307.00
372964.00
169239.00
372969.00
169168.00
373040.00
169124.00
373068.00
168789.00
373128.00
168712.00
373017.00
168633.00
372976.00
168584.00
373049.00
168201.00
373028.00
168072.00
372968.00
168025.00
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النقطة 79
النقطة 81
النقطة 83
النقطة 85
النقطة 87
النقطة 89

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

372912.30
167998.01
372862.71
167987.40
372166.06
168118.34
371976.66
166273.72
372009.61
165401.43
370172.28
163185.83

النقطة 80
النقطة 82
النقطة 84
النقطة 86
النقطة 88

5495

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

372884.35
167990.30
372497.55
167830.53
371625.64
166832.79
372327.44
165784.69
371480.24
164763.07

 النقط  9و 10و 11و 12و 13و 14ترتبط فيما بينها بجبل تكدانت.
 النقطتان  15و 16ترتبطان فيما بينهما بمجرى واد العبيد.
قرارلوزيرالداخلية رقم  4085.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة
تاونزة التابعة إلقليم أزيالل
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم   2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة تاونزة التابعة إلقليم أزيالل ،كما هي مرسومة
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة تاونزة
التابعة إلقليم أزيالل كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة 1
النقطة 3
النقطة 5
النقطة 7
النقطة 9
النقطة 11
النقطة 13
النقطة 15
النقطة 17
النقطة 19
النقطة 21
النقطة 23
النقطة 25
النقطة 27
النقطة 29
النقطة 31
النقطة 33
النقطة 35
النقطة 37
النقطة 39

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

388662.52
170937.24
389074.53
170176.04
389543.54
169801.48
389961.78
170281.28
390440.67
169943.76
390433.64
169290.49
390574.50
168915.70
390216.96
167678.71
389927.35
166390.34
388998.85
164434.86
388719.35
164565.34
388872.91
164166.39
388819.80
164005.20
389197.19
163539.98
389350.30
163454.73
389322.16
163314.03
389186.00
163340.43
389160.20
163518.58
388929.34
163446.79
388827.60
163549.36

النقطة 2
النقطة 4
النقطة 6
النقطة 8
النقطة 10
النقطة 12
النقطة 14
النقطة 16
النقطة 18
النقطة 20
النقطة 22
النقطة 24
النقطة 26
النقطة 28
النقطة 30
النقطة 32
النقطة 34
النقطة 36
النقطة 38
النقطة 40

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

388834.95
170433.82
389333.79
169976.01
389732.59
170138.84
390286.00
170056.15
390391.45
169599.56
390520.23
169198.17
390197.76
168126.50
390131.36
167461.91
389650.30
164935.17
388923.59
164630.93
388677.37
164284.78
389014.14
163952.85
389329.50
163569.41
389239.71
163461.16
389352.57
163337.78
389254.76
163306.47
389215.88
163422.58
389032.06
163389.37
388916.63
163604.05
388541.74
163548.83
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النقطة 41
النقطة 43
النقطة 45
النقطة 47
النقطة 49
النقطة 51
النقطة 53
النقطة 55
النقطة 57
النقطة 59
النقطة 61
النقطة 63
النقطة 65
النقطة 67
النقطة 69
النقطة 71
النقطة 73
النقطة 75
النقطة 77
النقطة 79
النقطة 81
النقطة 83

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

388465.33
163651.41
388220.85
163663.96
388135.00
163575.99
388130.99
163315.47
387921.00
163275.98
387727.57
163460.03
387928.11
163170.84
387949.67
163067.51
387733.93
163050.94
387637.18
162987.40
387780.75
162942.16
387983.25
162954.87
387834.16
162810.85
388001.54
162811.04
388092.56
162634.67
387966.46
162396.84
387839.38
162446.39
387881.59
162575.89
387729.31
162568.33
387620.08
162647.83
387489.82
162714.17
387432.26
162450.10

النقطة 42
النقطة 44
النقطة 46
النقطة 48
النقطة 50
النقطة 52
النقطة 54
النقطة 56
النقطة 58
النقطة 60
النقطة 62
النقطة 64
النقطة 66
النقطة 68
النقطة 70
النقطة 72
النقطة 74
النقطة 76
النقطة 78
النقطة 80
النقطة 82
النقطة 84
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=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

388392.94
163674.02
388232.65
163576.37
388075.77
163467.67
388096.04
163178.63
387736.65
163592.18
387801.10
163324.47
387999.37
163115.62
387790.06
163083.17
387693.31
163019.25
387784.69
162909.11
387921.30
163011.61
387825.76
162845.34
387902.46
162868.03
388115.03
162686.03
388086.05
162584.06
387917.14
162370.37
387870.69
162500.25
387779.01
162590.65
387681.89
162527.48
387584.00
162645.64
387399.20
162454.03
387467.51
162433.46
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النقطة 85
النقطة 87
النقطة 89
النقطة 91
النقطة 93
النقطة 95
النقطة 97
النقطة 99
النقطة 101
النقطة 103
النقطة 105
النقطة 107
النقطة 109
النقطة 111
النقطة 113
النقطة 115
النقطة 117
النقطة 119
النقطة 121
النقطة 123
النقطة 125
النقطة 127

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

387495.88
162372.64
387634.31
162442.99
387734.08
162364.62
387673.56
162250.62
387637.03
162101.68
387804.88
162042.53
387735.97
161950.84
387627.42
161778.83
387592.79
161651.41
385488.88
160530.81
381885.39
158904.49
379744.22
157876.67
376462.11
160763.39
376855.02
160640.36
377279.68
160767.36
377247.93
161271.39
377573.36
161680.17
377894.83
162251.67
378291.71
162454.08
378775.90
162517.58
379131.73
163515.96
380085.43
163466.15

النقطة 86
النقطة 88
النقطة 90
النقطة 92
النقطة 94
النقطة 96
النقطة 98
النقطة 100
النقطة 102
النقطة 104
النقطة 106
النقطة 108
النقطة 110
النقطة 112
النقطة 114
النقطة 116
النقطة 118
النقطة 120
النقطة 122
النقطة 124
النقطة 126
النقطة 128
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=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

387576.52
162413.62
387716.38
162399.04
387749.06
162296.92
387648.00
162185.42
387782.27
162079.82
387793.84
161975.43
387694.82
161836.17
387591.72
161693.85
385927.94
160728.97
381963.94
158939.94
380360.82
158202.87
376949.47
159411.63
376632.77
160735.61
377097.11
160648.30
377315.39
160997.55
377363.02
161529.36
377813.25
161977.17
378045.65
162382.64
378506.02
162406.46
379021.96
162862.86
379756.86
163483.31
379969.00
165179.00

الجريدة الرسمية
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النقطة 129
النقطة 131
النقطة 133
النقطة 135
النقطة 137
النقطة 139
النقطة 141
النقطة 143
النقطة 145
النقطة 147
النقطة 149
النقطة 151
النقطة 153
النقطة 155
النقطة 157
النقطة 159
النقطة 161
النقطة 163
النقطة 165
النقطة 167
النقطة 169
النقطة 171

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

380152.66
165211.02
380061.00
165661.00
378340.00
167932.00
378769.00
168657.00
379592.00
168598.00
380128.27
168581.17
380381.00
168567.00
380902.00
169023.00
381056.00
169547.00
381259.00
169740.00
380852.20
169966.66
380209.92
170732.45
380481.31
171221.09
380637.97
171808.52
380726.99
172239.50
380492.34
172467.79
380715.14
172688.89
380826.72
172970.65
380636.89
173523.45
380312.20
173999.66
379506.02
175316.08
380211.55
175515.85

النقطة 130
النقطة 132
النقطة 134
النقطة 136
النقطة 138
النقطة 140
النقطة 142
النقطة 144
النقطة 146
النقطة 148
النقطة 150
النقطة 152
النقطة 154
النقطة 156
النقطة 158
النقطة 160
النقطة 162
النقطة 164
النقطة 166
النقطة 168
النقطة 170
النقطة 172
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=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

380663.00
165667.00
378938.00
166489.00
378307.00
168446.00
379353.00
168571.00
379725.00
168501.00
380152.12
168591.39
380582.00
168697.00
380932.00
169275.00
381258.00
169630.00
381184.00
169954.00
380502.21
170413.86
380373.67
170917.29
380597.59
171590.57
380753.80
171998.75
380561.53
172300.45
380714.13
172488.76
380628.70
172873.62
380693.37
173137.84
380584.53
173717.39
379800.81
174784.53
379794.83
175403.40
380436.45
175581.99
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الجريدة الرسمية
النقطة 173
النقطة 175
النقطة 177
النقطة 179
النقطة 181
النقطة 183
النقطة 185
النقطة 187
النقطة 189
النقطة 191
النقطة 193
النقطة 195
النقطة 197
النقطة 199
النقطة 201
النقطة 203
النقطة 205







=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

380628.27
175568.77
381415.41
175257.88
382467.13
174900.69
383684.22
174808.09
384914.53
175052.83
385615.68
175330.64
386687.24
175575.38
387535.14
175617.96
388757.61
175469.55
389249.92
175108.09
389205.47
174555.63
389110.22
173755.53
388878.55
173333.51
388898.02
172997.24
388894.84
172642.06
388625.84
172264.45
388602.00
171598.28

النقطة 174
النقطة 176
النقطة 178
النقطة 180
النقطة 182
النقطة 184
النقطة 186
النقطة 188
النقطة 190
النقطة 192
النقطة 194
النقطة 196
النقطة 198
النقطة 200
النقطة 202
النقطة 204
النقطة 206
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=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

381051.61
175416.63
381885.05
175046.21
383168.28
174808.09
384319.22
174913.92
385139.43
175118.97
385999.33
175509.23
387107.10
175606.25
388347.51
175581.99
389379.38
175403.40
389249.92
174854.09
389154.67
174231.78
389046.19
173399.40
388948.29
173177.15
388938.37
172766.65
388888.76
172531.83
388654.70
171912.90
388610.99
171252.84

النقط  5و 6و 7و 8و 9و  10و 11ترتبط فيما بينها بمجرى واد العبيد.
النقط  109و 110و 111و 112و 113و 114و 115و 116و 117و 118و 119و 120و 121و 122و123
و 124و 125ترتبط فيما بينها بمجرى واد العبيد.
النقط  169و 170و 171و 172و 173و 174و 175ترتبط فيما بينها بجبل وعريان.
النقط  176و 177و 178و 179ترتبط فيما بينها بجبل حسان.
النقط  180و 181و 182و 183و 184و 185و 186و 187و 188و 189و 190ترتبط فيما بينها بجبل العايدي.

الجريدة الرسمية
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4086.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة موالي عي�سى بن ادريس التابعة إلقليم أزيالل

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم   2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة موالي عي�سى بن ادريس التابعة إلقليم
أزيالل ،كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة موالي عيسى بن ادريس
التابعة إلقليم أزيالل كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة 1
النقطة 3
النقطة 5
النقطة 7
النقطة 9
النقطة 11
النقطة 13
النقطة 15
النقطة 17
النقطة 19
النقطة 21
النقطة 23
النقطة 25
النقطة 27
النقطة 29
النقطة 31
النقطة 33
النقطة 35
النقطة 37
النقطة 39

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

379506.02
175316.08
380312.20
173999.66
380636.89
173523.45
380826.72
172970.65
380715.14
172688.89
380492.34
172467.79
380726.99
172239.50
380637.97
171808.52
380481.31
171221.09
380209.92
170732.45
380852.20
169966.66
381259.00
169740.00
381056.00
169547.00
380902.00
169023.00
380381.00
168567.00
379725.00
168501.00
379353.00
168571.00
378307.00
168446.00
378938.00
166489.00
380663.00
165667.00

النقطة 2
النقطة 4
النقطة 6
النقطة 8
النقطة 10
النقطة 12
النقطة 14
النقطة 16
النقطة 18
النقطة 20
النقطة 22
النقطة 24
النقطة 26
النقطة 28
النقطة 30
النقطة 32
النقطة 34
النقطة 36
النقطة 38
النقطة 40

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

379800.81
174784.53
380584.53
173717.39
380693.37
173137.84
380628.70
172873.62
380714.13
172488.76
380561.53
172300.45
380753.80
171998.75
380597.59
171590.57
380373.67
170917.29
380502.21
170413.86
381184.00
169954.00
381258.00
169630.00
380932.00
169275.00
380582.00
168697.00
380128.27
168581.17
379592.00
168598.00
378769.00
168657.00
378340.00
167932.00
380061.00
165661.00
380152.66
165211.02

الجريدة الرسمية
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النقطة 41
النقطة 43
النقطة 45
النقطة 47
النقطة 49
النقطة 51
النقطة 53
النقطة 55
النقطة 57
النقطة 59
النقطة 61
النقطة 63
النقطة 65
النقطة 67
النقطة 69
النقطة 71
النقطة 73
النقطة 75
النقطة 77
النقطة 79
النقطة 81
النقطة 83

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

379969.00
165179.00
379756.86
163483.31
379021.96
162862.86
378506.02
162406.46
378045.65
162382.64
377813.25
161977.17
377363.02
161529.36
377315.39
160997.55
377097.11
160648.30
376632.77
160735.61
376234.03
160770.92
376002.17
160282.84
375417.44
160266.97
374668.67
160198.17
374165.56
160075.10
373029.51
160387.62
371935.74
160430.48
370515.15
160775.66
370137.32
161331.69
370172.28
163185.83
372009.61
165401.43
371976.66
166273.72

النقطة 42
النقطة 44
النقطة 46
النقطة 48
النقطة 50
النقطة 52
النقطة 54
النقطة 56
النقطة 58
النقطة 60
النقطة 62
النقطة 64
النقطة 66
النقطة 68
النقطة 70
النقطة 72
النقطة 74
النقطة 76
النقطة 78
النقطة 80
النقطة 82
النقطة 84
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=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

380085.43
163466.15
379131.73
163515.96
378775.90
162517.58
378291.71
162454.08
377894.83
162251.67
377573.36
161680.17
377247.93
161271.39
377279.68
160767.36
376855.02
160640.36
376462.11
160763.39
376097.42
160587.11
375822.25
160147.90
374843.29
160240.51
374446.42
160097.63
374016.45
159974.34
372168.01
160548.01
371097.26
160660.98
370164.33
161287.96
369689.19
162057.23
371480.24
164763.07
372327.44
165784.69
371625.64
166832.79
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النقطة 85
النقطة 87
النقطة 89
النقطة 91
النقطة 93
النقطة 95
النقطة 97
النقطة 99
النقطة 101
النقطة 103
النقطة 105
النقطة 107
النقطة 109
النقطة 111
النقطة 113
النقطة 115
النقطة 117
النقطة 119
النقطة 121
النقطة 123
النقطة 125
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=Y
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=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
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=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

372166.06
168118.34
372862.71
167987.40
372912.30
167998.01
372990.00
168056.00
373058.00
168152.00
372984.00
168368.00
372976.00
168646.00
373144.00
168664.00
373110.00
168792.00
373039.00
168783.00
373021.00
169152.00
372972.00
169212.00
372947.00
169243.00
373016.00
169401.00
372973.00
169476.00
372925.00
169519.00
372718.00
169563.00
372406.20
170212.27
372044.99
170456.83
371532.71
171045.19
371349.98
171165.25

النقطة 86
النقطة 88
النقطة 90
النقطة 92
النقطة 94
النقطة 96
النقطة 98
النقطة 100
النقطة 102
النقطة 104
النقطة 106
النقطة 108
النقطة 110
النقطة 112
النقطة 114
النقطة 116
النقطة 118
النقطة 120
النقطة 122
النقطة 124
النقطة 126
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=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

372497.55
167830.53
372884.35
167990.30
372968.00
168025.00
373028.00
168072.00
373049.00
168201.00
372976.00
168584.00
373017.00
168633.00
373128.00
168712.00
373068.00
168789.00
373040.00
169124.00
372969.00
169168.00
372964.00
169239.00
372981.00
169307.00
373022.00
169445.00
372973.00
169489.00
372925.00
169563.00
372483.00
169546.00
372358.13
170499.79
371832.03
171052.00
371511.05
171128.37
371090.56
171287.13
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النقطة 127
النقطة 129
النقطة 131
النقطة 133
النقطة 135
النقطة 137
النقطة 139
النقطة 141
النقطة 143
النقطة 145
النقطة 147
النقطة 149
النقطة 151
النقطة 153
النقطة 155
النقطة 157
النقطة 159
النقطة 161
النقطة 163
النقطة 165
النقطة 167
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=X
=Y
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=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
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=Y
=X
=Y
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=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

370876.24
171557.00
371012.65
172054.75
371142.56
172528.39
369000.96
173739.71
369069.69
174543.46
369718.02
174590.28
370249.57
173723.69
371606.74
173892.98
372962.16
174565.04
373186.26
175626.23
373065.86
176183.44
373173.62
176527.88
374020.29
176580.80
374714.82
177162.88
375389.51
177361.32
375878.99
177156.27
375918.68
176554.34
375660.71
175879.65
375574.72
175297.57
376156.81
174735.33
377162.23
174702.25

النقطة 128
النقطة 130
النقطة 132
النقطة 134
النقطة 136
النقطة 138
النقطة 140
النقطة 142
النقطة 144
النقطة 146
النقطة 148
النقطة 150
النقطة 152
النقطة 154
النقطة 156
النقطة 158
النقطة 160
النقطة 162
النقطة 164
النقطة 166
النقطة 168
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=Y
=X
=Y
=X
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370903.17
172011.50
371136.75
172376.42
369973.23
173407.73
368689.87
174281.44
369553.29
174790.82
369929.52
174042.53
370895.27
174091.61
372389.19
174243.09
373161.00
175031.95
373078.08
176126.89
372724.03
176527.93
373636.65
176508.04
374258.42
176832.15
375085.24
177281.95
375700.40
177321.63
375945.14
176898.30
375793.00
176177.31
375568.11
175509.23
375753.32
175072.67
376646.29
174675.79
377664.93
174867.62
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الجريدة الرسمية
=X
النقطة 169
=Y
=X
النقطة 171
=Y

378153.42
175052.87
379225.98
175231.42

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

378663.74 = X
النقطة 170
175105.74 = Y

 النقط  12و 13و 14و 15و 16و 17و 18و 19ترتبط فيما بينها بمجرى بواد وشاض.
 النقط من  44إلى  70ترتبط فيما بينها بمجرى واد العبيد.
 النقط  164و 165و 166و 167و 168و 169و 170و 171ترتبط فيما بينها بجبل وعريان.

قرارلوزيرالداخلية رقم  4087.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة آيت تكال التابعة إلقليم أزيالل
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم   2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة آيت تكال التابعة إلقليم أزيالل ،كما هي
مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*

الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة آيت تكال
التابعة إلقليم أزيالل كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة 1
النقطة 3
النقطة 5
النقطة 7
النقطة 9
النقطة 11
النقطة 13
النقطة 15
النقطة 17
النقطة 19
النقطة 21
النقطة 23
النقطة 25
النقطة 27
النقطة 29
النقطة 31
النقطة 33
النقطة 35
النقطة 37

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

376462.11
160763.39
379744.22
157876.67
376552.40
156066.08
374623.92
154726.11
374862.64
151687.49
375627.72
149524.45
376449.39
147067.91
377627.32
145339.57
377893.23
143198.56
376105.58
142216.94
374270.82
140071.56
373809.79
140381.99
372376.40
144945.80
370860.80
146631.72
369318.51
146334.88
369315.01
148331.42
369245.18
150502.04
368590.06
151394.07
367288.09
153400.29

النقطة 2
النقطة 4
النقطة 6
النقطة 8
النقطة 10
النقطة 12
النقطة 14
النقطة 16
النقطة 18
النقطة 20
النقطة 22
النقطة 24
النقطة 26
النقطة 28
النقطة 30
النقطة 32
النقطة 34
النقطة 36
النقطة 38

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

376949.47
159411.63
377489.94
156681.42
375787.76
155901.81
374109.52
152100.89
375279.72
151458.55
376076.95
147747.21
377190.97
146658.01
377815.95
144309.01
377212.18
142836.83
374898.43
141083.35
374064.64
139457.34
372439.77
144744.03
372062.99
145828.17
370273.37
146722.23
369240.36
147536.43
369468.52
149824.74
369127.62
150858.54
367192.32
151834.42
367643.94
155003.95

5508

الجريدة الرسمية
النقطة 39
النقطة 41
النقطة 43
النقطة 45
النقطة 47
النقطة 49
النقطة 51
النقطة 53
النقطة 55
النقطة 57
النقطة 59
النقطة 61
النقطة 63

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

367643.94
155334.26
368651.16
157119.20
370342.98
159062.51
371958.00
159635.93
372196.13
159286.68
372643.68
159439.55
373312.64
159810.56
373874.19
159845.42
374165.56
160075.10
374668.67
160198.17
375417.44
160266.97
376002.17
160282.84
376234.03
160770.92

النقطة 40
النقطة 42
النقطة 44
النقطة 46
النقطة 48
النقطة 50
النقطة 52
النقطة 54
النقطة 56
النقطة 58
النقطة 60
النقطة 62
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=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

368418.76
156626.92
368887.27
157390.42
371789.04
159751.05
372049.29
159441.46
372493.79
159358.12
372791.44
159585.40
373732.04
159715.31
374016.45
159974.34
374446.42
160097.63
374843.29
160240.51
375822.25
160147.90
376097.42
160587.11

 النقط  3و 4و 5و 6ترتبط فيما بينها بجبل آيت عبد هللا.
 النقط  37و 38و 39و 40و 41و 42و 43و 44ترتبط فيما بينها بجبل ترسوات.
 النقط  44و 45و 46و 47و 48و 49و 50و 51و 52و 53و 54و 55و 56و 57و 58و59
و 60و 61و 62و 63ترتبط فيما بينها بمجرى واد العبيد.
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الجريدة الرسمية
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4088.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة
تابية التابعة إلقليم أزيالل

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم   2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة تابية التابعة إلقليم أزيالل ،كما هي مرسومة
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في   19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*

5510

الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة تابية
التابعة إلقليم أزيالل كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة 1
النقطة 3
النقطة 5
النقطة 7
النقطة 9
النقطة 11
النقطة 13
النقطة 15
النقطة 17
النقطة 19
النقطة 21
النقطة 23
النقطة 25
النقطة 27
النقطة 29
النقطة 31
النقطة 33
النقطة 35
النقطة 37
النقطة 39

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

369689.19
162057.23
370164.33
161287.96
371097.26
160660.98
372168.01
160548.01
374016.45
159974.34
373732.04
159715.31
372791.44
159585.40
372493.79
159358.12
372049.29
159441.46
371789.04
159751.05
368887.27
157390.42
368418.76
156626.92
367643.94
155003.95
365273.05
152304.00
363012.47
151390.92
361113.99
151050.80
358331.80
152841.42
356951.60
151618.32
355669.40
150812.09
355541.31
152971.05

النقطة 2
النقطة 4
النقطة 6
النقطة 8
النقطة 10
النقطة 12
النقطة 14
النقطة 16
النقطة 18
النقطة 20
النقطة 22
النقطة 24
النقطة 26
النقطة 28
النقطة 30
النقطة 32
النقطة 34
النقطة 36
النقطة 38
النقطة 40

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

370137.32
161331.69
370515.15
160775.66
371935.74
160430.48
373029.51
160387.62
373874.19
159845.42
373312.64
159810.56
372643.68
159439.55
372196.13
159286.68
371958.00
159635.93
370342.98
159062.51
368651.16
157119.20
367643.94
155334.26
367288.09
153400.29
364671.55
152286.02
361889.68
151053.51
359797.21
150531.80
357846.03
152839.73
356199.58
151347.68
355527.37
151953.37
355807.51
153739.22

الجريدة الرسمية
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النقطة 41
النقطة 43
النقطة 45
النقطة 47
النقطة 49
النقطة 51
النقطة 53
النقطة 55
النقطة 57
النقطة 59
النقطة 61
النقطة 63
النقطة 65
النقطة 67
النقطة 69

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

355930.92
154095.33
356783.71
155308.94
358271.70
155972.08
359302.55
156228.84
359973.52
156634.14
360267.92
157353.49
361061.69
157847.23
360261.88
158721.07
360406.29
160014.35
362876.43
160741.30
365713.33
162052.29
366365.56
162558.31
367360.26
163365.63
367873.77
162190.95
369386.86
162009.49

النقطة 42
النقطة 44
النقطة 46
النقطة 48
النقطة 50
النقطة 52
النقطة 54
النقطة 56
النقطة 58
النقطة 60
النقطة 62
النقطة 64
النقطة 66
النقطة 68

5511

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

355999.59
154464.02
357505.35
155749.53
358604.52
156068.73
359738.52
156414.32
360015.93
156993.45
360754.89
157382.06
360905.23
158491.27
360258.28
159752.39
360666.99
160475.75
363746.87
161724.10
365955.95
162092.78
366672.37
163335.98
367452.34
162936.43
368595.74
162006.73

 النقط  9و 10و 11و 12و 13و 14و 15و 16و 17و 18و 19ترتبط فيما بينها بمجرى واد
العبيد.
 النقط  20و 21و 22و 23و 24و 25و 26ترتبط فيما بينها بجبل ترسوات.
 النقط  58و 59و 60و 61ترتبط فيما بينها بجبل موالي بوعزة.

5512

الجريدة الرسمية
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4089.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة واولى التابعة إلقليم أزيالل

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم   2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة واولى التابعة إلقليم أزيالل ،كما هي مرسومة
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*

الجريدة الرسمية
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5513

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة واولى
التابعة إلقليم أزيالل كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة 1
النقطة 3
النقطة 5
النقطة 7
النقطة 9
النقطة 11
النقطة 13
النقطة 15
النقطة 17
النقطة 19
النقطة 21
النقطة 23
النقطة 25
النقطة 27
النقطة 29
النقطة 31
النقطة 33

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

374064.64
139457.34
373348.26
137771.90
372975.22
137661.18
372624.68
137574.71
372617.04
137454.51
372592.50
137205.74
372421.33
137086.64
372428.99
136741.03
372515.36
136664.09
372659.28
136581.65
372702.82
136333.40
373002.05
136265.15
372618.88
134926.80
373158.63
131791.48
376319.87
128691.09
379233.12
125535.50
381210.45
123755.65

النقطة 2
النقطة 4
النقطة 6
النقطة 8
النقطة 10
النقطة 12
النقطة 14
النقطة 16
النقطة 18
النقطة 20
النقطة 22
النقطة 24
النقطة 26
النقطة 28
النقطة 30
النقطة 32
النقطة 34

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

373699.12
138446.38
373210.67
137724.87
372674.54
137581.14
372581.94
137489.34
372650.66
137304.47
372499.09
137130.12
372393.80
136842.36
372490.61
136713.95
372588.46
136603.79
372671.16
136478.38
372884.54
136296.65
372888.76
135490.36
372825.26
133323.42
375270.01
130164.29
377589.16
127866.98
379415.22
125277.23
380176.86
123536.32

5514

الجريدة الرسمية

النقطة 35
النقطة 37
النقطة 39
النقطة 41
النقطة 43
النقطة 45
النقطة 47
النقطة 49
النقطة 51
النقطة 53
النقطة 55
النقطة 57
النقطة 59
النقطة 61
النقطة 63
النقطة 65
النقطة 67
النقطة 69
النقطة 71

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

379164.01
123807.26
378038.62
124484.64
376868.21
124710.43
374774.98
124642.69
372856.98
124517.14
370381.45
126387.26
369245.85
126717.03
368608.01
125874.32
367675.05
126308.43
366889.90
126981.62
365164.68
127671.28
366042.59
129002.34
366258.16
130454.06
366514.95
134143.86
366314.37
135421.98
364781.59
135410.20
363443.28
135009.49
362334.24
136647.96
361866.45
138110.16

النقطة 36
النقطة 38
النقطة 40
النقطة 42
النقطة 44
النقطة 46
النقطة 48
النقطة 50
النقطة 52
النقطة 54
النقطة 56
النقطة 58
النقطة 60
النقطة 62
النقطة 64
النقطة 66
النقطة 68
النقطة 70
النقطة 72
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=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

378511.28
124100.79
377723.51
124800.75
375607.77
124620.11
374189.77
124484.64
372054.98
125338.00
369753.88
126762.00
368812.52
126432.23
367992.14
126309.54
367297.83
126505.92
365897.74
127345.94
366341.06
127773.75
366099.68
129386.81
366252.07
132200.12
366536.29
135053.87
365529.54
135517.61
364296.57
135262.39
362586.86
135649.16
362081.62
137646.76
360526.68
139617.44
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الجريدة الرسمية

=X
360347.88 = X
النقطة 74
النقطة 73
=Y
139818.60 = Y
=X
358700.75 = X
النقطة 76
النقطة 75
=Y
142669.10 = Y
=X
358148.60 = X
النقطة 78
النقطة 77
=Y
142809.98 = Y
=X
357620.50 = X
النقطة 80
النقطة 79
=Y
143709.64 = Y
=X
357503.70 = X
النقطة 82
النقطة 81
=Y
144017.31 = Y
=X
356899.96 = X
النقطة 84
النقطة 83
=Y
144566.69 = Y
=X
359205.10 = X
النقطة 86
النقطة 85
=Y
145025.56 = Y
=X
363420.65 = X
النقطة 88
النقطة 87
=Y
145524.01 = Y
=X
366720.14 = X
النقطة 90
النقطة 89
=Y
145939.36 = Y
=X
367582.57 = X
النقطة 92
النقطة 91
=Y
145388.15 = Y
=X
367983.73 = X
النقطة 94
النقطة 93
=Y
145715.29 = Y
=X
368390.50 = X
النقطة 96
النقطة 95
=Y
146001.17 = Y
=X
368492.81 = X
النقطة 98
النقطة 97
=Y
146062.43 = Y
=X
369318.51 = X
النقطة 100
النقطة 99
=Y
146334.88 = Y
=X
370860.80 = X
النقطة 102
النقطة 101
=Y
146631.72 = Y
=X
372376.40 = X
النقطة 104
النقطة 103
=Y
144945.80 = Y
373809.79 = X
النقطة 105
140381.99 = Y
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359577.26
141369.00
358540.59
142668.54
357977.90
143282.45
357512.66
144012.74
357147.21
144198.91
356898.22
144715.38
360402.19
145214.58
364582.98
145643.16
367493.66
145496.10
367943.72
145538.17
368069.81
145812.76
368446.76
145958.01
368546.78
146096.53
370273.37
146722.23
372062.99
145828.17
372439.77
144744.03

 النقط  35و 36و 37و 38و 39و 40و 41و 42ترتبط فيما بينها بمجرى واد االخضر.
 النقط  93و 94و 95و 96و 97و 98و 99و 100ترتبط فيما بينها بالطريق الوطنية رقم .25
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الجريدة الرسمية
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4090.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة آيت ماجدن التابعة إلقليم أزيالل

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم   2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة آيت ماجدن التابعة إلقليم أزيالل ،كما هي
مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*

الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة آيت ماجدن
التابعة إلقليم أزيالل كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة 1
النقطة 3
النقطة 5
النقطة 7
النقطة 9
النقطة 11
النقطة 13
النقطة 15
النقطة 17
النقطة 19
النقطة 21
النقطة 23
النقطة 25
النقطة 27
النقطة 29
النقطة 31
النقطة 33
النقطة 35
النقطة 37
النقطة 39
النقطة 41
النقطة 43
النقطة 45

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

356898.22
144715.38
357147.21
144198.91
357512.66
144012.74
357977.90
143282.45
358540.59
142668.54
359577.26
141369.00
360526.68
139617.44
362081.62
137646.76
362586.86
135649.16
364296.57
135262.39
365529.54
135517.61
366536.29
135053.87
366252.07
132200.12
366099.68
129386.81
366341.06
127773.75
364699.76
127423.72
362641.95
126998.47
360460.22
127212.26
359041.96
127317.13
357236.45
127289.56
354546.98
127248.49
354173.80
128175.81
353293.90
128416.94

النقطة 2
النقطة 4
النقطة 6
النقطة 8
النقطة 10
النقطة 12
النقطة 14
النقطة 16
النقطة 18
النقطة 20
النقطة 22
النقطة 24
النقطة 26
النقطة 28
النقطة 30
النقطة 32
النقطة 34
النقطة 36
النقطة 38
النقطة 40
النقطة 42
النقطة 44
النقطة 46

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

356899.96
144566.69
357503.70
144017.31
357620.50
143709.64
358148.60
142809.98
358700.75
142669.10
360347.88
139818.60
361866.45
138110.16
362334.24
136647.96
363443.28
135009.49
364781.59
135410.20
366314.37
135421.98
366514.95
134143.86
366258.16
130454.06
366042.59
129002.34
365164.68
127671.28
363573.18
127100.09
361195.47
127018.01
360354.05
127240.31
357484.40
127293.34
355694.30
127266.01
354377.50
127932.32
353861.94
128405.35
353563.44
129365.35
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الجريدة الرسمية
النقطة 47
النقطة 49
النقطة 51
النقطة 53
النقطة 55
النقطة 57
النقطة 59
النقطة 61
النقطة 63
النقطة 65
النقطة 67
النقطة 69
النقطة 71
النقطة 73
النقطة 75
النقطة 77
النقطة 79
النقطة 81
النقطة 83
النقطة 85
النقطة 87
النقطة 89
النقطة 91
النقطة 93
النقطة 95
النقطة 97

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

353611.45
129534.29
353179.94
130006.48
352311.16
130939.54
352076.04
132431.04
352338.32
134778.98
351103.68
135914.26
350032.66
136670.25
349123.50
137432.61
349437.76
137878.64
348820.00
137901.80
348450.59
138098.86
348416.32
138168.27
348382.78
138260.06
348304.28
138218.01
348189.38
138238.96
348071.45
138220.71
347870.10
138251.01
347727.68
138330.70
347436.22
138560.97
347287.22
138653.33
347208.40
138911.89
347162.82
139085.96
347111.63
139198.08
346926.33
139058.51
346849.52
139098.07
346852.88
139891.67

النقطة 48
النقطة 50
النقطة 52
النقطة 54
النقطة 56
النقطة 58
النقطة 60
النقطة 62
النقطة 64
النقطة 66
النقطة 68
النقطة 70
النقطة 72
النقطة 74
النقطة 76
النقطة 78
النقطة 80
النقطة 82
النقطة 84
النقطة 86
النقطة 88
النقطة 90
النقطة 92
النقطة 94
النقطة 96
النقطة 98
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=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

353395.70
129770.39
352745.55
130473.01
351875.84
131670.62
352557.92
133857.22
351577.87
135671.72
350629.50
136156.80
349544.55
137354.15
349152.05
137482.33
349105.54
137814.80
348609.66
138030.25
348438.76
138132.27
348383.62
138190.74
348346.90
138225.42
348236.73
138238.21
348135.50
138238.54
348036.68
138251.54
347815.43
138252.82
347584.77
138424.24
347279.32
138635.58
347286.11
138719.30
347276.43
138978.04
347140.38
139160.94
347069.55
139191.77
346858.99
139072.71
346860.52
139236.48
346913.35
140364.09

الجريدة الرسمية
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النقطة 99
النقطة 101
النقطة 103
النقطة 105
النقطة 107
النقطة 109
النقطة 111
النقطة 113
النقطة 115
النقطة 117
النقطة 119
النقطة 121
النقطة 123
النقطة 125
النقطة 127
النقطة 129
النقطة 131
النقطة 133
النقطة 135
النقطة 137
النقطة 139
النقطة 141
النقطة 143
النقطة 145
النقطة 147
النقطة 149

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

346796.69
140579.07
346405.60
140759.75
346530.22
141175.80
346682.26
141407.78
346748.71
141506.88
346337.92
141784.12
346678.63
141877.28
348104.09
141896.71
349616.52
142585.28
350345.40
143031.61
350775.59
143367.07
351143.48
142762.30
351397.48
142362.25
351659.77
141985.26
351837.22
141015.51
351945.90
140775.09
352099.83
140810.02
352152.17
140734.29
352129.21
140689.84
352202.97
140574.48
352215.23
140513.09
352280.13
140591.45
352304.98
140665.65
352284.99
140742.75
352360.54
140812.05
352413.83
140907.76

النقطة 100
النقطة 102
النقطة 104
النقطة 106
النقطة 108
النقطة 110
النقطة 112
النقطة 114
النقطة 116
النقطة 118
النقطة 120
النقطة 122
النقطة 124
النقطة 126
النقطة 128
النقطة 130
النقطة 132
النقطة 134
النقطة 136
النقطة 138
النقطة 140
النقطة 142
النقطة 144
النقطة 146
النقطة 148
النقطة 150

5519
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

346494.60
140735.41
346526.97
141117.83
346610.52
141341.24
346722.69
141485.45
346504.57
141615.00
346154.80
141875.89
347268.25
141871.13
349021.72
142430.84
350058.57
142708.15
350632.23
143355.06
350997.43
143149.65
351287.50
142607.56
351537.18
142165.40
351714.98
141663.74
351932.47
140930.85
351978.68
140772.60
352130.98
140779.88
352129.49
140708.26
352198.35
140621.35
352181.76
140535.60
352239.97
140552.39
352323.10
140612.86
352301.32
140712.31
352304.12
140774.39
352418.17
140849.62
352439.90
141013.70
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الجريدة الرسمية
النقطة 151
النقطة 153
النقطة 155
النقطة 157
النقطة 159
النقطة 161
النقطة 163
النقطة 165
النقطة 167
النقطة 169
النقطة 171
النقطة 173
النقطة 175
النقطة 177
النقطة 179
النقطة 181
النقطة 183







=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

352483.91
141006.72
352507.00
140827.32
352589.28
140732.76
352638.54
140690.22
352774.64
140653.09
352908.36
140501.73
353066.91
140353.98
353277.80
140567.53
353312.53
140639.15
353545.60
140785.24
354184.80
141401.52
354185.95
141683.27
354258.15
141897.44
354269.46
142208.99
354659.72
142837.38
354887.94
143659.66
355764.93
144717.96

النقطة 152
النقطة 154
النقطة 156
النقطة 158
النقطة 160
النقطة 162
النقطة 164
النقطة 166
النقطة 168
النقطة 170
النقطة 172
النقطة 174
النقطة 176
النقطة 178
النقطة 180
النقطة 182
النقطة 184
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=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

352505.67
140923.93
352527.07
140796.12
352618.40
140714.35
352657.01
140667.52
352845.49
140587.77
353004.82
140415.13
353203.53
140570.96
353310.43
140587.23
353347.16
140772.01
354078.37
141323.27
354209.46
141558.79
354259.81
141769.08
354227.09
142132.32
354401.75
142599.25
354752.32
143366.55
354997.63
143910.98
356029.51
144744.41

النقط  63و 64و 65و 66و 67ترتبط فيما بينها بمجرى واد االخضر.
النقط  88و 89و 90و 91و 92و 93و 94ترتبط فيما بينها بالطريق الوطنية رقم .25
النقط  95و 96و 97و 98و 99و 100و 101ترتبط فيما بينها بالطريق الوطنية رقم .23
النقطتان  126و 127ترتبطان فيما بينهما بالطريق الوطنية رقم .25
النقط  176و 177و 178و 179و 180و 181و 182و 183و 184ترتبط فيما بينها بالطريق
الوطنية رقم .25

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

الجريدة الرسمية
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4091.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة انخيلة التابعة إلقليم سطات

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة انخيلة التابعة إلقليم سطات،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة انخيلة
التابعة إلقليم سطات كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41

345662,42=X
268040,63=Y
345639,49=X
267937,19=Y
345848,58=X
267707,42=Y
345682,28=X
267397,75=Y
345727,04=X
267248,38=Y
345859,97=X
267000,82=Y
346070,99=X
266999,48=Y
346108,10=X
266447,30=Y
347166,51=X
266487,37=Y
347299,74=X
266287,71=Y
347446,73=X
266255,54=Y
347874,36=X
265909,51=Y
348214,97=X
266148,69=Y
348702,11=X
266204,99=Y
348893,14=X
265980,50=Y
349211,57=X
265629,30=Y
349340,18=X
265301,12=Y
349678,49=X
264745,73=Y
349389,51=X
264701,53=Y
349369,78=X
264641,20=Y
349378,19=X
264552,49=Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة : 16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42

345702,16=X
267957,17=Y
345709,10=X
267774,46=Y
345604,58=X
267555,63=Y
345637,59=X
267360,54=Y
345778,27=X
267127,83=Y
346026,90=X
267127,90=Y
345923,47=X
266895,04=Y
347149,16=X
266669,40=Y
347254,39=X
266272,45=Y
347346,42=X
266195,17=Y
347623,79=X
266044,14=Y
347936,68=X
266176,97=Y
348501,80=X
266036,74=Y
348861,65=X
265954,05=Y
349015,88=X
265877,81=Y
349156,23=X
265552,31=Y
349360,82=X
265338,23=Y
349545,53=X
264723,32=Y
349405,91=X
264675,82=Y
349329,00=X
264596,91=Y
349331,34=X
264521,78=Y
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النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87

349342,17=X
264509,14=Y
350412,78=X
262864,96=Y
350350,02=X
262385,77=Y
350379,47=X
262196,90=Y
350344,08=X
262063,92=Y
350291,50=X
261790,94=Y
350194,12=X
261409,81=Y
349924,63=X
260355,13=Y
348647,40=X
255414,21=Y
348694,60=X
253237,39=Y
348660,03=X
252650,47=Y
348650,80=X
251783,05=Y
348524,33=X
249905,94=Y
343213,52=X
251206,09=Y
342353,71=X
251710,58=Y
342623,91=X
252180,45=Y
342627,96=X
252455,24=Y
339472,39=X
258830,40=Y
337732,64=X
260021,87=Y
336276,28=X
260480,07=Y
336423,59=X
261585,28=Y
336481,95=X
262258,22=Y
336579,98=X
262061,90=Y

الجريدة الرسمية
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
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349246,59=X
264423,78=Y
350402,82=X
262591,60=Y
350358,44=X
262280,57=Y
350374,39=X
262127,34=Y
350314,11=X
261973,53=Y
350224,47=X
261524,66=Y
350121,01=X
261123,40=Y
348530,00=X
255728,97=Y
348873,12=X
254255,64=Y
348695,51=X
252930,20=Y
348659,05=X
252385,03=Y
348761,47=X
250469,41=Y
346537,43=X
250227,13=Y
342612,31=X
251333,66=Y
342596,14=X
251958,58=Y
342626,54=X
252201,44=Y
339802,68=X
258575,88=Y
338585,84=X
259305,97=Y
337245,65=X
259587,93=Y
336979,22=X
260582,77=Y
336245,33=X
262144,38=Y
336530,16=X
262141,60=Y
336650,51=X
261900,98=Y
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الجريدة الرسمية
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133

336683,95=X
261921,39=Y
336996,00=X
262166,76=Y
337021,37=X
262421,98=Y
336988,79=X
262576,19=Y
336770,31=X
262726,96=Y
336984,99=X
263429,75=Y
336799,56=X
264336,18=Y
337002,00=X
264568,35=Y
337293,75=X
264864,90=Y
337259,67=X
265707,79=Y
336494,60=X
266604,74=Y
336716,76=X
267455,14=Y
338609,87=X
266437,30=Y
338874,19=X
266354,35=Y
338998,03=X
266299,99=Y
339144,61=X
266258,35=Y
339323,79=X
266225,46=Y
339421,14=X
266200,41=Y
339544,37=X
266173,73=Y
339587,79=X
266152,76=Y
339730,54=X
266123,27=Y
339905,02=X
266124,40=Y
339950,64=X
266144,98=Y

النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
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336665,35=X
261948,66=Y
337141,79=X
262245,27=Y
337047,67=X
262435,52=Y
336961,10=X
262719,40=Y
336821,51=X
262769,65=Y
336812,38=X
264143,33=Y
336823,12=X
264425,62=Y
337220,91=X
264706,42=Y
337288,78=X
265288,15=Y
337206,77=X
265902,28=Y
336826,17=X
266766,84=Y
338624,22=X
266577,77=Y
338849,06=X
266365,49=Y
338976,16=X
266318,51=Y
339031,37=X
266284,97=Y
339266,23=X
266239,18=Y
339377,48=X
266207,42=Y
339444,58=X
266202,32=Y
339564,86=X
266160,38=Y
339676,67=X
266140,13=Y
339768,38=X
266113,62=Y
339972,11=X
266087,22=Y
339728,92=X
267879,66=Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149

341429,86=X
267923,26=Y
342078,14=X
268092,49=Y
342693,31=X
268427,32=Y
343314,70=X
268062,00=Y
343582,20=X
268027,95=Y
344044,89=X
268256,89=Y
344230,71=X
268212,13=Y
345265,53=X
267982,06=Y

النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
النقطة :148
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341623,60=X
267756,63=Y
342471,14=X
268467,25=Y
343027,90=X
267837,63=Y
343551,84=X
268091,18=Y
343917,34=X
268179,11=Y
344165,85=X
268173,15=Y
344724,62=X
268010,59=Y

النقطتان  109و 110ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  3633المؤدية من لوالد إلى الطريق
الجهوية رقم .305
النقطتان  131و 132ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الوطنية رقم  11المؤدية من لوالد إلى خريبكة.

