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بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية
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فهرست

نصتصكعبمة

إعبدةكونظيمكالقطبكاملبليكللداركالبيضبء.

مرسوم بقانون رقم 2.20.665 صادر في 12 من صفر 1442 )30 سبتمبر 2020( 

5701يتعلق بإعادة تنظيم القطب املالي للدار البيضاء ....................................

مدونةكالحجبرة.ك-كسنكأحكبمكاسحثنبئيةكوحعلقكببلغفامبتكاملبليةك

التاجبكأداؤهبكالسترجبعكإمكبنيةكإصداركالشيكبت.

مرسوم بقانون رقم 2.20.690 صادر في 12 من صفر 1442 )30 سبتمبر 2020( 

أداؤها  الواجب  املالية  بالغرامات  تتعلق  استثنائية  أحكام  بسن 

5705السترجاع إمكانية إصدار الشيكات ........................................................

والبنكك املغفايةك اململكةك بينك مبرمةك قفوضك ضمبنك او بقبتك
األوروبيكلإلعمبركوالحنمية.

 )2020 سبتمبر   8(  1442 محرم  من   19 في  صادر   2.20.611 رقم  مرسوم 
باملوافقة على االتفاق املبرم بتاريخ 26 أغسطس 2020 بين اململكة 
املغربية والبنك األوروبي لإلعمار والتنمية، قصد ضمان قرض بمبلغ 
البنك  منحه  الذي  أورو(   50.000.000( أورو  مليون  قدره خمسون 
املذكور للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب )قطاع املاء(، 

 ................................................................ 5706لتمويل حاجياته من السيولة.

مرسوم رقم 2.20.612 صادر في 19 من محرم 1442 )8 سبتمبر 2020( باملوافقة 
املغربية  اململكة  بين   2020 أغسطس   26 بتاريخ  املبرم  االتفاق  على 
والبنك األوروبي لإلعمار والتنمية، قصد ضمان قرض بمبلغ قدره مائة 
وخمسون  مليون أورو )150.000.000 أورو( الذي منحه البنك املذكور 

 ................... 5706للمكتب الوطني للمطارات، لتمويل حاجياته من السيولة.

مرسوم رقم 2.20.613 صادر في 19 من محرم 1442 )8 سبتمبر 2020( باملوافقة 
املغربية  اململكة  بين   2020 أغسطس   26 بتاريخ  املبرم  االتفاق  على 
والبنك األوروبي لإلعمار والتنمية، قصد ضمان قرض بمبلغ قدره مائة 
مليون أورو )100.000.000 أورو( الذي منحه البنك املذكور للشركة 

 ......... 5707الوطنية للطرق السيارة باملغرب، لتمويل حاجياتها من السيولة.
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قبئمةكاملؤسسبتكالعمتميةكالخبضعةكللمفاقبةكاملتا بة.

مرسوم رقم 2.20.622 صادر في 6 صفر 1442 )24 سبتمبر 2020( بتغيير املرسوم 
رقم 2.13.24 الصادر في 15 من ربيع اآلخر 1434 )26 فبراير 2013( 

5707بتحديد قائمة املؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة املواكبة.......... 

املدرسةكالتطنيةكالعليبكلإلدارة.ك-كعددكاملقبعدكاملحببرىكبشأنهبك
لتلتجكسلككالحكتينكاألسب�سي.

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.85.20 صادر في 27 من محرم 1442 )16 سبتمبر 2020( 
األسا�سي  التكوين  سلك  لولوج  بشأنها  املتبارى  املقاعد  عدد  بتحديد 

5707للمدرسة الوطنية العليا لإلدارة................................................................. 

تعيينكالحدودكالترابيةكللجمبعبت.

قرار لوزير الداخلية رقم 187.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5708بتعيين الحدود الترابية لجماعة أوالد تايمة التابعة إلقليم تارودانت.... 

قرار لوزير الداخلية رقم 188.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
 .............. 5712بتعيين الحدود الترابية لجماعة أملو التابعة إلقليم تارودانت

قرار لوزير الداخلية رقم 189.20صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5716بتعيين الحدود الترابية لجماعة تتاوت التابعة إلقليم تارودانت........... 

قرار لوزير الداخلية رقم 190.20صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
بتعيين الحدود الترابية لجماعة سيدي أحمد أو عمر التابعة إلقليم 

5719تارودانت.................................................................................................. 

 قرار لوزير الداخلية رقم 191.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020(
 .. 5722بتعيين الحدود الترابية لجماعة الكدية البيضاء التابعة إلقليم تارودانت

قرار لوزير الداخلية رقم 192.20صادر في10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5725بتعيين الحدود الترابية لجماعة مشرع العين التابعة إلقليم تارودانت. 