قرارلوزيرالداخلية رقم  4092.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة لخزازرة التابعة إلقليم سطات
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة لخزازرة التابعة إلقليم سطات،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة لخزازرة
التابعة إلقليم سطات كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43

343774,42=X
275925,42=Y
343927,02=X
274594,10=Y
344454,70=X
273926,53=Y
344848,05=X
274017,12=Y
345082,37=X
273959,41=Y
345275,75=X
273929,90=Y
345589,74=X
273987,74=Y
345970,05=X
274073,98=Y
346938,49=X
274039,97=Y
347884,62=X
273439,70=Y
347911,94=X
273391,86=Y
348059,86=X
273369,11=Y
348180,06=X
273138,17=Y
348632,68=X
272228,97=Y
349471,63=X
271298,86=Y
349652,11=X
271115,65=Y
350469,84=X
271111,46=Y
350555,32=X
270889,46=Y
351449,55=X
270557,06=Y
351850,77=X
270580,88=Y
351959,29=X
270335,83=Y
352678,21=X
270134,43=Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة : 16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44

343767,31=X
275231,69=Y
344032,45=X
274035,05=Y
344744,04=X
274103,39=Y
344945,00=X
274079,31=Y
345125,52=X
274027,03=Y
345561,67=X
274018,10=Y
345702,30=X
274057,77=Y
346718,95=X
274013,32=Y
347132,47=X
273797,07=Y
347871,05=X
273403,96=Y
347965,18=X
273401,02=Y
347968,63=X
273236,43=Y
348457,22=X
272892,77=Y
349153,22=X
272353,37=Y
349657,15=X
271212,45=Y
350171,81=X
271020,27=Y
350571,56=X
271027,34=Y
350593,29=X
270535,06=Y
351753,31=X
270630,21=Y
351888,43=X
270420,71=Y
352205,15=X
270608,42=Y
355161,65=X
269094,41=Y
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النقطة :45
النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة:59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93

355417,03=X
268863,52=Y
356250,19=X
268417,94=Y
355981,58=X
267558,01=Y
355545,26=X
266303,60=Y
355090,04=X
264665,07=Y
355232,09=X
264262,86=Y
354287,22=X
263314,06=Y
353578,60=X
262603,30=Y
353164,82=X
263094,74=Y
352521,79=X
263549,91=Y
352312,54=X
263737,46=Y
351907,70=X
264012,20=Y
349678,49=X
264745,73=Y
349340,18=X
265301,12=Y
349211,57=X
265629,30=Y
348893,14=X
265980,50=Y
348702,11=X
266204,99=Y
348214,97=X
266148,69=Y
347874,36=X
265909,51=Y
347446,73=X
266255,54=Y
347299,74=X
266287,71=Y
347166,51=X
266487,37=Y
346108,10=X
266447,30=Y
346070,99=X
266999,48=Y
345859,97=X
267000,82=Y

الجريدة الرسمية
النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة:62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
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356279,17=X
268947,00=Y
356126,14=X
268045,92=Y
355761,91=X
266829,94=Y
355417,42=X
265707,30=Y
355255,17=X
264308,93=Y
354772,63=X
263345,83=Y
353844,47=X
263080,62=Y
353414,85=X
262826,93=Y
352924,52=X
263278,24=Y
352425,76=X
263657,29=Y
352020,95=X
263956,05=Y
349923,98=X
264815,30=Y
349360,82=X
265338,23=Y
349156,23=X
265552,31=Y
349015,88=X
265877,81=Y
348861,65=X
265954,05=Y
348501,80=X
266036,74=Y
347936,68=X
266176,97=Y
347623,79=X
266044,14=Y
347346,42=X
266195,17=Y
347254,39=X
266272,45=Y
347149,16=X
266669,40=Y
345923,47=X
266895,04=Y
346026,90=X
267127,90=Y
345778,27=X
267127,83=Y
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الجريدة الرسمية
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143

345727,04=X
267248,38=Y
345682,28=X
267397,75=Y
345848,58=X
267707,42=Y
345639,49=X
267937,19=Y
345662,42=X
268040,63=Y
344724,62=X
268010,59=Y
344165,85=X
268173,15=Y
343917,34=X
268179,11=Y
343551,84=X
268091,18=Y
343027,90=X
267837,63=Y
342471,14=X
268467,25=Y
341623,60=X
267756,63=Y
339728,92=X
267879,66=Y
336843,87=X
269014,46=Y
336437,97=X
270224,44=Y
336554,60=X
270778,49=Y
336202,63=X
270894,99=Y
335782,99=X
271285,71=Y
335932,22=X
271340,05=Y
336128,82=X
271268,15=Y
336390,98=X
271156,80=Y
336569,33=X
271214,65=Y
336721,97=X
271233,04=Y
337057,61=X
271716,73=Y
337101,39=X
271956,29=Y

النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
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345637,59=X
267360,54=Y
345604,58=X
267555,63=Y
345709,10=X
267774,46=Y
345702,16=X
267957,17=Y
345265,53=X
267982,06=Y
344230,71=X
268212,13=Y
344044,89=X
268256,89=Y
343582,20=X
268027,95=Y
343314,70=X
268062,00=Y
342693,31=X
268427,32=Y
342078,14=X
268092,49=Y
341429,86=X
267923,26=Y
338029,95=X
269084,75=Y
336521,57=X
269977,68=Y
336775,31=X
270545,23=Y
336427,76=X
270834,48=Y
335706,40=X
271175,98=Y
335890,61=X
271368,68=Y
336034,99=X
271409,36=Y
336253,85=X
271194,24=Y
336468,45=X
271174,45=Y
336666,58=X
271217,01=Y
336745,88=X
271224,66=Y
337038,30=X
271773,76=Y
337209,84=X
271964,38=Y
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النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151
النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157
النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165
النقطة :167
النقطة :169
النقطة :171

337514,76=X
272583,60=Y
338376,95=X
273609,88=Y
337981,92=X
273592,50=Y
337929,04=X
273786,83=Y
337979,11=X
273845,82=Y
337940,28=X
273918,34=Y
337974,91=X
274133,14=Y
338174,11=X
274276,83=Y
338195,67=X
274560,82=Y
338908,29=X
274763,39=Y
339222,63=X
274565,85=Y
339820,38=X
274363,58=Y
342256,69=X
275349,80=Y
343259,87=X
276022,25=Y

الجريدة الرسمية
النقطة :146
النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152
النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
النقطة :168
النقطة :170
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338335,25=X
273511,85=Y
338234,70=X
273611,24=Y
337954,03=X
273783,42=Y
337919,87=X
273837,83=Y
337975,35=X
273920,67=Y
337904,45=X
274113,38=Y
337909,98=X
274237,35=Y
338122,26=X
274483,28=Y
338694,62=X
274685,17=Y
339138,37=X
274498,44=Y
339564,06=X
274616,06=Y
342265,24=X
275011,68=Y
342822,03=X
275311,76=Y

5530

الجريدة الرسمية
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4093.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة بوكركوح التابعة إلقليم سطات

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة بوكركوح التابعة إلقليم سطات،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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الجريدة الرسمية

5531

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة بوكركوح
التابعة إلقليم سطات كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41

320300,78=X
284583,84=Y
322321,51=X
283107,12=Y
322444,69=X
283165,64=Y
322736,13=X
283178,08=Y
322871,98=X
283382,82=Y
323184,29=X
283218,75=Y
323711,49=X
283146,43=Y
323204,77=X
283484,42=Y
323641,21=X
283770,34=Y
324066,20=X
283804,49=Y
324409,19=X
283394,04=Y
324797,21=X
283375,10=Y
325044,24=X
283201,10=Y
325182,37=X
283200,62=Y
325451,96=X
283163,90=Y
326076,85=X
283309,14=Y
326280,87=X
283278,79=Y
326484,88=X
283545,44=Y
327396,34=X
283431,40=Y
327866,85=X
282914,71=Y
328067,44=X
282706,13=Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة : 16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42

321272,46=X
283925,33=Y
322357,63=X
283104,09=Y
322506,33=X
283146,39=Y
322776,81=X
283378,58=Y
323045,34=X
283335,03=Y
323442,98=X
283128,57=Y
323924,30=X
283291,02=Y
323652,58=X
283624,69=Y
323863,86=X
283901,98=Y
324011,14=X
283526,55=Y
324670,88=X
283367,21=Y
325105,64=X
283275,72=Y
325077,98=X
283184,56=Y
325327,71=X
283156,17=Y
325471,20=X
283050,11=Y
326127,60=X
283219,56=Y
326202,18=X
283403,22=Y
326831,93=X
282919,10=Y
327713,84=X
282865,61=Y
327972,85=X
282677,91=Y
328164,84=X
282439,39=Y

5532

الجريدة الرسمية
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87

328368,40=X
282463,51=Y
327993,54=X
281752,37=Y
327200,59=X
281186,88=Y
326525,31=X
280708,62=Y
326081,27=X
279852,01=Y
325744,00=X
280463,47=Y
325617,31=X
280205,83=Y
325421,31=X
279937,41=Y
325055,04=X
280125,46=Y
324787,64=X
279209,71=Y
323401,16=X
275932,71=Y
323135,88=X
275271,20=Y
322914,84=X
275191,40=Y
322892,07=X
274537,75=Y
322785,04=X
273986,68=Y
322971,58=X
272693,69=Y
322349,69=X
271942,06=Y
321506,98=X
271282,43=Y
321012,23=X
271518,91=Y
321142,01=X
272146,90=Y
321181,84=X
272356,44=Y
321135,43=X
272580,37=Y
320865,32=X
272850,11=Y

النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
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328427,54=X
281729,16=Y
327525,79=X
281339,89=Y
327125,32=X
281006,86=Y
326085,68=X
280558,03=Y
325936,75=X
280194,95=Y
325639,51=X
280180,10=Y
325552,88=X
280074,44=Y
325048,76=X
280204,10=Y
325014,65=X
280003,60=Y
323972,05=X
276556,78=Y
323281,19=X
275410,24=Y
323017,87=X
275222,86=Y
322874,75=X
274674,67=Y
322785,04=X
274263,16=Y
322802,97=X
273831,16=Y
322832,15=X
272491,43=Y
322355,00=X
271823,47=Y
321453,98=X
271566,48=Y
321003,31=X
271906,08=Y
321111,19=X
272215,28=Y
321274,53=X
272505,73=Y
321025,50=X
272885,24=Y
320714,16=X
273011,29=Y
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النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133

320730,64=X
273067,06=Y
320574,27=X
273134,48=Y
320020,86=X
273783,27=Y
319158,67=X
274159,20=Y
317865,71=X
274462,17=Y
317003,19=X
275477,61=Y
317381,22=X
276089,44=Y
316796,97=X
276412,54=Y
316851,27=X
277171,30=Y
317456,96=X
277552,34=Y
315035,16=X
278810,33=Y
313114,79=X
280933,84=Y
314069,73=X
282437,19=Y
314281,92=X
282890,99=Y
314483,81=X
283422,31=Y
314627,01=X
283691,15=Y
314827,01=X
283857,04=Y
314867,40=X
283590,70=Y
315023,61=X
283233,28=Y
315306,37=X
282823,13=Y
315825,52=X
282399,75=Y
316574,55=X
282416,47=Y
317225,54=X
282651,72=Y

الجريدة الرسمية
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134

5533
320641,26=X
273148,24=Y
320280,94=X
273532,61=Y
319541,34=X
273394,42=Y
317826,71=X
274139,66=Y
317045,18=X
275049,88=Y
317440,79=X
275842,26=Y
317172,85=X
276360,40=Y
316881,04=X
276899,66=Y
317334,04=X
277214,52=Y
315815,81=X
278313,83=Y
313081,67=X
280875,14=Y
313208,37=X
281162,96=Y
314122,68=X
282423,77=Y
314378,21=X
283128,58=Y
314486,76=X
283475,41=Y
314776,78=X
283894,48=Y
314830,34=X
283688,20=Y
314898,42=X
283476,93=Y
315256,01=X
282819,58=Y
315779,52=X
282449,68=Y
316035,58=X
282387,57=Y
316850,04=X
282494,99=Y
317531,75=X
282859,68=Y

5534

الجريدة الرسمية
النقطة :135

317558,91=X
282941,14=Y

النقطة :136
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319511,06=X
284615,45=Y

النقطتان  57و 58ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الوطنية رقم  11المؤدية من برشيد إلى خريبكة.
النقطتان  88و 89ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الجهوية رقم  316المؤدية من بن احمد إلى رأس العين.
النقطتان  95و 96ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  3617المؤدية من الطريق الجهوية رقم 316
إلى أوالد شبانة.
النقطتان  102و 103ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  3612المؤدية من الطريق اإلقليمية رقم
 3625الى الطريق الجهوية رقم .316
قرارلوزيرالداخلية رقم  4094.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة سيدي عبد الكريم التابعة إلقليم سطات

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة سيدي عبد الكريم التابعة إلقليم سطات،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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الجريدة الرسمية

5535

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة سيدي عبد الكريم
التابعة إلقليم سطات كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41

327693,06=X
293159,36=Y
329573,00=X
292051,00=Y
330419,39=X
291413,39=Y
331839,34=X
290222,00=Y
331881,66=X
290006,78=Y
332285,14=X
290036,68=Y
332235,26=X
289865,54=Y
332427,55=X
289880,15=Y
332456,87=X
289839,82=Y
332484,78=X
289717,89=Y
332666,56=X
289469,85=Y
332892,95=X
289139,41=Y
332867,28=X
288840,63=Y
332349,74=X
288580,96=Y
331848,29=X
287170,11=Y
331290,74=X
286329,05=Y
330326,87=X
285908,66=Y
330172,42=X
285716,15=Y
329890,34=X
285149,37=Y
330546,86=X
284113,73=Y
330089,92=X
283797,67=Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة : 16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42

328341,56=X
291425,49=Y
329775,39=X
292370,39=Y
331193,30=X
291059,12=Y
331700,41=X
290137,11=Y
332294,16=X
290149,25=Y
332215,56=X
290038,22=Y
332417,14=X
289856,43=Y
332473,28=X
289863,43=Y
332516,62=X
289824,86=Y
332640,43=X
289695,30=Y
332574,45=X
289232,49=Y
332791,24=X
289041,59=Y
332622,67=X
288548,44=Y
332549,53=X
287628,81=Y
331259,70=X
286717,00=Y
332046,18=X
285615,72=Y
330207,81=X
285679,67=Y
330082,09=X
285413,95=Y
329713,67=X
284802,55=Y
330076,80=X
283865,65=Y
330182,50=X
283826,44=Y

5536

الجريدة الرسمية
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87

330226,56=X
283684,21=Y
330118,45=X
283568,55=Y
330004,90=X
283108,05=Y
331173,44=X
282300,42=Y
331510,30=X
280947,06=Y
331503,77=X
280856,21=Y
331257,23=X
280942,59=Y
330868,59=X
280775,83=Y
331162,55=X
278499,52=Y
330994,53=X
278165,54=Y
330972,13=X
277471,95=Y
330955,11=X
276615,01=Y
325552,88=X
280074,44=Y
325639,51=X
280180,10=Y
325936,75=X
280194,95=Y
326085,68=X
280558,03=Y
327125,32=X
281006,86=Y
327525,79=X
281339,89=Y
328427,54=X
281729,16=Y
328164,84=X
282439,39=Y
327972,85=X
282677,91=Y
327713,84=X
282865,61=Y
326849,65=X
282905,25=Y

النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
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330100,30=X
283646,57=Y
329932,21=X
283525,45=Y
330616,79=X
282756,42=Y
331303,86=X
281571,40=Y
331579,52=X
280897,04=Y
331463,84=X
280834,70=Y
330878,20=X
280752,74=Y
330774,82=X
280737,59=Y
331076,74=X
278171,09=Y
330985,61=X
277651,37=Y
331110,71=X
276741,06=Y
325421,31=X
279937,41=Y
325617,31=X
280205,83=Y
325744,00=X
280463,47=Y
326081,27=X
279852,01=Y
326525,31=X
280708,62=Y
327200,59=X
281186,88=Y
327993,54=X
281752,37=Y
328368,40=X
282463,51=Y
328067,44=X
282706,13=Y
327866,85=X
282914,71=Y
327396,34=X
283431,40=Y
326484,88=X
283545,44=Y
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النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133

326202,18=X
283403,22=Y
326127,60=X
283219,56=Y
325471,20=X
283050,11=Y
325327,71=X
283156,17=Y
325077,98=X
283184,56=Y
325105,64=X
283275,72=Y
324670,88=X
283367,21=Y
324011,14=X
283526,55=Y
323863,86=X
283901,98=Y
323652,66=X
283624,88=Y
323924,30=X
283291,02=Y
323442,98=X
283128,57=Y
323045,34=X
283335,03=Y
322776,81=X
283378,58=Y
322506,33=X
283146,39=Y
322357,63=X
283104,09=Y
321272,46=X
283925,33=Y
321598,92=X
284709,92=Y
322197,50=X
284652,16=Y
322084,18=X
285145,79=Y
321695,45=X
285316,52=Y
320392,40=X
286899,00=Y
320584,39=X
287161,11=Y

الجريدة الرسمية
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134

5537
326280,87=X
283278,79=Y
326076,85=X
283309,14=Y
325451,96=X
283163,90=Y
325182,37=X
283200,62=Y
325044,24=X
283201,10=Y
324797,21=X
283375,10=Y
324409,19=X
283394,04=Y
324066,20=X
283804,49=Y
323641,21=X
283770,34=Y
323204,77=X
283484,42=Y
323711,49=X
283146,43=Y
323184,29=X
283218,75=Y
322871,98=X
283382,82=Y
322736,13=X
283178,08=Y
322444,69=X
283165,64=Y
322321,51=X
283107,12=Y
320300,78=X
284583,84=Y
322057,25=X
284633,02=Y
322201,28=X
284701,46=Y
322039,61=X
285174,00=Y
320831,51=X
285387,10=Y
320494,52=X
286956,34=Y
321055,53=X
288541,49=Y

5538

الجريدة الرسمية
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151

321397,03=X
291110,96=Y
321591,74=X
292167,11=Y
321873,58=X
292345,50=Y
324313,96=X
293444,52=Y
324812,29=X
293242,89=Y
325295,45=X
293421,30=Y
326172,01=X
293121,97=Y
326593,54=X
293153,39=Y
327484,56=X
293102,35=Y

النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152
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321513,18=X
291929,96=Y
321817,83=X
292468,45=Y
323397,74=X
293096,78=Y
324364,32=X
293187,28=Y
324997,56=X
293203,24=Y
326031,56=X
293263,82=Y
326222,45=X
293188,87=Y
327475,45=X
293124,41=Y
327586,89=X
293121,44=Y

النقطتان  1و 2ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الجهوية رقم  305المؤدية من الكارة إلى بن احمد.
النقطتان  65و 66ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الوطنية رقم  11المؤدية من سيدي الذهبي إلى برشيد.
النقطتان  137و 138ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  3606المؤدية من الطريق الجهوية رقم
 305إلى الطريق الوطنية رقم .11

قرارلوزيرالداخلية رقم  4095.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة رأس العين الشاوية التابعة إلقليم سطات
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة رأس العين الشاوية التابعة إلقليم سطات،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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الجريدة الرسمية

5539

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة رأس العين الشاوية
التابعة إلقليم سطات كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43

308775,76=X
279666,79=Y
310058,89=X
277662,79=Y
311285,52=X
274998,49=Y
311686,86=X
273384,75=Y
312277,77=X
272478,92=Y
312365,84=X
272175,65=Y
312322,88=X
271926,63=Y
313386,12=X
270041,81=Y
315517,07=X
269575,18=Y
316106,36=X
268473,70=Y
315612,63=X
267813,78=Y
315022,83=X
267289,56=Y
315231,77=X
267118,20=Y
315473,32=X
266956,80=Y
315656,65=X
266900,10=Y
316086,16=X
266923,14=Y
316582,99=X
266584,86=Y
317971,13=X
263916,78=Y
317662,44=X
263210,74=Y
317662,99=X
262784,97=Y
317485,94=X
262866,01=Y
317647,37=X
262566,13=Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة : 16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44

309946,53=X
278010,58=Y
311537,59=X
275166,03=Y
311712,35=X
273685,51=Y
312033,99=X
272689,28=Y
312353,89=X
272336,70=Y
312301,70=X
272107,34=Y
312780,85=X
271569,30=Y
315148,12=X
269880,75=Y
315967,77=X
268588,36=Y
315981,33=X
268248,24=Y
315292,12=X
267540,85=Y
315071,92=X
267184,65=Y
315297,54=X
267125,66=Y
315513,53=X
266889,10=Y
316028,07=X
266988,50=Y
316169,52=X
266927,30=Y
317648,14=X
264858,58=Y
317941,49=X
263492,67=Y
317633,62=X
262930,78=Y
317529,32=X
262744,04=Y
317367,31=X
262742,68=Y
317852,75=X
262418,03=Y

5540

الجريدة الرسمية
النقطة :45
النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93

318016,10=X
262325,53=Y
318131,47=X
262356,42=Y
318166,27=X
262232,47=Y
318730,42=X
261794,16=Y
318489,13=X
261369,08=Y
317604,77=X
260787,29=Y
316798,58=X
261305,24=Y
315657,11=X
261557,63=Y
315406,04=X
261734,36=Y
315327,64=X
261936,61=Y
315125,10=X
261888,53=Y
315124,62=X
261967,03=Y
314907,18=X
261823,76=Y
314720,94=X
261791,27=Y
314254,13=X
262090,69=Y
314223,72=X
262284,96=Y
314047,77=X
262158,52=Y
313703,71=X
262684,01=Y
313336,08=X
262659,32=Y
312789,13=X
262958,24=Y
311158,08=X
261441,65=Y
307736,53=X
259203,25=Y
305742,94=X
258704,17=Y
305895,92=X
259079,67=Y
305928,30=X
259389,63=Y

النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
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318088,79=X
262354,22=Y
318185,69=X
262251,58=Y
318428,48=X
261983,98=Y
318855,06=X
261632,54=Y
317705,39=X
260695,54=Y
317134,12=X
260950,96=Y
315732,20=X
261156,07=Y
315466,61=X
261648,35=Y
315431,32=X
261744,87=Y
315144,43=X
261797,30=Y
315158,49=X
261903,87=Y
314946,54=X
261977,43=Y
314770,59=X
261848,05=Y
314488,50=X
261965,42=Y
314335,41=X
262249,89=Y
314137,88=X
262254,65=Y
313907,14=X
262193,98=Y
313366,96=X
262595,83=Y
313128,57=X
262561,45=Y
312524,14=X
262224,26=Y
308951,53=X
260052,59=Y
307421,46=X
258714,60=Y
305838,38=X
258911,02=Y
305953,35=X
259337,20=Y
305981,10=X
259407,83=Y
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النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143

305889,47=X
259538,12=Y
305668,13=X
260187,90=Y
305161,77=X
260624,22=Y
304724,85=X
261107,66=Y
304277,18=X
261826,13=Y
304382,60=X
262360,83=Y
304545,92=X
262518,62=Y
304419,87=X
262813,83=Y
304545,29=X
263333,29=Y
304124,04=X
264502,61=Y
303774,34=X
264600,60=Y
303629,22=X
266843,39=Y
304181,86=X
266828,13=Y
305538,18=X
266606,39=Y
307448,94=X
266227,60=Y
307716,45=X
267535,93=Y
307905,88=X
267602,73=Y
307993,76=X
267713,86=Y
308119,89=X
267713,06=Y
308710,43=X
268614,03=Y
308883,00=X
269135,95=Y
308741,42=X
269584,14=Y
309011,23=X
269844,11=Y
309388,12=X
269950,59=Y
309280,95=X
270141,43=Y

الجريدة الرسمية
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144

5541
305769,19=X
259973,07=Y
305305,12=X
260390,63=Y
304959,50=X
260863,48=Y
304529,00=X
261322,72=Y
304333,76=X
262126,18=Y
304424,31=X
262457,15=Y
304599,38=X
262583,44=Y
304565,07=X
263069,53=Y
304319,25=X
264034,21=Y
303983,15=X
264576,70=Y
303604,07=X
265287,74=Y
304032,28=X
266869,05=Y
305368,13=X
266761,96=Y
305658,15=X
266299,97=Y
307586,79=X
267520,02=Y
307771,87=X
267585,94=Y
307997,31=X
267639,95=Y
308021,63=X
267780,17=Y
308380,97=X
268173,48=Y
308982,95=X
269018,25=Y
308783,05=X
269355,41=Y
308824,67=X
269740,14=Y
309162,45=X
269863,79=Y
309363,86=X
270042,85=Y
309215,71=X
270188,59=Y

5542

الجريدة الرسمية
النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151
النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157
النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165

309110,40=X
270236,54=Y
308831,39=X
270218,06=Y
308419,76=X
270286,00=Y
308147,23=X
270507,26=Y
307982,90=X
270678,50=Y
307862,12=X
270699,73=Y
307014,85=X
271789,35=Y
306272,11=X
272741,65=Y
305385,73=X
275250,29=Y
307056,81=X
276355,31=Y
308403,97=X
279096,74=Y

النقطة :146
النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152
النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
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309090,12=X
270309,63=Y
308535,00=X
270233,85=Y
308265,40=X
270397,27=Y
308054,84=X
270588,46=Y
307938,09=X
270738,36=Y
307762,64=X
270534,47=Y
306581,18=X
272157,02=Y
305620,21=X
274255,67=Y
305178,93=X
275560,11=Y
308362,82=X
278993,41=Y
308437,02=X
279306,42=Y

النقطتان  4و 5ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  3617المؤدية من الطريق اإلقليمية رقم  3606إلى
الطريق اإلقليمية رقم .3612
النقطتان  34و 35ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  3619المؤدية من رأس العين إلى أوالد مراح.
النقطتان  83و 84ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  3629المؤدية من رأس العين إلى كيسر.

الجريدة الرسمية
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4096.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة أوالد فارس الحلة التابعة إلقليم سطات

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة أوالد فارس الحلة التابعة إلقليم سطات،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*

5544

الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة أوالد فارس الحلة
التابعة إلقليم سطات كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41

335646,58=X
223914,67=Y
339014,92=X
222813,16=Y
340388,85=X
221926,43=Y
340718,81=X
221648,59=Y
341515,34=X
221487,54=Y
342480,72=X
221452,97=Y
343386,41=X
221438,85=Y
344397,02=X
221093,96=Y
345036,45=X
220643,30=Y
345499,16=X
220398,33=Y
345875,94=X
220082,07=Y
347294,96=X
219067,17=Y
347782,72=X
218462,17=Y
348062,37=X
218112,54=Y
348654,90=X
217765,48=Y
348492,00=X
217276,00=Y
348208,00=X
215706,00=Y
348120,00=X
215519,00=Y
347939,00=X
215020,00=Y
347974,00=X
214815,00=Y
348145,00=X
214696,00=Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة : 16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42

336785,23=X
223463,17=Y
339642,17=X
222457,10=Y
340538,97=X
221787,26=Y
341043,25=X
221481,49=Y
341870,35=X
221470,62=Y
342936,25=X
221447,02=Y
343914,10=X
221359,32=Y
344661,39=X
220901,45=Y
345218,51=X
220693,73=Y
345754,61=X
220197,30=Y
346596,01=X
219505,08=Y
347579,08=X
218748,48=Y
347852,28=X
218233,95=Y
348411,77=X
217968,91=Y
348936,00=X
217647,00=Y
348397,00=X
216502,00=Y
348181,00=X
215610,00=Y
348017,00=X
215333,00=Y
347936,00=X
214919,00=Y
348034,00=X
214770,00=Y
348228,00=X
214637,00=Y
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النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87

348338,00=X
214568,00=Y
348493,00=X
214393,00=Y
348398,00=X
214098,00=Y
348247,00=X
214037,00=Y
348126,00=X
214047,00=Y
347848,00=X
213698,00=Y
347725,00=X
213457,00=Y
345123,21=X
213484,84=Y
343668,27=X
213050,87=Y
340890,22=X
212500,86=Y
338270,43=X
211902,66=Y
337015,12=X
210776,96=Y
335616,19=X
210100,01=Y
336169,26=X
211458,80=Y
335910,10=X
211717,10=Y
335569,55=X
212091,31=Y
335006,53=X
212737,69=Y
334407,72=X
213173,46=Y
333846,44=X
214918,96=Y
333597,72=X
215643,33=Y
333336,74=X
216146,29=Y
333058,07=X
216249,77=Y
332733,86=X
216363,92=Y

الجريدة الرسمية
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
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348451,00=X
214467,00=Y
348457,00=X
214272,00=Y
348319,00=X
214039,00=Y
348191,00=X
214040,00=Y
348076,00=X
214048,00=Y
347722,00=X
213570,00=Y
347539,59=X
213547,98=Y
344026,44=X
213571,45=Y
342310,22=X
212650,86=Y
339430,21=X
212310,84=Y
337788,15=X
211722,36=Y
336601,14=X
209959,11=Y
336341,93=X
211294,20=Y
336119,57=X
211521,94=Y
335797,23=X
211820,98=Y
335256,15=X
212448,28=Y
334899,49=X
212976,58=Y
333954,08=X
214447,69=Y
333826,69=X
215095,06=Y
333574,65=X
215734,10=Y
333168,74=X
216219,74=Y
332834,09=X
216319,66=Y
332625,08=X
216504,69=Y
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الجريدة الرسمية
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103

332518,88=X
216549,17=Y
332428,41=X
216646,14=Y
332250,11=X
217230,20=Y
332146,78=X
217568,48=Y
331979,61=X
218451,55=Y
331863,80=X
219141,91=Y
332761,93=X
219448,20=Y
333561,69=X
218958,33=Y

النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28
332466,83=X
216596,14=Y
332399,58=X
216734,88=Y
332174,09=X
217478,91=Y
332137,40=X
218016,29=Y
331589,43=X
219242,03=Y
332246,57=X
219475,05=Y
332750,71=X
219053,98=Y

النقط  52و 53و 54و 55ترتبط فيما بينها عبر واد بن لغراف.
النقطتان  66و 67ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الجهوية رقم  308المؤدية من البروج إلى الفقيه بن صالح.
النقطتان  97و 98ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الجهوية رقم  305المؤدية من الطريق الجهوية رقم  308إلى
أوالد فارس.

قرارلوزيرالداخلية رقم  4097.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة عين بالل التابعة إلقليم سطات
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة عين بالل التابعة إلقليم سطات،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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الجريدة الرسمية

5547

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة عين بالل
التابعة إلقليم سطات كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41

288459,42=X
224103,47=Y
293361,01=X
223571,17=Y
294904,69=X
223087,88=Y
295330,87=X
222448,30=Y
294874,89=X
221246,62=Y
295588,61=X
220293,54=Y
295046,09=X
220092,45=Y
294765,35=X
219580,89=Y
294697,81=X
218762,67=Y
293972,47=X
216980,04=Y
293085,97=X
214338,77=Y
289392,00=X
211095,00=Y
282143,73=X
221996,11=Y
282440,98=X
222067,82=Y
282584,58=X
222115,27=Y
282858,75=X
222212,96=Y
283249,78=X
222311,58=Y
284083,85=X
222630,03=Y
284673,64=X
222881,72=Y
285076,84=X
222757,01=Y
285143,48=X
222492,82=Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة : 16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42

290237,50=X
224176,99=Y
294472,84=X
223238,64=Y
295404,17=X
222959,43=Y
294970,81=X
221524,08=Y
295435,96=X
220952,25=Y
295141,76=X
220234,85=Y
294930,19=X
219753,93=Y
294678,11=X
219360,09=Y
293586,94=X
217605,80=Y
293284,69=X
214542,17=Y
289532,00=X
211042,00=Y
289301,00=X
211219,00=Y
282315,39=X
222037,52=Y
282544,09=X
222106,14=Y
282652,94=X
222153,85=Y
283111,79=X
222312,63=Y
283601,08=X
222436,16=Y
284434,56=X
223003,27=Y
284815,50=X
222767,03=Y
285193,10=X
222598,81=Y
285177,50=X
222452,00=Y

5548

الجريدة الرسمية
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47
لنقطة :49
النقطة :51
النقطة :53

285329,64=X
222565,97=Y
285579,16=X
222387,48=Y
285863,01=X
222731,35=Y
286322,58=X
222556,90=Y
286596,18=X
222538,91=Y
286946,05=X
222507,24=Y

النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
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285453,18=X
222561,79=Y
285751,12=X
222616,46=Y
286192,21=X
222676,04=Y
286480,26=X
222581,54=Y
286759,81=X
222651,64=Y

النقطتان  21و 22ترتبطان فيما بينهما عبر محور حقينة سد المسيرة.
النقطتان  24و 25ترتبطان فيما بينهما عبر محور واد أم الربيع.
قرارلوزيرالداخلية رقم  4098.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة أوالد افريحة التابعة إلقليم سطات
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة أوالد افريحة التابعة إلقليم سطات،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة أوالد افريحة
التابعة إلقليم سطات كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41

280244,35=X
226429,58=Y
280986,67=X
226818,53=Y
281646,93=X
227219,20=Y
282411,63=X
227627,05=Y
282834,04=X
228540,55=Y
283464,39=X
228621,44=Y
283860,59=X
228821,87=Y
284601,03=X
229237,86=Y
285309,29=X
229536,83=Y
288935,56=X
230934,84=Y
290704,84=X
231710,05=Y
291345,54=X
232014,90=Y
291762,87=X
232239,71=Y
292712,06=X
232471,04=Y
293354,90=X
232633,41=Y
293700,43=X
232760,00=Y
294340,16=X
232515,14=Y
295234,05=X
232263,09=Y
296418,79=X
231722,46=Y
296877,80=X
231487,28=Y
297721,24=X
231081,37=Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة : 16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42

280394,54=X
226504,92=Y
281240,66=X
226956,33=Y
282171,30=X
227403,22=Y
282575,20=X
227934,97=Y
283279,78=X
228616,72=Y
283627,89=X
228625,61=Y
284315,68=X
229096,31=Y
284886,38=X
229379,40=Y
285746,84=X
229903,70=Y
290361,33=X
231577,14=Y
291164,07=X
231961,12=Y
291500,39=X
232108,40=Y
292614,41=X
232544,06=Y
293022,58=X
232619,98=Y
293325,23=X
232776,03=Y
293849,05=X
232736,65=Y
294833,81=X
232386,31=Y
295603,95=X
232046,22=Y
296395,87=X
231345,14=Y
297105,94=X
231283,57=Y
298336,83=X
231057,85=Y
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الجريدة الرسمية
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47
لنقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87

298964,38=X
230985,45=Y
299661,59=X
230861,47=Y
300724,77=X
231253,69=Y
301203,00=X
230897,78=Y
305147,68=X
227325,69=Y
304429,23=X
227082,21=Y
303582,92=X
226820,55=Y
303169,98=X
226565,78=Y
302401,51=X
226152,61=Y
302234,26=X
226004,57=Y
302045,07=X
225925,60=Y
301808,68=X
225672,95=Y
301017,13=X
226132,66=Y
300773,93=X
226155,64=Y
300156,86=X
226189,87=Y
299798,01=X
226097,01=Y
299269,01=X
225536,96=Y
299713,44=X
224617,84=Y
299575,36=X
223578,25=Y
299438,09=X
222481,38=Y
299104,56=X
221738,32=Y
298431,35=X
221138,50=Y
297192,39=X
220453,54=Y

النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
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299331,10=X
230947,71=Y
299926,57=X
230891,28=Y
300984,00=X
231194,69=Y
304126,12=X
231253,69=Y
304789,98=X
227167,31=Y
304049,42=X
226943,85=Y
303390,86=X
226695,51=Y
302658,47=X
226230,07=Y
302291,60=X
226129,09=Y
302124,04=X
225987,48=Y
302034,10=X
225886,64=Y
301232,61=X
226132,30=Y
300957,15=X
226153,92=Y
300646,60=X
226033,97=Y
300137,92=X
225769,88=Y
299168,71=X
225678,32=Y
299486,28=X
225131,63=Y
299686,85=X
224105,21=Y
299423,35=X
222745,33=Y
299529,35=X
222018,36=Y
298683,32=X
221438,12=Y
298265,42=X
221025,84=Y
297097,55=X
220556,40=Y
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النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129