قرار لوزير الداخلية رقم 193.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
 ...... 5728بتعيين الحدود الترابية لجماعة أصادص التابعة إلقليم تارودانت

قرار لوزير الداخلية رقم 194.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5731بتعيين الحدود الترابية لجماعة إدا ومومن التابعة إلقليم تارودانت.... 

قرار لوزير الداخلية رقم 195.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5734بتعيين الحدود الترابية لجماعة تيسراس التابعة إلقليم تارودانت....... 

قرار لوزير الداخلية رقم 196.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
 .... 5737بتعيين الحدود الترابية لجماعة تسوسفي التابعة إلقليم تارودانت.

قرار لوزير الداخلية رقم 177.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5741بتعيين الحدود الترابية لجماعة آيت بواولي التابعة إلقليم أزيالل......... 

قرار لوزير الداخلية رقم 178.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5744بتعيين الحدود الترابية لجماعة تفني التابعة إلقليم أزيالل.................. 

قرار لوزير الداخلية رقم 179.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5747بتعيين الحدود الترابية لجماعة سيدي بولخلف التابعة إلقليم أزيالل.. 

قرار لوزير الداخلية رقم 180.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5751بتعيين الحدود الترابية لجماعة آيت ابالل التابعة إلقليم أزيالل.......... 

قرار لوزير الداخلية رقم 181.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5753بتعيين الحدود الترابية لجماعة آيت تمليل التابعة إلقليم أزيالل........ 

قرار لوزير الداخلية رقم 182.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5758بتعيين الحدود الترابية لجماعة بين الويدان التابعة إلقليم أزيالل....... 

قرار لوزير الداخلية رقم 183.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5761بتعيين الحدود الترابية لجماعة اسك�سي التابعة إلقليم أزيالل............. 

قرار لوزير الداخلية رقم 184.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5763بتعيين الحدود الترابية لجماعة واويزغت التابعة إلقليم أزيالل............ 

قرار لوزير الداخلية رقم 185.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5766بتعيين الحدود الترابية لجماعة آيت مزيغ التابعة إلقليم أزيالل........... 

قرار لوزير الداخلية رقم 186.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5770بتعيين الحدود الترابية لجماعة تيلوكيت التابعة إلقليم أزيالل............ 

قرار لوزير الداخلية رقم 197.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
 ............ 5773بتعيين الحدود الترابية لجماعة مكارطو التابعة إلقليم سطات

قرار لوزير الداخلية رقم 198.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5777بتعيين الحدود الترابية لجماعة أوالد فارس التابعة إلقليم سطات...... 

قرار لوزير الداخلية رقم 199.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
 ..... 5781بتعيين الحدود الترابية لجماعة أوالد شبانة التابعة إلقليم سطات

قرار لوزير الداخلية رقم 200.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5784بتعيين الحدود الترابية لجماعة أوالد عامر التابعة إلقليم سطات........ 

قرار لوزير الداخلية رقم 201.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5787بتعيين الحدود الترابية لجماعة لقراقرة التابعة إلقليم سطات............ 

 1441 األولى  جمادى   10 في  صادر   202.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)6 يناير 2020( بتعيين الحدود الترابية لجماعة سيدي احمد الخدير 

5789التابعة إلقليم سطات............................................................................. 

قرار لوزير الداخلية رقم 203.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
 .... 5791بتعيين الحدود الترابية لجماعة دار الشافعي التابعة إلقليم سطات

قرار لوزير الداخلية رقم 204.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5794بتعيين الحدود الترابية لجماعة أوالد سعيد التابعة إلقليم سطات...... 

قرار لوزير الداخلية رقم 205.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
 ............. 5798بتعيين الحدود الترابية لجماعة امزورة التابعة إلقليم سطات

قرار لوزير الداخلية رقم 206.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
 .............. 5801بتعيين الحدود الترابية لجماعة كدانة التابعة إلقليم سطات

 1441 األولى  جمادى   10 في  صادر   207.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)6 يناير 2020( بتعيين الحدود الترابية لجماعة سيدي إسحاق التابعة 

 ....................................................................................... 5805إلقليم الصويرة

 1441 األولى  جمادى   10 في  صادر   208.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)6 يناير 2020( بتعيين الحدود الترابية لجماعة سيدي علي الكراتي 

5813التابعة إلقليم الصويرة........................................................................... 

قرار لوزير الداخلية رقم 209.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5823بتعيين الحدود الترابية لجماعة املخاليف التابعة إلقليم الصويرة....... 

 1441 األولى  جمادى   10 في  صادر   210.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)6 يناير 2020( بتعيين الحدود الترابية لجماعة سيدي عبد الجليل 

5831التابعة إلقليم الصويرة........................................................................... 