296934,17=X
220451,49=Y
295588,61=X
220293,54=Y
294874,89=X
221246,62=Y
295330,87=X
222448,30=Y
294904,69=X
223087,88=Y
293361,01=X
223571,17=Y
288459,42=X
224103,47=Y
286759,81=X
222651,64=Y
286480,26=X
222581,54=Y
286192,21=X
222676,04=Y
285751,12=X
222616,46=Y
285453,18=X
222561,79=Y
285177,50=X
222452,00=Y
285193,10=X
222598,81=Y
284815,50=X
222767,03=Y
284434,56=X
223003,27=Y
283601,08=X
222436,16=Y
283111,79=X
222312,63=Y
282652,94=X
222153,85=Y
282544,09=X
222106,14=Y
282315,39=X
222037,52=Y

الجريدة الرسمية
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
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296707,65=X
220313,80=Y
295435,96=X
220952,25=Y
294970,81=X
221524,08=Y
295404,17=X
222959,43=Y
294472,84=X
223238,64=Y
290237,50=X
224176,99=Y
286946,05=X
222507,24=Y
286596,18=X
222538,91=Y
286322,58=X
222556,90=Y
285863,01=X
222731,35=Y
285579,16=X
222387,48=Y
285329,64=X
222565,97=Y
285143,48=X
222492,82=Y
285076,84=X
222757,01=Y
284673,64=X
222881,72=Y
284083,85=X
222630,03=Y
283249,78=X
222311,58=Y
282858,75=X
222212,96=Y
282584,58=X
222115,27=Y
282440,98=X
222067,82=Y
282143,73=X
221996,11=Y

النقطتان  50و 51ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  2936المؤدية من دار الشافعي إلى الطريق
الجهوية رقم .308
النقطتان  130و 1ترتبطان فيما بينهما عبر وادي أم الربيع.
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الجريدة الرسمية
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4099.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة مزامزة الجنوبية التابعة إلقليم سطات

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة مزامزة الجنوبية التابعة إلقليم سطات،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة مزامزة الجنوبية
التابعة إلقليم سطات كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41

300354,64=X
283512,48=Y
300563,80=X
281991,65=Y
300842,32=X
280729,60=Y
300867,13=X
280113,62=Y
303701,91=X
279789,56=Y
303935,95=X
277759,42=Y
304241,33=X
276866,21=Y
304901,55=X
276218,47=Y
305178,93=X
275560,11=Y
305620,21=X
274255,67=Y
306581,18=X
272157,02=Y
307762,64=X
270534,47=Y
307938,09=X
270738,36=Y
308054,84=X
270588,46=Y
308265,40=X
270397,27=Y
308535,00=X
270233,85=Y
309090,12=X
270309,63=Y
309215,71=X
270188,59=Y
309363,86=X
270042,85=Y
309162,45=X
269863,79=Y
308824,67=X
269740,14=Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة:20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42

300525,07=X
282449,30=Y
300768,34=X
281289,52=Y
300887,94=X
280347,97=Y
302762,18=X
280961,67=Y
303786,33=X
278408,22=Y
304174,22=X
277027,93=Y
304647,39=X
276331,40=Y
305090,29=X
275770,50=Y
305385,73=X
275250,29=Y
306272,11=X
272741,65=Y
307014,85=X
271789,35=Y
307862,12=X
270699,73=Y
307982,90=X
270678,50=Y
308147,23=X
270507,26=Y
308419,76=X
270286,00=Y
308831,39=X
270218,06=Y
309110,40=X
270236,54=Y
309280,95=X
270141,43=Y
309388,12=X
269950,59=Y
309011,23=X
269844,11=Y
308741,42=X
269584,14=Y
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الجريدة الرسمية
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87

308783,05=X
269355,41=Y
308982,95=X
269018,25=Y
308380,97=X
268173,48=Y
308021,63=X
267780,17=Y
307997,31=X
267639,95=Y
307771,87=X
267585,94=Y
307586,79=X
267520,02=Y
305658,15=X
266299,97=Y
305368,13=X
266761,96=Y
304032,28=X
266869,05=Y
303567,93=X
265992,99=Y
303604,07=X
265287,74=Y
303983,15=X
264576,70=Y
304545,29=X
263333,29=Y
304419,87=X
262813,83=Y
304545,92=X
262518,62=Y
304382,60=X
262360,83=Y
304277,18=X
261826,13=Y
303650,29=X
260796,60=Y
303574,81=X
260760,17=Y
303200,63=X
260681,00=Y
301587,08=X
259813,69=Y
302505,91=X
258572,85=Y

النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
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308883,00=X
269135,95=Y
308710,43=X
268614,03=Y
308119,89=X
267713,06=Y
307993,76=X
267713,86=Y
307905,88=X
267602,73=Y
307716,45=X
267535,93=Y
307448,94=X
266227,60=Y
305538,18=X
266606,39=Y
304181,86=X
266828,13=Y
303629,22=X
266843,39=Y
303558,91=X
265907,49=Y
303774,34=X
264600,60=Y
304124,04=X
264502,61=Y
304565,07=X
263069,53=Y
304599,38=X
262583,44=Y
304424,31=X
262457,15=Y
304333,76=X
262126,18=Y
303712,54=X
260866,81=Y
303620,33=X
260778,73=Y
303459,60=X
260744,02=Y
301449,73=X
259967,52=Y
302300,88=X
258923,94=Y
300575,67=X
258407,02=Y
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النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133

300554,48=X
257811,90=Y
300450,33=X
257649,82=Y
300064,45=X
255631,69=Y
298205,92=X
254879,08=Y
298134,40=X
254882,17=Y
298079,61=X
254917,54=Y
297580,26=X
254863,79=Y
297327,09=X
254777,04=Y
297087,62=X
254812,76=Y
297026,32=X
254665,15=Y
296241,20=X
254721,83=Y
296187,93=X
254790,89=Y
296166,93=X
254819,31=Y
296109,20=X
254819,01=Y
295507,43=X
255118,37=Y
294683,79=X
255252,91=Y
291372,93=X
258773,20=Y
291709,54=X
259237,51=Y
291816,66=X
259479,19=Y
292146,92=X
259779,30=Y
292519,82=X
260820,78=Y
292028,72=X
260389,94=Y
291760,06=X
260684,28=Y

الجريدة الرسمية
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134

5555
300508,72=X
257831,53=Y
300276,73=X
257357,48=Y
298268,33=X
254839,99=Y
298164,93=X
254853,56=Y
298101,06=X
254871,87=Y
297737,26=X
254882,52=Y
297328,69=X
254853,95=Y
297162,59=X
254797,21=Y
297060,36=X
254660,44=Y
296989,93=X
254526,53=Y
296254,53=X
254783,00=Y
296188,48=X
254817,36=Y
296156,20=X
254834,02=Y
296110,65=X
254744,04=Y
294935,23=X
255315,41=Y
291160,17=X
257498,50=Y
291542,52=X
258968,89=Y
291777,78=X
259363,38=Y
291988,22=X
259419,51=Y
292331,57=X
260169,45=Y
292128,21=X
260585,56=Y
291744,43=X
260468,90=Y
291285,34=X
260766,97=Y
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الجريدة الرسمية
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151
النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157
النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165
النقطة :167
النقطة :169
النقطة :171
النقطة :173
النقطة :175
النقطة :177

291357,02=X
261016,05=Y
291153,24=X
261126,93=Y
290717,16=X
261144,26=Y
290258,10=X
261216,12=Y
289872,34=X
261924,49=Y
289271,53=X
261793,46=Y
288439,21=X
261469,92=Y
288863,65=X
262576,05=Y
287868,47=X
262314,24=Y
286870,62=X
262518,19=Y
288248,53=X
263291,34=Y
288075,65=X
264874,14=Y
287662,72=X
266732,00=Y
287288,81=X
266953,69=Y
288227,03=X
267418,30=Y
290199,99=X
267090,00=Y
291186,01=X
267380,02=Y
290963,99=X
265988,01=Y
291206,96=X
265952,08=Y
291478,68=X
265651,70=Y
291729,74=X
265472,35=Y
296328,49=X
281697,74=Y

النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152
النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
النقطة :168
النقطة :170
النقطة :172
النقطة :174
النقطة :176
النقطة :178
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291240,24=X
261076,78=Y
290762,40=X
261242,15=Y
290542,71=X
261175,34=Y
290517,85=X
261819,53=Y
289151,40=X
261271,23=Y
288332,88=X
261324,53=Y
288494,68=X
261554,67=Y
288094,04=X
262345,58=Y
286642,81=X
261970,08=Y
287175,65=X
263308,63=Y
287552,90=X
263835,17=Y
288744,78=X
265393,19=Y
287560,52=X
266813,14=Y
287223,83=X
267011,71=Y
289074,02=X
267195,00=Y
290675,03=X
267600,00=Y
291180,87=X
267209,52=Y
290993,42=X
265920,46=Y
291544,57=X
265906,24=Y
291447,06=X
265565,99=Y
292018,63=X
263199,84=Y
296770,31=X
281187,70=Y

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

الجريدة الرسمية
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النقطتان  7و 8ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  3617المؤدية من الطريق الجهوية رقم  316إلى
الطريق الوطنية رقم . 9
النقطتان  141و 142ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق السيار رقم  7المؤدية من برشيد إلى مراكش.
النقطتان  143و 144ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الوطنية رقم  9المؤدية من سطات إلى اخميسات الشاوية.
النقطتان  144و 145ترتبطان فيما بينهما عبر السكة الحديدية المؤدية من الدار البيضاء إلى مراكش.
النقطتان  157و 158ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  3622المؤدية من سطات إلى الطريق
اإلقليمية رقم .3601
النقطتان  175و 176ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  3615المؤدية من الطريق اإلقليمية رقم
 3503إلى الطريق الوطنية رقم .9
النقطتان  176و 177ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق السيار رقم  7المؤدية من برشيد إلى مراكش.
قرارلوزيرالداخلية رقم  4100.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة مشرع بن عبو التابعة إلقليم سطات
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة مشرع بن عبو التابعة إلقليم سطات،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة مشرع بن عبو
التابعة إلقليم سطات كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41

266605,60=X
243292,12=Y
266941,79=X
242734,61=Y
275852,64=X
241583,14=Y
275326,40=X
240198,94=Y
275610,75=X
239607,55=Y
276203,88=X
239462,39=Y
276027,63=X
238970,70=Y
276243,74=X
238789,99=Y
276608,20=X
238479,09=Y
276692,22=X
234912,11=Y
277380,00=X
234056,16=Y
278393,63=X
233766,75=Y
279028,74=X
233532,93=Y
279143,74=X
233697,48=Y
279435,64=X
233586,95=Y
282069,54=X
234209,60=Y
282454,17=X
233127,04=Y
283122,63=X
231678,05=Y
283448,55=X
230744,95=Y
283515,64=X
228986,67=Y
283464,39=X
228621,44=Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42

267021,33=X
243070,71=Y
276088,86=X
241909,43=Y
275565,36=X
240611,28=Y
275431,93=X
239765,12=Y
276137,77=X
239584,03=Y
276028,53=X
239104,14=Y
276074,60=X
238887,34=Y
276491,93=X
238646,34=Y
276656,27=X
238352,69=Y
277035,44=X
234399,59=Y
278113,90=X
233838,15=Y
278594,54=X
233687,70=Y
279087,55=X
233666,43=Y
279300,36=X
233697,48=Y
280565,25=X
234384,62=Y
282145,06=X
234033,87=Y
283122,63=X
232046,95=Y
283448,55=X
231374,25=Y
283236,96=X
230073,71=Y
283627,89=X
228625,61=Y
283279,78=X
228616,72=Y
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النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57

282834,04=X
228540,55=Y
282411,63=X
227627,05=Y
281646,93=X
227219,20=Y
280986,67=X
226818,53=Y
280244,35=X
226429,58=Y
262803,62=X
240441,26=Y
263715,93=X
240795,59=Y
266209,34=X
242656,46=Y

الجريدة الرسمية
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58

5559

282575,20=X
227934,97=Y
282171,30=X
227403,22=Y
281240,66=X
226956,33=Y
280394,54=X
226504,92=Y
262615,80=X
240409,62=Y
263010,78=X
240309,43=Y
266202,65=X
242434,36=Y
266338,38=X
242871,43=Y

النقطتان  3و 4ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الجهوية رقم  314المؤدية من الطريق الجهوية رقم  202إلى
الطريق الوطنية رقم .9
النقطتان  18و 19ترتبطان فيما بينهما عبر السكة الحديدية المؤدية من سطات إلى مراكش.
النقطتان  29و 30ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  3615المؤدية من الطريق اإلقليمية رقم 3503
إلى الثوالث.
النقطتان  51و 52ترتبطان فيما بينهما عبر وادي أم الربيع.
النقطتان  55و 56ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الجهوية رقم  314المؤدية من الطريق الوطنية رقم  9إلى
الطريق الجهوية رقم .202
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4101.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة أوالد امرابط التابعة إلقليم الصويرة

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة أوالد امرابط التابعة إلقليم الصويرة،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة أوالد امرابط

التابعة إلقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47

136473 =X
116715 =Y
136896 =X
116929 =Y
137421 =X
117122 =Y
137673 =X
117407 =Y
137362 =X
119240 =Y
136616 =X
119424 =Y
136666 =X
119882 =Y
136865 =X
119915 =Y
137191 =X
120210 =Y
137457 =X
120563 =Y
137535 =X
120942 =Y
136601 =X
121121 =Y
135279 =X
121221 =Y
135171 =X
121871 =Y
134950 =X
121946 =Y
135060 =X
122710 =Y
135158 =X
122816 =Y
135077 =X
122937 =Y
135219 =X
123158 =Y
135154 =X
123513 =Y
135149 =X
123902 =Y
135094 =X
124348 =Y
135196 =X
124829 =Y
135919 =X
124431 =Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48

136511 =X
116864 =Y
137072 =X
117100 =Y
137619 =X
117210 =Y
137399 =X
118307 =Y
136902 =X
119405 =Y
136628 =X
119816 =Y
136725 =X
119925 =Y
136997 =X
119934 =Y
137444 =X
120364 =Y
137559 =X
120850 =Y
137052 =X
121059 =Y
135524 =X
121177 =Y
135303 =X
121584 =Y
134982 =X
121895 =Y
134956 =X
122309 =Y
135174 =X
122743 =Y
135108 =X
122827 =Y
135217 =X
123053 =Y
135144 =X
123307 =Y
135259 =X
123574 =Y
135192 =X
124046 =Y
135040 =X
124764 =Y
135364 =X
124958 =Y
136016 =X
124489 =Y
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النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99

136213 =X
124309 =Y
136302 =X
124195 =Y
136690 =X
124204 =Y
136862 =X
124338 =Y
136883 =X
124256 =Y
136810 =X
124015 =Y
136906 =X
123928 =Y
137150 =X
123768 =Y
137221 =X
123614 =Y
137307 =X
123552 =Y
137540 =X
123624 =Y
137735 =X
123351 =Y
137796 =X
123069 =Y
137769 =X
122919 =Y
137830 =X
122827 =Y
137811 =X
122705 =Y
137824 =X
122623 =Y
137921 =X
122577 =Y
138031 =X
122548 =Y
138173 =X
122521 =Y
138240 =X
122429 =Y
138232 =X
122121 =Y
138532 =X
122057 =Y
139349 =X
121746 =Y
139435 =X
121695 =Y
139464 =X
121262 =Y

النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
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136190 =X
124213 =Y
136564 =X
124194 =Y
136804 =X
124270 =Y
136889 =X
124284 =Y
136715 =X
124073 =Y
136876 =X
123985 =Y
137000 =X
123841 =Y
137223 =X
123704 =Y
137237 =X
123582 =Y
137408 =X
123568 =Y
137728 =X
123641 =Y
137711 =X
123152 =Y
137799 =X
122992 =Y
137772 =X
122867 =Y
137856 =X
122781 =Y
137801 =X
122664 =Y
137877 =X
122605 =Y
137974 =X
122526 =Y
138129 =X
122542 =Y
138208 =X
122491 =Y
138254 =X
122261 =Y
138261 =X
122100 =Y
138961 =X
121811 =Y
139396 =X
121730 =Y
139452 =X
121640 =Y
139574 =X
121002 =Y
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النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151

140332 =X
121636 =Y
140843 =X
121688 =Y
140934 =X
121229 =Y
141043 =X
120975 =Y
141055 =X
120699 =Y
141006 =X
120488 =Y
141017 =X
120296 =Y
141171 =X
119876 =Y
141644 =X
119466 =Y
142709 =X
119275 =Y
142835 =X
119366 =Y
143026 =X
119420 =Y
143065 =X
119665 =Y
143247 =X
119707 =Y
143515 =X
119758 =Y
143802 =X
119977 =Y
144031 =X
120000 =Y
144413 =X
120052 =Y
144399 =X
120293 =Y
144462 =X
120511 =Y
144307 =X
120778 =Y
144274 =X
120885 =Y
144374 =X
120877 =Y
144605 =X
120510 =Y
145016 =X
120270 =Y
145606 =X
120286 =Y

النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152
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140855 =X
121743 =Y
140880 =X
121323 =Y
140985 =X
121172 =Y
141106 =X
120779 =Y
141067 =X
120671 =Y
141033 =X
120416 =Y
141067 =X
119947 =Y
141296 =X
119732 =Y
142099 =X
119235 =Y
142773 =X
119345 =Y
142943 =X
119364 =Y
143028 =X
119546 =Y
143058 =X
119729 =Y
143412 =X
119723 =Y
143643 =X
119836 =Y
143936 =X
119977 =Y
144314 =X
120018 =Y
144531 =X
120068 =Y
144459 =X
120440 =Y
144421 =X
120644 =Y
144289 =X
120810 =Y
144285 =X
120946 =Y
144465 =X
120748 =Y
144836 =X
120345 =Y
145528 =X
120310 =Y
145719 =X
120207 =Y
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النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157
النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165
النقطة :167
النقطة :169
النقطة :171
النقطة :173
النقطة :175
النقطة :177
النقطة :179
النقطة :181
النقطة :183
النقطة :185
النقطة :187
النقطة :189
النقطة :191
النقطة :193
النقطة :195
النقطة :197
النقطة :199
النقطة :201
النقطة :203

145797 =X
120193 =Y
146471 =X
119724 =Y
147008 =X
119320 =Y
146884 =X
119318 =Y
146750 =X
119348 =Y
146777 =X
119280 =Y
146784 =X
119168 =Y
146700 =X
118925 =Y
146652 =X
118819 =Y
146694 =X
118727 =Y
146793 =X
118707 =Y
146682 =X
118420 =Y
146649 =X
118351 =Y
146626 =X
118283 =Y
146590 =X
118241 =Y
146545 =X
118206 =Y
146473 =X
118188 =Y
146413 =X
118162 =Y
146380 =X
118121 =Y
146254 =X
118093 =Y
146062 =X
118037 =Y
146152 =X
117845 =Y
146224 =X
117664 =Y
146438 =X
117431 =Y
146618 =X
117381 =Y
146671 =X
117352 =Y

النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
النقطة :168
النقطة :170
النقطة :172
النقطة :174
النقطة :176
النقطة :178
النقطة :180
النقطة :182
النقطة :184
النقطة :186
النقطة :188
النقطة :190
النقطة :192
النقطة :194
النقطة :196
النقطة :198
النقطة :200
النقطة :202
النقطة :204
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146103 =X
120007 =Y
146541 =X
119600 =Y
147073 =X
119262 =Y
146770 =X
119379 =Y
146762 =X
119289 =Y
146784 =X
119228 =Y
146735 =X
119022 =Y
146651 =X
118864 =Y
146665 =X
118778 =Y
146741 =X
118699 =Y
146736 =X
118527 =Y
146684 =X
118370 =Y
146625 =X
118348 =Y
146621 =X
118261 =Y
146569 =X
118217 =Y
146496 =X
118191 =Y
146439 =X
118178 =Y
146397 =X
118139 =Y
146328 =X
118112 =Y
146147 =X
118073 =Y
146085 =X
117991 =Y
146159 =X
117812 =Y
146292 =X
117526 =Y
146508 =X
117396 =Y
146655 =X
117359 =Y
146714 =X
117346 =Y
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النقطة :205
النقطة :207
النقطة :209
النقطة :211
النقطة :213
النقطة :215
النقطة :217
النقطة :219
النقطة :221
النقطة :223
النقطة :225
النقطة :227
النقطة :229
النقطة :231
النقطة :233
النقطة :235
النقطة :237
النقطة :239
النقطة :241
النقطة :243
النقطة :245
النقطة :247
النقطة :249
النقطة :251
النقطة :253
النقطة :255

146761 =X
117333 =Y
146529 =X
116446 =Y
146185 =X
116003 =Y
145448 =X
115849 =Y
145100 =X
116048 =Y
144802 =X
116407 =Y
144744 =X
116337 =Y
144810 =X
116161 =Y
144788 =X
115954 =Y
144836 =X
115907 =Y
144846 =X
115849 =Y
144756 =X
115729 =Y
144661 =X
115705 =Y
144526 =X
115692 =Y
144498 =X
115689 =Y
144438 =X
115680 =Y
144354 =X
115581 =Y
144316 =X
115480 =Y
144234 =X
115398 =Y
144201 =X
115372 =Y
144159 =X
115304 =Y
144011 =X
115231 =Y
143935 =X
115107 =Y
143890 =X
115065 =Y
143793 =X
114989 =Y
143744 =X
114973 =Y

النقطة :206
النقطة :208
النقطة :210
النقطة :212
النقطة :214
النقطة :216
النقطة :218
النقطة :220
النقطة :222
النقطة :224
النقطة :226
النقطة :228
النقطة :230
النقطة :232
النقطة :234
النقطة :236
النقطة :238
النقطة :240
النقطة :242
النقطة :244
النقطة :246
النقطة :248
النقطة :250
النقطة :252
النقطة :254
النقطة :256
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146811 =X
117325 =Y
146433 =X
116286 =Y
145505 =X
115806 =Y
145281 =X
115913 =Y
144852 =X
116306 =Y
144779 =X
116426 =Y
144826 =X
116194 =Y
144787 =X
116007 =Y
144804 =X
115929 =Y
144846 =X
115887 =Y
144816 =X
115796 =Y
144665 =X
115708 =Y
144652 =X
115703 =Y
144508 =X
115687 =Y
144494 =X
115699 =Y
144392 =X
115652 =Y
144321 =X
115511 =Y
144273 =X
115442 =Y
144217 =X
115389 =Y
144178 =X
115331 =Y
144057 =X
115260 =Y
143980 =X
115205 =Y
143919 =X
115109 =Y
143845 =X
115018 =Y
143760 =X
114981 =Y
143729 =X
114970 =Y
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النقطة :257
النقطة :259
النقطة :261
النقطة :263
النقطة :265
النقطة :267
النقطة :269
النقطة :271
النقطة :273
النقطة :275
النقطة :277
النقطة :279
النقطة :281
النقطة :283
النقطة :285
النقطة :287
النقطة :289
النقطة :291
النقطة :293
النقطة :295
النقطة :297
النقطة :299
النقطة :301
النقطة :303
النقطة :305
النقطة :307

143692 =X
114974 =Y
143644 =X
114984 =Y
143469 =X
114944 =Y
143356 =X
114856 =Y
143230 =X
114785 =Y
143275 =X
114610 =Y
143318 =X
114482 =Y
143329 =X
114392 =Y
143321 =X
114246 =Y
143329 =X
114203 =Y
143333 =X
114090 =Y
143325 =X
113978 =Y
143329 =X
113847 =Y
143389 =X
113493 =Y
143355 =X
113433 =Y
143292 =X
113318 =Y
143221 =X
113154 =Y
143422 =X
113202 =Y
143395 =X
112889 =Y
143412 =X
112738 =Y
143361 =X
112653 =Y
143418 =X
112524 =Y
143336 =X
112525 =Y
143377 =X
112449 =Y
143381 =X
112398 =Y
143330 =X
112320 =Y

النقطة :258
النقطة :260
النقطة :262
النقطة :264
النقطة :266
النقطة :268
النقطة :270
النقطة :272
النقطة :274
النقطة :276
النقطة :278
النقطة :280
النقطة :282
النقطة :284
النقطة :286
النقطة :288
النقطة :290
النقطة :292
النقطة :294
النقطة :296
النقطة :298
النقطة :300
النقطة :302
النقطة :304
النقطة :306
النقطة :308
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143666 =X
114982 =Y
143600 =X
114983 =Y
143407 =X
114913 =Y
143301 =X
114820 =Y
143261 =X
114707 =Y
143300 =X
114535 =Y
143321 =X
114435 =Y
143318 =X
114296 =Y
143329 =X
114225 =Y
143335 =X
114164 =Y
143321 =X
114036 =Y
143319 =X
113922 =Y
143360 =X
113669 =Y
143369 =X
113468 =Y
143347 =X
113395 =Y
143239 =X
113220 =Y
143295 =X
113177 =Y
143408 =X
113052 =Y
143440 =X
112787 =Y
143399 =X
112700 =Y
143395 =X
112568 =Y
143384 =X
112518 =Y
143346 =X
112515 =Y
143381 =X
112430 =Y
143359 =X
112367 =Y
143317 =X
112292 =Y
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النقطة :309
النقطة :311
النقطة :313
النقطة :315
النقطة :317
النقطة :319
النقطة :321
النقطة :323
النقطة :325
النقطة :327
النقطة :329
النقطة :331
النقطة :333
النقطة :335
النقطة :337
النقطة :339
النقطة :341
النقطة :343

143316 =X
112259 =Y
143328 =X
112179 =Y
143364 =X
112061 =Y
143333 =X
112004 =Y
143177 =X
111944 =Y
143074 =X
111705 =Y
141709 =X
112047 =Y
141594 =X
113282 =Y
140934 =X
113391 =Y
140422 =X
113677 =Y
140377 =X
113727 =Y
139398 =X
114196 =Y
139219 =X
114761 =Y
138758 =X
115219 =Y
138066 =X
115473 =Y
137767 =X
116010 =Y
137039 =X
116482 =Y
136629 =X
116700 =Y

النقطة :310
النقطة :312
النقطة :314
النقطة :316
النقطة :318
النقطة :320
النقطة :322
النقطة :324
النقطة :326
النقطة :328
النقطة :330
النقطة :332
النقطة :334
النقطة :336
النقطة :338
النقطة :340
النقطة :342
النقطة :344
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143329 =X
112209 =Y
143356 =X
112101 =Y
143354 =X
112022 =Y
143259 =X
111992 =Y
143115 =X
111859 =Y
141979 =X
111853 =Y
141510 =X
112250 =Y
141307 =X
113377 =Y
140402 =X
113566 =Y
140404 =X
113748 =Y
140250 =X
113931 =Y
139298 =X
114323 =Y
139047 =X
115028 =Y
138412 =X
115368 =Y
138093 =X
115731 =Y
137232 =X
116286 =Y
136867 =X
116539 =Y
136557 =X
116718 =Y
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4102.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة كشولة التابعة إلقليم الصويرة

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة كشولة التابعة إلقليم الصويرة،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة كشولة

التابعة إلقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47

124647 =X
107977 =Y
124902 =X
108131 =Y
125408 =X
108318 =Y
125665 =X
108394 =Y
126306 =X
109234 =Y
126947 =X
109632 =Y
127317 =X
109754 =Y
128042 =X
109637 =Y
128158 =X
109765 =Y
127995 =X
109993 =Y
128003 =X
110127 =Y
128151 =X
110411 =Y
127832 =X
110850 =Y
127698 =X
110930 =Y
127603 =X
111138 =Y
127812 =X
111546 =Y
127888 =X
111889 =Y
128071 =X
112568 =Y
128153 =X
112753 =Y
128230 =X
112826 =Y
131157 =X
112335 =Y
131553 =X
112320 =Y
132088 =X
112212 =Y
132369 =X
112350 =Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48

124857 =X
108085 =Y
125039 =X
108200 =Y
125502 =X
108368 =Y
126000 =X
108701 =Y
126716 =X
109611 =Y
127143 =X
109725 =Y
127639 =X
109736 =Y
128144 =X
109649 =Y
128115 =X
109973 =Y
128011 =X
110055 =Y
128093 =X
110178 =Y
127958 =X
110840 =Y
127772 =X
110871 =Y
127598 =X
111052 =Y
127697 =X
111252 =Y
127765 =X
111754 =Y
127918 =X
112302 =Y
128078 =X
112785 =Y
128164 =X
112830 =Y
128230 =X
112735 =Y
131257 =X
112265 =Y
131970 =X
112200 =Y
132204 =X
112273 =Y
132413 =X
112529 =Y
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النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99

132119 =X
112611 =Y
131928 =X
112941 =Y
131702 =X
113086 =Y
131382 =X
113326 =Y
131289 =X
113939 =Y
131252 =X
114226 =Y
131391 =X
114466 =Y
131421 =X
114653 =Y
131495 =X
114762 =Y
131643 =X
114920 =Y
131814 =X
115092 =Y
132104 =X
115344 =Y
132269 =X
115265 =Y
132566 =X
115337 =Y
132737 =X
115284 =Y
133133 =X
114825 =Y
133628 =X
114670 =Y
133899 =X
114917 =Y
134116 =X
115278 =Y
134578 =X
115442 =Y
134845 =X
115327 =Y
134966 =X
115142 =Y
135209 =X
115303 =Y
135498 =X
115634 =Y
135531 =X
115867 =Y
135892 =X
116088 =Y

النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
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132033 =X
112810 =Y
131734 =X
113045 =Y
131706 =X
113142 =Y
131308 =X
113479 =Y
131089 =X
114067 =Y
131322 =X
114332 =Y
131412 =X
114626 =Y
131447 =X
114704 =Y
131557 =X
114792 =Y
131678 =X
115047 =Y
131928 =X
115186 =Y
132182 =X
115292 =Y
132464 =X
115331 =Y
132616 =X
115393 =Y
132811 =X
115120 =Y
133595 =X
114615 =Y
133782 =X
114777 =Y
133985 =X
115091 =Y
134146 =X
115391 =Y
134828 =X
115415 =Y
134926 =X
115162 =Y
135017 =X
115162 =Y
135204 =X
115421 =Y
135511 =X
115786 =Y
135759 =X
116084 =Y
136113 =X
116039 =Y
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النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151

136183 =X
116050 =Y
136183 =X
116294 =Y
136438 =X
116544 =Y
136473 =X
116715 =Y
136629 =X
116700 =Y
137039 =X
116482 =Y
137767 =X
116010 =Y
138066 =X
115473 =Y
138758 =X
115219 =Y
139219 =X
114761 =Y
139398 =X
114196 =Y
140377 =X
113727 =Y
140422 =X
113677 =Y
140934 =X
113391 =Y
141594 =X
113282 =Y
141709 =X
112047 =Y
143074 =X
111705 =Y
141838 =X
109344 =Y
141225 =X
109996 =Y
140966 =X
110340 =Y
140632 =X
110228 =Y
140090 =X
110155 =Y
138850 =X
109012 =Y
138273 =X
108144 =Y
137236 =X
108589 =Y
136999 =X
108652 =Y

النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152
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136178 =X
116186 =Y
136223 =X
116366 =Y
136473 =X
116605 =Y
136557 =X
116718 =Y
136867 =X
116539 =Y
137232 =X
116286 =Y
138093 =X
115731 =Y
138412 =X
115368 =Y
139047 =X
115028 =Y
139298 =X
114323 =Y
140250 =X
113931 =Y
140404 =X
113748 =Y
140402 =X
113566 =Y
141307 =X
113377 =Y
141510 =X
112250 =Y
141979 =X
111853 =Y
142891 =X
111028 =Y
141280 =X
109801 =Y
141121 =X
110185 =Y
140823 =X
110324 =Y
140401 =X
110182 =Y
139397 =X
109433 =Y
138357 =X
108438 =Y
137639 =X
108083 =Y
137101 =X
108596 =Y
136984 =X
108749 =Y
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النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157
النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165
النقطة :167
النقطة :169
النقطة :171
النقطة :173
النقطة :175
النقطة :177
النقطة :179
النقطة :181
النقطة :183
النقطة :185
النقطة :187

136839 =X
108749 =Y
136808 =X
108584 =Y
136661 =X
108520 =Y
136432 =X
108669 =Y
136247 =X
108357 =Y
135486 =X
108184 =Y
134602 =X
107237 =Y
134593 =X
106369 =Y
133881 =X
106298 =Y
132473 =X
107039 =Y
130219 =X
105172 =Y
128061 =X
105008 =Y
127753 =X
105556 =Y
127562 =X
105699 =Y
127291 =X
105593 =Y
126920 =X
106248 =Y
126229 =X
106433 =Y
125216 =X
107505 =Y

النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
النقطة :168
النقطة :170
النقطة :172
النقطة :174
النقطة :176
النقطة :178
النقطة :180
النقطة :182
النقطة :184
النقطة :186
النقطة :188
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136781 =X
108687 =Y
136786 =X
108521 =Y
136581 =X
108634 =Y
136316 =X
108530 =Y
135799 =X
108197 =Y
135236 =X
108326 =Y
134802 =X
106681 =Y
134272 =X
106266 =Y
133469 =X
106412 =Y
130411 =X
106200 =Y
129083 =X
104989 =Y
128158 =X
105542 =Y
127769 =X
105648 =Y
127373 =X
105653 =Y
127014 =X
105743 =Y
126791 =X
106327 =Y
125385 =X
107129 =Y
124773 =X
108002 =Y
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4103.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة املواريد التابعة إلقليم الصويرة

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة املواريد التابعة إلقليم الصويرة،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة المواريد
التابعة إلقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47

129345 =X
94993 =Y
129573 =X
95032 =Y
129863 =X
95350 =Y
129917 =X
95427 =Y
129977 =X
95390 =Y
130387 =X
95685 =Y
130481 =X
95800 =Y
130499 =X
95945 =Y
130769 =X
96230 =Y
130963 =X
96277 =Y
131072 =X
96254 =Y
131108 =X
96190 =Y
131192 =X
96394 =Y
131307 =X
96438 =Y
131463 =X
96651 =Y
131722 =X
96873 =Y
132229 =X
96995 =Y
132522 =X
97084 =Y
132672 =X
97009 =Y
132749 =X
96789 =Y
132976 =X
96835 =Y
133157 =X
96906 =Y
133222 =X
96845 =Y
133236 =X
96646 =Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48

129494 =X
94998 =Y
129810 =X
95258 =Y
129928 =X
95367 =Y
129971 =X
95445 =Y
130248 =X
95440 =Y
130448 =X
95699 =Y
130481 =X
95847 =Y
130685 =X
96086 =Y
130944 =X
96311 =Y
131058 =X
96297 =Y
131062 =X
96243 =Y
131150 =X
96259 =Y
131231 =X
96458 =Y
131318 =X
96641 =Y
131461 =X
96844 =Y
131748 =X
96863 =Y
132366 =X
97001 =Y
132686 =X
97101 =Y
132765 =X
96951 =Y
132888 =X
96834 =Y
133091 =X
96907 =Y
133220 =X
96869 =Y
133180 =X
96723 =Y
133314 =X
96683 =Y
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النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99

133378 =X
96789 =Y
133461 =X
96838 =Y
133513 =X
96885 =Y
133534 =X
96865 =Y
133626 =X
96918 =Y
133645 =X
97023 =Y
133667 =X
97184 =Y
133834 =X
97345 =Y
133876 =X
97578 =Y
133979 =X
97586 =Y
134072 =X
97647 =Y
134104 =X
97681 =Y
134282 =X
97675 =Y
134329 =X
97528 =Y
134480 =X
97563 =Y
134536 =X
97630 =Y
134548 =X
97754 =Y
134625 =X
97808 =Y
134640 =X
97973 =Y
134650 =X
98066 =Y
134771 =X
97975 =Y
134860 =X
98095 =Y
134902 =X
98261 =Y
134945 =X
98614 =Y
135066 =X
98591 =Y
135094 =X
98429 =Y

النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
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133445 =X
96854 =Y
133460 =X
96820 =Y
133529 =X
96893 =Y
133572 =X
96847 =Y
133679 =X
96937 =Y
133604 =X
97212 =Y
133711 =X
97195 =Y
133826 =X
97435 =Y
133930 =X
97606 =Y
134007 =X
97593 =Y
134105 =X
97646 =Y
134199 =X
97704 =Y
134320 =X
97645 =Y
134394 =X
97526 =Y
134504 =X
97605 =Y
134580 =X
97643 =Y
134652 =X
97763 =Y
134597 =X
97915 =Y
134617 =X
97985 =Y
134720 =X
98033 =Y
134807 =X
97974 =Y
134869 =X
98184 =Y
134985 =X
98464 =Y
135068 =X
98549 =Y
135142 =X
98571 =Y
135064 =X
98438 =Y
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النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151

135053 =X
98410 =Y
135299 =X
98360 =Y
135465 =X
98267 =Y
135326 =X
97922 =Y
135658 =X
97707 =Y
136003 =X
97729 =Y
136220 =X
97706 =Y
136448 =X
97668 =Y
136645 =X
97921 =Y
136653 =X
97754 =Y
136587 =X
97582 =Y
136735 =X
97514 =Y
136895 =X
97510 =Y
137012 =X
97507 =Y
136929 =X
97308 =Y
136957 =X
97196 =Y
137048 =X
97152 =Y
137689 =X
97259 =Y
137974 =X
97324 =Y
137770 =X
98459 =Y
138637 =X
100121 =Y
139306 =X
100149 =Y
140479 =X
101456 =Y
143573 =X
99727 =Y
145720 =X
99125 =Y
145570 =X
98399 =Y

النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

135283 =X
98314 =Y
135394 =X
98297 =Y
135416 =X
98058 =Y
135336 =X
97749 =Y
135679 =X
97780 =Y
136128 =X
97738 =Y
136328 =X
97746 =Y
136515 =X
97792 =Y
136748 =X
97832 =Y
136584 =X
97639 =Y
136621 =X
97543 =Y
136813 =X
97539 =Y
136965 =X
97510 =Y
137046 =X
97329 =Y
136903 =X
97254 =Y
136990 =X
97223 =Y
137241 =X
97062 =Y
137704 =X
97219 =Y
137797 =X
97739 =Y
138432 =X
99358 =Y
138975 =X
100242 =Y
139775 =X
100853 =Y
142548 =X
100101 =Y
145490 =X
100346 =Y
145622 =X
98766 =Y
145354 =X
97986 =Y

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157
النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165
النقطة :167
النقطة :169
النقطة :171
النقطة :173
النقطة :175
النقطة :177
النقطة :179
النقطة :181
النقطة :183
النقطة :185
النقطة :187
النقطة :189
النقطة :191
النقطة :193
النقطة :195
النقطة :197
النقطة :199
النقطة :201
النقطة :203

144918 =X
97598 =Y
144439 =X
97238 =Y
144322 =X
97321 =Y
144258 =X
97329 =Y
144198 =X
97308 =Y
144217 =X
97264 =Y
144247 =X
97183 =Y
144281 =X
97112 =Y
144249 =X
97057 =Y
144181 =X
96963 =Y
144215 =X
96921 =Y
144158 =X
96876 =Y
144058 =X
96797 =Y
143992 =X
96764 =Y
143970 =X
96748 =Y
144025 =X
96656 =Y
143941 =X
96584 =Y
143884 =X
96541 =Y
143893 =X
96490 =Y
143720 =X
96201 =Y
143653 =X
96223 =Y
143631 =X
96205 =Y
143597 =X
96149 =Y
143592 =X
96064 =Y
143521 =X
96096 =Y
143488 =X
96095 =Y

النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
النقطة :168
النقطة :170
النقطة :172
النقطة :174
النقطة :176
النقطة :178
النقطة :180
النقطة :182
النقطة :184
النقطة :186
النقطة :188
النقطة :190
النقطة :192
النقطة :194
النقطة :196
النقطة :198
النقطة :200
النقطة :202
النقطة :204

5577
144523 =X
97360 =Y
144376 =X
97262 =Y
144314 =X
97344 =Y
144199 =X
97327 =Y
144191 =X
97276 =Y
144215 =X
97244 =Y
144282 =X
97125 =Y
144262 =X
97086 =Y
144190 =X
97001 =Y
144167 =X
96939 =Y
144204 =X
96916 =Y
144128 =X
96858 =Y
144020 =X
96773 =Y
143970 =X
96754 =Y
143984 =X
96732 =Y
143991 =X
96632 =Y
143941 =X
96579 =Y
143871 =X
96527 =Y
143911 =X
96452 =Y
143678 =X
96211 =Y
143640 =X
96203 =Y
143617 =X
96147 =Y
143605 =X
96073 =Y
143543 =X
96065 =Y
143503 =X
96081 =Y
143465 =X
96107 =Y

5578

الجريدة الرسمية
النقطة :205
النقطة :207
النقطة :209
النقطة :211
النقطة :213
النقطة :215
النقطة :217
النقطة :219
النقطة :221
النقطة :223
النقطة :225
النقطة :227
النقطة :229
النقطة :231
النقطة :233
النقطة :235
النقطة :237
النقطة :239
النقطة :241
النقطة :243
النقطة :245
النقطة :247
النقطة :249
النقطة :251
النقطة :253
النقطة :255

143453 =X
96071 =Y
143517 =X
96031 =Y
143557 =X
95962 =Y
143336 =X
95581 =Y
143324 =X
95544 =Y
143171 =X
94806 =Y
143169 =X
94748 =Y
143150 =X
94658 =Y
143159 =X
94638 =Y
143140 =X
94612 =Y
143095 =X
94573 =Y
143105 =X
94453 =Y
143100 =X
94065 =Y
143027 =X
93928 =Y
143066 =X
93832 =Y
143082 =X
93767 =Y
143143 =X
93767 =Y
143165 =X
93769 =Y
143223 =X
93730 =Y
143259 =X
93720 =Y
143325 =X
93738 =Y
143390 =X
93693 =Y
143353 =X
93639 =Y
143381 =X
93575 =Y
143408 =X
93547 =Y
143419 =X
93477 =Y

النقطة :206
النقطة :208
النقطة :210
النقطة :212
النقطة :214
النقطة :216
النقطة :218
النقطة :220
النقطة :222
النقطة :224
النقطة :226
النقطة :228
النقطة :230
النقطة :232
النقطة :234
النقطة :236
النقطة :238
النقطة :240
النقطة :242
النقطة :244
النقطة :246
النقطة :248
النقطة :250
النقطة :252
النقطة :254
النقطة :256

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

143494 =X
96053 =Y
143530 =X
96012 =Y
143365 =X
95690 =Y
143326 =X
95571 =Y
143113 =X
94818 =Y
143153 =X
94753 =Y
143150 =X
94658 =Y
143161 =X
94655 =Y
143146 =X
94638 =Y
143091 =X
94609 =Y
143104 =X
94563 =Y
143259 =X
94274 =Y
143062 =X
93982 =Y
143051 =X
93885 =Y
143074 =X
93779 =Y
143108 =X
93769 =Y
143151 =X
93770 =Y
143200 =X
93743 =Y
143239 =X
93729 =Y
143273 =X
93735 =Y
143380 =X
93706 =Y
143395 =X
93657 =Y
143370 =X
93591 =Y
143399 =X
93574 =Y
143405 =X
93538 =Y
143451 =X
93496 =Y

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

النقطة :257
النقطة :259
النقطة :261
النقطة :263
النقطة :265
النقطة :267
النقطة :269
النقطة :271
النقطة :273
النقطة :275
النقطة :277
النقطة :279
النقطة :281
النقطة :283
النقطة :285
النقطة :287
النقطة :289
النقطة :291
النقطة :293
النقطة :295
النقطة :297
النقطة :299
النقطة :301
النقطة :303
النقطة :305
النقطة :307

143472 =X
93462 =Y
143387 =X
93381 =Y
143265 =X
93117 =Y
143207 =X
92979 =Y
143168 =X
92742 =Y
143157 =X
92690 =Y
143167 =X
92645 =Y
143260 =X
92606 =Y
143226 =X
92452 =Y
143275 =X
92352 =Y
142924 =X
92318 =Y
142892 =X
92337 =Y
142869 =X
92343 =Y
142731 =X
92446 =Y
142685 =X
92526 =Y
142637 =X
92597 =Y
142556 =X
92634 =Y
142466 =X
92664 =Y
142348 =X
92729 =Y
142317 =X
92743 =Y
142291 =X
92704 =Y
142261 =X
92677 =Y
142228 =X
92659 =Y
142209 =X
92637 =Y
139689 =X
93474 =Y
139658 =X
93427 =Y

النقطة :258
النقطة :260
النقطة :262
النقطة :264
النقطة :266
النقطة :268
النقطة :270
النقطة :272
النقطة :274
النقطة :276
النقطة :278
النقطة :280
النقطة :282
النقطة :284
النقطة :286
النقطة :288
النقطة :290
النقطة :292
النقطة :294
النقطة :296
النقطة :298
النقطة :300
النقطة :302
النقطة :304
النقطة :306
النقطة :308

5579
143459 =X
93443 =Y
143307 =X
93237 =Y
143247 =X
93034 =Y
143102 =X
92836 =Y
143147 =X
92706 =Y
143147 =X
92667 =Y
143212 =X
92638 =Y
143223 =X
92466 =Y
143278 =X
92359 =Y
143264 =X
92326 =Y
142914 =X
92322 =Y
142879 =X
92338 =Y
142814 =X
92342 =Y
142718 =X
92487 =Y
142669 =X
92558 =Y
142617 =X
92610 =Y
142503 =X
92647 =Y
142401 =X
92708 =Y
142328 =X
92741 =Y
142307 =X
92743 =Y
142275 =X
92693 =Y
142230 =X
92666 =Y
142217 =X
92648 =Y
140182 =X
93475 =Y
139678 =X
93450 =Y
139641 =X
93397 =Y

5580

الجريدة الرسمية
النقطة :309
النقطة :311
النقطة :313
النقطة :315
النقطة :317
النقطة :319
النقطة :321
النقطة :323
النقطة :325
النقطة :327
النقطة :329
النقطة :331
النقطة :333
النقطة :335
النقطة :337
النقطة :339
النقطة :341
النقطة :343
النقطة :345
النقطة :347
النقطة :349
النقطة :351
النقطة :353
النقطة :355
النقطة :357
النقطة :359

139616 =X
93374 =Y
139595 =X
93344 =Y
139584 =X
93314 =Y
139576 =X
93278 =Y
139563 =X
93260 =Y
139558 =X
93242 =Y
139552 =X
93220 =Y
139534 =X
93175 =Y
139508 =X
93151 =Y
139469 =X
93175 =Y
139441 =X
93235 =Y
139406 =X
93266 =Y
139368 =X
93276 =Y
139269 =X
93297 =Y
139304 =X
93427 =Y
139245 =X
93488 =Y
139054 =X
93350 =Y
138973 =X
93263 =Y
138909 =X
93088 =Y
138878 =X
92847 =Y
138733 =X
92822 =Y
138679 =X
92850 =Y
138646 =X
92829 =Y
138559 =X
92831 =Y
138319 =X
92696 =Y
138187 =X
92497 =Y

النقطة :310
النقطة :312
النقطة :314
النقطة :316
النقطة :318
النقطة :320
النقطة :322
النقطة :324
النقطة :326
النقطة :328
النقطة :330
النقطة :332
النقطة :334
النقطة :336
النقطة :338
النقطة :340
النقطة :342
النقطة :344
النقطة :346
النقطة :348
النقطة :350
النقطة :352
النقطة :354
النقطة :356
النقطة :358
النقطة :360

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

139601 =X
93346 =Y
139589 =X
93334 =Y
139576 =X
93292 =Y
139571 =X
93267 =Y
139559 =X
93250 =Y
139554 =X
93236 =Y
139544 =X
93195 =Y
139520 =X
93157 =Y
139485 =X
93158 =Y
139450 =X
93221 =Y
139424 =X
93254 =Y
139389 =X
93273 =Y
139319 =X
93290 =Y
139289 =X
93340 =Y
139296 =X
93469 =Y
139181 =X
93481 =Y
139011 =X
93289 =Y
138920 =X
93164 =Y
138864 =X
92984 =Y
138863 =X
92815 =Y
138699 =X
92863 =Y
138650 =X
92821 =Y
138608 =X
92823 =Y
138440 =X
92821 =Y
138228 =X
92575 =Y
138116 =X
92321 =Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :361
النقطة :363
النقطة :365
النقطة :367
النقطة :369
النقطة :371
النقطة :373
النقطة :375
النقطة :377
النقطة :379
النقطة :381
النقطة :383
النقطة :385
النقطة :387
النقطة :389
النقطة :391
النقطة :393
النقطة :395
النقطة :397
النقطة :399
النقطة :401
النقطة :403
النقطة :405
النقطة :407
النقطة :409
النقطة :411

138060 =X
92218 =Y
138021 =X
92157 =Y
137584 =X
92477 =Y
137243 =X
92704 =Y
137123 =X
92759 =Y
136982 =X
92800 =Y
136958 =X
92796 =Y
136914 =X
92853 =Y
136889 =X
92883 =Y
136813 =X
92980 =Y
136724 =X
93099 =Y
136706 =X
93238 =Y
136669 =X
93443 =Y
137046 =X
93484 =Y
137074 =X
93565 =Y
137141 =X
93843 =Y
137034 =X
93915 =Y
137026 =X
93908 =Y
137011 =X
93931 =Y
137000 =X
93948 =Y
136902 =X
93957 =Y
136753 =X
93955 =Y
136763 =X
94008 =Y
136717 =X
94036 =Y
136684 =X
94068 =Y
136849 =X
94139 =Y

النقطة :362
النقطة :364
النقطة :366
النقطة :368
النقطة :370
النقطة :372
النقطة :374
النقطة :376
النقطة :378
النقطة :380
النقطة :382
النقطة :384
النقطة :386
النقطة :388
النقطة :390
النقطة :392
النقطة :394
النقطة :396
النقطة :398
النقطة :400
النقطة :402
النقطة :404
النقطة :406
النقطة :408
النقطة :410
النقطة :412

5581
138055 =X
92203 =Y
137902 =X
92272 =Y
137383 =X
92618 =Y
137181 =X
92724 =Y
137097 =X
92770 =Y
136968 =X
92800 =Y
136923 =X
92822 =Y
136899 =X
92868 =Y
136883 =X
92903 =Y
136776 =X
93016 =Y
136716 =X
93131 =Y
136707 =X
93279 =Y
136836 =X
93458 =Y
137058 =X
93542 =Y
137106 =X
93738 =Y
137124 =X
93881 =Y
137031 =X
93909 =Y
137009 =X
93915 =Y
137008 =X
93945 =Y
136996 =X
93969 =Y
136793 =X
93937 =Y
136761 =X
93977 =Y
136726 =X
94028 =Y
136716 =X
94041 =Y
136709 =X
94089 =Y
136632 =X
94322 =Y

5582

الجريدة الرسمية
النقطة :413
النقطة :415
النقطة :417
النقطة :419
النقطة :421
النقطة :423
النقطة :425
النقطة :427
النقطة :429
النقطة :431
النقطة :433
النقطة :435
النقطة :437
النقطة :439
النقطة :441
النقطة :443
النقطة :445
النقطة :447
النقطة :449
النقطة :451
النقطة :453
النقطة :455
النقطة :457
النقطة :459
النقطة :461
النقطة :463

136518 =X
94396 =Y
136452 =X
94351 =Y
136270 =X
94349 =Y
136149 =X
94403 =Y
135940 =X
94496 =Y
135801 =X
94569 =Y
135766 =X
94636 =Y
135740 =X
94700 =Y
135743 =X
94723 =Y
135693 =X
94771 =Y
135655 =X
94679 =Y
135593 =X
94653 =Y
135574 =X
94495 =Y
135518 =X
94387 =Y
135586 =X
94237 =Y
135540 =X
94124 =Y
135720 =X
93847 =Y
135772 =X
93727 =Y
136257 =X
93478 =Y
136632 =X
93206 =Y
136609 =X
92886 =Y
136465 =X
92819 =Y
136305 =X
92684 =Y
135894 =X
92604 =Y
135749 =X
92604 =Y
135493 =X
92578 =Y

النقطة :414
النقطة :416
النقطة :418
النقطة :420
النقطة :422
النقطة :424
النقطة :426
النقطة :428
النقطة :430
النقطة :432
النقطة :434
النقطة :436
النقطة :438
النقطة :440
النقطة :442
النقطة :444
النقطة :446
النقطة :448
النقطة :450
النقطة :452
النقطة :454
النقطة :456
النقطة :458
النقطة :460
النقطة :462
النقطة :464
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136489 =X
94364 =Y
136369 =X
94330 =Y
136201 =X
94373 =Y
136010 =X
94452 =Y
135883 =X
94513 =Y
135769 =X
94604 =Y
135737 =X
94691 =Y
135735 =X
94719 =Y
135722 =X
94782 =Y
135714 =X
94712 =Y
135596 =X
94641 =Y
135548 =X
94634 =Y
135538 =X
94440 =Y
135575 =X
94301 =Y
135575 =X
94199 =Y
135657 =X
94058 =Y
135752 =X
93796 =Y
135792 =X
93596 =Y
136628 =X
93442 =Y
136607 =X
93162 =Y
136448 =X
92881 =Y
136478 =X
92690 =Y
136030 =X
92626 =Y
135824 =X
92598 =Y
135578 =X
92590 =Y
135340 =X
92544 =Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :465
النقطة :467
النقطة :469
النقطة :471
النقطة :473
النقطة :475
النقطة :477
النقطة :479
النقطة :481
النقطة :483
النقطة :485
النقطة :487
النقطة :489
النقطة :491
النقطة :493
النقطة :495
النقطة :497
النقطة :499
النقطة :501
النقطة :503
النقطة :505
النقطة :507
النقطة :509
النقطة :511
النقطة :513
النقطة :515

135259 =X
92537 =Y
135091 =X
92475 =Y
134590 =X
92241 =Y
133963 =X
92004 =Y
133670 =X
91898 =Y
133623 =X
91863 =Y
133351 =X
91794 =Y
132937 =X
91720 =Y
132321 =X
91606 =Y
132254 =X
91593 =Y
132112 =X
91546 =Y
131997 =X
91541 =Y
131957 =X
91537 =Y
131950 =X
91514 =Y
131738 =X
91571 =Y
131165 =X
91780 =Y
130917 =X
91815 =Y
130882 =X
91811 =Y
130841 =X
91782 =Y
130728 =X
91728 =Y
130600 =X
91692 =Y
130468 =X
92365 =Y
130460 =X
92453 =Y
130418 =X
92506 =Y
130293 =X
93428 =Y
130125 =X
93684 =Y

النقطة :466
النقطة :468
النقطة :470
النقطة :472
النقطة :474
النقطة :476
النقطة :478
النقطة :480
النقطة :482
النقطة :484
النقطة :486
النقطة :488
النقطة :490
النقطة :492
النقطة :494
النقطة :496
النقطة :498
النقطة :500
النقطة :502
النقطة :504
النقطة :506
النقطة :508
النقطة :510
النقطة :512
النقطة :514
النقطة :516

5583
135161 =X
92510 =Y
134877 =X
92393 =Y
134020 =X
92015 =Y
133726 =X
91927 =Y
133671 =X
91890 =Y
133508 =X
91825 =Y
133281 =X
91794 =Y
132570 =X
91667 =Y
132290 =X
91595 =Y
132153 =X
91570 =Y
132076 =X
91543 =Y
131958 =X
91547 =Y
131960 =X
91525 =Y
131856 =X
91533 =Y
131480 =X
91691 =Y
131024 =X
91797 =Y
130899 =X
91816 =Y
130869 =X
91800 =Y
130765 =X
91745 =Y
130667 =X
91696 =Y
130515 =X
92311 =Y
130447 =X
92423 =Y
130461 =X
92469 =Y
130439 =X
93053 =Y
130061 =X
93617 =Y
129654 =X
94156 =Y

5584

الجريدة الرسمية
النقطة :517
النقطة :519
النقطة :521
النقطة :523
النقطة :525
النقطة :527
النقطة :529
النقطة :531
النقطة :533
النقطة :535
النقطة :537
النقطة :539
النقطة :541
النقطة :543

129614 =X
94223 =Y
129505 =X
94293 =Y
129488 =X
94316 =Y
129427 =X
94327 =Y
129277 =X
94627 =Y
129326 =X
94622 =Y
129357 =X
94636 =Y
129310 =X
94682 =Y
129290 =X
94712 =Y
129324 =X
94744 =Y
129285 =X
94777 =Y
129310 =X
94835 =Y
129293 =X
94865 =Y
129257 =X
94951 =Y

النقطة :518
النقطة :520
النقطة :522
النقطة :524
النقطة :526
النقطة :528
النقطة :530
النقطة :532
النقطة :534
النقطة :536
النقطة :538
النقطة :540
النقطة :542
النقطة :544
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129576 =X
94255 =Y
129509 =X
94302 =Y
129472 =X
94294 =Y
129314 =X
94339 =Y
129323 =X
94609 =Y
129345 =X
94626 =Y
129359 =X
94649 =Y
129312 =X
94706 =Y
129298 =X
94726 =Y
129276 =X
94761 =Y
129274 =X
94784 =Y
129275 =X
94849 =Y
129270 =X
94906 =Y
129336 =X
94954 =Y
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4104.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة الكريمات التابعة إلقليم الصويرة

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة الكريمات التابعة إلقليم الصويرة،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة الكريمات

التابعة إلقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47

129345 =X
94993 =Y
129573 =X
95032 =Y
129863 =X
95350 =Y
129917 =X
95427 =Y
129977 =X
95390 =Y
130387 =X
95685 =Y
130481 =X
95800 =Y
130499 =X
95945 =Y
130769 =X
96230 =Y
130963 =X
96277 =Y
131072 =X
96254 =Y
131108 =X
96190 =Y
131192 =X
96394 =Y
131307 =X
96438 =Y
131463 =X
96651 =Y
131722 =X
96873 =Y
132229 =X
96995 =Y
132522 =X
97084 =Y
132672 =X
97009 =Y
132749 =X
96789 =Y
132976 =X
96835 =Y
133157 =X
96906 =Y
133222 =X
96845 =Y
133236 =X
96646 =Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48

129494 =X
94998 =Y
129810 =X
95258 =Y
129928 =X
95367 =Y
129971 =X
95445 =Y
130248 =X
95440 =Y
130448 =X
95699 =Y
130481 =X
95847 =Y
130685 =X
96086 =Y
130944 =X
96311 =Y
131058 =X
96297 =Y
131062 =X
96243 =Y
131150 =X
96259 =Y
131231 =X
96458 =Y
131318 =X
96641 =Y
131461 =X
96844 =Y
131748 =X
96863 =Y
132366 =X
97001 =Y
132686 =X
97101 =Y
132765 =X
96951 =Y
132888 =X
96834 =Y
133091 =X
96907 =Y
133220 =X
96869 =Y
133180 =X
96723 =Y
133314 =X
96683 =Y
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النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99

133378 =X
96789 =Y
133461 =X
96838 =Y
133513 =X
96885 =Y
133534 =X
96865 =Y
133626 =X
96918 =Y
133645 =X
97023 =Y
133667 =X
97184 =Y
133834 =X
97345 =Y
133876 =X
97578 =Y
133979 =X
97586 =Y
134072 =X
97647 =Y
134104 =X
97681 =Y
134282 =X
97675 =Y
134329 =X
97528 =Y
134480 =X
97563 =Y
134536 =X
97630 =Y
134548 =X
97754 =Y
134625 =X
97808 =Y
134640 =X
97973 =Y
134650 =X
98066 =Y
134771 =X
97975 =Y
134860 =X
98095 =Y
134902 =X
98261 =Y
134945 =X
98614 =Y
135066 =X
98591 =Y
135094 =X
98429 =Y

النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
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133445 =X
96854 =Y
133460 =X
96820 =Y
133529 =X
96893 =Y
133572 =X
96847 =Y
133679 =X
96937 =Y
133604 =X
97212 =Y
133711 =X
97195 =Y
133826 =X
97435 =Y
133930 =X
97606 =Y
134007 =X
97593 =Y
134105 =X
97646 =Y
134199 =X
97704 =Y
134320 =X
97645 =Y
134394 =X
97526 =Y
134504 =X
97605 =Y
134580 =X
97643 =Y
134652 =X
97763 =Y
134597 =X
97915 =Y
134617 =X
97985 =Y
134720 =X
98033 =Y
134807 =X
97974 =Y
134869 =X
98184 =Y
134985 =X
98464 =Y
135068 =X
98549 =Y
135142 =X
98571 =Y
135064 =X
98438 =Y
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النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151

135053 =X
98410 =Y
135299 =X
98360 =Y
135465 =X
98267 =Y
135326 =X
97922 =Y
135658 =X
97707 =Y
136003 =X
97729 =Y
136220 =X
97706 =Y
136448 =X
97668 =Y
136645 =X
97921 =Y
136653 =X
97754 =Y
136587 =X
97582 =Y
136735 =X
97514 =Y
136895 =X
97510 =Y
137012 =X
97507 =Y
136929 =X
97308 =Y
136957 =X
97196 =Y
137048 =X
97152 =Y
137689 =X
97259 =Y
137974 =X
97324 =Y
137770 =X
98459 =Y
138637 =X
100121 =Y
139306 =X
100149 =Y
140479 =X
101456 =Y
139625 =X
102508 =Y
140236 =X
102770 =Y
140606 =X
102937 =Y

النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152
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135283 =X
98314 =Y
135394 =X
98297 =Y
135416 =X
98058 =Y
135336 =X
97749 =Y
135679 =X
97780 =Y
136128 =X
97738 =Y
136328 =X
97746 =Y
136515 =X
97792 =Y
136748 =X
97832 =Y
136584 =X
97639 =Y
136621 =X
97543 =Y
136813 =X
97539 =Y
136965 =X
97510 =Y
137046 =X
97329 =Y
136903 =X
97254 =Y
136990 =X
97223 =Y
137241 =X
97062 =Y
137704 =X
97219 =Y
137797 =X
97739 =Y
138432 =X
99358 =Y
138975 =X
100242 =Y
139775 =X
100853 =Y
139839 =X
101910 =Y
140090 =X
102722 =Y
140468 =X
102853 =Y
140859 =X
103101 =Y
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النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157
النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165
النقطة :167
النقطة :169
النقطة :171
النقطة :173
النقطة :175
النقطة :177
النقطة :179
النقطة :181
النقطة :183
النقطة :185
النقطة :187
النقطة :189
النقطة :191
النقطة :193
النقطة :195
النقطة :197
النقطة :199
النقطة :201
النقطة :203

140962 =X
103209 =Y
141155 =X
103412 =Y
140644 =X
104923 =Y
140819 =X
104939 =Y
140828 =X
105017 =Y
140834 =X
105060 =Y
140928 =X
104999 =Y
140977 =X
104975 =Y
141003 =X
104989 =Y
141018 =X
105047 =Y
141032 =X
105104 =Y
141075 =X
105174 =Y
141082 =X
105206 =Y
141113 =X
105233 =Y
141128 =X
105235 =Y
141176 =X
105238 =Y
141226 =X
105263 =Y
141227 =X
105350 =Y
141208 =X
105444 =Y
141118 =X
105490 =Y
141052 =X
105553 =Y
140970 =X
105704 =Y
141035 =X
105755 =Y
141144 =X
105824 =Y
141138 =X
105906 =Y
141114 =X
105942 =Y

النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
النقطة :168
النقطة :170
النقطة :172
النقطة :174
النقطة :176
النقطة :178
النقطة :180
النقطة :182
النقطة :184
النقطة :186
النقطة :188
النقطة :190
النقطة :192
النقطة :194
النقطة :196
النقطة :198
النقطة :200
النقطة :202
النقطة :204
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141102 =X
103316 =Y
141210 =X
103489 =Y
140781 =X
104931 =Y
140845 =X
104947 =Y
140804 =X
105065 =Y
140884 =X
105029 =Y
140960 =X
104988 =Y
140999 =X
104971 =Y
141011 =X
105015 =Y
141021 =X
105074 =Y
141058 =X
105150 =Y
141076 =X
105191 =Y
141096 =X
105219 =Y
141118 =X
105239 =Y
141149 =X
105233 =Y
141203 =X
105248 =Y
141237 =X
105282 =Y
141219 =X
105410 =Y
141174 =X
105468 =Y
141092 =X
105511 =Y
141021 =X
105595 =Y
140969 =X
105717 =Y
141102 =X
105797 =Y
141142 =X
105874 =Y
141134 =X
105936 =Y
141084 =X
105958 =Y
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النقطة :205
النقطة :207
النقطة :209
النقطة :211
النقطة :213
النقطة :215
النقطة :217
النقطة :219
النقطة :221
النقطة :223
النقطة :225
النقطة :227
النقطة :229
النقطة :231
النقطة :233
النقطة :235
النقطة :237
النقطة :239
النقطة :241
النقطة :243
النقطة :245
النقطة :247
النقطة :249
النقطة :251
النقطة :253
النقطة :255

141009 =X
106018 =Y
140933 =X
106062 =Y
141270 =X
108608 =Y
141635 =X
109094 =Y
141686 =X
109069 =Y
141703 =X
109011 =Y
141738 =X
108984 =Y
141761 =X
108937 =Y
141811 =X
108978 =Y
141833 =X
109006 =Y
141858 =X
109112 =Y
141832 =X
109173 =Y
141779 =X
109265 =Y
141838 =X
109344 =Y
141225 =X
109996 =Y
140966 =X
110340 =Y
140632 =X
110228 =Y
140090 =X
110155 =Y
138850 =X
109012 =Y
138273 =X
108144 =Y
137236 =X
108589 =Y
136999 =X
108652 =Y
136839 =X
108749 =Y
136808 =X
108584 =Y
136661 =X
108520 =Y
136432 =X
108669 =Y

النقطة :206
النقطة :208
النقطة :210
النقطة :212
النقطة :214
النقطة :216
النقطة :218
النقطة :220
النقطة :222
النقطة :224
النقطة :226
النقطة :228
النقطة :230
النقطة :232
النقطة :234
النقطة :236
النقطة :238
النقطة :240
النقطة :242
النقطة :244
النقطة :246
النقطة :248
النقطة :250
النقطة :252
النقطة :254
النقطة :256
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140964 =X
106051 =Y
140573 =X
106183 =Y
141604 =X
109106 =Y
141660 =X
109092 =Y
141697 =X
109035 =Y
141719 =X
108997 =Y
141755 =X
108942 =Y
141789 =X
108957 =Y
141830 =X
109000 =Y
141896 =X
109076 =Y
141849 =X
109136 =Y
141808 =X
109212 =Y
141759 =X
109302 =Y
141280 =X
109801 =Y
141121 =X
110185 =Y
140823 =X
110324 =Y
140401 =X
110182 =Y
139397 =X
109433 =Y
138357 =X
108438 =Y
137639 =X
108083 =Y
137101 =X
108596 =Y
136984 =X
108749 =Y
136781 =X
108687 =Y
136786 =X
108521 =Y
136581 =X
108634 =Y
136316 =X
108530 =Y
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النقطة :257
النقطة :259
النقطة :261
النقطة :263
النقطة :265
النقطة :267
النقطة :269
النقطة :271
النقطة :273
النقطة :275
النقطة :277
النقطة :279
النقطة :281
النقطة :283
النقطة :285
النقطة :287
النقطة :289
النقطة :291
النقطة :293
النقطة :295
النقطة :297
النقطة :299
النقطة :301
النقطة :303
النقطة :305
النقطة :307

136247 =X
108357 =Y
135486 =X
108184 =Y
134602 =X
107237 =Y
134593 =X
106369 =Y
133881 =X
106298 =Y
132473 =X
107039 =Y
130219 =X
105172 =Y
128061 =X
105008 =Y
127753 =X
105556 =Y
127562 =X
105699 =Y
127291 =X
105593 =Y
126920 =X
106248 =Y
126229 =X
106433 =Y
125216 =X
107505 =Y
124647 =X
107977 =Y
124465 =X
107724 =Y
124370 =X
107172 =Y
124347 =X
105549 =Y
123761 =X
104045 =Y
122677 =X
103759 =Y
122277 =X
103567 =Y
121975 =X
103580 =Y
121970 =X
103719 =Y
121877 =X
103698 =Y
121754 =X
103733 =Y
122101 =X
103217 =Y

النقطة :258
النقطة :260
النقطة :262
النقطة :264
النقطة :266
النقطة :268
النقطة :270
النقطة :272
النقطة :274
النقطة :276
النقطة :278
النقطة :280
النقطة :282
النقطة :284
النقطة :286
النقطة :288
النقطة :290
النقطة :292
النقطة :294
النقطة :296
النقطة :298
النقطة :300
النقطة :302
النقطة :304
النقطة :306
النقطة :308
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135799 =X
108197 =Y
135236 =X
108326 =Y
134802 =X
106681 =Y
134272 =X
106266 =Y
133469 =X
106412 =Y
130411 =X
106200 =Y
129083 =X
104989 =Y
128158 =X
105542 =Y
127769 =X
105648 =Y
127373 =X
105653 =Y
127014 =X
105743 =Y
126791 =X
106327 =Y
125385 =X
107129 =Y
124773 =X
108002 =Y
124532 =X
107869 =Y
124406 =X
107529 =Y
124444 =X
106287 =Y
124083 =X
104659 =Y
123224 =X
103815 =Y
122395 =X
103696 =Y
122196 =X
103412 =Y
122002 =X
103685 =Y
121915 =X
103665 =Y
121852 =X
103684 =Y
121696 =X
103650 =Y
122084 =X
103173 =Y
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النقطة :309
النقطة :311
النقطة :313
النقطة :315
النقطة :317
النقطة :319
النقطة :321
النقطة :323
النقطة :325
النقطة :327
النقطة :329
النقطة :331
النقطة :333
النقطة :335
النقطة :337
النقطة :339
النقطة :341
النقطة :343
النقطة :345
النقطة :347
النقطة :349
النقطة :351
النقطة :353
النقطة :355
النقطة :357
النقطة :359

122160 =X
102995 =Y
122059 =X
102665 =Y
121837 =X
102682 =Y
121953 =X
102312 =Y
122351 =X
102384 =Y
122438 =X
102081 =Y
122645 =X
101615 =Y
122444 =X
101320 =Y
121956 =X
101034 =Y
120811 =X
100217 =Y
121273 =X
99727 =Y
121346 =X
98860 =Y
121580 =X
98038 =Y
121368 =X
97815 =Y
121523 =X
97697 =Y
121558 =X
97714 =Y
121705 =X
97614 =Y
122458 =X
97721 =Y
122625 =X
98409 =Y
122920 =X
98465 =Y
123242 =X
98404 =Y
123254 =X
99001 =Y
123817 =X
98864 =Y
124009 =X
98444 =Y
125268 =X
96580 =Y
125665 =X
95917 =Y

النقطة :310
النقطة :312
النقطة :314
النقطة :316
النقطة :318
النقطة :320
النقطة :322
النقطة :324
النقطة :326
النقطة :328
النقطة :330
النقطة :332
النقطة :334
النقطة :336
النقطة :338
النقطة :340
النقطة :342
النقطة :344
النقطة :346
النقطة :348
النقطة :350
النقطة :352
النقطة :354
النقطة :356
النقطة :358
النقطة :360
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122368 =X
102729 =Y
121954 =X
102750 =Y
121866 =X
102360 =Y
122112 =X
102302 =Y
122654 =X
102555 =Y
122325 =X
101954 =Y
122684 =X
101445 =Y
122119 =X
101082 =Y
121439 =X
101121 =Y
121075 =X
100045 =Y
121345 =X
99318 =Y
121433 =X
98780 =Y
121428 =X
97899 =Y
121476 =X
97667 =Y
121536 =X
97713 =Y
121639 =X
97645 =Y
121856 =X
97399 =Y
122873 =X
97881 =Y
122873 =X
98465 =Y
123150 =X
98336 =Y
123313 =X
98542 =Y
123628 =X
98877 =Y
124080 =X
98697 =Y
124182 =X
97497 =Y
125447 =X
96161 =Y
125869 =X
95861 =Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :361
النقطة :363
النقطة :365
النقطة :367

126129 =X
95862 =Y
126912 =X
95990 =Y
127648 =X
95939 =Y
127983 =X
95722 =Y

النقطة :362
النقطة :364
النقطة :366
النقطة :368
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126266 =X
95822 =Y
127469 =X
96032 =Y
127874 =X
95914 =Y
128476 =X
95288 =Y

قرارلوزيرالداخلية رقم  4105.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة أسايس التابعة إلقليم الصويرة

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة أسايس التابعة إلقليم الصويرة،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة أسايس

التابعة إلقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47
النقطة :49

134117 =X
455240 =Y
140651 =X
449869 =Y
140283 =X
449824 =Y
139989 =X
449262 =Y
140025 =X
447644 =Y
140663 =X
443768 =Y
140679 =X
443585 =Y
140588 =X
443393 =Y
140486 =X
443192 =Y
140253 =X
443177 =Y
140085 =X
443060 =Y
141504 =X
442224 =Y
141709 =X
441664 =Y
142215 =X
437168 =Y
141087 =X
436644 =Y
140461 =X
436287 =Y
139525 =X
436116 =Y
139491 =X
435700 =Y
139964 =X
435385 =Y
140551 =X
434632 =Y
140195 =X
431767 =Y
138617 =X
431573 =Y
138052 =X
430552 =Y
135871 =X
428923 =Y
134065 =X
428753 =Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50

134966 =X
454306 =Y
140419 =X
449869 =Y
140065 =X
449570 =Y
140005 =X
448862 =Y
140895 =X
445090 =Y
140683 =X
443689 =Y
140644 =X
443479 =Y
140566 =X
443295 =Y
140418 =X
443155 =Y
140139 =X
443119 =Y
141504 =X
442428 =Y
141603 =X
441911 =Y
142257 =X
441192 =Y
141486 =X
436776 =Y
141081 =X
436532 =Y
140071 =X
436331 =Y
139423 =X
435875 =Y
139710 =X
435526 =Y
140170 =X
435141 =Y
140446 =X
434186 =Y
140021 =X
431610 =Y
138069 =X
430568 =Y
137176 =X
429648 =Y
135658 =X
428456 =Y
132817 =X
428778 =Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103

132138 =X
429146 =Y
131540 =X
429226 =Y
131431 =X
429445 =Y
131137 =X
429857 =Y
130998 =X
430419 =Y
130809 =X
430844 =Y
130476 =X
431129 =Y
130335 =X
431338 =Y
130147 =X
431679 =Y
130840 =X
432670 =Y
131229 =X
433143 =Y
131357 =X
433348 =Y
131341 =X
433734 =Y
131125 =X
433782 =Y
130978 =X
434159 =Y
130414 =X
435058 =Y
130114 =X
435397 =Y
130084 =X
436996 =Y
130064 =X
437270 =Y
129976 =X
437337 =Y
129970 =X
437508 =Y
129835 =X
437657 =Y
129708 =X
437798 =Y
129571 =X
437841 =Y
129502 =X
437774 =Y
129458 =X
437801 =Y
129461 =X
437850 =Y

النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
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131892 =X
429373 =Y
131454 =X
429357 =Y
131457 =X
429529 =Y
131096 =X
430082 =Y
130911 =X
430506 =Y
130668 =X
430908 =Y
130427 =X
431315 =Y
130237 =X
431528 =Y
130714 =X
432217 =Y
131052 =X
432892 =Y
131281 =X
433330 =Y
131404 =X
433583 =Y
131262 =X
433761 =Y
131032 =X
433834 =Y
130809 =X
434287 =Y
130225 =X
435243 =Y
130127 =X
436836 =Y
130103 =X
437065 =Y
130015 =X
437294 =Y
129962 =X
437425 =Y
129891 =X
437571 =Y
129742 =X
437732 =Y
129634 =X
437869 =Y
129513 =X
437795 =Y
129485 =X
437774 =Y
129467 =X
437843 =Y
129449 =X
437850 =Y
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الجريدة الرسمية
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151

129427 =X
437864 =Y
129391 =X
437899 =Y
129376 =X
437986 =Y
129478 =X
438079 =Y
129427 =X
438279 =Y
129492 =X
438665 =Y
129439 =X
439015 =Y
129427 =X
439130 =Y
129148 =X
439268 =Y
129167 =X
439431 =Y
129094 =X
439786 =Y
126229 =X
445789 =Y
125943 =X
446140 =Y
125810 =X
446103 =Y
125674 =X
446211 =Y
126611 =X
448394 =Y
127668 =X
448973 =Y
128977 =X
450565 =Y
134347 =X
452370 =Y
134291 =X
452751 =Y
134422 =X
453098 =Y
133571 =X
454757 =Y
133886 =X
455106 =Y
134060 =X
455187 =Y

النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
النقطة :148
النقطة :150
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129401 =X
437894 =Y
129333 =X
437871 =Y
129432 =X
438067 =Y
129452 =X
438142 =Y
129516 =X
438562 =Y
129470 =X
438957 =Y
129444 =X
439070 =Y
129132 =X
439205 =Y
129183 =X
439318 =Y
129173 =X
439508 =Y
125408 =X
445710 =Y
126192 =X
445883 =Y
125860 =X
446103 =Y
125732 =X
446143 =Y
126268 =X
446981 =Y
127085 =X
449009 =Y
128611 =X
449092 =Y
131800 =X
450691 =Y
134247 =X
452508 =Y
134324 =X
452925 =Y
133657 =X
454548 =Y
133769 =X
454869 =Y
134004 =X
455102 =Y

النقط  1و 2و 3ترتبط فيما بينها عبر مجرى وادي أسيف تيموكال.
النقطتان  125و 126ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى وادي إفران.
النقطتان  145و 146ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى وادي أسيف أوالمري.
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الجريدة الرسمية
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4106.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة بوزمور التابعة إلقليم الصويرة

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة بوزمور التابعة إلقليم الصويرة،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة بوزمور
التابعة إلقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47

107805 =X
453446 =Y
108539 =X
448204 =Y
110745 =X
447358 =Y
111341 =X
446714 =Y
112887 =X
445755 =Y
113087 =X
445742 =Y
113134 =X
445435 =Y
113537 =X
445544 =Y
113617 =X
445917 =Y
113832 =X
445907 =Y
114114 =X
445762 =Y
114314 =X
445729 =Y
114833 =X
446199 =Y
114979 =X
445973 =Y
115067 =X
445899 =Y
115202 =X
446082 =Y
115988 =X
445889 =Y
116201 =X
445964 =Y
124471 =X
446045 =Y
124804 =X
446098 =Y
125206 =X
446100 =Y
125482 =X
446123 =Y
125576 =X
446154 =Y
125674 =X
446211 =Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48

106934 =X
448908 =Y
110454 =X
447363 =Y
111020 =X
447260 =Y
112298 =X
446456 =Y
113006 =X
445843 =Y
113015 =X
445568 =Y
113372 =X
445464 =Y
113549 =X
445721 =Y
113707 =X
445996 =Y
113988 =X
445709 =Y
114181 =X
445719 =Y
114638 =X
446081 =Y
114931 =X
446189 =Y
115004 =X
445921 =Y
115177 =X
445944 =Y
115723 =X
446009 =Y
116102 =X
445883 =Y
124414 =X
446022 =Y
124536 =X
446053 =Y
125016 =X
446221 =Y
125364 =X
446146 =Y
125515 =X
446118 =Y
125638 =X
446228 =Y
126268 =X
446981 =Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99

126611 =X
448394 =Y
127668 =X
448973 =Y
128977 =X
450565 =Y
134347 =X
452370 =Y
134291 =X
452751 =Y
134422 =X
453098 =Y
133571 =X
454757 =Y
133886 =X
455106 =Y
134060 =X
455187 =Y
134129 =X
455251 =Y
133511 =X
455385 =Y
133232 =X
455502 =Y
133113 =X
455548 =Y
131802 =X
455372 =Y
131107 =X
455303 =Y
131041 =X
455252 =Y
130837 =X
455012 =Y
130753 =X
454979 =Y
130423 =X
454877 =Y
128762 =X
453089 =Y
126864 =X
452221 =Y
126211 =X
452584 =Y
125742 =X
452709 =Y
125639 =X
452713 =Y
125524 =X
452807 =Y
125344 =X
452824 =Y

النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100

5599
127085 =X
449009 =Y
128611 =X
449092 =Y
131800 =X
450691 =Y
134247 =X
452508 =Y
134324 =X
452925 =Y
133657 =X
454548 =Y
133769 =X
454869 =Y
134004 =X
455102 =Y
134117 =X
455240 =Y
134074 =X
455260 =Y
133281 =X
455507 =Y
133189 =X
455523 =Y
132842 =X
455565 =Y
131595 =X
455440 =Y
131095 =X
455248 =Y
130926 =X
455180 =Y
130813 =X
454932 =Y
130657 =X
454997 =Y
129660 =X
454985 =Y
127515 =X
451957 =Y
126684 =X
452393 =Y
125822 =X
452680 =Y
125680 =X
452706 =Y
125568 =X
452746 =Y
125372 =X
452819 =Y
125260 =X
452912 =Y
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الجريدة الرسمية
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121

125238 =X
452959 =Y
124968 =X
453067 =Y
123010 =X
452244 =Y
121194 =X
453856 =Y
121679 =X
456155 =Y
119902 =X
457001 =Y
117966 =X
456868 =Y
115360 =X
457183 =Y
109095 =X
458614 =Y
110178 =X
456347 =Y
107900 =X
453941 =Y

النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
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125093 =X
453024 =Y
123595 =X
452449 =Y
122807 =X
452063 =Y
121446 =X
455471 =Y
120425 =X
456824 =Y
118986 =X
456557 =Y
117751 =X
457187 =Y
115421 =X
457812 =Y
109294 =X
457579 =Y
109760 =X
454414 =Y

النقطتان  35و 36ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى وادي إغزر.
النقطتان  60و 61ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى وادي أوالمري.
النقطتان  104و 105ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى وادي إغزر ندخت.
النقطتان  117و 118ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى وادي إغزر أضرضور.