 1441 األولى  جمادى   10 في  صادر   211.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)6 يناير 2020( بتعيين الحدود الترابية لجماعة سيدي لعرو�سي التابعة 

 ....................................................................................... 5839إلقليم الصويرة

قرار لوزير الداخلية رقم 212.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
 ......... 5851بتعيين الحدود الترابية لجماعة املزيالت التابعة إلقليم الصويرة
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قرار لوزير الداخلية رقم 213.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
بتعيين الحدود الترابية لجماعة سيدي امحمد أومرزوق التابعة إلقليم 

5858الصويرة................................................................................................... 

قرار لوزير الداخلية رقم 214.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5862بتعيين الحدود الترابية لجماعة امرامر التابعة إلقليم الصويرة............ 

قرار لوزير الداخلية رقم 215.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5876بتعيين الحدود الترابية لجماعة أوالد فرج التابعة إلقليم الجديدة....... 

قرار لوزير الداخلية رقم 216.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
 . 5880بتعيين الحدود الترابية لجماعة زاوية لقواسم التابعة إلقليم الجديدة

قرار لوزير الداخلية رقم 217.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
بتعيين الحدود الترابية لجماعة �سي احساين بن عبد الرحمان التابعة 

 ....................................................................................... 5884إلقليم الجديدة

قرار لوزير الداخلية رقم 218.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5888بتعيين الحدود الترابية لجماعة بولعوان التابعة إلقليم الجديدة......... 

قرار لوزير الداخلية رقم 219.20 صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( 
5895بتعيين الحدود الترابية لجماعة مكرس التابعة إلقليم الجديدة........... 

 1441 األولى  جمادى   10 في  صادر   220.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
اسماعيل  سيدي  لجماعة  الترابية  الحدود  بتعيين   )2020 يناير   6(

5900التابعة إلقليم الجديدة........................................................................... 

-ك الغذائية.ك للمنحجبتك الصحيةك للسالمةك التطنيك املكحبك
و تيضكوفقيمكوتسجيلكوحفكبتكالحيتانبتكإلىكهيئبتك
للقبنتنك اعحببريينكخبضعينك إلىكأشخبصك أوك عمتميةك

الخبص.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقـم 1601.20 صـادر في 28 من شوال 1441 )20 يونيو2020( يتعلق 
بتفويض املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ترقيم 
أشخاص  إلى  أو  عمومية  هيئات  إلى  الحيوانات  تحركات  وتسجيل 
5904اعتباريين خاضعين للقانون الخاص ......................................................

األدويةكاألصليةكوالجنيسةكواملمبثلةكالحيتيةكاملستقةكفيكاملغفب.ك-ك
أسعبركالبيعكللعمتم.

قرار لوزير الصحة رقم 2324.20 صادر في 18 من محرم 1442 )7سبتمبر 2020( 
بتغيير وتتميم القرار رقم 787.14 الصادر في 7 جمادى اآلخرة 1435 
)7 أبريل 2014( بمراجعة أسعار البيع للعموم لألدوية األصلية والجنيسة 

5907واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب....................................................... 

املصبدقةكعلىكمتاص بتكقيبسيةكمغفاية.

مقرر ملدير املعهد املغربي للتقييس رقم 2296.20 صادر في 14 من محرم 1442 
5912)3 سبتمبر 2020( القا�سي باملصادقة على مواصفات قياسية مغربية. 

نصتصكخبصة

إقليمبكاشحت ةك-كآيتكببهبكووبرودانت.ك-كإجفاءكمقبيضةكعقبريةك
بمعدل.

مرسوم رقم 2.20.408 صادر في 26 من محرم 1442 )15 سبتمبر 2020( باإلذن 
بإجراء مقايضة عقارية بمعدل بين الدولة )امللك الغابوي( وجمعية 
الوفاق للتضامن والتنمية والتعاون، آيت واكمار بجماعة وادي الصفاء 

 ...................................................................... 5913بإقليم اشتوكة - آيت باها.

مرسوم رقم 2.20.411 صادر في 26 من محرم 1442 )15 سبتمبر 2020( باإلذن 
 بإجراء مقايضة عقارية بمعدل بين الدولة )امللك الغابوي( وجماعة
5913آيت إكاس بإقليم تارودانت..................................................................... 

إقليمكسيديكبنتر.ك-كاملتارقةكعلىكوصميمكونظبمكتهيئةكجمبعةك
سيديكبنتر.

 )2020 )15 سبتمبر   1442 من محرم   26 في  2.20.595 صادر  رقم  مرسوم 
بتغيير وتتميم املرسوم رقم 2.18.308 الصادر في 29 من شعبان 1439 
)16 ماي 2018( باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين 
لتهيئة جماعة سيدي بنور بإقليم سيدي بنور وباإلعالن أن في ذلك 

5914منفعة عامة............................................................................................. 