قرارلوزيرالداخلية رقم  4107.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة اكليف التابعة إلقليم الصويرة
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة اكليف التابعة إلقليم الصويرة،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة اكليف
التابعة إلقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47

115421 =X
457812 =Y
110118 =X
459989 =Y
109036 =X
467253 =Y
110008 =X
469884 =Y
110260 =X
470687 =Y
111327 =X
471155 =Y
112070 =X
470367 =Y
113819 =X
471441 =Y
114416 =X
470798 =Y
115327 =X
470291 =Y
115828 =X
469969 =Y
116124 =X
469780 =Y
116432 =X
469659 =Y
116604 =X
469467 =Y
116995 =X
469240 =Y
118838 =X
470120 =Y
120293 =X
470011 =Y
120906 =X
469794 =Y
121468 =X
469066 =Y
121353 =X
468345 =Y
120751 =X
467898 =Y
121100 =X
467525 =Y
121632 =X
467294 =Y
121680 =X
466901 =Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48

110478 =X
459579 =Y
109733 =X
463691 =Y
109761 =X
468489 =Y
109733 =X
470671 =Y
111029 =X
470648 =Y
111502 =X
470874 =Y
113731 =X
471496 =Y
113863 =X
471388 =Y
114917 =X
470424 =Y
115616 =X
470132 =Y
115927 =X
469875 =Y
116290 =X
469764 =Y
116491 =X
469583 =Y
116807 =X
469332 =Y
117803 =X
469961 =Y
119751 =X
470135 =Y
120592 =X
470003 =Y
121409 =X
469567 =Y
121586 =X
468836 =Y
121153 =X
468307 =Y
121052 =X
467665 =Y
121492 =X
467292 =Y
121683 =X
467181 =Y
121719 =X
466799 =Y
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النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99

121700 =X
466633 =Y
121969 =X
465897 =Y
121917 =X
465323 =Y
121903 =X
465132 =Y
121866 =X
464883 =Y
122045 =X
464757 =Y
122055 =X
464503 =Y
122339
122335 ==X
X
464644
464601 ==Y
Y
122176 =X
463764 =Y
122114 =X
463682 =Y
122117 =X
463583 =Y
122112 =X
463518 =Y
122125 =X
463499 =Y
122121 =X
463467 =Y
122149 =X
463449 =Y
122175 =X
463406 =Y
122236 =X
463389 =Y
122277 =X
463336 =Y
122324 =X
463309 =Y
122330 =X
463305 =Y
122406 =X
463237 =Y
123021 =X
462689 =Y
121304 =X
462209 =Y
121546 =X
461644 =Y
121607 =X
461001 =Y
121563 =X
460775 =Y

النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
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121955 =X
466151 =Y
121868 =X
465541 =Y
121930 =X
465185 =Y
121908 =X
465034 =Y
121941 =X
464851 =Y
122057 =X
464724 =Y
122335
122339 ==X
X
464601
=Y
464644 = Y
122262 =X
463869 =Y
122156 =X
463720 =Y
122121 =X
463663 =Y
122111 =X
463529 =Y
122122 =X
463505 =Y
122119 =X
463482 =Y
122133 =X
463453 =Y
122158 =X
463418 =Y
122201 =X
463405 =Y
122281 =X
463356 =Y
122289 =X
463325 =Y
122328 =X
463308 =Y
122332 =X
463284 =Y
122634 =X
463155 =Y
121422 =X
462314 =Y
121391 =X
462033 =Y
121613 =X
461411 =Y
121570 =X
460852 =Y
121529 =X
460734 =Y

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151

121595 =X
460647 =Y
121688 =X
459979 =Y
121605 =X
459384 =Y
121512 =X
458670 =Y
120691 =X
457980 =Y
120677 =X
457919 =Y
120818 =X
457708 =Y
120868 =X
457582 =Y
121529 =X
457078 =Y
122783 =X
456504 =Y
123044 =X
457009 =Y
123623 =X
457397 =Y
123931 =X
457495 =Y
124005 =X
457980 =Y
124888 =X
458447 =Y
125260 =X
458436 =Y
125520 =X
458318 =Y
125728 =X
458131 =Y
125799 =X
458023 =Y
125889 =X
457929 =Y
125939 =X
457892 =Y
126007 =X
457845 =Y
126083 =X
457810 =Y
126217 =X
457696 =Y
126317 =X
457647 =Y
126362 =X
457592 =Y

النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152

5603
121637 =X
460496 =Y
121660 =X
459626 =Y
121576 =X
459087 =Y
121249 =X
458314 =Y
120671 =X
457955 =Y
120732 =X
457811 =Y
120833 =X
457671 =Y
121194 =X
457653 =Y
122565 =X
455953 =Y
122938 =X
456721 =Y
123271 =X
457234 =Y
123850 =X
457442 =Y
124005 =X
457659 =Y
124558 =X
458272 =Y
125104 =X
458376 =Y
125353 =X
458432 =Y
125561 =X
458271 =Y
125765 =X
458051 =Y
125815 =X
458017 =Y
125918 =X
457909 =Y
125962 =X
457886 =Y
126052 =X
457814 =Y
126148 =X
457773 =Y
126289 =X
457673 =Y
126346 =X
457603 =Y
126382 =X
457573 =Y
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النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157
النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165
النقطة :167
النقطة :169
النقطة :171
النقطة :173
النقطة :175
النقطة :177
النقطة :179
النقطة :181
النقطة :183
النقطة :185
النقطة :187
النقطة :189
النقطة :191
النقطة :193
النقطة :195
النقطة :197
النقطة :199
النقطة :201
النقطة :203

126399 =X
457565 =Y
126469 =X
457498 =Y
126578 =X
457349 =Y
126682 =X
457294 =Y
126700 =X
457271 =Y
126709 =X
457254 =Y
126761 =X
457209 =Y
126784 =X
457195 =Y
126805 =X
457186 =Y
126838 =X
457135 =Y
126896 =X
457125 =Y
126923 =X
457102 =Y
126936 =X
457096 =Y
126987 =X
457061 =Y
126987 =X
457045 =Y
127629 =X
456301 =Y
127994 =X
455748 =Y
129135 =X
455722 =Y
129653 =X
455803 =Y
130700 =X
455188 =Y
131095 =X
455248 =Y
130926 =X
455180 =Y
130813 =X
454932 =Y
130657 =X
454997 =Y
129660 =X
454985 =Y
127515 =X
451957 =Y

النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
النقطة :168
النقطة :170
النقطة :172
النقطة :174
النقطة :176
النقطة :178
النقطة :180
النقطة :182
النقطة :184
النقطة :186
النقطة :188
النقطة :190
النقطة :192
النقطة :194
النقطة :196
النقطة :198
النقطة :200
النقطة :202
النقطة :204
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126433 =X
457527 =Y
126539 =X
457386 =Y
126604 =X
457329 =Y
126700 =X
457290 =Y
126704 =X
457268 =Y
126751 =X
457213 =Y
126770 =X
457207 =Y
126796 =X
457187 =Y
126802 =X
457161 =Y
126863 =X
457120 =Y
126908 =X
457122 =Y
126928 =X
457098 =Y
126980 =X
457068 =Y
126989 =X
457053 =Y
126981 =X
457036 =Y
127816 =X
456217 =Y
128906 =X
455760 =Y
129394 =X
455812 =Y
129852 =X
455559 =Y
131107 =X
455303 =Y
131041 =X
455252 =Y
130837 =X
455012 =Y
130753 =X
454979 =Y
130423 =X
454877 =Y
128762 =X
453089 =Y
126864 =X
452221 =Y

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28
النقطة :205
النقطة :207
النقطة :209
النقطة :211
النقطة :213
النقطة :215
النقطة :217
النقطة :219
النقطة :221
النقطة :223
النقطة :225
النقطة :227
النقطة :229

الجريدة الرسمية
126684 =X
452393 =Y
125822 =X
452680 =Y
125680 =X
452706 =Y
125568 =X
452746 =Y
125372 =X
452819 =Y
125260 =X
452912 =Y
125093 =X
453024 =Y
123595 =X
452449 =Y
122807 =X
452063 =Y
121446 =X
455471 =Y
120425 =X
456824 =Y
118986 =X
456557 =Y
117751 =X
457187 =Y

النقطة :206
النقطة :208
النقطة :210
النقطة :212
النقطة :214
النقطة :216
النقطة :218
النقطة :220
النقطة :222
النقطة :224
النقطة :226
النقطة :228
النقطة :230

5605
126211 =X
452584 =Y
125742 =X
452709 =Y
125639 =X
452713 =Y
125524 =X
452807 =Y
125344 =X
452824 =Y
125238 =X
452959 =Y
124968 =X
453067 =Y
123010 =X
452244 =Y
121194 =X
453856 =Y
121679 =X
456155 =Y
119902 =X
457001 =Y
117966 =X
456868 =Y
115360 =X
457183 =Y

النقطتان  1و 2ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى وادي إغزر أضرضور.
النقطتان  218و 219ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى وادي إغزر ندخت.

قرارلوزيرالداخلية رقم  4108.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة تهلوانت التابعة إلقليم الصويرة
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة تهلوانت التابعة إلقليم الصويرة،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة تهلوانت
التابعة إلقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47
النقطة :49

132595 =X
78006 =Y
132893 =X
77770 =Y
133452 =X
77022 =Y
133553 =X
76585 =Y
133299 =X
76365 =Y
133114 =X
76353 =Y
133016 =X
76381 =Y
132759 =X
76440 =Y
132579 =X
76442 =Y
132535 =X
76417 =Y
132416 =X
76367 =Y
132402 =X
76344 =Y
132286 =X
76341 =Y
132191 =X
75648 =Y
129748 =X
75703 =Y
129119 =X
75315 =Y
129407 =X
74088 =Y
129430 =X
73184 =Y
129599 =X
72827 =Y
129381 =X
72658 =Y
129150 =X
72523 =Y
129198 =X
72281 =Y
129467 =X
71906 =Y
128811 =X
69728 =Y
128788 =X
68743 =Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50

132639 =X
77954 =Y
133258 =X
77239 =Y
133587 =X
76814 =Y
133466 =X
76436 =Y
133179 =X
76326 =Y
133037 =X
76357 =Y
132850 =X
76446 =Y
132657 =X
76423 =Y
132552 =X
76439 =Y
132468 =X
76396 =Y
132403 =X
76355 =Y
132323 =X
76329 =Y
132244 =X
76343 =Y
130663 =X
75896 =Y
129228 =X
75495 =Y
129174 =X
74588 =Y
129311 =X
73911 =Y
129608 =X
72981 =Y
129516 =X
72727 =Y
129192 =X
72693 =Y
129147 =X
72394 =Y
129393 =X
72048 =Y
129612 =X
71772 =Y
128882 =X
68995 =Y
126282 =X
66884 =Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103

126234 =X
66689 =Y
126200 =X
66699 =Y
126187 =X
66721 =Y
126133 =X
66713 =Y
126090 =X
66696 =Y
126048 =X
66723 =Y
126027 =X
66734 =Y
126012 =X
66751 =Y
126005 =X
66765 =Y
125989 =X
66770 =Y
125961 =X
66763 =Y
125929 =X
66958 =Y
125867 =X
67222 =Y
125876 =X
67329 =Y
125843 =X
67319 =Y
125784 =X
67258 =Y
125769 =X
67156 =Y
125675 =X
67110 =Y
125640 =X
67117 =Y
125588 =X
67151 =Y
125495 =X
67147 =Y
125470 =X
67150 =Y
125453 =X
67139 =Y
125428 =X
67150 =Y
125411 =X
67157 =Y
125368 =X
67151 =Y
124855 =X
67397 =Y

النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
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126217 =X
66692 =Y
126194 =X
66715 =Y
126166 =X
66716 =Y
126114 =X
66711 =Y
126081 =X
66696 =Y
126039 =X
66733 =Y
126017 =X
66741 =Y
126011 =X
66759 =Y
125999 =X
66769 =Y
125973 =X
66765 =Y
125950 =X
66764 =Y
125882 =X
67129 =Y
125879 =X
67281 =Y
125857 =X
67418 =Y
125839 =X
67305 =Y
125786 =X
67185 =Y
125721 =X
67118 =Y
125662 =X
67108 =Y
125618 =X
67136 =Y
125567 =X
67157 =Y
125479 =X
67152 =Y
125464 =X
67143 =Y
125435 =X
67140 =Y
125417 =X
67156 =Y
125375 =X
67147 =Y
124986 =X
67533 =Y
124660 =X
67260 =Y
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النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151
النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157

124330 =X
67580 =Y
124166 =X
67469 =Y
124063 =X
67468 =Y
123948 =X
67443 =Y
123903 =X
67414 =Y
123840 =X
67346 =Y
123810 =X
67283 =Y
123671 =X
67165 =Y
123579 =X
67083 =Y
123542 =X
67115 =Y
123524 =X
67137 =Y
123479 =X
67163 =Y
123439 =X
67176 =Y
123417 =X
67195 =Y
123397 =X
67207 =Y
123370 =X
67246 =Y
123379 =X
67307 =Y
123330 =X
67317 =Y
123287 =X
67311 =Y
123253 =X
67279 =Y
123146 =X
67247 =Y
123093 =X
67233 =Y
123058 =X
67212 =Y
123056 =X
67188 =Y
123021 =X
67147 =Y
123035 =X
67046 =Y
122950 =X
67007 =Y

النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152
النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
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124282 =X
67523 =Y
124102 =X
67469 =Y
124011 =X
67460 =Y
123934 =X
67430 =Y
123863 =X
67363 =Y
123834 =X
67320 =Y
123725 =X
67202 =Y
123607 =X
67132 =Y
123548 =X
67103 =Y
123539 =X
67135 =Y
123495 =X
67156 =Y
123450 =X
67170 =Y
123424 =X
67192 =Y
123412 =X
67195 =Y
123384 =X
67223 =Y
123366 =X
67269 =Y
123354 =X
67320 =Y
123303 =X
67319 =Y
123256 =X
67310 =Y
123203 =X
67268 =Y
123105 =X
67239 =Y
123091 =X
67235 =Y
123055 =X
67204 =Y
123046 =X
67187 =Y
123059 =X
67118 =Y
123004 =X
67013 =Y
122947 =X
66950 =Y

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165
النقطة :167
النقطة :169
النقطة :171
النقطة :173
النقطة :175
النقطة :177
النقطة :179
النقطة :181
النقطة :183
النقطة :185
النقطة :187
النقطة :189
النقطة :191
النقطة :193
النقطة :195
النقطة :197
النقطة :199
النقطة :201
النقطة :203
النقطة :205
النقطة :207
النقطة :209
النقطة :211

122941 =X
66924 =Y
122918 =X
66891 =Y
122902 =X
66897 =Y
122900 =X
66912 =Y
122737 =X
66816 =Y
122713 =X
66818 =Y
122696 =X
66807 =Y
122664 =X
66785 =Y
122625 =X
66794 =Y
122605 =X
66765 =Y
122603 =X
66741 =Y
122558 =X
66727 =Y
122550 =X
66652 =Y
122554 =X
66553 =Y
122774 =X
66565 =Y
122513 =X
66356 =Y
122445 =X
66306 =Y
122353 =X
66237 =Y
122197 =X
66238 =Y
121916 =X
66140 =Y
121908 =X
66395 =Y
121729 =X
66521 =Y
121766 =X
66771 =Y
121782 =X
66962 =Y
121835 =X
67535 =Y
121569 =X
68273 =Y
121550 =X
68541 =Y

النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
النقطة :168
النقطة :170
النقطة :172
النقطة :174
النقطة :176
النقطة :178
النقطة :180
النقطة :182
النقطة :184
النقطة :186
النقطة :188
النقطة :190
النقطة :192
النقطة :194
النقطة :196
النقطة :198
النقطة :200
النقطة :202
النقطة :204
النقطة :206
النقطة :208
النقطة :210
النقطة :212
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122944 =X
66918 =Y
122910 =X
66888 =Y
122904 =X
66907 =Y
122782 =X
66864 =Y
122724 =X
66832 =Y
122703 =X
66816 =Y
122700 =X
66799 =Y
122642 =X
66785 =Y
122616 =X
66779 =Y
122601 =X
66747 =Y
122590 =X
66709 =Y
122556 =X
66673 =Y
122563 =X
66621 =Y
122606 =X
66555 =Y
122734 =X
66365 =Y
122523 =X
66343 =Y
122391 =X
66222 =Y
122270 =X
66232 =Y
122201 =X
66281 =Y
121919 =X
66362 =Y
121804 =X
66489 =Y
121772 =X
66672 =Y
121794 =X
66824 =Y
121734 =X
67180 =Y
121822 =X
67790 =Y
121589 =X
68439 =Y
121554 =X
68821 =Y
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النقطة :213
النقطة :215
النقطة :217
النقطة :219
النقطة :221
النقطة :223
النقطة :225
النقطة :227
النقطة :229
النقطة :231
النقطة :233
النقطة :235
النقطة :237
النقطة :239
النقطة :241
النقطة :243
النقطة :245
النقطة :247

121503 =X
68934 =Y
120972 =X
69167 =Y
120624 =X
69542 =Y
121228 =X
69987 =Y
121346 =X
70708 =Y
120787 =X
71438 =Y
121724 =X
72240 =Y
122014 =X
73395 =Y
122479 =X
75286 =Y
122593 =X
76626 =Y
122717 =X
78285 =Y
123411 =X
79684 =Y
123894 =X
80812 =Y
124463 =X
82036 =Y
125953 =X
81768 =Y
127418 =X
81141 =Y
129375 =X
79969 =Y
132010 =X
78629 =Y

النقطة :214
النقطة :216
النقطة :218
النقطة :220
النقطة :222
النقطة :224
النقطة :226
النقطة :228
النقطة :230
النقطة :232
النقطة :234
النقطة :236
النقطة :238
النقطة :240
النقطة :242
النقطة :244
النقطة :246
النقطة :248
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121364 =X
68933 =Y
120925 =X
69308 =Y
121028 =X
69950 =Y
121464 =X
70477 =Y
121289 =X
71210 =Y
120473 =X
71648 =Y
121936 =X
72591 =Y
121754 =X
74137 =Y
122261 =X
76133 =Y
122678 =X
77948 =Y
123110 =X
78812 =Y
123573 =X
80244 =Y
124326 =X
81159 =Y
125120 =X
81920 =Y
126584 =X
81571 =Y
128272 =X
80661 =Y
130962 =X
79177 =Y
132390 =X
78383 =Y
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4109.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة بيزضاض التابعة إلقليم الصويرة

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة بيزضاض التابعة إلقليم الصويرة،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة بيزضاض
التابعة إلقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47

130667 =X
91696 =Y
129812 =X
91546 =Y
129507 =X
91683 =Y
128860 =X
91519 =Y
126673 =X
91727 =Y
125809 =X
91777 =Y
124677 =X
91065 =Y
124495 =X
90176 =Y
122779 =X
88299 =Y
120384 =X
84874 =Y
120338 =X
84199 =Y
120133 =X
83786 =Y
119997 =X
83607 =Y
119607 =X
83439 =Y
119101 =X
82952 =Y
119357 =X
82663 =Y
119356 =X
82453 =Y
118719 =X
79622 =Y
118715 =X
78120 =Y
120500 =X
76960 =Y
122593 =X
76626 =Y
122717 =X
78285 =Y
123411 =X
79684 =Y
123894 =X
80812 =Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48

130600 =X
91692 =Y
129786 =X
91658 =Y
129146 =X
91574 =Y
128264 =X
91649 =Y
126428 =X
91703 =Y
125263 =X
91889 =Y
124501 =X
90534 =Y
124155 =X
88984 =Y
120845 =X
85042 =Y
120185 =X
84643 =Y
120123 =X
84098 =Y
120051 =X
83796 =Y
119631 =X
83707 =Y
119051 =X
83033 =Y
119319 =X
82806 =Y
119379 =X
82531 =Y
119223 =X
82061 =Y
118785 =X
79101 =Y
118855 =X
78098 =Y
122261 =X
76133 =Y
122678 =X
77948 =Y
123110 =X
78812 =Y
123573 =X
80244 =Y
124326 =X
81159 =Y
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النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99

124463 =X
82036 =Y
125953 =X
81768 =Y
127418 =X
81141 =Y
129375 =X
79969 =Y
132010 =X
78629 =Y
132595 =X
78006 =Y
132272 =X
80355 =Y
132107 =X
80723 =Y
132129 =X
80857 =Y
132150 =X
80898 =Y
132165 =X
80983 =Y
132157 =X
81046 =Y
132168 =X
81101 =Y
132152 =X
81156 =Y
132207 =X
81456 =Y
132240 =X
81610 =Y
132254 =X
81710 =Y
132375 =X
82077 =Y
132383 =X
82452 =Y
131890 =X
82923 =Y
131823 =X
83067 =Y
131798 =X
83150 =Y
131789 =X
83177 =Y
131690 =X
83231 =Y
131531 =X
83395 =Y
131395 =X
83510 =Y

النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
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125120 =X
81920 =Y
126584 =X
81571 =Y
128272 =X
80661 =Y
130962 =X
79177 =Y
132390 =X
78383 =Y
133078 =X
78363 =Y
132094 =X
80592 =Y
132138 =X
80816 =Y
132141 =X
80892 =Y
132174 =X
80951 =Y
132167 =X
80998 =Y
132160 =X
81086 =Y
132167 =X
81120 =Y
132189 =X
81378 =Y
132235 =X
81549 =Y
132235 =X
81647 =Y
132253 =X
81763 =Y
132416 =X
82273 =Y
131971 =X
82796 =Y
131845 =X
83012 =Y
131818 =X
83145 =Y
131796 =X
83165 =Y
131774 =X
83192 =Y
131594 =X
83367 =Y
131455 =X
83435 =Y
131183 =X
84036 =Y
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النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151

131135 =X
84343 =Y
131051 =X
84468 =Y
131085 =X
84545 =Y
131009 =X
84587 =Y
131036 =X
84622 =Y
131017 =X
84669 =Y
130997 =X
84715 =Y
130995 =X
84758 =Y
130946 =X
84820 =Y
130972 =X
84886 =Y
131010 =X
84943 =Y
131009 =X
84967 =Y
130990 =X
84991 =Y
131004 =X
85084 =Y
130952 =X
85093 =Y
130869 =X
85079 =Y
130804 =X
85084 =Y
130726 =X
85116 =Y
130660 =X
85169 =Y
130591 =X
85182 =Y
130565 =X
85186 =Y
130497 =X
85179 =Y
130476 =X
85253 =Y
130473 =X
85307 =Y
130440 =X
85340 =Y
130449 =X
85376 =Y

النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152
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131092 =X
84424 =Y
131036 =X
84476 =Y
131051 =X
84568 =Y
131019 =X
84604 =Y
131038 =X
84630 =Y
131006 =X
84677 =Y
131000 =X
84751 =Y
130966 =X
84785 =Y
130948 =X
84848 =Y
131001 =X
84921 =Y
131011 =X
84958 =Y
130995 =X
84969 =Y
130995 =X
85061 =Y
130991 =X
85101 =Y
130917 =X
85091 =Y
130836 =X
85067 =Y
130768 =X
85083 =Y
130720 =X
85129 =Y
130608 =X
85210 =Y
130580 =X
85181 =Y
130536 =X
85187 =Y
130495 =X
85216 =Y
130457 =X
85278 =Y
130454 =X
85317 =Y
130440 =X
85353 =Y
130448 =X
85389 =Y
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النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157
النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165
النقطة :167
النقطة :169
النقطة :171
النقطة :173
النقطة :175
النقطة :177
النقطة :179
النقطة :181
النقطة :183
النقطة :185
النقطة :187
النقطة :189
النقطة :191
النقطة :193
النقطة :195
النقطة :197
النقطة :199
النقطة :201
النقطة :203

130440 =X
85407 =Y
130238 =X
85319 =Y
130173 =X
85377 =Y
130095 =X
85467 =Y
129986 =X
85595 =Y
129986 =X
85661 =Y
130075 =X
85683 =Y
130123 =X
85724 =Y
130027 =X
85834 =Y
130016 =X
86072 =Y
129974 =X
86057 =Y
129968 =X
86022 =Y
129968 =X
85973 =Y
129957 =X
85973 =Y
129876 =X
85870 =Y
129863 =X
85782 =Y
129786 =X
85882 =Y
129500 =X
85927 =Y
129293 =X
85583 =Y
129236 =X
85664 =Y
129188 =X
85720 =Y
129144 =X
85761 =Y
129129 =X
85806 =Y
129087 =X
85860 =Y
129043 =X
85931 =Y
129096 =X
85938 =Y

النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
النقطة :168
النقطة :170
النقطة :172
النقطة :174
النقطة :176
النقطة :178
النقطة :180
النقطة :182
النقطة :184
النقطة :186
النقطة :188
النقطة :190
النقطة :192
النقطة :194
النقطة :196
النقطة :198
النقطة :200
النقطة :202
النقطة :204
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130258 =X
85284 =Y
130216 =X
85354 =Y
130148 =X
85379 =Y
130026 =X
85567 =Y
129984 =X
85618 =Y
130008 =X
85714 =Y
130116 =X
85726 =Y
130150 =X
85749 =Y
130012 =X
86038 =Y
130001 =X
86071 =Y
129966 =X
86042 =Y
129976 =X
85995 =Y
129954 =X
85954 =Y
129921 =X
85971 =Y
129879 =X
85821 =Y
129828 =X
85814 =Y
129692 =X
85972 =Y
129543 =X
85852 =Y
129261 =X
85633 =Y
129201 =X
85690 =Y
129164 =X
85749 =Y
129145 =X
85765 =Y
129109 =X
85836 =Y
129067 =X
85898 =Y
129071 =X
85938 =Y
129118 =X
85985 =Y
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النقطة :205
النقطة :207
النقطة :209
النقطة :211
النقطة :213
النقطة :215
النقطة :217
 219النقطة:
النقطة :221
النقطة :223
النقطة :225
النقطة :227
النقطة :229
النقطة :231
النقطة :233
النقطة :235
النقطة :237
النقطة :239
النقطة :241
النقطة :243
النقطة :245
النقطة :247
النقطة :249
النقطة :251
النقطة :253
النقطة :255

129064 =X
86037 =Y
129036 =X
86123 =Y
128983 =X
86151 =Y
128950 =X
86239 =Y
128903 =X
86271 =Y
128894 =X
86314 =Y
128892 =X
86328 =Y
128923 =X
86354 =Y
129001 =X
86422 =Y
129135 =X
86537 =Y
129408 =X
86384 =Y
129465 =X
86472 =Y
129438 =X
86628 =Y
129442 =X
86722 =Y
129349 =X
86833 =Y
129292 =X
86868 =Y
129292 =X
86911 =Y
129263 =X
86967 =Y
129260 =X
87022 =Y
129310 =X
87079 =Y
129332 =X
87076 =Y
129365 =X
87122 =Y
129391 =X
87138 =Y
129376 =X
87154 =Y
129387 =X
87168 =Y
129412 =X
87152 =Y

النقطة :206
النقطة :208
النقطة :210
النقطة :212
النقطة :214
النقطة :216
النقطة :218
النقطة :220
النقطة :222
النقطة :224
النقطة :226
النقطة :228
النقطة :230
النقطة :232
النقطة :234
النقطة :236
النقطة :238
النقطة :240
النقطة :242
النقطة :244
النقطة :246
النقطة :248
النقطة :250
النقطة :252
النقطة :254
النقطة :256
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129043 =X
86084 =Y
129027 =X
86140 =Y
128948 =X
86168 =Y
128927 =X
86251 =Y
128895 =X
86291 =Y
128889 =X
86321 =Y
128901 =X
86324 =Y
128962 =X
86448 =Y
129093 =X
86402 =Y
129182 =X
86535 =Y
129491 =X
86458 =Y
129406 =X
86485 =Y
129467 =X
86674 =Y
129388 =X
86797 =Y
129304 =X
86855 =Y
129286 =X
86884 =Y
129288 =X
86929 =Y
129238 =X
86983 =Y
129267 =X
87021 =Y
129323 =X
87067 =Y
129349 =X
87101 =Y
129386 =X
87113 =Y
129372 =X
87143 =Y
129382 =X
87159 =Y
129398 =X
87161 =Y
129413 =X
87149 =Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :257
النقطة :259
النقطة :261
النقطة :263
النقطة :265
النقطة :267
النقطة :269
النقطة :271
النقطة :273
النقطة :275
النقطة :277
النقطة :279
النقطة :281
النقطة :283
النقطة :285
النقطة :287
النقطة :289
النقطة :291
النقطة :293
النقطة :295
النقطة :297
النقطة :299
النقطة :301
النقطة :303
النقطة :305
النقطة :307

129418 =X
87144 =Y
129432 =X
87132 =Y
129451 =X
87121 =Y
129493 =X
87089 =Y
129552 =X
87077 =Y
129632 =X
86983 =Y
129688 =X
87047 =Y
129698 =X
87149 =Y
129630 =X
87319 =Y
129753 =X
87406 =Y
129558 =X
87610 =Y
129323 =X
87860 =Y
129080 =X
88022 =Y
128909 =X
88175 =Y
128988 =X
88282 =Y
129088 =X
88402 =Y
129153 =X
88447 =Y
129188 =X
88522 =Y
129209 =X
88557 =Y
129207 =X
88590 =Y
129210 =X
88653 =Y
129212 =X
88701 =Y
129240 =X
88763 =Y
129269 =X
88844 =Y
129347 =X
88922 =Y
129571 =X
89106 =Y

النقطة :258
النقطة :260
النقطة :262
النقطة :264
النقطة :266
النقطة :268
النقطة :270
النقطة :272
النقطة :274
النقطة :276
النقطة :278
النقطة :280
النقطة :282
النقطة :284
النقطة :286
النقطة :288
النقطة :290
النقطة :292
النقطة :294
النقطة :296
النقطة :298
النقطة :300
النقطة :302
النقطة :304
النقطة :306
النقطة :308
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129430 =X
87135 =Y
129435 =X
87133 =Y
129477 =X
87083 =Y
129518 =X
87123 =Y
129604 =X
87005 =Y
129658 =X
87007 =Y
129727 =X
87071 =Y
129594 =X
87288 =Y
129699 =X
87349 =Y
129652 =X
87487 =Y
129427 =X
87715 =Y
129239 =X
87953 =Y
128919 =X
88063 =Y
128932 =X
88262 =Y
129053 =X
88373 =Y
129128 =X
88420 =Y
129182 =X
88488 =Y
129193 =X
88538 =Y
129212 =X
88580 =Y
129202 =X
88611 =Y
129209 =X
88684 =Y
129236 =X
88750 =Y
129230 =X
88790 =Y
129280 =X
88846 =Y
129561 =X
89116 =Y
129583 =X
89115 =Y
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الجريدة الرسمية
النقطة :309
النقطة :311
النقطة :313
النقطة :315
النقطة :317
النقطة :319
النقطة :321
النقطة :323
النقطة :325
النقطة :327
النقطة :329
النقطة :331
النقطة :333
النقطة :335
النقطة :337
النقطة :339
النقطة :341
النقطة :343
النقطة :345
النقطة :347
النقطة :349
النقطة :351
النقطة :353
النقطة :355
النقطة :357
النقطة :359

129593 =X
89108 =Y
129610 =X
89248 =Y
129599 =X
89355 =Y
129641 =X
89382 =Y
129907 =X
89703 =Y
129935 =X
89795 =Y
129963 =X
89835 =Y
130042 =X
89859 =Y
130161 =X
89966 =Y
130181 =X
90035 =Y
130147 =X
90082 =Y
130077 =X
90126 =Y
130052 =X
90168 =Y
130059 =X
90260 =Y
130166 =X
90357 =Y
130293 =X
90403 =Y
130434 =X
90451 =Y
130464 =X
90473 =Y
130513 =X
90490 =Y
130557 =X
90507 =Y
130583 =X
90519 =Y
130614 =X
90584 =Y
130686 =X
90669 =Y
130717 =X
90721 =Y
130700 =X
90747 =Y
130607 =X
90833 =Y

النقطة :310
النقطة :312
النقطة :314
النقطة :316
النقطة :318
النقطة :320
النقطة :322
النقطة :324
النقطة :326
النقطة :328
النقطة :330
النقطة :332
النقطة :334
النقطة :336
النقطة :338
النقطة :340
النقطة :342
النقطة :344
النقطة :346
النقطة :348
النقطة :350
النقطة :352
النقطة :354
النقطة :356
النقطة :358
النقطة :360
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129610 =X
89145 =Y
129596 =X
89330 =Y
129618 =X
89380 =Y
129807 =X
89566 =Y
129920 =X
89789 =Y
129946 =X
89807 =Y
129993 =X
89850 =Y
130116 =X
89912 =Y
130178 =X
90007 =Y
130173 =X
90052 =Y
130113 =X
90105 =Y
130057 =X
90153 =Y
130050 =X
90209 =Y
130069 =X
90281 =Y
130263 =X
90395 =Y
130382 =X
90444 =Y
130456 =X
90457 =Y
130501 =X
90490 =Y
130525 =X
90498 =Y
130565 =X
90513 =Y
130608 =X
90562 =Y
130652 =X
90639 =Y
130703 =X
90671 =Y
130713 =X
90731 =Y
130666 =X
90775 =Y
130574 =X
90870 =Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :361
النقطة :363
النقطة :365
النقطة :367
النقطة :369
النقطة :371
النقطة :373
النقطة :375
النقطة :377
النقطة :379

130546 =X
90844 =Y
130521 =X
90753 =Y
130507 =X
90714 =Y
130405 =X
90711 =Y
130217 =X
90714 =Y
130140 =X
90879 =Y
129980 =X
91215 =Y
130215 =X
91466 =Y
130512 =X
91607 =Y
130602 =X
91650 =Y

النقطة :362
النقطة :364
النقطة :366
النقطة :368
النقطة :370
النقطة :372
النقطة :374
النقطة :376
النقطة :378
النقطة :380
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130495 =X
90813 =Y
130520 =X
90731 =Y
130485 =X
90707 =Y
130256 =X
90700 =Y
130175 =X
90760 =Y
130051 =X
91126 =Y
130039 =X
91392 =Y
130457 =X
91600 =Y
130552 =X
91621 =Y
130635 =X
91675 =Y

قرارلوزيرالداخلية رقم  4110.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة سيدي امحمد اخديم التابعة إلقليم الجديدة
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة سيدي امحمد اخديم التابعة إلقليم الجديدة،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة سيدي امحمد اخديم
التابعة إلقليم الجديدة كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة

:1

النقطة

:3

النقطة

:5

النقطة

:7

النقطة

:9

النقطة

:11

النقطة

:13

النقطة

:15

النقطة

:17

النقطة

:19

النقطة

:21

النقطة

:23

النقطة

:25

النقطة

:27

النقطة

:29

النقطة

:31

النقطة

:33

النقطة

:35

النقطة

:37

النقطة

:39

₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y

185592
258755
188933
255949
188447
252790
189415
252040
189634
249651
189560
247887
191331
245822
191776
244975
189944
241584
187892
239211
187151
238782
186700
238390
180749
241408
181603
241605
181765
242290
182463
243091
181462
244102
181360
245324
181860
246214
181901
247115

النقطة

:2

النقطة

:4

النقطة

:6

النقطة

:8

النقطة

:10

النقطة

:12

النقطة

:14

النقطة

:16

النقطة

:18

النقطة

:20

النقطة

:22

النقطة

:24

النقطة

:26

النقطة

:28

النقطة

:30

النقطة

:32

النقطة

:34

النقطة

:36

النقطة

:38

النقطة

:40

₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y

187614
256818
189880
256505
188547
252618
190087
251210
188544
248773
191122
246059
191411
245853
191701
243509
188318
239608
187743
239359
186886
238491
184925
237940
181649
241406
181385
241930
182089
242619
181803
243833
181264
244593
181229
245564
181157
246883
182063
247303

الجريدة الرسمية
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النقطة

:41

النقطة

:43

النقطة

:45

₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y

183417
246847
184230
248020
179526
251351

النقطة
النقطة
النقطة
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₌X
:42
₌Y
₌X
:44
₌Y
₌X
:46
₌Y

184036
247863
183890
248537
179207
253084

بين النقطتين  13و 14تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم .3424
بين النقط  38و 39و 40تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم .3403
بين النقطتين  42و 43تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم .3403
اإلقليمية رقم
بين النقط  43و 44و 45و 46تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية
3409
رقم
.3409
قرارلوزيرالداخلية رقم  4111.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة أوالد غانم
التابعة إلقليم الجديدة
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة أوالد غانم التابعة إلقليم الجديدة ،كما هي
مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة أوالد غانم
التابعة إلقليم الجديدة كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة

:1

النقطة

:3

النقطة

:5

النقطة

:7

النقطة

:9

النقطة

:11

النقطة

:13

النقطة

:15

النقطة

:17

النقطة

:19

النقطة

:21

النقطة

:23

النقطة

:25

النقطة

:27

النقطة

:29

النقطة

:31

النقطة

:33

النقطة

:35

النقطة

:37

النقطة

:39

النقطة

:41

النقطة

:43

النقطة

:45

₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y

180614
263840
181962
262484
185592
258755
179207
253084
179680
251232
181750
249790
182167
249545
182796
249152
184230
248020
184016
247851
182063
247303
181179
246888
181697
246392
181237
245572
181264
244593
181803
243833
182392
242954
181605
242144
181592
241624
180749
241408
173633
239615
172895
239516
171955
239854

النقطة

:2

النقطة

:4

النقطة

:6

النقطة

:8

النقطة

:10

النقطة

:12

النقطة

:14

النقطة

:16

النقطة

:18

النقطة

:20

النقطة

:22

النقطة

:24

النقطة

:26

النقطة

:28

النقطة

:30

النقطة

:32

النقطة

:34

النقطة

:36

النقطة

:38

النقطة

:40

النقطة

:42

النقطة

:44

النقطة

:46

₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y

181476
263024
181948
262383
182399
255920
179526
251388
181029
250355
181903
249631
182558
249234
183906
248524
184071
247898
183417
246847
181940
247142
181398
246649
181856
246210
181366
245312
181465
244094
182463
243091
181877
242415
181389
241922
181646
241412
175088
237818
173278
239578
172118
240008
171481
240120

الجريدة الرسمية
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النقطة

:47

النقطة

:49

النقطة

:51

النقطة

:53

النقطة

:55

النقطة

:57

النقطة

:59

₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y

172106
241017
171696
242371
170873
243743
170612
244735
168734
249766
167491
250079
166853
250704
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النقطة

:48

النقطة

:50

النقطة

:52

النقطة

:54

النقطة

:56

النقطة

:58

₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y

172381
241354
171119
243450
170768
244360
170129
246729
167776
249697
167501
250100

النقط من  7إلى  17تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم .3409
النقط  21و 22و 23تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم .3403
النقط  41و 42و 43تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم .3403
النقط  48و 49و 50و 51و 52و 53و 54تتبع حدود الجماعة محور الطريق
اإلقليمية رقم .3407
بين النقطتين  57و 58تتبع حدود الجماعة محور الطريق الجهوية رقم .301
النقطتان  59و 1ترتبطان فيما بينهما عبر ساحل المحيط األطلسي.

قرارلوزيرالداخلية رقم  4112.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة أوالد سيدي علي بن يوسف التابعة إلقليم الجديدة
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة أوالد سيدي علي بن يوسف التابعة إلقليم
الجديدة ،كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة أوالد سيدي علي بن يوسف
التابعة إلقليم الجديدة كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
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248807
278725
249359
263208
247660
262785
247660
262724
247423
262532
247350
262685
247099
262933
247050
262894
247005
262903
246919
262891
246862
262853
246823
262874
246747
262939
246721
262988
246248
262924
245668
263105
245338
262805
244838
262788
244495
262705
244230
263070
244099
264050
243835
264120
243650
264167
243399
264275
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251080
274246
248628
263130
247680
262733
247693
262642
247369
262685
247220
262793
247045
262906
247035
262881
246984
262855
246890
262841
246865
262872
246742
262867
246720
262939
246675
262983
245702
262880
245327
263062
245101
262781
244790
262772
244273
262691
244400
263994
243851
264074
243733
264145
243497
264267
243439
264690
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264783
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264675
241117
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264446
240817
264463
240766
264941
240962
265536
240282
265751
240180
265636
240157
265613
240121
265645
239955
265687
239839
265713
239802
265719
239772
265775
240168
265878
240597
265910
242788
267362
242355
267980
242329
268323
242513
268391
242540
268973
242497
269040
242339
269296
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243615
264999
242780
264929
242372
264676
242088
264741
241445
264516
240991
264449
240933
264424
240621
264509
240924
265321
240327
265779
240207
265621
240169
265609
240162
265632
240130
265677
239952
265711
239839
265720
239795
265777
239749
265913
240346
265819
241894
266610
242583
267768
242379
268031
242457
268344
242544
268707
242522
269056
242384
269246
242490
269363
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الجريدة الرسمية
النقطة
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النقطة

:117

النقطة
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269380
242571
269502
242746
269568
242839
269589
242935
269653
243070
269753
243110
269825
243156
269885
243213
269919
243535
270157
243122
270487
243731
270732
243806
270750
244421
271051
244609
271192
244819
271149
245025
271310
245154
271367
245347
271090
245540
271197
245561
271246
246417
271586
246294
271972
246676
272021
246589
272586
246317
272977
246140
273041
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242587
269430
242688
269546
242754
269553
242844
269619
242929
269683
243056
269779
243095
269848
243207
269905
243450
270067
243433
270214
243374
270575
243782
270739
243900
270834
244601
271087
244808
271220
244937
271149
245100
271519
245237
271241
245530
271208
245565
271204
245889
271363
246341
271733
246435
271970
246434
272413
246434
272849
246209
272924
246158
273082
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النقطة
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246139
273185
246251
273588
246167
273660
246030
273788
246006
273906
246042
273995
245945
274677
246380
274959
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النقطة
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النقطة
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246174
273435
246221
273686
246101
273805
246017
273878
246003
273994
246025
274327
245916
275051
247143
278793

بين النقط  1و 2و 3تتبع حدود الجماعة محور وادي أم الربيع.
النقطتان  67و 68ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم .3414
النقطتان  84و 85ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم .3414
بين النقط  171و 172و 1تتبع حدود الجماعة مجرى الواد الفارغ.

قرارلوزيرالداخلية رقم  4113.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة متوح
التابعة إلقليم الجديدة
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة متوح التابعة إلقليم الجديدة ،كما هي مرسومة
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة متوح
التابعة إلقليم الجديدة كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
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266279
237479
266909
237457
267062
238283
267160
238736
266939
239109
266601
239875
266074
240161
265892
239802
265719
240327
265810
240621
264509
241445
264516
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النقطة

:47

النقطة

:49

النقطة

:51

النقطة

:53

النقطة

:55

النقطة

:57

النقطة

:59

النقطة

:61

النقطة

:63

النقطة

:65

النقطة

:67

النقطة

:69

النقطة

:71

النقطة

:73

النقطة

:75

النقطة

:77

النقطة

:79

النقطة

:81

النقطة

:83

النقطة

:85

النقطة

:87

النقطة

:89

النقطة

:91

النقطة

:93

النقطة

:95

النقطة

:97

₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y

241431
264675
242264
264855
242814
264936
243450
264716
243835
264120
244230
263070
244790
262772
244787
262609
245059
262220
245197
261443
244721
260870
245290
260364
244459
259747
244016
258941
243636
258600
244071
258325
244947
257911
245186
258130
245420
257911
244755
257359
244630
257057
244192
256427
243586
256085
243180
255796
243320
255403
243465
255321
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النقطة

:48

النقطة

:50

النقطة

:52

النقطة

:54

النقطة

:56

النقطة

:58

النقطة

:60

النقطة

:62

النقطة

:64

النقطة

:66

النقطة

:68

النقطة

:70

النقطة

:72

النقطة

:74

النقطة

:76

النقطة

:78

النقطة

:80

النقطة

:82

النقطة

:84

النقطة

:86

النقطة

:88

النقطة

:90

النقطة

:92

النقطة

:94

النقطة

:96

النقطة

:98

₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y

242065
264734
242372
264676
243615
264999
243399
264275
244400
263994
244273
262691
244870
262661
244918
262219
245307
261484
245109
261151
245066
260638
245126
260131
244251
258919
243976
258870
243801
258341
244237
257835
244914
258113
245199
257919
245483
257510
244841
257141
244886
256690
244210
256327
243110
256153
243120
255737
243303
255346
243723
255108
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النقطة

:99

النقطة

:101

النقطة

:103

النقطة

:105

النقطة

:107

النقطة

:109

النقطة

:111

النقطة

:113

النقطة

:115

النقطة

:117

النقطة

:119

النقطة

:121

النقطة

:123

النقطة

:125

النقطة

:127

النقطة

:129

النقطة

:131

النقطة

:133

النقطة

:135

النقطة

:137

النقطة

:139

النقطة

:141

النقطة

:143

النقطة

:145

النقطة

:147

النقطة

:149

النقطة

:151

₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y

243418
254720
243796
254360
244152
254012
244599
253773
244883
252654
245122
252438
245143
251729
244801
251604
244600
250837
244256
250495
244208
250074
243427
249268
242555
249105
242245
249417
238767
249728
238446
249928
237675
249833
236592
249584
235155
249893
235016
250234
234643
252889
234744
253809
234061
255096
233913
255540
233893
256337
233652
257032
235391
256403
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النقطة

:100

النقطة

:102

النقطة

:104

النقطة

:106

النقطة

:108

النقطة

:110

النقطة

:112

النقطة

:114

النقطة

:116

النقطة

:118

النقطة

:120

النقطة

:122

النقطة

:124

النقطة

:126

النقطة

:128

النقطة

:130

النقطة

:132

النقطة

:134

النقطة

:136

النقطة

:138

النقطة

:140

النقطة

:142

النقطة

:144

النقطة

:146

النقطة

:148

النقطة

:150

النقطة

:152

₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y

243561
254641
243950
254320
244164
253821
244552
253406
245026
252759
245264
251754
245172
251642
244764
251045
244238
250699
244058
250478
243721
249836
243061
249065
242555
249417
242245
249728
238739
249872
238238
250136
237372
249775
235769
249834
235273
250196
234880
252901
234513
253233
234507
255249
234070
255504
233801
256175
233769
256467
235266
257308
236236
256228
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النقطة

:153

النقطة

:155

النقطة

:157

النقطة

:159

النقطة

:161

النقطة

:163

النقطة

:165

النقطة

:167

النقطة

:169

النقطة

:171

النقطة

:173

النقطة

:175

₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y

236156
258033
235214
258646
234994
260304
234205
262102
234396
263215
234086
263493
233967
263863
233975
264184
234460
264678
234145
265245
234683
265410
235068
265341
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النقطة

:154

النقطة

:156

النقطة

:158

النقطة

:160

النقطة

:162

النقطة

:164

النقطة

:166

النقطة

:168

النقطة

:170

النقطة

:172

النقطة

:174

₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y
₌X
₌Y

235327
258033
235381
259321
235115
261175
234480
262631
234057
263371
233929
263669
234038
263973
234380
264353
234343
265028
234385
265347
234827
265251

النقط  14و 15و 16ترتبط فيما بينها عبر محور واد الفارغ.
النقطتان  20و 21ترتبطان فيما بينهما عبر محور واد الفارغ .
النقط
النقطت  33و 34و 35ترتبط فيما بينها عبر محور واد الفارغ.
بين النقطتين  38و 39تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم .3414
النقطتان  42و 43ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم .3414
النقط  67و 68و 69ترتبط فيما بينها عبر محور الطريق الجهوية رقم .316
النقطتان  152و 153ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم .3457
النقطتان  153و 154ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم .3453
النقط  154و 155و 156و 157و 158ترتبط فيما بينها عبر محور الطريق اإلقليمية .رقم
.3457
رقم
3457
النقط  171و 172و 173ترتبط فيما بينها عبر محور الطريق الجهوية رقم .303
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4114.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة
بني امحمد سجلماسة التابعة إلقليم الرشيدية

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة بني امحمد سجلماسة التابعة إلقليم الرشيدية،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة بني امحمد سجلماسة
التابعة إلقليم الرشيدية كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43

606708.00=X
77760.00=Y
606993.00=X
77763.00=Y
607118.00=X
77753.00=Y
607331.00=X
77825.00=Y
607748.00=X
77952.00=Y
608009.00=X
77947.00=Y
608472.00=X
77902.00=Y
608905.00=X
77945.00=Y
609059.00=X
77668.00=Y
609164.00=X
77807.00=Y
609282.00=X
77787.00=Y
609254.00=X
77713.00=Y
609182.00=X
77432.00=Y
609282.00=X
77089.00=Y
609204.00=X
76919.00=Y
609227.00=X
76828.00=Y
609186.00=X
76805.00=Y
609034.00=X
76755.00=Y
609014.00=X
76653.00=Y
608962.00=X
76690.00=Y
608872.00=X
76738.00=Y
608787.00=X
76738.00=Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44

606859.00=X
77818.00=Y
607042.00=X
77712.00=Y
607199.00=X
77786.00=Y
607619.00=X
77915.00=Y
607819.00=X
77962.00=Y
608043.00=X
77941.00=Y
608794.00=X
78145.00=Y
609014.00=X
77756.00=Y
609194.00=X
77722.00=Y
609245.00=X
77825.00=Y
609267.00=X
77748.00=Y
609073.00=X
77636.00=Y
609309.00=X
77106.00=Y
609289.00=X
76937.00=Y
609219.00=X
76848.00=Y
609191.00=X
76815.00=Y
609073.00=X
76767.00=Y
609045.00=X
76653.00=Y
609007.00=X
76650.00=Y
608922.00=X
76728.00=Y
608827.00=X
76745.00=Y
608699.00=X
76728.00=Y
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النقطة :45
النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91

608635.00=X
76714.00=Y
608536.00=X
76701.00=Y
608389.00=X
76680.00=Y
608275.00=X
76664.00=Y
608199.00=X
76615.00=Y
608080.00=X
76478.00=Y
607942.00=X
76479.00=Y
607883.00=X
76051.00=Y
607729.00=X
75743.00=Y
607556.00=X
75385.00=Y
607876.00=X
75093.00=Y
607943.00=X
74963.00=Y
607145.00=X
74824.00=Y
607009.00=X
74768.00=Y
607020.00=X
74317.00=Y
607274.00=X
73941.00=Y
607545.00=X
73493.00=Y
607699.00=X
73269.00=Y
607948.00=X
73318.00=Y
608195.00=X
73418.00=Y
608306.00=X
73590.00=Y
608525.00=X
73761.00=Y
609664.00=X
75332.00=Y
609829.00=X
74822.00=Y

النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
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608595.00=X
76703.00=Y
608480.00=X
76695.00=Y
608327.00=X
76677.00=Y
608242.00=X
76642.00=Y
608228.00=X
76558.00=Y
608058.00=X
76527.00=Y
607928.00=X
76384.00=Y
607823.00=X
75931.00=Y
607627.00=X
75530.00=Y
607471.00=X
75205.00=Y
607983.00=X
75042.00=Y
607190.00=X
74808.00=Y
607010.00=X
74840.00=Y
606980.00=X
74571.00=Y
607064.00=X
74038.00=Y
607328.00=X
73683.00=Y
607619.00=X
73359.00=Y
607803.00=X
73210.00=Y
608121.00=X
73320.00=Y
608282.00=X
73561.00=Y
608452.00=X
73724.00=Y
608580.00=X
74074.00=Y
609734.00=X
75092.00=Y
609962.00=X
74484.00=Y
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النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
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610300.00=X
74480.00=Y
614079.00=X
69285.00=Y
617168.00=X
72853.00=Y
617064.00=X
73980.00=Y
616663.00=X
75302.00=Y
615534.00=X
75576.00=Y
614732.00=X
76357.00=Y
614438.00=X
77324.00=Y
613232.00=X
78490.00=Y
613140.00=X
79671.00=Y
613128.00=X
80436.00=Y
612470.00=X
80908.00=Y
610850.00=X
81353.00=Y
610162.00=X
81383.00=Y
609753.00=X
81352.00=Y
608957.00=X
80758.00=Y
608222.00=X
80869.00=Y
607956.00=X
81001.00=Y
607897.00=X
81777.00=Y
607974.00=X
82826.00=Y
608082.00=X
84172.00=Y
607940.00=X
85879.00=Y
607219.26=X
85219.59=Y
606842.62=X
85074.02=Y

النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
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611769.00=X
72263.00=Y
617186.00=X
71479.00=Y
617149.00=X
73613.00=Y
616808.00=X
74444.00=Y
615934.00=X
74948.00=Y
614960.00=X
75988.00=Y
614682.00=X
76961.00=Y
613809.00=X
78075.00=Y
613188.00=X
79027.00=Y
613171.00=X
80012.00=Y
612961.00=X
80641.00=Y
611841.00=X
81129.00=Y
610526.00=X
81364.00=Y
609947.00=X
81395.00=Y
609746.00=X
81003.00=Y
608230.00=X
80795.00=Y
608161.00=X
80924.00=Y
607877.00=X
81406.00=Y
608079.00=X
82338.00=Y
608131.00=X
83443.00=Y
608025.00=X
84868.00=Y
607593.97=X
86336.98=Y
606979.80=X
85159.17=Y
606597.39=X
84657.00=Y

5636

الجريدة الرسمية
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151
النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157
النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165
النقطة :167
النقطة :169
النقطة :171
النقطة :173
النقطة :175
النقطة :177
النقطة :179
النقطة :181
النقطة :183
النقطة :185
النقطة :187

606310.16=X
84349.64=Y
606245.15=X
84209.29=Y
606053.01=X
83882.76=Y
605981.76=X
83807.38=Y
605930.17=X
83725.60=Y
605823.51=X
83525.45=Y
605702.64=X
82863.12=Y
605676.37=X
82044.82=Y
605452.63=X
81724.56=Y
604629.26=X
81335.71=Y
604129.06=X
80901.78=Y
603215.65=X
80693.36=Y
598377.28=X
81663.09=Y
598118.00=X
80745.00=Y
598680.00=X
79440.00=Y
598949.00=X
77773.00=Y
599388.00=X
77433.00=Y
600289.00=X
76651.00=Y
601190.00=X
75916.00=Y
602354.00=X
76063.00=Y
602579.00=X
77249.00=Y
602268.00=X
78043.00=Y
602374.00=X
78881.00=Y
602334.00=X
79843.00=Y

النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152
النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
النقطة :168
النقطة :170
النقطة :172
النقطة :174
النقطة :176
النقطة :178
النقطة :180
النقطة :182
النقطة :184
النقطة :186
النقطة :188

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

606286.52=X
84243.66=Y
606126.77=X
84040.16=Y
605999.59=X
83848.38=Y
605959.06=X
83798.01=Y
605922.77=X
83571.33=Y
605731.29=X
83476.43=Y
605575.03=X
82496.71=Y
605679.24=X
81681.24=Y
605318.26=X
81299.71=Y
604211.26=X
81378.71=Y
603789.25=X
80741.16=Y
599474.25=X
81409.16=Y
598042.00=X
81339.00=Y
597919.00=X
80132.00=Y
598530.00=X
78787.00=Y
598844.00=X
77572.00=Y
599437.00=X
76955.00=Y
601199.00=X
76273.00=Y
601619.00=X
76020.00=Y
602204.00=X
76952.00=Y
602625.00=X
77566.00=Y
602189.00=X
78619.00=Y
602234.00=X
79556.00=Y
603876.00=X
79800.00=Y

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

النقطة :189
النقطة :191
النقطة :193
النقطة :195
النقطة :197
النقطة :199
النقطة :201
النقطة :203
النقطة :205
النقطة :207
النقطة :209
النقطة :211
النقطة :213
النقطة :215
النقطة :217
النقطة :219
النقطة :221
النقطة :223
النقطة :225
النقطة :227
النقطة :229

الجريدة الرسمية
604062.00=X
79253.00=Y
604007.00=X
78631.00=Y
603417.00=X
78002.00=Y
602684.00=X
77710.00=Y
603074.00=X
77411.00=Y
602524.00=X
77007.00=Y
602561.00=X
76115.00=Y
603478.00=X
75972.00=Y
604383.00=X
77442.00=Y
605543.00=X
77772.00=Y
605644.00=X
77712.00=Y
605689.00=X
77703.00=Y
605835.00=X
77741.00=Y
605842.00=X
77749.00=Y
605860.00=X
77921.00=Y
605906.00=X
77933.00=Y
605978.00=X
77923.00=Y
606120.00=X
77984.00=Y
606250.00=X
78002.00=Y
606396.00=X
77954.00=Y
606491.00=X
77941.00=Y

النقطة :190
النقطة :192
النقطة :194
النقطة :196
النقطة :198
النقطة :200
النقطة :202
النقطة :204
النقطة :206
النقطة :208
النقطة :210
النقطة :212
النقطة :214
النقطة :216
النقطة :218
النقطة :220
النقطة :222
النقطة :224
النقطة :226
النقطة :228

5637

603990.00=X
79066.00=Y
603480.00=X
78261.00=Y
602456.00=X
78033.00=Y
602760.00=X
77401.00=Y
603059.00=X
77037.00=Y
602432.00=X
76796.00=Y
603189.00=X
76033.00=Y
604287.00=X
77418.00=Y
604556.00=X
77746.00=Y
605583.00=X
77701.00=Y
605648.00=X
77696.00=Y
605702.00=X
77690.00=Y
605834.00=X
77746.00=Y
605790.00=X
77885.00=Y
605863.00=X
77915.00=Y
605935.00=X
77899.00=Y
605995.00=X
77947.00=Y
606175.00=X
78013.00=Y
606339.00=X
77963.00=Y
606476.00=X
77951.00=Y

5638

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

قرارلوزيرالداخلية رقم  4115.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة السفالت التابعة إلقليم الرشيدية

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة السفالت التابعة إلقليم الرشيدية ،كما هي
مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

5639

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة السفالت
التابعة إلقليم الرشيدية كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45

606708.00=X
77760.00=Y
606409.00=X
77495.00=Y
606120.00=X
77121.00=Y
605895.00=X
76782.00=Y
605959.00=X
76631.00=Y
606363.00=X
76661.00=Y
606543.00=X
76684.00=Y
606572.00=X
76416.00=Y
606606.00=X
76126.00=Y
606703.00=X
75882.00=Y
606769.00=X
75723.00=Y
606834.00=X
75619.00=Y
606877.00=X
75508.00=Y
606866.00=X
75383.00=Y
606936.00=X
75136.00=Y
607018.00=X
74897.00=Y
606980.00=X
74571.00=Y
607064.00=X
74038.00=Y
607328.00=X
73683.00=Y
607619.00=X
73359.00=Y
607803.00=X
73210.00=Y
608121.00=X
73320.00=Y
608282.00=X
73561.00=Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46

606506.00=X
77690.00=Y
606447.00=X
77275.00=Y
606109.00=X
76926.00=Y
605940.00=X
76636.00=Y
606150.00=X
76645.00=Y
606515.00=X
76678.00=Y
606552.00=X
76537.00=Y
606595.00=X
76236.00=Y
606656.00=X
75997.00=Y
606736.00=X
75800.00=Y
606801.00=X
75671.00=Y
606864.00=X
75571.00=Y
606868.00=X
75446.00=Y
606876.00=X
75303.00=Y
606990.00=X
74999.00=Y
607010.00=X
74840.00=Y
607020.00=X
74317.00=Y
607274.00=X
73941.00=Y
607545.00=X
73493.00=Y
607699.00=X
73269.00=Y
607948.00=X
73318.00=Y
608195.00=X
73418.00=Y
608306.00=X
73590.00=Y

5640

الجريدة الرسمية
النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97

608452.00=X
73724.00=Y
608580.00=X
74074.00=Y
609734.00=X
75092.00=Y
609962.00=X
74484.00=Y
611769.00=X
72263.00=Y
612137.00=X
68291.00=Y
608800.00=X
66733.00=Y
608535.00=X
65400.00=Y
607886.00=X
64914.00=Y
602520.00=X
68150.00=Y
600765.00=X
70420.00=Y
600162.00=X
71477.00=Y
600610.00=X
72797.00=Y
600460.00=X
73878.00=Y
600925.00=X
75230.00=Y
601619.00=X
76020.00=Y
602204.00=X
76952.00=Y
602625.00=X
77566.00=Y
602189.00=X
78619.00=Y
602234.00=X
79556.00=Y
603876.00=X
79800.00=Y
603990.00=X
79066.00=Y
603480.00=X
78261.00=Y
602456.00=X
78033.00=Y
602760.00=X
77401.00=Y
603059.00=X
77037.00=Y

النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

608525.00=X
73761.00=Y
609664.00=X
75332.00=Y
609829.00=X
74822.00=Y
610300.00=X
74480.00=Y
614079.00=X
69285.00=Y
609263.00=X
67599.00=Y
608778.00=X
66250.00=Y
608588.00=X
64932.00=Y
603390.00=X
66015.00=Y
601465.00=X
69692.00=Y
600380.00=X
70402.00=Y
600748.00=X
72386.00=Y
600710.00=X
73034.00=Y
600853.00=X
74361.00=Y
601190.00=X
75916.00=Y
602354.00=X
76063.00=Y
602579.00=X
77249.00=Y
602268.00=X
78043.00=Y
602374.00=X
78881.00=Y
602334.00=X
79843.00=Y
604062.00=X
79253.00=Y
604007.00=X
78631.00=Y
603417.00=X
78002.00=Y
602684.00=X
77710.00=Y
603074.00=X
77411.00=Y
602524.00=X
77007.00=Y

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127

602432.00=X
76796.00=Y
603189.00=X
76033.00=Y
604287.00=X
77418.00=Y
604556.00=X
77746.00=Y
605583.00=X
77701.00=Y
605648.00=X
77696.00=Y
605702.00=X
77690.00=Y
605834.00=X
77746.00=Y
605790.00=X
77885.00=Y
605863.00=X
77915.00=Y
605935.00=X
77899.00=Y
605995.00=X
77947.00=Y
606175.00=X
78013.00=Y
606339.00=X
77963.00=Y
606476.00=X
77951.00=Y

النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128

5641

602561.00=X
76115.00=Y
603478.00=X
75972.00=Y
604383.00=X
77442.00=Y
605543.00=X
77772.00=Y
605644.00=X
77712.00=Y
605689.00=X
77703.00=Y
605835.00=X
77741.00=Y
605842.00=X
77749.00=Y
605860.00=X
77921.00=Y
605906.00=X
77933.00=Y
605978.00=X
77923.00=Y
606120.00=X
77984.00=Y
606250.00=X
78002.00=Y
606396.00=X
77954.00=Y
606491.00=X
77941.00=Y

5642

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

قرارلوزيرالداخلية رقم  4116.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة شرفاء مدغرة التابعة إلقليم الرشيدية

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة شرفاء مدغرة التابعة إلقليم الرشيدية،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

5643

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة شرفاء مدغرة
التابعة إلقليم الرشيدية كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47

581970.10=X
143116.06=Y
582773.11=X
144547.91=Y
584315.67=X
145874.55=Y
586158.31=X
146646.63=Y
586673.30=X
146612.09=Y
586917.36=X
146641.81=Y
587226.47=X
146519.30=Y
589163.74=X
141517.40=Y
589548.01=X
141489.86=Y
589757.17=X
141708.40=Y
590067.31=X
141972.25=Y
590279.34=X
142133.44=Y
590605.37=X
142329.29=Y
590713.54=X
142186.70=Y
591106.97=X
142104.25=Y
591641.92=X
142145.70=Y
591857.13=X
142110.22=Y
592287.10=X
142271.95=Y
592649.58=X
142424.22=Y
593150.05=X
142811.45=Y
593562.38=X
142887.85=Y
594056.12=X
142902.98=Y
595253.49=X
145092.35=Y
594126.46=X
146247.52=Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48

582721.66=X
144484.19=Y
584213.51=X
145809.90=Y
585989.70=X
146591.50=Y
586219.51=X
146651.35=Y
586818.22=X
146621.12=Y
587152.79=X
146725.61=Y
587977.62=X
146714.14=Y
589373.35=X
141475.64=Y
589649.22=X
141566.11=Y
589952.78=X
141815.74=Y
590204.07=X
142031.93=Y
590493.72=X
142307.12=Y
590669.82=X
142271.04=Y
590832.23=X
142168.24=Y
591413.86=X
142144.56=Y
591750.78=X
142076.94=Y
592033.91=X
142240.48=Y
592547.31=X
142347.97=Y
592776.51=X
142633.53=Y
593423.12=X
142898.13=Y
593898.85=X
142927.11=Y
594264.89=X
143583.93=Y
595064.76=X
145753.26=Y
594102.18=X
146303.65=Y

5644

الجريدة الرسمية
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95
النقطة :97
النقطة :99

594056.42=X
146373.62=Y
593768.74=X
146565.83=Y
593712.87=X
146819.74=Y
594390.30=X
147657.40=Y
594105.65=X
147780.87=Y
593722.77=X
147902.69=Y
593066.96=X
148298.71=Y
592829.47=X
148409.07=Y
592856.94=X
148588.78=Y
592953.90=X
148552.82=Y
593075.79=X
148944.83=Y
593016.00=X
149014.02=Y
592832.61=X
149242.70=Y
592877.31=X
149382.64=Y
593426.62=X
149270.63=Y
593563.17=X
149154.70=Y
593812.83=X
149001.80=Y
593993.44=X
148881.10=Y
594074.44=X
148876.02=Y
594217.82=X
148771.88=Y
594422.77=X
148722.17=Y
594463.93=X
148701.87=Y
594489.57=X
148702.26=Y
594510.71=X
148732.22=Y
594507.49=X
148849.03=Y
594545.05=X
149065.61=Y

النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96
النقطة :98
النقطة :100

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28
593996.58=X
146462.88=Y
593603.84=X
146706.82=Y
594547.76=X
147072.66=Y
594231.57=X
147710.13=Y
593895.74=X
147774.70=Y
593528.04=X
148029.47=Y
592922.40=X
148322.41=Y
592803.54=X
148641.51=Y
592905.25=X
148542.10=Y
593106.61=X
148688.72=Y
593049.38=X
148960.90=Y
592943.81=X
149111.61=Y
592831.74=X
149278.72=Y
592986.82=X
149587.95=Y
593501.04=X
149183.79=Y
593668.14=X
149077.76=Y
593870.40=X
148965.88=Y
594026.73=X
148840.40=Y
594235.09=X
148820.78=Y
594410.80=X
148700.22=Y
594463.85=X
148715.66=Y
594474.55=X
148693.27=Y
594489.21=X
148715.71=Y
594505.09=X
148760.46=Y
594460.20=X
148972.11=Y
594623.60=X
149117.87=Y

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151

الجريدة الرسمية
594649.06=X
149180.84=Y
594905.55=X
149813.98=Y
596308.63=X
149210.63=Y
596255.28=X
149795.99=Y
595608.04=X
155698.00=Y
598631.17=X
156244.23=Y
602264.67=X
158860.47=Y
607914.63=X
161039.33=Y
612014.02=X
162292.98=Y
616496.64=X
164374.87=Y
617865.76=X
164215.09=Y
618991.12=X
163259.11=Y
619604.18=X
162837.97=Y
619342.97=X
161473.71=Y
619377.74=X
160924.56=Y
619443.52=X
159658.24=Y
620085.73=X
158585.85=Y
620463.00=X
157709.90=Y
620851.88=X
157470.84=Y
621167.78=X
156716.64=Y
621384.25=X
156500.13=Y
631509.10=X
162529.90=Y
631729.76=X
162175.28=Y
631584.82=X
162073.99=Y
631141.17=X
161695.47=Y
631158.87=X
161269.89=Y

5645
النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152

594582.44=X
149218.81=Y
596133.70=X
148996.41=Y
596564.60=X
149584.52=Y
595143.08=X
150563.22=Y
596137.02=X
155716.99=Y
600437.02=X
157810.30=Y
604831.81=X
159308.13=Y
610202.04=X
161960.60=Y
614642.97=X
163070.99=Y
617232.49=X
164702.24=Y
618738.46=X
163721.43=Y
619519.91=X
163025.48=Y
619319.02=X
162014.21=Y
619471.21=X
161193.70=Y
619130.35=X
160636.06=Y
619852.27=X
158806.52=Y
620360.55=X
158045.07=Y
620530.49=X
157632.11=Y
621126.08=X
157085.66=Y
621287.23=X
156431.90=Y
625978.51=X
161780.87=Y
631728.85=X
162291.77=Y
631670.60=X
162084.28=Y
631177.40=X
161788.44=Y
631192.46=X
161476.55=Y
631112.20=X
161259.53=Y

5646

الجريدة الرسمية
النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157
النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165
النقطة :167
النقطة :169
النقطة :171
النقطة :173
النقطة :175
النقطة :177
النقطة :179
النقطة :181
النقطة :183
النقطة :185
النقطة :187
النقطة :189
النقطة :191
النقطة :193
النقطة :195
النقطة :197
النقطة :199
النقطة :201
النقطة :203

631122.71=X
161170.42=Y
631150.25=X
160946.36=Y
630786.17=X
160699.84=Y
630575.73=X
160221.61=Y
630478.67=X
159732.19=Y
630002.49=X
159471.30=Y
629873.52=X
159284.61=Y
629560.81=X
158419.46=Y
629484.33=X
158046.08=Y
629304.07=X
157549.70=Y
629283.27=X
157136.68=Y
629382.51=X
156998.78=Y
629289.17=X
156863.76=Y
629236.14=X
156611.86=Y
629246.50=X
156464.20=Y
629277.21=X
156243.32=Y
629300.21=X
155906.55=Y
629387.43=X
155626.06=Y
629377.97=X
155462.75=Y
629260.72=X
155134.00=Y
628911.93=X
154694.65=Y
628693.09=X
154586.26=Y
628646.49=X
154481.56=Y
628521.90=X
154351.91=Y
628509.80=X
154214.77=Y
628447.02=X
153955.31=Y

النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
النقطة :168
النقطة :170
النقطة :172
النقطة :174
النقطة :176
النقطة :178
النقطة :180
النقطة :182
النقطة :184
النقطة :186
النقطة :188
النقطة :190
النقطة :192
النقطة :194
النقطة :196
النقطة :198
النقطة :200
النقطة :202
النقطة :204

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28
631177.93=X
161150.68=Y
631101.00=X
160973.90=Y
630827.77=X
160422.83=Y
630526.10=X
159875.31=Y
630356.89=X
159592.18=Y
629933.43=X
159400.95=Y
629859.75=X
159144.59=Y
629591.37=X
158270.82=Y
629462.47=X
157858.10=Y
629344.31=X
157343.72=Y
629318.29=X
157046.44=Y
629336.82=X
156896.06=Y
629245.22=X
156700.44=Y
629215.03=X
156538.41=Y
629252.93=X
156341.05=Y
629278.73=X
156041.50=Y
629291.44=X
155781.59=Y
629365.49=X
155517.44=Y
629285.01=X
155235.66=Y
629109.28=X
154894.66=Y
628817.22=X
154667.27=Y
628653.37=X
154535.27=Y
628587.34=X
154418.78=Y
628528.64=X
154275.58=Y
628509.73=X
154085.94=Y
628482.57=X
153752.58=Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :205
النقطة :207
النقطة :209
النقطة :211
النقطة :213
النقطة :215
النقطة :217
النقطة :219
النقطة :221
النقطة :223
النقطة :225
النقطة :227
النقطة :229
النقطة :231
النقطة :233
النقطة :235
النقطة :237
النقطة :239

628378.48=X
153583.89=Y
628429.01=X
153513.09=Y
628316.68=X
153277.08=Y
630011.72=X
150943.45=Y
632351.48=X
148040.59=Y
633345.90=X
146882.25=Y
635137.46=X
145903.79=Y
634209.08=X
143278.10=Y
629585.99=X
142698.96=Y
626031.46=X
141598.19=Y
623150.85=X
140953.24=Y
618892.67=X
140015.70=Y
615694.12=X
139640.13=Y
612162.67=X
138566.51=Y
609971.32=X
138205.00=Y
605877.90=X
136257.99=Y
594577.96=X
127164.15=Y
588407.75=X
139289.44=Y

النقطة :206
النقطة :208
النقطة :210
النقطة :212
النقطة :214
النقطة :216
النقطة :218
النقطة :220
النقطة :222
النقطة :224
النقطة :226
النقطة :228
النقطة :230
النقطة :232
النقطة :234
النقطة :236
النقطة :238

5647

628388.62=X
153529.50=Y
628445.58=X
153445.39=Y
628868.13=X
151881.43=Y
631338.07=X
149511.73=Y
633139.16=X
147175.30=Y
634065.13=X
146539.43=Y
635449.72=X
143763.51=Y
631094.87=X
143104.72=Y
627187.84=X
142033.44=Y
624632.72=X
141288.19=Y
621421.39=X
140196.49=Y
617274.56=X
139463.88=Y
614310.51=X
138484.21=Y
611416.13=X
138382.99=Y
609314.50=X
137679.58=Y
607077.17=X
134942.84=Y
589904.14=X
129725.39=Y

5648

الجريدة الرسمية
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4117.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة اغبالو انكردوس التابعة إلقليم الرشيدية

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة اغبالو انكردوس التابعة إلقليم الرشيدية،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*

الجريدة الرسمية
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5649

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة اغبالو انكردوس
التابعة إلقليم الرشيدية كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45
النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53

529311.83=X
118360.45=Y
529670.78=X
129093.66=Y
530105.65=X
136031.94=Y
530214.77=X
139869.17=Y
528227.66=X
139435.62=Y
524411.31=X
141890.38=Y
520617.51=X
142367.94=Y
509528.03=X
140034.27=Y
506614.92=X
134119.24=Y
502334.96=X
128031.74=Y
494198.40=X
121183.86=Y
489024.42=X
115220.20=Y
494759.45=X
115362.91=Y
496573.97=X
110962.72=Y
511741.77 =X
104090.24 =Y
515003.17 =X
114699.58 =Y
516982.18 =X
116267.01 =Y
518560.95 =X
116096.58 =Y
519221.18 =X
116039.85 =Y
520226.42 =X
115441.96 =Y
520857.52 =X
115755.50 =Y
522492.57 =X
116838.50 =Y
523668.39 =X
117892.91 =Y
525390.96 =X
117466.20 =Y
525879.32 =X
117096.00 =Y
527256.35 =X
117808.64 =Y
528805.85 =X
118264.93 =Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46
النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52

524716.06=X
126688.25=Y
529634.64=X
132252.01=Y
530210.22=X
138260.47=Y
530424.36=X
141229.97=Y
524518.35=X
140201.31=Y
524966.00=X
143049.00=Y
515862.15=X
140225.32=Y
507619.24=X
138583.70=Y
503602.72=X
130492.17=Y
499992.79=X
125506.04=Y
489652.08=X
116181.22=Y
491129.83=X
113115.86=Y
495545.54=X
113318.34=Y
505166.65=X
105943.22=Y
509584.68 =X
107974.79 =Y
515662.33 =X
115725.32 =Y
518445.97 =X
116267.46 =Y
518819.43 =X
115954.22 =Y
519537.22 =X
115726.61 =Y
520427.03 =X
115755.35 =Y
522464.28 =X
116439.71 =Y
522779.11 =X
117322.93 =Y
525075.30 =X
117409.09 =Y
525592.10 =X
117266.80 =Y
526510.35 =X
117523.46 =Y
527772.93 =X
117894.20 =Y

5650

الجريدة الرسمية
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قرارلوزيرالداخلية رقم  4118.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة امتارالتابعة إلقليم شفشاون

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم   2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة امتار التابعة إلقليم شفشاون ،كما هي
مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*

الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة امتار
التابعة إللقلي شفشاون كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45

564983,86 =X
511838,76 =Y
564480,05 =X
510955,20 =Y
562021,51 =X
509611,03 =Y
561239,24 =X
509433,47 =Y
559916,06 =X
508482,65 =Y
559462,37 =X
508420,82 =Y
559437,28 =X
507819,99 =Y
559258,73 =X
507631,75 =Y
558606,18 =X
506423,21 =Y
558053,13 =X
505893,99 =Y
557524,49 =X
505792,43 =Y
556315,58 =X
505890,87 =Y
555661,35 =X
505613,00 =Y
555334,93 =X
505084,19 =Y
554340,75 =X
504850,27 =Y
554157,38 =X
504016,43 =Y
553577,62 =X
503384,68 =Y
552796,98 =X
502096,65 =Y
552418,36 =X
501969,83 =Y
551785,50 =X
502775,99 =Y
551268,45 =X
502755,76 =Y
551204,95 =X
502995,47 =Y
551076,36 =X
503133,58 =Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46

564632,58 =X
511289,22 =Y
562587,66 =X
510423,37 =Y
561845,77 =X
509269,41 =Y
560666,36 =X
509278,30 =Y
559671,55 =X
508569,38 =Y
559436,41 =X
508298,73 =Y
559376,53 =X
507627,42 =Y
559235,36 =X
506625,57 =Y
558505,86 =X
506196,65 =Y
557721,81 =X
505830,34 =Y
556643,08 =X
505816,00 =Y
556139,67 =X
505689,32 =Y
555636,75 =X
505285,96 =Y
554534,32 =X
505076,68 =Y
554206,99 =X
504521,07 =Y
553905,14 =X
503839,38 =Y
553553,00 =X
503031,45 =Y
552746,79 =X
501919,97 =Y
551836,51 =X
502498,57 =Y
551309,96 =X
502756,96 =Y
551265,27 =X
502936,73 =Y
551119,22 =X
503065,32 =Y
551041,44 =X
503171,68 =Y

5652

الجريدة الرسمية
النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95

551001,75 =X
503268,52 =Y
550884,27 =X
503390,76 =Y
550652,50 =X
503503,47 =Y
550674,72 =X
503601,90 =Y
550663,61 =X
503657,46 =Y
550573,12 =X
503813,03 =Y
550644,56 =X
503917,81 =Y
550693,77 =X
504146,41 =Y
550784,26 =X
504284,52 =Y
550769,97 =X
504543,29 =Y
550800,13 =X
504646,47 =Y
550914,43 =X
504763,95 =Y
550931,90 =X
504902,06 =Y
550846,17 =X
504890,95 =Y
550711,23 =X
504910,00 =Y
550647,73 =X
504949,69 =Y
550682,66 =X
505025,89 =Y
550611,22 =X
505135,42 =Y
550579,47 =X
505265,60 =Y
550617,57 =X
505376,73 =Y
550652,50 =X
505486,26 =Y
550585,82 =X
505568,81 =Y
550435,01 =X
505651,36 =Y
550333,41 =X
505787,89 =Y
550263,56 =X
505816,46 =Y
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النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96

550947,77 =X
503355,83 =Y
550714,41 =X
503457,43 =Y
550639,80 =X
503555,86 =Y
550693,77 =X
503647,93 =Y
550628,68 =X
503714,61 =Y
550601,70 =X
503857,48 =Y
550668,37 =X
504046,40 =Y
550757,27 =X
504217,85 =Y
550792,20 =X
504446,45 =Y
550760,45 =X
504605,20 =Y
550866,81 =X
504665,52 =Y
550943,01 =X
504867,14 =Y
550879,51 =X
504913,17 =Y
550784,26 =X
504887,77 =Y
550660,43 =X
504916,35 =Y
550684,25 =X
504986,20 =Y
550663,61 =X
505068,75 =Y
550584,23 =X
505202,10 =Y
550585,82 =X
505311,64 =Y
550646,15 =X
505422,76 =Y
550635,03 =X
505524,36 =Y
550506,45 =X
505602,15 =Y
550385,80 =X
505738,68 =Y
550281,02 =X
505787,89 =Y
550206,41 =X
505870,44 =Y
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النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145

الجريدة الرسمية
550176,25 =X
505927,59 =Y
550176,25 =X
506008,55 =Y
550160,37 =X
506160,95 =Y
550254,03 =X
506238,74 =Y
550228,63 =X
506383,20 =Y
550279,43 =X
506543,54 =Y
550254,03 =X
506607,04 =Y
550177,83 =X
506754,68 =Y
550155,61 =X
506956,29 =Y
550139,73 =X
507088,05 =Y
550165,13 =X
507230,93 =Y
550120,68 =X
507356,34 =Y
550101,63 =X
507497,63 =Y
550187,36 =X
507562,72 =Y
550249,27 =X
507619,87 =Y
550349,28 =X
507718,29 =Y
550404,85 =X
507815,13 =Y
550498,51 =X
507842,12 =Y
550589,00 =X
507919,91 =Y
550541,37 =X
508051,67 =Y
550442,95 =X
508118,34 =Y
550406,43 =X
508204,07 =Y
550409,61 =X
508297,73 =Y
550436,60 =X
508404,09 =Y
550462,00 =X
508489,82 =Y

النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
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550171,48 =X
505968,86 =Y
550163,55 =X
506043,48 =Y
550212,76 =X
506206,99 =Y
550257,21 =X
506287,95 =Y
550225,46 =X
506478,45 =Y
550266,73 =X
506568,94 =Y
550247,68 =X
506668,95 =Y
550120,68 =X
506913,43 =Y
550177,83 =X
507011,85 =Y
550163,55 =X
507142,03 =Y
550117,51 =X
507310,30 =Y
550104,81 =X
507446,83 =Y
550125,45 =X
507543,67 =Y
550200,06 =X
507588,12 =Y
550309,60 =X
507645,27 =Y
550371,51 =X
507765,92 =Y
550435,01 =X
507843,71 =Y
550574,71 =X
507865,93 =Y
550563,60 =X
507996,11 =Y
550498,51 =X
508070,72 =Y
550417,55 =X
508150,09 =Y
550406,43 =X
508240,58 =Y
550417,55 =X
508354,88 =Y
550449,30 =X
508451,72 =Y
550452,47 =X
508515,22 =Y
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الجريدة الرسمية
النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151
النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157
النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165
النقطة :167
النقطة :169
النقطة :171
النقطة :173
النقطة :175
النقطة :177
النقطة :179
النقطة :181
النقطة :183
النقطة :185
النقطة :187
النقطة :189
النقطة :191
النقطة :193
النقطة :195

550454,06 =X
508548,56 =Y
550485,81 =X
508654,92 =Y
550431,83 =X
508742,23 =Y
550330,23 =X
508853,36 =Y
550204,82 =X
508926,38 =Y
550171,48 =X
509021,63 =Y
550163,12 =X
509207,69 =Y
550205,46 =X
509456,40 =Y
550083,75 =X
509678,65 =Y
550110,21 =X
509863,86 =Y
550115,50 =X
510170,77 =Y
550136,66 =X
510297,77 =Y
550300,71 =X
510361,27 =Y
550258,37 =X
510562,36 =Y
550496,50 =X
510694,65 =Y
550634,08 =X
510901,02 =Y
550655,25 =X
511123,28 =Y
550909,25 =X
511386,30 =Y
551206,91 =X
511922,08 =Y
551636,86 =X
512279,27 =Y
552285,09 =X
512583,54 =Y
552708,42 =X
513231,77 =Y
552823,82 =X
513468,08 =Y
552974,11 =X
513784,75 =Y
553164,61 =X
514028,17 =Y
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النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152
النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
النقطة :168
النقطة :170
النقطة :172
النقطة :174
النقطة :176
النقطة :178
النقطة :180
النقطة :182
النقطة :184
النقطة :186
النقطة :188
النقطة :190
النقطة :192
النقطة :194
النقطة :196

550482,63 =X
508593,01 =Y
550469,93 =X
508696,19 =Y
550363,57 =X
508805,73 =Y
550288,96 =X
508893,05 =Y
550171,48 =X
508975,60 =Y
550171,48 =X
509115,30 =Y
550210,75 =X
509292,35 =Y
550157,83 =X
509578,11 =Y
550083,75 =X
509768,61 =Y
550147,25 =X
509990,86 =Y
550078,46 =X
510244,86 =Y
550179,00 =X
510324,23 =Y
550327,16 =X
510456,52 =Y
550337,75 =X
510652,32 =Y
550591,75 =X
510758,15 =Y
550634,08 =X
511038,61 =Y
550816,65 =X
511181,25 =Y
550948,94 =X
511750,10 =Y
551359,04 =X
512074,22 =Y
552080,04 =X
512398,33 =Y
552496,76 =X
512881,20 =Y
552744,77 =X
513306,20 =Y
552884,15 =X
513591,61 =Y
553114,34 =X
513914,40 =Y
553238,69 =X
514104,90 =Y
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النقطة :197
النقطة :199
النقطة :201
النقطة :203
النقطة :205
النقطة :207
النقطة :209
النقطة :211
النقطة :213
النقطة :215
النقطة :217
النقطة :219
النقطة :221
النقطة :223
النقطة :225
النقطة :227
النقطة :229
النقطة :231
النقطة :233
النقطة :235
النقطة :237
النقطة :239
النقطة :241
النقطة :243
النقطة :245

الجريدة الرسمية
553328,65 =X
514234,54 =Y
553834,01 =X
514255,71 =Y
554342,01 =X
513750,36 =Y
554709,78 =X
513673,63 =Y
554670,09 =X
514173,69 =Y
554746,80 =X
514398,62 =Y
554703,94 =X
514585,95 =Y
554708,70 =X
514697,07 =Y
554702,35 =X
514854,24 =Y
554718,23 =X
514997,11 =Y
554743,63 =X
515114,59 =Y
554811,89 =X
515213,01 =Y
554930,95 =X
515403,51 =Y
554973,82 =X
515671,80 =Y
554707,12 =X
515544,80 =Y
554662,79 =X
515800,01 =Y
555407,71 =X
516108,00 =Y
555673,61 =X
515761,13 =Y
555862,12 =X
515579,22 =Y
556020,87 =X
515437,01 =Y
556182,93 =X
515341,10 =Y
556245,77 =X
515304,72 =Y
556480,26 =X
515249,62 =Y
556654,88 =X
515297,24 =Y
556841,42 =X
515198,03 =Y

النقطة :198
النقطة :200
النقطة :202
النقطة :204
النقطة :206
النقطة :208
النقطة :210
النقطة :212
النقطة :214
النقطة :216
النقطة :218
النقطة :220
النقطة :222
النقطة :224
النقطة :226
النقطة :228
النقطة :230
النقطة :232
النقطة :234
النقطة :236
النقطة :238
النقطة :240
النقطة :242
النقطة :244
النقطة :246
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553648,80 =X
514268,94 =Y
554167,38 =X
513890,59 =Y
554535,15 =X
513694,79 =Y
554667,45 =X
514030,82 =Y
554717,72 =X
514316,57 =Y
554759,50 =X
514501,81 =Y
554689,65 =X
514636,75 =Y
554724,58 =X
514798,67 =Y
554700,77 =X
514908,21 =Y
554718,23 =X
515073,31 =Y
554770,62 =X
515192,37 =Y
554864,28 =X
515259,05 =Y
555003,98 =X
515671,80 =Y
554842,05 =X
515633,70 =Y
554618,34 =X
515533,31 =Y
555227,94 =X
516346,11 =Y
555524,78 =X
515952,95 =Y
555795,98 =X
515628,83 =Y
555988,93 =X
515465,63 =Y
556120,09 =X
515390,71 =Y
556229,23 =X
515341,10 =Y
556309,60 =X
515281,37 =Y
556583,45 =X
515277,40 =Y
556718,38 =X
515281,37 =Y
557047,79 =X
515142,46 =Y
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الجريدة الرسمية
النقطة :247
النقطة :249
النقطة :251
النقطة :253
النقطة :255
النقطة :257
النقطة :259
النقطة :261
النقطة :263
النقطة :265
النقطة :267
النقطة :269
النقطة :271
النقطة :273
النقطة :275
النقطة :277
النقطة :279
النقطة :281
النقطة :283
النقطة :285
النقطة :287
النقطة :289
النقطة :291
النقطة :293
النقطة :295

557182,73 =X
515110,71 =Y
557385,14 =X
515047,21 =Y
557563,73 =X
514999,59 =Y
557702,64 =X
514856,71 =Y
558444,79 =X
514320,93 =Y
559012,33 =X
513963,74 =Y
559314,20 =X
513861,24 =Y
559495,18 =X
513859,65 =Y
559607,89 =X
513891,40 =Y
559765,58 =X
513922,81 =Y
559932,26 =X
513949,27 =Y
560096,31 =X
513979,70 =Y
560224,63 =X
513947,95 =Y
560307,97 =X
513928,10 =Y
560441,59 =X
513861,96 =Y
560683,68 =X
513635,74 =Y
560913,87 =X
513459,79 =Y
560972,08 =X
513455,82 =Y
561181,36 =X
513301,84 =Y
561546,49 =X
513153,68 =Y
561927,49 =X
513058,43 =Y
562329,66 =X
512836,18 =Y
562705,37 =X
512788,55 =Y
563133,99 =X
512603,34 =Y
563721,37 =X
512296,43 =Y

النقطة :248
النقطة :250
النقطة :252
النقطة :254
النقطة :256
النقطة :258
النقطة :260
النقطة :262
النقطة :264
النقطة :266
النقطة :268
النقطة :270
النقطة :272
النقطة :274
النقطة :276
النقطة :278
النقطة :280
النقطة :282
النقطة :284
النقطة :286
النقطة :288
النقطة :290
النقطة :292
النقطة :294
النقطة :296
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557277,98 =X
515051,18 =Y
557480,39 =X
515051,18 =Y
557670,89 =X
514916,24 =Y
558075,70 =X
514586,84 =Y
558758,33 =X
514090,74 =Y
559184,03 =X
513885,05 =Y
559420,57 =X
513854,89 =Y
559541,22 =X
513872,35 =Y
559679,33 =X
513912,04 =Y
559856,86 =X
513926,78 =Y
560010,32 =X
513973,08 =Y
560162,45 =X
513962,50 =Y
560261,67 =X
513945,30 =Y
560370,15 =X
513902,97 =Y
560565,94 =X
513748,19 =Y
560838,46 =X
513511,38 =Y
560941,65 =X
513455,82 =Y
560980,28 =X
513444,72 =Y
561281,91 =X
513238,34 =Y
561758,16 =X
513079,59 =Y
562102,12 =X
512957,88 =Y
562525,45 =X
512809,72 =Y
562911,74 =X
512719,76 =Y
563403,87 =X
512444,59 =Y
563869,54 =X
512254,09 =Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :297
النقطة :299
النقطة :301
النقطة :303

564044,16 =X
512211,76 =Y
564292,87 =X
512222,34 =Y
564658,00 =X
512063,59 =Y
564890,83 =X
511883,67 =Y

النقطة :298
النقطة :300
النقطة :302

5657

564139,41 =X
512222,34 =Y
564488,66 =X
512137,67 =Y
564726,79 =X
512000,09 =Y

قرارلوزيرالداخلية رقم  4119.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة بني بوزرة التابعة إلقليم شفشاون
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم   2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة بني بوزرة التابعة إلقليم شفشاون ،كما هي
مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة بني بوزرة
التابعة إللقلي شفشاون كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة :1
النقطة :3
النقطة :5
النقطة :7
النقطة :9
النقطة :11
النقطة :13
النقطة :15
النقطة :17
النقطة :19
النقطة :21
النقطة :23
النقطة :25
النقطة :27
النقطة :29
النقطة :31
النقطة :33
النقطة :35
النقطة :37
النقطة :39
النقطة :41
النقطة :43
النقطة :45

537268,71 =X
518538,00 =Y
537218,00 =X
518859,08 =Y
537161,77 =X
519060,83 =Y
537270,91 =X
519133,59 =Y
537386,67 =X
519394,87 =Y
537466,04 =X
519494,08 =Y
537595,03 =X
519550,31 =Y
537634,72 =X
519745,44 =Y
537714,09 =X
519897,57 =Y
537862,09 =X
520005,10 =Y
537798,59 =X
520124,16 =Y
537616,03 =X
520354,35 =Y
537635,87 =X
520572,63 =Y
537608,09 =X
520751,22 =Y
537707,31 =X
520902,03 =Y
537715,25 =X
521108,41 =Y
537675,56 =X
521251,29 =Y
537639,84 =X
521410,04 =Y
537620,00 =X
521525,13 =Y
537659,69 =X
521814,85 =Y
537877,33 =X
522059,80 =Y
537845,58 =X
522155,05 =Y
538028,14 =X
522246,33 =Y

النقطة :2
النقطة :4
النقطة :6
النقطة :8
النقطة :10
النقطة :12
النقطة :14
النقطة :16
النقطة :18
النقطة :20
النقطة :22
النقطة :24
النقطة :26
النقطة :28
النقطة :30
النقطة :32
النقطة :34
النقطة :36
النقطة :38
النقطة :40
النقطة :42
النقطة :44
النقطة :46

537267,60 =X
518740,02 =Y
537181,62 =X
518997,99 =Y
537171,69 =X
519186,51 =Y
537280,83 =X
519219,58 =Y
537417,23 =X
519433,06 =Y
537545,42 =X
519504,01 =Y
537601,64 =X
519603,23 =Y
537700,86 =X
519781,82 =Y
537802,56 =X
519973,35 =Y
537870,03 =X
520072,56 =Y
537584,28 =X
520298,78 =Y
537651,75 =X
520465,47 =Y
537631,90 =X
520671,85 =Y
537647,78 =X
520834,57 =Y
537731,12 =X
521017,13 =Y
537679,53 =X
521195,72 =Y
537647,78 =X
521330,66 =Y
537655,72 =X
521465,60 =Y
537639,84 =X
521648,16 =Y
537727,15 =X
522001,38 =Y
537897,18 =X
522107,43 =Y
537897,18 =X
522210,61 =Y
538087,68 =X
522242,36 =Y
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النقطة :47
النقطة :49
النقطة :51
النقطة :53
النقطة :55
النقطة :57
النقطة :59
النقطة :61
النقطة :63
النقطة :65
النقطة :67
النقطة :69
النقطة :71
النقطة :73
النقطة :75
النقطة :77
النقطة :79
النقطة :81
النقطة :83
النقطة :85
النقطة :87
النقطة :89
النقطة :91
النقطة :93
النقطة :95

الجريدة الرسمية
538075,77 =X
522345,55 =Y
538353,58 =X
522305,86 =Y
538365,49 =X
522436,83 =Y
538325,80 =X
522484,46 =Y
538353,58 =X
522599,55 =Y
538345,65 =X
522905,15 =Y
538528,21 =X
523155,18 =Y
538466,89 =X
523734,62 =Y
538986,80 =X
524520,43 =Y
540591,50 =X
525760,34 =Y
541686,05 =X
525627,72 =Y
541946,40 =X
525130,30 =Y
542079,75 =X
525062,57 =Y
542194,05 =X
525037,17 =Y
542280,83 =X
524977,90 =Y
542373,96 =X
524863,60 =Y
542611,03 =X
524575,73 =Y
542750,73 =X
524387,35 =Y
542888,32 =X
524230,71 =Y
543325,61 =X
523949,07 =Y
543509,49 =X
523869,69 =Y
543668,24 =X
523736,08 =Y
543778,05 =X
523713,59 =Y
544009,90 =X
523590,77 =Y
544202,52 =X
523550,55 =Y
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النقطة :48
النقطة :50
النقطة :52
النقطة :54
النقطة :56
النقطة :58
النقطة :60
النقطة :62
النقطة :64
النقطة :66
النقطة :68
النقطة :70
النقطة :72
النقطة :74
النقطة :76
النقطة :78
النقطة :80
النقطة :82
النقطة :84
النقطة :86
النقطة :88
النقطة :90
النقطة :92
النقطة :94
النقطة :96

538163,08 =X
522365,39 =Y
538432,96 =X
522357,46 =Y
538321,83 =X
522440,80 =Y
538286,11 =X
522528,11 =Y
538377,40 =X
522722,58 =Y
538325,80 =X
523103,58 =Y
538454,98 =X
523500,46 =Y
538649,45 =X
524083,87 =Y
539777,90 =X
525217,94 =Y
541444,78 =X
526216,74 =Y
541908,30 =X
525151,47 =Y
542016,25 =X
525117,60 =Y
542141,13 =X
525054,10 =Y
542246,96 =X
524988,48 =Y
542302,00 =X
524941,92 =Y
542464,98 =X
524736,60 =Y
542683,00 =X
524516,47 =Y
542816,35 =X
524300,56 =Y
543066,31 =X
524099,88 =Y
543448,64 =X
523867,04 =Y
543579,61 =X
523824,71 =Y
543711,90 =X
523722,85 =Y
543877,26 =X
523664,64 =Y
544117,85 =X
523548,43 =Y
544454,40 =X
523362,17 =Y
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الجريدة الرسمية
النقطة :97
النقطة :99
النقطة :101
النقطة :103
النقطة :105
النقطة :107
النقطة :109
النقطة :111
النقطة :113
النقطة :115
النقطة :117
النقطة :119
النقطة :121
النقطة :123
النقطة :125
النقطة :127
النقطة :129
النقطة :131
النقطة :133
النقطة :135
النقطة :137
النقطة :139
النقطة :141
النقطة :143
النقطة :145

544545,42 =X
523294,43 =Y
544839,63 =X
523144,15 =Y
544977,22 =X
523076,41 =Y
545106,34 =X
522991,75 =Y
545283,18 =X
522931,07 =Y
545564,96 =X
522752,48 =Y
545795,15 =X
522696,91 =Y
546108,68 =X
522669,13 =Y
546322,99 =X
522629,44 =Y
546616,68 =X
522458,79 =Y
546886,55 =X
522411,16 =Y
547116,74 =X
522296,07 =Y
547413,21 =X
522209,15 =Y
547544,18 =X
522240,90 =Y
547845,80 =X
522304,40 =Y
548008,52 =X
522379,81 =Y
548143,46 =X
522479,03 =Y
548286,34 =X
522387,75 =Y
548544,31 =X
522078,18 =Y
548762,59 =X
521907,53 =Y
548988,81 =X
521586,06 =Y
549135,65 =X
521419,37 =Y
549286,46 =X
521260,62 =Y
549401,56 =X
521197,12 =Y
549480,93 =X
521070,12 =Y

النقطة :98
النقطة :100
النقطة :102
النقطة :104
النقطة :106
النقطة :108
النقطة :110
النقطة :112
النقطة :114
النقطة :116
النقطة :118
النقطة :120
النقطة :122
النقطة :124
النقطة :126
النقطة :128
النقطة :130
النقطة :132
النقطة :134
النقطة :136
النقطة :138
النقطة :140
النقطة :142
النقطة :144
النقطة :146
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544752,85 =X
523190,72 =Y
544903,14 =X
523084,88 =Y
545044,95 =X
523017,15 =Y
545171,95 =X
522972,70 =Y
545418,11 =X
522871,54 =Y
545668,15 =X
522716,76 =Y
545902,30 =X
522704,85 =Y
546199,96 =X
522669,13 =Y
546509,52 =X
522542,13 =Y
546743,68 =X
522411,16 =Y
546985,77 =X
522367,51 =Y
547275,49 =X
522240,51 =Y
547468,77 =X
522205,18 =Y
547643,40 =X
522240,90 =Y
547952,96 =X
522336,15 =Y
548064,09 =X
522443,31 =Y
548206,96 =X
522471,09 =Y
548460,96 =X
522177,40 =Y
548695,12 =X
521967,06 =Y
548929,27 =X
521645,59 =Y
549052,31 =X
521550,34 =Y
549222,96 =X
521288,40 =Y
549373,78 =X
521232,84 =Y
549425,37 =X
521125,68 =Y
549588,09 =X
520939,15 =Y
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النقطة :147
النقطة :149
النقطة :151
النقطة :153
النقطة :155
النقطة :157
النقطة :159
النقطة :161
النقطة :163
النقطة :165
النقطة :167
النقطة :169
النقطة :171
النقطة :173
النقطة :175
النقطة :177
النقطة :179
النقطة :181
النقطة :183
النقطة :185
النقطة :187
النقطة :189
النقطة :191
النقطة :193
النقطة :195

الجريدة الرسمية
549783,44 =X
520640,61 =Y
550339,07 =X
519862,74 =Y
550545,44 =X
519756,90 =Y
550810,02 =X
519619,32 =Y
551201,61 =X
519111,32 =Y
551699,03 =X
518576,86 =Y
552048,28 =X
518280,52 =Y
552318,15 =X
518090,02 =Y
552683,28 =X
517777,81 =Y
553307,70 =X
517449,73 =Y
553625,20 =X
517375,65 =Y
553937,41 =X
517253,94 =Y
554276,07 =X
517089,90 =Y
554598,87 =X
516984,06 =Y
554925,69 =X
516658,88 =Y
555227,94 =X
516346,11 =Y
554618,34 =X
515533,31 =Y
554842,05 =X
515633,70 =Y
555003,98 =X
515671,80 =Y
554864,28 =X
515259,05 =Y
554770,62 =X
515192,37 =Y
554718,23 =X
515073,31 =Y
554700,77 =X
514908,21 =Y
554724,58 =X
514798,67 =Y
554689,65 =X
514636,75 =Y

النقطة :148
النقطة :150
النقطة :152
النقطة :154
النقطة :156
النقطة :158
النقطة :160
النقطة :162
النقطة :164
النقطة :166
النقطة :168
النقطة :170
النقطة :172
النقطة :174
النقطة :176
النقطة :178
النقطة :180
النقطة :182
النقطة :184
النقطة :186
النقطة :188
النقطة :190
النقطة :192
النقطة :194
النقطة :196

5661
549952,77 =X
520370,74 =Y
550423,73 =X
519767,48 =Y
550698,90 =X
519719,86 =Y
550931,73 =X
519476,44 =Y
551556,15 =X
518687,98 =Y
551804,86 =X
518492,19 =Y
552233,49 =X
518100,61 =Y
552482,19 =X
517984,19 =Y
553037,82 =X
517550,27 =Y
553503,49 =X
517380,94 =Y
553789,24 =X
517375,65 =Y
554074,99 =X
517153,40 =Y
554477,16 =X
517052,85 =Y
554805,24 =X
516809,44 =Y
555080,41 =X
516465,48 =Y
554662,79 =X
515800,01 =Y
554707,12 =X
515544,80 =Y
554973,82 =X
515671,80 =Y
554930,95 =X
515403,51 =Y
554811,89 =X
515213,01 =Y
554743,63 =X
515114,59 =Y
554718,23 =X
514997,11 =Y
554702,35 =X
514854,24 =Y
554708,70 =X
514697,07 =Y
554703,94 =X
514585,95 =Y

5662

الجريدة الرسمية
النقطة :197
النقطة :199
النقطة :201
النقطة :203
النقطة :205
النقطة :207
النقطة :209
النقطة :211
النقطة :213
النقطة :215
النقطة :217
النقطة :219
النقطة :221
النقطة :223
النقطة :225
النقطة :227
النقطة :229
النقطة :231
النقطة :233
النقطة :235
النقطة :237
النقطة :239
النقطة :241
النقطة :243
النقطة :245

554759,50 =X
514501,81 =Y
554717,72 =X
514316,57 =Y
554667,45 =X
514030,82 =Y
554535,15 =X
513694,79 =Y
554167,38 =X
513890,59 =Y
553648,80 =X
514268,94 =Y
553238,69 =X
514104,90 =Y
553114,34 =X
513914,40 =Y
552884,15 =X
513591,61 =Y
552744,77 =X
513306,20 =Y
552496,76 =X
512881,20 =Y
552080,04 =X
512398,33 =Y
551359,04 =X
512074,22 =Y
550948,94 =X
511750,10 =Y
550816,65 =X
511181,25 =Y
550468,19 =X
511325,05 =Y
550238,00 =X
511329,02 =Y
550138,78 =X
511618,74 =Y
549916,53 =X
511983,86 =Y
549718,10 =X
512118,80 =Y
549555,38 =X
512297,39 =Y
549384,72 =X
512737,93 =Y
549015,63 =X
513003,04 =Y
548590,97 =X
512955,41 =Y
548213,94 =X
512907,79 =Y
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النقطة :198
النقطة :200
النقطة :202
النقطة :204
النقطة :206
النقطة :208
النقطة :210
النقطة :212
النقطة :214
النقطة :216
النقطة :218
النقطة :220
النقطة :222
النقطة :224
النقطة :226
النقطة :228
النقطة :230
النقطة :232
النقطة :234
النقطة :236
النقطة :238
النقطة :240
النقطة :242
النقطة :244
النقطة :246

554746,80 =X
514398,62 =Y
554670,09 =X
514173,69 =Y
554709,78 =X
513673,63 =Y
554342,01 =X
513750,36 =Y
553834,01 =X
514255,71 =Y
553328,65 =X
514234,54 =Y
553164,61 =X
514028,17 =Y
552974,11 =X
513784,75 =Y
552823,82 =X
513468,08 =Y
552708,42 =X
513231,77 =Y
552285,09 =X
512583,54 =Y
551636,86 =X
512279,27 =Y
551206,91 =X
511922,08 =Y
550909,25 =X
511386,30 =Y
550670,60 =X
511285,36 =Y
550345,16 =X
511317,11 =Y
550182,44 =X
511368,70 =Y
550059,41 =X
511797,33 =Y
549789,53 =X
512067,21 =Y
549698,25 =X
512194,21 =Y
549495,85 =X
512436,30 =Y
549222,00 =X
512895,88 =Y
548781,47 =X
513022,88 =Y
548412,37 =X
512880,01 =Y
548102,81 =X
512959,38 =Y
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النقطة :247
النقطة :249
النقطة :251
النقطة :253
النقطة :255
النقطة :257
النقطة :259
النقطة :261
النقطة :263
النقطة :265
النقطة :267
النقطة :269
النقطة :271
النقطة :273
النقطة :275
النقطة :277
النقطة :279
النقطة :281
النقطة :283
النقطة :285
النقطة :287
النقطة :289
النقطة :291
النقطة :293
النقطة :295

الجريدة الرسمية
547868,65 =X
513185,60 =Y
547364,62 =X
513570,57 =Y
546929,91 =X
513440,66 =Y
546723,54 =X
513242,22 =Y
546576,69 =X
512944,57 =Y
546378,25 =X
512341,31 =Y
545719,44 =X
511813,47 =Y
545259,20 =X
512215,90 =Y
544819,33 =X
512540,02 =Y
544710,18 =X
512824,45 =Y
544696,96 =X
513175,02 =Y
544554,74 =X
513003,04 =Y
544353,00 =X
513012,96 =Y
544283,54 =X
512840,98 =Y
544157,87 =X
512745,07 =Y
544009,04 =X
512599,55 =Y
543755,53 =X
512631,27 =Y
543562,39 =X
512562,47 =Y
543432,74 =X
512509,56 =Y
543247,53 =X
512575,70 =Y
543181,39 =X
512467,22 =Y
543152,28 =X
512266,14 =Y
542977,66 =X
512279,37 =Y
542890,34 =X
512112,68 =Y
542782,21 =X
512073,39 =Y

النقطة :248
النقطة :250
النقطة :252
النقطة :254
النقطة :256
النقطة :258
النقطة :260
النقطة :262
النقطة :264
النقطة :266
النقطة :268
النقطة :270
النقطة :272
النقطة :274
النقطة :276
النقطة :278
النقطة :280
النقطة :282
النقطة :284
النقطة :286
النقطة :288
النقطة :290
النقطة :292
النقطة :294
النقطة :296

5663
547646,40 =X
513399,91 =Y
546983,62 =X
513610,26 =Y
546842,60 =X
513361,29 =Y
546636,22 =X
513103,32 =Y
546497,32 =X
512623,10 =Y
546251,25 =X
512214,31 =Y
545417,95 =X
512063,77 =Y
545054,14 =X
512368,04 =Y
544720,11 =X
512652,47 =Y
544739,95 =X
513022,88 =Y
544617,58 =X
513132,02 =Y
544472,06 =X
512976,58 =Y
544273,62 =X
512963,35 =Y
544260,39 =X
512745,07 =Y
544078,49 =X
512731,84 =Y
543895,76 =X
512596,87 =Y
543628,53 =X
512639,20 =Y
543506,82 =X
512520,14 =Y
543324,26 =X
512562,47 =Y
543191,97 =X
512520,14 =Y
543181,39 =X
512382,56 =Y
543049,09 =X
512303,18 =Y
542948,55 =X
512197,35 =Y
542845,71 =X
512070,22 =Y
542767,39 =X
512013,07 =Y
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الجريدة الرسمية
النقطة :297
النقطة :299
النقطة :301
النقطة :303
النقطة :305
النقطة :307
النقطة :309
النقطة :311
النقطة :313
النقطة :315
النقطة :317
النقطة :319
النقطة :321
النقطة :323
النقطة :325
النقطة :327
النقطة :329
النقطة :331
النقطة :333
النقطة :335
النقطة :337
النقطة :339
النقطة :341
النقطة :343
النقطة :345

542709,18 =X
512012,01 =Y
542638,27 =X
512014,12 =Y
542628,75 =X
511924,17 =Y
542438,08 =X
512011,38 =Y
542313,73 =X
512125,16 =Y
542225,09 =X
512230,99 =Y
542139,10 =X
512391,06 =Y
542062,37 =X
512539,23 =Y
541847,44 =X
512729,38 =Y
541686,58 =X
512896,59 =Y
541629,43 =X
513171,76 =Y
541400,83 =X
513283,94 =Y
541324,91 =X
513361,56 =Y
541411,69 =X
513475,86 =Y
541263,53 =X
513509,72 =Y
541210,61 =X
513609,21 =Y
541265,64 =X
513704,46 =Y
541092,08 =X
513791,24 =Y
541015,88 =X
513844,16 =Y
540912,16 =X
513861,09 =Y
540946,02 =X
513994,44 =Y
540827,49 =X
514144,72 =Y
540645,46 =X
514138,37 =Y
540447,08 =X
514299,45 =Y
540341,25 =X
514474,08 =Y

النقطة :298
النقطة :300
النقطة :302
النقطة :304
النقطة :306
النقطة :308
النقطة :310
النقطة :312
النقطة :314
النقطة :316
النقطة :318
النقطة :320
النقطة :322
النقطة :324
النقطة :326
النقطة :328
النقطة :330
النقطة :332
النقطة :334
النقطة :336
النقطة :338
النقطة :340
النقطة :342
النقطة :344
النقطة :346
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542655,21 =X
512034,23 =Y
542637,22 =X
511959,09 =Y
542529,27 =X
511951,68 =Y
542354,74 =X
512073,56 =Y
542281,98 =X
512175,43 =Y
542168,21 =X
512320,95 =Y
542071,64 =X
512440,01 =Y
542026,66 =X
512564,36 =Y
541762,78 =X
512784,41 =Y
541572,28 =X
513025,71 =Y
541548,99 =X
513247,96 =Y
541348,19 =X
513317,11 =Y
541384,18 =X
513418,71 =Y
541356,66 =X
513501,26 =Y
541204,26 =X
513566,87 =Y
541271,99 =X
513653,66 =Y
541168,28 =X
513731,97 =Y
541056,09 =X
513861,09 =Y
540956,61 =X
513818,76 =Y
540924,86 =X
513945,76 =Y
540903,69 =X
514064,29 =Y
540744,94 =X
514176,47 =Y
540531,16 =X
514231,51 =Y
540354,48 =X
514365,60 =Y
540293,62 =X
514508,47 =Y

الجريدة الرسمية
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النقطة :347
النقطة :349
النقطة :351
النقطة :353
النقطة :355
النقطة :357
النقطة :359
النقطة :361
النقطة :363
النقطة :365
النقطة :367
النقطة :369
النقطة :371
النقطة :373
النقطة :375
النقطة :377
النقطة :379
النقطة :381
النقطة :383
النقطة :385
النقطة :387
النقطة :389
النقطة :391
النقطة :393
النقطة :395

540240,71 =X
514508,47 =Y
540095,19 =X
514585,20 =Y
539899,39 =X
514812,75 =Y
539716,83 =X
514833,91 =Y
539613,64 =X
515109,08 =Y
539473,41 =X
515336,62 =Y
539235,29 =X
515389,54 =Y
538864,08 =X
515478,70 =Y
538665,44 =X
515659,50 =Y
538719,42 =X
515737,29 =Y
538867,05 =X
515794,44 =Y
538857,53 =X
515897,63 =Y
538692,43 =X
515884,93 =Y
538544,79 =X
515988,12 =Y
538551,14 =X
516078,60 =Y
538746,40 =X
516115,12 =Y
538743,62 =X
516316,60 =Y
538823,00 =X
516369,51 =Y
539016,15 =X
516425,08 =Y
538889,15 =X
516604,99 =Y
538701,29 =X
516594,41 =Y
538521,37 =X
516560,01 =Y
538492,27 =X
516673,79 =Y
538317,64 =X
516819,31 =Y
538174,77 =X
516925,14 =Y

النقطة :348
النقطة :350
النقطة :352
النقطة :354
النقطة :356
النقطة :358
النقطة :360
النقطة :362
النقطة :364
النقطة :366
النقطة :368
النقطة :370
النقطة :372
النقطة :374
النقطة :376
النقطة :378
النقطة :380
النقطة :382
النقطة :384
النقطة :386
النقطة :388
النقطة :390
النقطة :392
النقطة :394
النقطة :396

5665
540132,23 =X
514519,06 =Y
540055,50 =X
514714,85 =Y
539785,62 =X
514820,68 =Y
539698,31 =X
514995,31 =Y
539470,77 =X
515172,58 =Y
539394,04 =X
515421,29 =Y
538994,52 =X
515429,23 =Y
538685,48 =X
515601,73 =Y
538660,68 =X
515718,24 =Y
538792,44 =X
515743,64 =Y
538897,22 =X
515867,47 =Y
538789,27 =X
515896,04 =Y
538644,80 =X
515929,38 =Y
538501,93 =X
516053,20 =Y
538633,69 =X
516080,19 =Y
538771,80 =X
516175,44 =Y
538754,21 =X
516369,51 =Y
538926,19 =X
516366,87 =Y
538992,33 =X
516538,85 =Y
538788,60 =X
516623,51 =Y
538621,92 =X
516552,08 =Y
538479,04 =X
516594,41 =Y
538423,48 =X
516766,39 =Y
538195,94 =X
516877,52 =Y
538221,21 =X
517023,26 =Y

5666

الجريدة الرسمية
النقطة :397
النقطة :399
النقطة :401
النقطة :403
النقطة :405
النقطة :407
النقطة :409
النقطة :411
النقطة :413
النقطة :415
النقطة :417
النقطة :419
النقطة :421
النقطة :423
النقطة :425
النقطة :427

538188,14 =X
517119,17 =Y
538045,92 =X
517383,75 =Y
537996,31 =X
517598,73 =Y
538171,60 =X
517582,19 =Y
538141,83 =X
517714,48 =Y
537900,40 =X
517949,30 =Y
537867,33 =X
518084,90 =Y
537936,78 =X
518157,66 =Y
537999,62 =X
518296,57 =Y
538059,15 =X
518445,40 =Y
537864,02 =X
518491,70 =Y
537778,03 =X
518534,69 =Y
537827,64 =X
518607,45 =Y
537887,17 =X
518769,51 =Y
537692,04 =X
518666,98 =Y
537526,68 =X
518614,07 =Y

النقطة :398
النقطة :400
النقطة :402
النقطة :404
النقطة :406
النقطة :408
النقطة :410
النقطة :412
النقطة :414
النقطة :416
النقطة :418
النقطة :420
النقطة :422
النقطة :424
النقطة :426
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538108,76 =X
517241,54 =Y
537956,63 =X
517522,66 =Y
538131,91 =X
517595,42 =Y
538204,67 =X
517631,80 =Y
538002,93 =X
517889,77 =Y
537850,79 =X
518038,60 =Y
537920,25 =X
518124,59 =Y
537940,09 =X
518184,12 =Y
538055,84 =X
518379,25 =Y
537963,24 =X
518504,93 =Y
537824,33 =X
518511,54 =Y
537758,19 =X
518571,07 =Y
537850,79 =X
518673,60 =Y
537797,88 =X
518762,90 =Y
537622,59 =X
518633,91 =Y
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الجريدة الرسمية

5667

قرارلوزيرالداخلية رقم  4120.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة لعمامرة التابعة إلقليم آسفي

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة لعمامرة التابعة إلقليم آسفي ،كما هي مرسومة
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*

5668

الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة لعمامرة
التابعة إللقلي آسفي كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

النقطة 1
النقطة 3
النقطة 5
النقطة 7
النقطة 9
النقطة 11
النقطة 13
النقطة 15
النقطة 17
النقطة 19
النقطة 21
النقطة 23
النقطة 25
النقطة 27
النقطة 29
النقطة 31
النقطة 33
النقطة 35
النقطة 37
النقطة 39
النقطة 41
النقطة 43
النقطة 45

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

155281
141280
155243
141336
155322
141421
155445
141536
155438
141638
155393
141656
155237
141610
155109
141755
155163
142003
155521
142174
155734
142412
155812
142576
156023
142770
158240
146750
157701
149832
156986
151310
157117
151533
157990
153010
158058
154305
158300
154498
157904
154762
157916
155102
157756
155310

النقطة 2
النقطة 4
النقطة 6
النقطة 8
النقطة 10
النقطة 12
النقطة 14
النقطة 16
النقطة 18
النقطة 20
النقطة 22
النقطة 24
النقطة 26
النقطة 28
النقطة 30
النقطة 32
النقطة 34
النقطة 36
النقطة 38
النقطة 40
النقطة 42
النقطة 44
النقطة 46

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

155264
141279
155248
141364
155409
141479
155456
141580
155421
141652
155310
141612
155148
141684
155113
141877
155255
142104
155663
142307
155803
142514
155905
142696
156124
142772
158571
148651
157449
150474
157051
151330
158074
152958
158072
153125
158300
154388
157960
154670
157971
155127
157796
155268
157706
155420

الجريدة الرسمية
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النقطة 47
النقطة 49
النقطة 51
النقطة 53
النقطة 55
النقطة 57
النقطة 59
النقطة 61
النقطة 63
النقطة 65
النقطة 67
النقطة 69
النقطة 71
النقطة 73
النقطة 75
النقطة 77
النقطة 79
النقطة 81
النقطة 83
النقطة 85
النقطة 87
النقطة 89
النقطة 91
النقطة 93
النقطة 95
النقطة 97
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157622
155760
157618
156208
156774
156762
156220
156810
155912
157054
155404
157790
155194
158066
155255
158226
155169
158504
154720
158631
154760
158909
154907
158918
154890
159526
155873
160409
156305
160440
158685
158215
159862
158070
160291
158922
164241
161041
165622
162364
166989
161790
168841
160282
169699
158027
169213
156583
169584
154981
169582
154398

النقطة 48
النقطة 50
النقطة 52
النقطة 54
النقطة 56
النقطة 58
النقطة 60
النقطة 62
النقطة 64
النقطة 66
النقطة 68
النقطة 70
النقطة 72
النقطة 74
النقطة 76
النقطة 78
النقطة 80
النقطة 82
النقطة 84
النقطة 86
النقطة 88
النقطة 90
النقطة 92
النقطة 94
النقطة 96
النقطة 98

5669
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157676
156064
156875
156725
156635
156788
156070
156900
155658
157470
155205
157995
155210
158123
155175
158288
154809
158582
154653
158704
154832
158845
154768
159176
155477
159178
156248
160209
157072
160195
159513
157888
159848
158463
160341
160814
165594
162497
166840
162058
167745
160335
169231
159003
169562
157285
169221
155218
169920
154539
169104
154151

5670

الجريدة الرسمية
النقطة 99
النقطة 101
النقطة 103
النقطة 105
النقطة 107
النقطة 109
النقطة 111
النقطة 113
النقطة 115
النقطة 117
النقطة 119
النقطة 121
النقطة 123
النقطة 125
النقطة 127
النقطة 129
النقطة 131

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

167954
154110
166966
153843
166197
153000
165851
152529
165229
151505
166408
150743
167226
149725
167181
148355
166656
147815
165714
146752
165132
146049
164546
145154
162936
142279
161791
141357
161251
140438
160531
138600
160183
137863

النقطة 100
النقطة 102
النقطة 104
النقطة 106
النقطة 108
النقطة 110
النقطة 112
النقطة 114
النقطة 116
النقطة 118
النقطة 120
النقطة 122
النقطة 124
النقطة 126
النقطة 128
النقطة 130
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=Y
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=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

167257
153858
166230
153240
166084
152944
165345
151942
166028
150881
167274
150425
167239
148622
166891
148092
166061
147204
165461
146440
164831
145584
163341
142786
162475
141900
161443
140896
160791
139422
160377
138330

تتبع حدود الجماعة بين النقطتين  82و 83محور الطريق اإلقليمية رقم .2317
النقطتان  131و 1ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى واد تانسيفت.
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الجريدة الرسمية

5671

قرارلوزيرالداخلية رقم  4121.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية
لجماعة ملعاشات التابعة إلقليم آسفي

وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة ملعاشات التابعة إلقليم آسفي ،كما هي مرسومة
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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الجريدة الرسمية
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة لمعاشات
التابعة إللقلي آسفي كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة 1
النقطة 3
النقطة 5
النقطة 7
النقطة 9
النقطة 11
النقطة 13
النقطة 15
النقطة 17
النقطة 19
النقطة 21
النقطة 23
النقطة 25
النقطة 27
النقطة 29
النقطة 31
النقطة 33
النقطة 35
النقطة 37
النقطة 39
النقطة 41
النقطة 43
النقطة 45
النقطة 47
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130550
176480
131245
175929
131510
175817
131654
175749
131783
175645
131810
175580
132033
175320
131824
175178
131840
174924
132023
174987
132325
174827
132617
174734
133198
174543
133249
173982
133642
173549
133208
172508
132793
171094
133257
170345
133080
170230
132850
169620
132779
169006
133277
168447
133342
167972
134340
167831

النقطة 2
النقطة 4
النقطة 6
النقطة 8
النقطة 10
النقطة 12
النقطة 14
النقطة 16
النقطة 18
النقطة 20
النقطة 22
النقطة 24
النقطة 26
النقطة 28
النقطة 30
النقطة 32
النقطة 34
النقطة 36
النقطة 38
النقطة 40
النقطة 42
النقطة 44
النقطة 46
النقطة 48
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131291
175920
131631
175843
131648
175718
131814
175645
131861
175468
131974
175227
131791
174998
131942
175008
132101
174846
132344
174852
132860
174654
133203
174531
133510
173641
133628
173445
133172
172457
132989
170482
133163
170286
132967
170092
132679
169397
132925
168966
133367
168152
133426
167754
134613
167364

الجريدة الرسمية
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النقطة 49
النقطة 51
النقطة 53
النقطة 55
النقطة 57
النقطة 59
النقطة 61
النقطة 63
النقطة 65
النقطة 67
النقطة 69
النقطة 71
النقطة 73
النقطة 75
النقطة 77
النقطة 79
النقطة 81
النقطة 83
النقطة 85
النقطة 87
النقطة 89
النقطة 91
النقطة 93
النقطة 95
النقطة 97
النقطة 99
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167089
135348
166260
134596
165455
134512
165112
134490
164268
135135
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135043
162398
134875
161664
134988
161100
133335
160463
132557
160437
131878
159534
131411
160055
130422
159859
129364
159992
127713
154311
123583
154617
122809
154046
123166
151354
122873
151492
122602
151482
122753
151617
122524
151726
122334
151765
122076
151808
121513
151582

النقطة 50
النقطة 52
النقطة 54
النقطة 56
النقطة 58
النقطة 60
النقطة 62
النقطة 64
النقطة 66
النقطة 68
النقطة 70
النقطة 72
النقطة 74
النقطة 76
النقطة 78
النقطة 80
النقطة 82
النقطة 84
النقطة 86
النقطة 88
النقطة 90
النقطة 92
النقطة 94
النقطة 96
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123808
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123012
151490
122846
151437
122683
151584
122730
151754
122460
151760
122171
151706
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121429
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120326
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152302
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152843
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152871
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120092
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النقطة 153
النقطة 155
النقطة 157
النقطة 159
النقطة 161
النقطة 163
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النقطة 154
النقطة 156
النقطة 158
النقطة 160
النقطة 162
النقطة 164
النقطة 166
النقطة 168
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120001
154983
120104
155160
120053
155269
119367
155748
118933
155783
118649
156054
118266
156413
117995
157044

النقطتان  78و 79ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى واد تانسيفت.
بين النقطتين  168و 1تتبع حدود الجماعة ساحل المحيط األطلسي.

قرارلوزيرالداخلية رقم  4122.19صادرفي  19من ربيع اآلخر 16( 1441ديسمبر )2019بتعيين الحدود الترابية لجماعة
الكنتور التابعة إلقليم اليوسفية
وزيرالداخلية،
بناء على القانون رقم  131.12املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعين ،كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار ،الحدود الترابية لجماعة الكنتور التابعة إلقليم اليوسفية ،كما هي مرسومة
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة الكنتور
التابعة إلقليم اليوسفية كما يبينها الخط المضلع
الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
النقطة 1
النقطة 3
النقطة 5
النقطة 7
النقطة 9
النقطة 11
النقطة 13
النقطة 15
النقطة 17
النقطة 19
النقطة 21
النقطة 23
النقطة 25
النقطة 27
النقطة 29
النقطة 31
النقطة 33
النقطة 35
النقطة 37
النقطة 39
النقطة 41
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النقطة 45
النقطة 47

=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y
=X
=Y

220240
177820
219333
176731
217991
175407
215951
174477
215620
173974
213064
173806
212020
173919
211801
173302
211203
173121
210518
173949
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173657
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173930
206551
173414
206156
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205787
173280
205574
173102
204696
173395
204257
173680
204166
173997
203830
173813
203751
174184
203414
174458

النقطة 2
النقطة 4
النقطة 6
النقطة 8
النقطة 10
النقطة 12
النقطة 14
النقطة 16
النقطة 18
النقطة 20
النقطة 22
النقطة 24
النقطة 26
النقطة 28
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173512
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209213
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208192
173981
206956
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206436
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206406
173249
205883
173145
205668
173002
205215
173011
204479
173619
204350
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203914
173786
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203698
174370
203217
174500
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النقطة 63
النقطة 65
النقطة 67
النقطة 69
النقطة 71
النقطة 73
النقطة 75
النقطة 77
النقطة 79
النقطة 81
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النقطة 93
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نصوص خاصة
قرار لوزير الصحة رقم  2098.20صادر في  12من شوال 1441
( 4يونيو  )2020بتغيير القرار رقم  3942.19الصادر في
 11من صفر   10( 1441أكتوبر   )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة،
بعد االطالع على القرار رقم  3942.19الصادر في  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
كما وقع تغييره؛
وبناء على املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3942.19بتاريخ   11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019
«الجدول امللحق
االختصاص الترابي

جهة طنجة -
تطوان -
الحسيمة

املفوض إليهم

النواب

جهة طنجة -
تطوان  -الحسيمة

.................................................

....................................................

.......................

.................................................

....................................................

إقليم تطوان

.................................................

....................................................

الدكتورة  ،...................مندوبة
وزارة الصحة بإقليم الفحص -
أنجرة.

-

إقليم الفحص -
أنجرة

إقليم العرائش

إقليم الحسيمة

.......................

.................................................

....................................................

.................................................

....................................................

.................................................

....................................................

.................................................

السيد محمد تسمرت ،رئيس
قطب الشؤون اإلدارية باملركز
االستشفائي اإلقليمي بالحسيمة
بالنيابة.

.................................................

....................................................

(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من شوال  4( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

قرارلوزيرالصحة رقم  2117.20صادرفي  12من شوال 1441
( 4يونيو  )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالصحة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.06.656الصادر في  24من ربيع األول 1428
( 13أبريل  )2007املتعلق بالتنظيم االستشفائي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.562الصادر في  7شوال 1436
( 24يوليو  )2015بتطبيق القانون إطار رقم  34.09املتعلق باملنظومة
الصحية وبعرض العالجات ،فيما يخص تنظيم عرض العالجات
والخريطة الصحية واملخططات الجهوية لعرض العالجات ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى الدكتور سعيد بوجالبة ،املدير الجهوي للصحة بجهة
كلميم  -واد نون ،اإلمضاء نيابة عن وزير الصحة على مقررات التعيين
في املناصب التالية ،وذلك في حدود االختصاص الترابي للمديرية
الجهوية للصحة بالجهة املذكورة :
 رؤساء األقطاب باملراكز االستشفائية الجهوية واإلقليميةواملستشفيات التابعة لهذه املراكز؛
 طبيب رئيس قسم أو مصلحة طبية أو طبية  -تقنية بمركزاستشفائي أو بمستشفى ؛
 ممرض رئيس بقسم أو بمصلحة طبية أو طبية  -تقنية بمركزاستشفائي أو مستشفى ؛
 طبيب رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األولوالثاني ؛
 ممرض رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األولوالثاني ؛
 -ممرض رئيس مستوصف قروي.
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قرار لوزير الصحة رقم  2099.20صادر في  9ذي القعدة 1441

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ قرار وزير الصحة
رقم  3724.19الصادر في  11من صفر  10( 1441أكتوبر )2019
بتفويض اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  12من شوال  4( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

قرار لوزير الصحة رقم  2118.20صادر في  12من شوال 1441
( 4يونيو  )2020بتغيير القرار رقم  3725.19الصادر في
 11من صفر   10( 1441أكتوبر   )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة،
بعد االطالع على القرار رقم  3725.19الصادر في  11من
صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3725.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019

(فاتح يوليو  )2020بتغيير القرار رقم  3685.19الصادر في
 11من صفر   10( 1441أكتوبر   )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة،
بعد االطالع على القرار رقم  3685.19الصادر في  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3685.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019
«الجدول امللحق
االختصاص الترابي
جهة فاس -
مكناس

«الجدول امللحق
االختصاص الترابي
جهة كلميم -
واد نون
جهة
كلميم  -واد
نون

إقليم كلميم

املفوض إليهم

الدكتور سعيد بوجالبة ،املدير ........................................................
الجهوي للصحة بوالية جهة
كلميم  -واد نون.
الدكتور سعيد بوجالبة ،مندوب ........................................................
وزارة الصحة بإقليم كلميم
بالنيابة.
........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................ ................................

(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من شوال  4( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

جهة
فاس  -مكناس

املفوض إليهم
.....................................................

.....................................................

..................................................... .......................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

إقليم بوملان

النواب

النواب

إقليم تاونات

إقليم تازة

الدكتور محمد الحسني ،مندوب .....................................................
وزارة الصحة بإقليم تاونات.
الدكتور سعيد زيزاح ،مدير .....................................................
املركز االستشفائي اإلقليمي
بتاونات بالنيابة.
الدكتور عبد الوهاب بن
منصور ،مندوب وزارة الصحة .....................................................
بإقليم تازة بالنيابة.
..................................................... .....................................................

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  9ذي القعدة ( 1441فاتح يوليو .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.
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قرار لوزير الصحة رقم  2105.20صادر في  9ذي القعدة 1441
(فاتح يوليو  )2020بتغيير القرار رقم  3680.19الصادر في
 11من صفر   10( 1441أكتوبر   )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
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قرار لوزير الصحة رقم  2237.20صادر في  9ذي القعدة 1441
(فاتح يوليو  )2020بتغيير القرار رقم  4008.19الصادر في
 11من صفر   10( 1441أكتوبر   )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة،

وزيرالصحة،
بعد االطالع على القرار رقم  3680.19الصادر في  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441

بعد االطالع على القرار رقم  4008.19الصادر في  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات ؛
وبناء على املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى

( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  4008.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019

قرر ما يلي :
املادة األولى

«الجدول امللحق

يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3680.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019
«الجدول امللحق
االختصاص الترابي

جهة
مراكش -
آسفي

املفوض إليهم

جهة مراكش .......................................................... -
آسفي
.......................................................... .......................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

السيد فريد شاكر ،رئيس
قطب الشؤون اإلدارية باملركز
االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة
بالنيابة.

....................................................... .......................

.......................................................

إقليم
الرحامنة

(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  9ذي القعدة ( 1441فاتح يوليو .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

املفوض إليهم

-

السيدة رقية فتاحي ،مديرة املعهد
املعهد العالي للمهن
العالي للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة
التمريضية وتقنيات
الصحة للرشيدية بالنيابة.
للرشيدية
............................................ ................................................................

النواب
.......................................................

إقليم
الصويرة

اسم املعهد

النواب

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  9ذي القعدة ( 1441فاتح يوليو .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

قرار لوزير الصحة رقم  2224.20صادر في  23من ذي القعدة 1441
( 15يوليو  )2020بتغيير القـرار رقم  395.20الصادر في
 11من صفر   10( 1441أكتوبر   )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة،
بعد االطالع على القرار رقم  395.20الصادر في  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات كما
وقع تتميمه ؛
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وبناء على املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  395.20بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019
«الجدول امللحق
اسم املعهد

املفوض إليهم

النواب

السيد نور الدين بوترفاس ،مدير املعهد العالي

املعهد العالي للمهن
الصحة
التمريضية وتقنيات
بالنيابة.
لوجدة
...............................................................................

للمهن التمريضية وتقنيات الصحة لوجدة ..........................
..........................

(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ذي القعدة  15( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.
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قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيدة بوشرى مداح ،رئيسة قسم املختبر الوطني
ملراقبة األدوية بمديرية األدوية والصيدلة بوزارة الصحة ،اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح
التابعة ملديرية األدوية والصيدلة بما في ذلك األوامر الصادرة
للموظفين التابعين للمديرية املذكورة للقيام بمأموريات داخل اململكة
ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيدة بوشرى مداح ،اإلمضاء أو التأشير على
جميع الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات املفوضة إليها برسم
ميزانية وزارة الصحة الخاصة بمديرية األدوية والصيدلة.
املادة الثالثة
إذا تغيبت السيدة بوشرى مداح أو عاقها عائق ناب عنها السيد
امحمد مواني ،رئيس مصلحة التجارب البيولوجية بقسم املختبر
الوطني ملراقبة األدوية بنفس املديرية.
املادة الرابعة

ق ــرارلوزيرالصحة رقم  2278.20صادرفي  23من ذي الحجة 1441
( 13أغسطس  )2020بتفويض اإلمضاء

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3716.19
الصادر في  28من ربيع األول  26( 1441نوفمبر  )2019بتفويض
اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

وزيرالصحة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وحرر بالرباط في  23من ذي الحجة  13( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

قرارلوزيرالصحة رقم  2271.20صادرفي  5محرم 1442
( 25أغسطس  )2020بتفويض اإلمضاء

وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛

وزيرالصحة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
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وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيدة خديجة الحجوجي ،مديرة املركز الوطني
لتحاقن الدم ومبحث الدم بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير
الصحة على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لنفس املركز بما
في ذلك األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمركز املذكور للقيام
بمأموريات داخل اململكة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيدة خديجة الحجوجي اإلمضاء أو التأشير
نيابة عن وزير الصحة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية
املركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم.
املادة الثالثة
إذا تغيبت السيدة خديجة الحجوجي أو عاقها عائق أسند التفويض
املبين في املادتين األولى والثانية أعاله إلى السيد أبهاي محمد األغضف
متصرف من الدرجة األولى باملركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم.
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وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد الرحمان العمري ،مدير املديرية اإلقليمية
للفالحة بالعيون بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق
الخاصة باملصالح التابعة له بقطاع الفالحة ،ما عدا املراسيم
والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيد عبد الرحمان العمري ،املصادقة على
الصفقات التابعة ملصالحه  وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها
ماعدا :
 الصفقات على إثرطلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 5.000.000درهم ؛
 -الصفقات عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق  600.000درهم ؛

املادة الرابعة

 -الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق  500.000درهم.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ قرار وزير الصحة
رقم  3473.19الصادر في  11من صفر  10( 1441أكتوبر )2019
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

املادة الثالثة

وحرر بالرباط في  5محرم  25( 1442أغسطس .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من شوال  17( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2227.20صادر في  25من شوال  17( 1441يونيو )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2212.20صادر في  10ذي القعدة  2( 1441يوليو  )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

5684

الجريدة الرسمية

وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املادة  30من قانون املالية رقم  70.15للسنة املالية 2016
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.150بتاريخ  7ربيع
األول  19( 1437ديسمبر  )2015؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد الوهاب فاضل ،املكلف بتسيير شؤون إقليم
موالي يعقوب بالنيابة ،املصادقة على صفقات األشغال أو التوريدات
أو الخدمات وفسخها وكذا االتفاقيات املبرمة في إطار االعتمادات
املفوضة من الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى (صندوق
التنمية القروية واملناطق الجبلية).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10ذي القعدة  2( 1441يوليو  . )2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  2209.20صادر في  13من ذي الحجة 1441
( 3أغسطس  )2020بتفويض اإلمضاء.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
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قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد محمد الجامعي ،مدير املديرية اإلقليمية للفالحة
بسيدي قاسم بالنيابة ،اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على األوامر الصادرة
للموظفين التابعين ملصالحه للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13من ذي الحجة  3( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2210.20صادرفي  13من ذي الحجة  3( 1441أغسطس )2020
بتفويض اإلمضاء.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

يفوض إلى السيد عبد الرحمان العمري ،مدير املديرية اإلقليمية
للفالحة بالعيون بالنيابة ،اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على األوامر الصادرة
للموظفين التابعين ملصالحه للقيام بمأموريات داخل اململكة.

وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،

املادة الثانية
إذا تغيب السيد عبد الرحمان العمري أو عاقه عائق ناب عنه
السيد محمد شموط ،مهندس الدولة من الدرجة املمتازة.
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املادة الثالثة

5685

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13من ذي الحجة  3( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2211.20صادرفي  13من ذي الحجة  3( 1441أغسطس )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد الرحمان العمري ،مدير املديرية الجهوية
للفالحة لجهة العيون  -الساقية الحمراء بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير
نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات على جميع الوثائق الخاصة باملصالح التابعة له بقطاع
الفالحة ،ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيد عبد الرحمان العمري ،املصادقة على
الصفقات التابعة ملصالحه  وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها
ماعدا :
 الصفقات على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 15.000.000درهم ؛
 الصفقات عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000درهم ؛
 -الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق  1.000.000درهم.

إذا تغيب السيد عبد الرحمان العمري أو عاقه عائق ناب عنه
السيد محمد شموط ،رئيس مصلحة التنسيق مع وكالة التنمية
الفالحية بالنيابة.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13من ذي الحجة  3( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  2213.20صادر في  13من ذي الحجة 1441
( 3أغسطس  )2020بتفويض اإلمضاء.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيدة جهان أكوجيل ،مديرة الثانوية الفالحية بعين
تاوجطات بالنيابة ،اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين
التابعين ملصالحها للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13من ذي الحجة  3( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

5686

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2228.20صادرفي  13من ذي الحجة  3( 1441أغسطس )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
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قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  2215.20صادر
في  21من ذي الحجة  11( 1441أغسطس )2020
بتغيير القرار رقم  941.17الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017بتفويض اإلمضاء.
وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية،
بعد االطالع على قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
رقم  941.17الصادر في فاتح شعبان  28( 1438أبريل  )2017بتفويض
اإلمضاء كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير ،على النحو التالي ،مقتضيات املادة األولى من القرار
املشار إليه أعاله رقم  941.17بتاريخ فاتح شعبان 1438
( 28أبريل : )2017
«املادة األولى  - .يفوض إلى املراقب املالي......................................... ،
«املفوض إليهم :
«  -مصطفى قر�شي ،املراقبة املالي املركزي ؛

املادة األولى
يفوض إلى السيد محمد الجامعي ،مدير املديرية اإلقليمية
للفالحة بسيدي قاسم بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع
الوثائق الخاصة باملصالح التابعة له بقطاع الفالحة ،ما عدا املراسيم
والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية

«  -حليمة بنكيران ،املراقبة املالية املساعدة ؛
«  ........................................................ -؛
«  -فايزة السمري ،املراقبة املحلية بنظارة أوقاف الرباط ؛
(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
ينش ــر هــذا الق ــرار بالج ــريدة الرســمية.

يفوض كذلك إلى السيد محمد الجامعي ،املصادقة على الصفقات
التابعة ملصالحه  وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :
 الصفقات على إثرطلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 5.000.000درهم ؛
 الصفقات عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق  600.000درهم ؛ الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق  500.000درهم.املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13من ذي الحجة  3( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  21من ذي الحجة  11( 1441أغسطس .)2020
اإلمضا ء :أحمد التوفيق.

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  2216.20صادر في
 21من ذي الحجة  11( 1441أغسطس  )2020بتغيير 
وتتميم القرار رقم  364.19الصادر في  7جمادى اآلخرة 1440
( 13فبراير  )2019بتفويض اإلمضاء.
وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية،
بعد االطالع على قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
رقم  364.19الصادر في  7جمادى اآلخرة  13( 1440فبراير )2019
بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره،
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الجريدة الرسمية

قرر ما يلي :

5687

املادة األولى

« -الحاج عبد الرحمان طلحي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية
«إلقليم ورزازات ؛

تغير وتتمم ،على النحو التالي ،مقتضيات املادة األولى من القرار
املشار إليه أعاله رقم  364.19بتاريخ  7جمادى اآلخرة 1440
( 13فبراير : )2019

« ............................................................ -؛
« -صالح الدين الجوهري ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية
«إلقليم زاكورة ؛

«املادة األولى  - .يفوض إلى املندوبين  ............اإلقليميين للشؤون
«اإلسالمية واملكلفين بتسيير املندوبيات اإلقليمية للشؤون اإلسالمية،
«كل واحد منهم فيما يخصه................................................................. ،
«املفوض إليهم :
«السادة :
«أ) املندوبون الجهويون للشؤون اإلسالمية :
« ............................................................ -؛

« -محمد املرزوكي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم كلميم ؛
« -ابراهيم الدرعي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«أسا-الزاك ؛
« ............................................................ -؛
« -الحسن بن املختار ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«سيدي إفني ؛
« -جمال الدين امحمدي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«بني مالل ؛

«ب) املندوبون اإلقليميون للشؤون اإلسالمية :

« -أحمد العرجوني ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم أزيالل ؛

« -عبد السالم حمو رجال،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية
«لعمالة الرباط ؛

« ............................................................ -؛
« -محمد الفرساوي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«خريبكة ؛

« -الحسن بوفيم ،املندوب اإلقليم يللشؤون اإلسالمية لعمالة سال ؛
« ............................................................ -؛
« -ياسين الهالل، املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
ي سليمان ؛
«سيد 
« -عبد الوافي مدفون ،املندوب اإلقليم ي للشؤون اإلسالمية لعمالة
«مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا ؛
« -محمد شايف ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة
«مقاطعات الفداء  -مرس السلطان ؛
« ............................................................ -؛
« -عبد املجيد حضري ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«سيدي بنور ؛
« -رشيد طيابي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة أكادير
« -إداوتنان ؛
« -أحمد آيت عباس ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة
«إنزكان  -آيت ملول ؛
« ............................................................ -؛

« -عبد السالم ماء العينين ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية
«إلقليم العيون ؛
« -سيدي يحضيه بوهدا ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«بوجدور ؛
« ............................................................ -؛
« -سيدي عيبة بالعالم ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
السمارة ؛
« -املصطفى كباب ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة مراكش ؛
« -محمد النجمي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم شيشاوة ؛
« ............................................................ -؛
« -محمد ملعاطه ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم اليوسفية ؛
« -زكرياء خثيري ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة وجدة -
«أنجاد ؛
« -أحمد بلحاج ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم الناضور ؛
« ............................................................ -؛

« -محمد اوحمو ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم طاطا ؛

« -عبد الكريم اخشين ،املكلف بتسيير املندوبية اإلقليمية للشؤون
«اإلسالمية إلقليم فجيج ؛

« -ادريس حبيبي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«الرشيدية ؛

« -يوسف بوعلي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة طنجة -
«أصيلة ؛
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«املفوض إليهم :

« -عبد السالم الحا�ضي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة
«املضيق  -الفنيدق ؛

«السادة :

« ............................................................ -؛

« .................................................... -؛

« -محمد فهيم ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم الحسيمة ؛

« -أحمد فياللي كاوزي ،مكلف بتسيير نظارة أوقاف الحرم اإلدري�سي ؛

« ............................................................ -؛

« .................................................... -؛

« -عبد الرحمان محجوبي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«وزان ؛

« -يوسف لحرو�سي ،ناظر أوقاف سطات ؛
« .................................................... -؛

« -عبد الرفيع بن الطاهر ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة
«فاس ؛

ي للشؤون اإلسالمية لجهة درعة -
«محمد هجا  ،املندوب الجهو 
«تافياللت ؛

« -محمد املجدوبي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة مكناس ؛
(الباقي ال تغييرفيه).

«عبد السالم حمو رجال  ،املندوب اإلقليم ي للشؤون اإلسالمية
«لعمالة الرباط ؛
«الحسن بوفيم ،املندوب اإلقليم يللشؤون اإلسالمية لعمالة سال ؛

املادة الثانية

« .................................................... -؛

ينش ــر هــذا الق ــرار بالج ــريدة الرســمية.
وحرر بالرباط في  21من ذي الحجة  11( 1441أغسطس .)2020
اإلمضا ء :أحمد التوفيق.

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  2217.20صادر في
 21من ذي الحجة  11( 1441أغسطس  )2020بتغيير وتتميم
القرار رقم  2917.16الصادر في  25من ذي الحجة 1437
( 27سبتمبر )2016 بتفويض اإلمضاء.
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،
بعد االطالع على قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
رقم  2917.16الصادر في  25من ذي الحجة  27( 1437سبتمبر )2016
بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم ،على النحو التالي ،مقتضيات املادة األولى من القرار
املشار إليه أعاله رقم  2917.16بتاريخ  25من ذي الحجة 1437
( 27سبتمبر : )2016
«املادة األولى  - .يفوض إلى نظار ............اإلقليمين للشؤون اإلسالمية
«واملكلفين بتسيير املندوبيات اإلقليمية للشؤون اإلسالمية املبينة
«أسماؤهم  .....................................؛

«ياسين الهالل،املندوب اإلقليميللشؤون اإلسالمية إلقليم سيدي
«سليمان ؛
« -عبد الوافي مدفون ،املندوب اإلقليم ي للشؤون اإلسالمية لعمالة
«مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا ؛
« -محمد شايف ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة
«مقاطعات الفداء  -مرس السلطان ؛
« .................................................... -؛
« -عبد املجيد حضري ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«سيدي بنور ؛
« -رشيد طيابي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة أكادير
« -إداوتنان ؛
« -أحمد آيت عباس ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة
«إنزكان  -آيت ملول ؛
« .................................................... -؛
« -محمد اوحمو ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم طاطا ؛
« -ادريس حبيبي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«الرشيدية ؛
« -الحاج عبد الرحمان طلحي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية
«إلقليم ورزازات ؛
« .................................................... -؛
« -صالح الدين الجوهري ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية
«إلقليم زاكورة ؛
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« -عبد السالم الحا�ضي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة
«املضيق  -الفنيدق ؛

« -ابراهيم الدرعي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«أسا-الزاك ؛

« .................................................... -؛

« .................................................... -؛

« -محمد فهيم ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم الحسيمة ؛

« -الحسن بن املختار ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«سيدي إفني ؛

« .................................................... -؛

« -جمال الدين امحمدي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«بني مالل ؛

« -عبد الرحمان محجوبي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«وزان ؛

« -أحمد العرجوني ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
أزيالل ؛

« -عبد الرفيع بن الطاهر ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة
«فاس ؛

« .................................................... -؛

« -محمد املجدوبي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة
«مكناس ؛

« -محمد الفرساوي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«خريبكة ؛
« -عبد السالم ماء العينين ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية
«إلقليم العيون ؛
« -سيدي يحضيه بوهدا ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«بوجدور ؛
« .................................................... -؛
« -سيدي عيبة بالعالم ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«السمارة ؛
« -املصطفى كباب ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة
«مراكش ؛
« -محمد النجمي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«شيشاوة ؛
« .................................................... -؛
« -محمد ملعاطه ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«اليوسفية ؛
« -زكرياء خثيري ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة وجدة -
«أنجاد ؛
« -أحمد بلحاج ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم الناضور ؛
« .................................................... -؛
« -عبد الكريم اخشين ،املكلف بتسيير املندوبية اإلقليمية للشؤون
«اإلسالمية إلقليم فجيج ؛
« -يوسف بوعلي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة طنجة -
«أصيلة ؛

(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
ينش ــر هــذا الق ــرار بالج ــريدة الرســمية.
وحرر بالرباط في  21من ذي الحجة  11( 1441أغسطس .)2020
اإلمضا ء :أحمد التوفيق.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 2135.20
صادر في  17من شوال  9( 1441يونيو  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.072الصادر في  15من
محرم  21( 1379يوليو  )1959بتحديد اختصاصات وزير التربية
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات
وشهادات متابعة الدروس ؛
وعلى املرسوم رقم  2.59.364الصادر في  17من صفر 1379
( 22أغسطس  )1959بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادالت الشهادات ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم  2071.01الصادر في
 7رمضان  23( 1422نوفمبر  )2001بشأن النظام املدر�سي في التعليم
األولي واالبتدائي والثانوي ؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2385.06الصادر في  23من رمضان 1427
( 16أكتوبر  )2006بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2385.06الصادر في  23من رمضان 1427
( 16أكتوبر  )2006بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين
الشهادات املنعقد بتاريخ  29يوليو ،2019

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين
الشهادات املنعقد بتاريخ  29يوليو ،2019
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية «شعبة العلوم
والتكنولوجيات -مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية» ،الشهادة
التالية :
– Baccalauréat de l’enseignement du second degré «série :
F2 (électronique)», délivré par le ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement technique et de la formation
professionnelle - République de Côte d’Ivoire.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من شوال  9( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2134.20صادر
في  3ذي القعدة  25( 1441يونيو  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.072الصادر في  15من
محرم  21( 1379يوليو  )1959بتحديد اختصاصات وزير التربية
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات
وشهادات متابعة الدروس ؛
وعلى املرسوم رقم  2.59.364الصادر في  17من صفر 1379
( 22أغسطس  )1959بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادالت الشهادات ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم  2071.01الصادر في
 7رمضان  23( 1422نوفمبر  )2001بشأن النظام املدر�سي في التعليم
األولي واالبتدائي والثانوي ؛

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية «شعبة العلوم التجريبية-
مسلك علوم الحياة واألرض» ،الشهادة التالية :
– Certificat de fin d’études secondaires complètes «session :
 )mai 2010», délivré par l’Ecole secondaire n°32 (I-III grades
de la ville Sébastopol - Fédération de Russie.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ذي القعدة  25( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2136.20صادر
في  7ذي القعدة  29( 1441يونيو  )2020بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.072الصادر في  15من
محرم  21( 1379يوليو  )1959بتحديد اختصاصات وزير التربية
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات
وشهادات متابعة الدروس ؛
وعلى املرسوم رقم  2.59.364الصادر في  17من صفر 1379
( 22أغسطس  )1959بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادالت الشهادات ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم  2071.01الصادر في
 7رمضان  23( 1422نوفمبر  )2001بشأن النظام املدر�سي في التعليم
األولي واالبتدائي والثانوي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2385.06الصادر في  23من رمضان 1427
( 16أكتوبر  )2006بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛
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وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين
الشهادات املنعقد بتاريخ  29يوليو ،2019
قرر ما يلي :
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قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في مسلك الترويض وإعادة التأهيل ،الشهادة
التالية في «مروض طبي» :

املادة األولى
تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية «شعبة العلوم والتكنولوجيات -
مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية» ،الشهادة التالية :
– Attestation de succès au baccalauréat de l’enseignement
secondaire général et technique «  série : GE», délivrée par le
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique - République centrafricaine.
املادة الثانية

– Diplôme d’ostéopathe, délivré par la maison de la thérapie
manuelle - France - le 8 juillet 2012, assorti d’un   stage
validé par l’Institut supérieur des professions infirmières et
techniques de santé - Rabat - le 11 juin 2020,
وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  7ذي القعدة  29( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وحرر بالرباط في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1856.20صادر في  24من ذي القعدة 1441
( 16يوليو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1857.20صادر في  24من ذي القعدة 1441
( 16يوليو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.13.658الصادر في  23من ذي القعدة 1434
( 30سبتمبر  )2013املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ،وال سيما املادة  4منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.13.658الصادر في  23من ذي القعدة 1434
( 30سبتمبر  )2013املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ،وال سيما املادة  4منه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 12يونيو ،2020

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 12يونيو ،2020
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الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :
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قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في مسلك العالجات التمريضية ،الشهادة
التالية في « ممرض متعدد االختصاصات » :

تقبل ملعادلة اإلجازة في مسلك العالجات التمريضية ،الشهادة
التالية في «ممرض متعدد االختصاصات» :

– Diplôme d’Etat d’infirmière, délivré par le ministère
chargé de la santé - France - le 12 décembre 2001, assorti
d’un stage validé par l’Institut supérieur des professions
infirmières et techniques de santé - Rabat - le 11 juin 2020,

– Diplôme d’Etat d’infirmière, délivré par le ministère
chargé de la santé - France - le 27 mars 2003, assorti
d’un stage validé par l’Institut supérieur des professions
infirmières et techniques de santé - Rabat - le 11 juin 2020,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1858.20صادر في  24من ذي القعدة 1441
( 16يوليو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1859.20صادر في  24من ذي القعدة 1441
( 16يوليو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.13.658الصادر في  23من ذي القعدة 1434
( 30سبتمبر  )2013املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ،وال سيما املادة  4منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.13.658الصادر في  23من ذي القعدة 1434
( 30سبتمبر  )2013املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ،والسيما املادة  4منه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 12يونيو ،2020

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 12يونيو ،2020
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الجريدة الرسمية

قرر ما يلي :
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قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في مسلك العالجات التمريضية ،الشهادة
التالية في « ممرض متعدد االختصاصات » :

تقبل ملعادلة اإلجازة في مسلك الترويض وإعادة التأهيل ،الشهادة
التالية في «مروض طبي» :

– Grade de bachelier ès sciences (B.SC.), délivré par
l’Université du Québec en Outaouais - Canada - le 16 juin
2010, assorti d’un stage validé par l’Institut supérieur des
professions infirmières et techniques de santé - Rabat - le
11 juin 2020,

– Diplôme d’Etat de masseur - kinésithérapeute, délivré
par le ministére chargé de la santé - France - le 19 juin
2017, assorti d’un stage validé par l’Institut supérieur des
professions infirmières et techniques de santé - Rabat - le
11 juin 2020,

و بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1860.20صادر في  24من ذي القعدة 1441
( 16يوليو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1861.20صادر في  24من ذي القعدة 1441
( 16يوليو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.13.658الصادر في  23من ذي القعدة 1434
( 30سبتمبر  )2013املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ،وال سيما املادة  4منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.13.658الصادر في  23من ذي القعدة 1434
( 30سبتمبر  )2013املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ،وال سيما املادة  4منه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 12يونيو ،2020

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 12يونيو ،2020
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وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 12يونيو  2020؛

املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في مسلك العالجات التمريضية ،الشهادة
التالية في «ممرض في التخدير واإلنعاش» :
 الشهادة الوطنية لإلجازة التطبيقية في املجال  :الطب والصيدلةوعلوم الصحة والطب البيطري ،املادة  :التبنيج واإلنعاش املسلمة
من املدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة  -جامعة تونس املنار -
تونس بتاريخ  20غشت  ،2018مشفوعة بتدريب مصادق عليه
من طرف املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
بالرباط بتاريخ  11يونيو  ،2020وبشهادة البكالوريا للتعليم
الثانوي أو ما يعادلها.

وبعد استطالع رأي وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  305.03 الصادر في  21من  محرم   25( 1424مارس : )2003
« املادة األولى - .تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان
« املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان ،الشهادة التالية مشفوعة
« بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ،شعبة العلوم التجريبية أو العلوم
« الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :
«.......................................................................................................

املادة الثانية

« -أوكرانيا :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1862.20صادر في  24من ذي القعدة 1441
( 16يوليو  )2020بتغيير وتتميم القرار رقم  305.03الصادر
في  21من محرم  25( 1424مارس  )2003بتحديد الئحة
الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

».........................................................................................................
« – Qualification dentist, doctor of medicine dentistry,
« délivrée par Danylo Halytsky Lviv national medical
; « University - Ukraine - le 13 juin 2017
« – Qualification dentist, doctor of medicine dentistry,
« délivrée par Higher State educational establishment
« of Ukraine Ukrainian medical stomatological
; « Academy Ukraine - le 22 juin 2017
« – Qualification dentist, doctor of medicine dentistry,
 « délivrée par Zaporozhye State medical University; « Ukraine - le 22 juin 2017
« – Qualification of dentist, doctor of medicine dentistry,
 « délivrée par Odessa national medical University; « Ukraine - le 26 juin 2017

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

« – Qualification dentist, doctor of medicine dentistry,
 « délivrée par Kharkiv national medical University; « Ukraine - le 29 juin 2017

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  305.03الصادر في  21من محرم  25( 1424مارس )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،
كما وقع تتميمه ؛

« – assorties d’un stage clinique de six mois au titre de l’année
« universitaire 2019/2020 au sein du Centre hospitalier
« universitaire Ibn Rochd (Centre de consultations et de
« traitements dentaires) et la délégation du ministère de
« la santé de la région du grand Casablanca, validé par
« la Faculté de médecine dentaire de Casablanca - le
»« 10 mars 2020.

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

الجريدة الرسمية

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1863.20صادر في  24من ذي القعدة 1441
( 16يوليو  )2020بتغيير وتتميم القرار رقم  305.03الصادر في
 21من محرم  25( 1424مارس  )2003بتحديد الئحة الشهادات
التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  305.03الصادر في  21من محرم  25( 1424مارس )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل  شهادة  الدكتوراه  في طب األسنان،
كما  وقع تتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.17الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 12يونيو  2020؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  305.03 الصادر في  21من  محرم   25( 1424مارس :  )2003
« املادة األولى - .تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان
« املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان ،الشهادة التالية مشفوعة
« بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ،شعبة العلوم التجريبية
« أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :
«.......................................................................................................
«  -فيدرالية روسيا :
».......................................................................................................
« – Qualification de médecin, dans la spécialité : médecine
« dentaire, délivrée par l’Université d’Etat de médecine
; « de Volgograd - Fédération de Russie - le 27 juin 2016
« – Qualification de médecin, dans la spécialité : médecine
« dentaire, délivrée par l’Université d’Etat de médecine
; « de Tver - Fédération de Russie - le 26 juin 2017
« – Qualification de médecin, dans la spécialité :
« stomatologie, délivrée par l’Université d’Etat de Jaroslav
; « le sage de Novgorod - Fédération de Russie - le 29 juin 2017
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« – Titre de médecin stomatologue, délivré par l’Université
 « d’Etat de médecine de Saratov nommée V.I Razumovsky; « Fédération de Russie - le 29 juin 2017
« – Qualification de médecin, dans la spécialité : médecine
« dentaire, délivrée par l’Université d’Etat de médecine
; « d’Astrakhan - Fédération de Russie - le 4 juillet 2017
« – assortis d’un stage clinique de six mois au titre de l’année
« universitaire 2019/2020 au sein du Centre hospitalier
« universitaire Ibn Rochd (Centre de consultations et
« de traitements dentaires) et la délégation du ministère
« de la santé de la région du grand Casablanca, validé
« par la Faculté de médecine dentaire de Casablanca - le
»« 10 mars 2020.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1864.20صادر في  24من ذي القعدة 1441
( 16يوليو  )2020بتغيير وتتميم القرار رقم  305.03الصادر
في  21من محرم  25( 1424مارس  )2003بتحديد الئحة
الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  305.03الصادر في  21من محرم  25( 1424مارس )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل  شهادة  الدكتوراه في طب األسنان،
كما وقع تتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 12يونيو  2020؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  305.03 الصادر في  21من  محرم   25( 1424مارس : )2003
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« املادة األولى - .تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان
« املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان ،الشهادة التالية مشفوعة
« بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ،شعبة العلوم التجريبية أو العلوم
« الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :
«.......................................................................................................
« -رومانيا :
».........................................................................................................
« – Titlul medic dentist in domeniul sanatate specializarea
« medicina dentara, délivré par Facultatea de medicina
 « dentara, Universitatii de Vest Vasile Goldis Din Arad; « Roumanie - le 22 mars 2017
« – Titlul de doctor medic stomatolog, in domeniul de studii
« sanatate medicina dentara, délivré par Facultatea de
« medicina dentara Universitatii de medicina si farmacie
« IULIU Hatieganu din Cluj-Napoca - Roumanie - le 6
; « décembre 2017
« – Titlul de doctor medic stomatolog, in domeniul de studii
« sanatate medicina dentara, délivré par Facultatea de
« medicina dentara, Universitatii de medicina si farmacie
;« Grigore T Popa din IASI - Roumanie - le 22 février 2018
« – assortis d’un stage clinique de six mois au titre de l’année
« universitaire 2019/2020 au sein du Centre hospitalier
« universitaire Ibn Rochd (Centre de consultations et de
« traitements dentaires) et la délégation du ministère de la
« santé de la région du grand Casablanca, validé par la Faculté
»« de médecine dentaire de Casablanca - le 10 mars 2020.

املادة الثانية

عدد 10 - 6921فص 10ص (2( 10متبس ((28 (28

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 12يونيو  2020؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  305.03 الصادر في  21من  محرم   25( 1424مارس : )2003
« املادة األولى - .تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان
« املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان ،الشهادة التالية مشفوعة
« بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ،شعبة العلوم التجريبية أو العلوم
« الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :
«.......................................................................................................

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1865.20صادر في  24من ذي القعدة 1441
( 16يوليو  )2020بتغيير وتتميم القرار رقم  305.03الصادر
في  21من محرم  25( 1424مارس  )2003بتحديد الئحة
الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  305.03الصادر في  21من محرم  25( 1424مارس )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل  شهادة الدكتوراه في طب األسنان،
كما وقع تتميمه ؛

« -هنغاريا :
».........................................................................................................
« – Master’s degree in dentistry dentist (D.M.D doctor
 « medicinae dentariae), délivré par University of Szeged« Hongrie - le 16 juin 2017, assorti d’un stage clinique
« de six mois au titre de l’année universitaire 2019/2020
« au sein du Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd
« (Centre de consultations et de traitements dentaires) et
« la délégation du ministère de la santé de la région du
« grand Casablanca, validé par la Faculté de médecine
»« dentaire de Casablanca - le 10 mars 2020.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