إقليمكالفحبمنة.ك-كنزعكملكيةكقطعكأرضية.

مرسوم رقم 2.20.615 صادر في 26 من محرم 1442 )15 سبتمبر 2020( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�سي بإنجاز مشروع النقل الهيدرولي للفوسفاط 
من املوقع املنجمي الكنتور إلى موقع آسفي وبنزع ملكية القطع األرضية 
الالزمة لهذا الغرض لفائدة املجمع الشريف للفوسفاط ش.م بإقليم 

 ................................................................................................. 5915الرحامنة.

إقليمكوبزة.ك-كنزعكملكيةكقطعكأرضية.

مرسوم رقم 2.20.617 صادر في 26 من محرم 1442 )15 سبتمبر 2020( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�سي بإحداث مشاريع التطهير السائل بجماعة تازة 

 ................. 5918وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم تازة

مرسوم رقم 2.20.609 صادر في 27 من محرم 1442 )16 سبتمبر 2020( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�سي بإحداث إعدادية 6 نونبر بحي النهضة بجماعة 

5920تازة وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم تازة........ 

إقليمكالجديدة.ك-كنزعكملكيةكقطعكأرضية.

مرسوم رقم 2.20.592 صادر في 27 من محرم  1442 )16 سبتمبر 2020( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�سي بالقيام بأشغال حذف املمر رقم 10024 وبناء 
قنطرة عند ن.ك 50.090 من الخط الحديدي الرابط بين النواصر 
الغرض  لهذا  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  وبنزع  األصفر  والجرف 

 .............................................. 5921بجماعة ملهارزة الساحل بإقليم الجديدة.

عمبلةكالصخيراتك-كومبرة.ك-كنزعكملكيةكقطعةكأرضية.

مرسوم رقم 2.20.604 صادر في 27 من محرم 1442 ) 16 سبتمبر 2020 ( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�سي بإنجاز قناة لتحويل املياه انطالقا من محطة 
املياه العادمة بعين العودة لسقي الكولف امللكي دار السالم وبنزع ملكية 

5922القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض بعمالة الصخيرات - تمارة........... 

اعحمبدكللقيبمكبعمليةكزرعكقفنيةكالعينكوالزرعكالذاتيكللخاليبك
الجذعيةكاملكتنةكللدمك:

مصحةكالعيتنكالفابط.	ك

 1441 الحجة  ذي  فاتت  في  صادر   2018.20 رقم  الصحة  لوزير  قرار 
)22 يوليو 2020( باعتماد مصحة العيون الرباط للقيام بعملية زرع 

5923قرنية العين.............................................................................................. 

مصحةكاالخحصبصبتكالش بء.	ك

1441 الحجة  ذي  من   13 في  صادر   2138.20 رقم  الصحة  لوزير   قرار 
للقيام  الشفاء  االختصاصات  باعتماد مصحة   )2020 أغسطس   3(

5924بالزرع الذاتي للخاليا الجذعية املكونة للدم........................................... 
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إنشبءكواسحغاللكمزارعكلتربيةكاألحيبءكالبحفية.

وامليــــاه  القرويــــة  والتنميـــة  البحـــري  والصيـــد  الفالحــــة  لوزيــــر  مشترك  قـــرار 
 2257.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  والغابات 
لشركة بالترخيص   )2020 أغسطس   27(  1442 محرم   7 في   صادر 
»DKHILA sarl AU« بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية 

5924تسمى »Dkhila« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.................. 

وامليــــاه  القرويــــة  والتنميـــة  البحـــري  والصيـــد  الفالحــــة  لوزيــــر  مشترك  قـــرار 
 2267.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  والغابات 
لشركة بالترخيص   )2020 أغسطس   27(  1442 محرم   7 في   صادر 
األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء   »  AQUA MOULES sarl«
االتفاقية  من  مستخرج  وبنشر   »Aqua Moules« تسمى  البحرية 

5928املتعلقة بها............................................................................................... 

وامليــــاه  القرويــــة  والتنميـــة  البحـــري  والصيـــد  الفالحــــة  لوزيــــر  مشترك  قـــرار 
 3997.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  والغابات 
لشركة بالترخيص   )2020 أغسطس   27(  1442 محرم   7 في   صادر 
»RIO AQUA sarl« بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية 

5930تسمى »Rio Aqua« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها............. 

املعبدالتكبينكالشهبدات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1469.20 
صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 2797.95 
الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( بتحديد 
من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 

 ...................................................... 5932املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1470.20 
صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 2797.95 
الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( بتحديد 
من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 

 ...................................................... 5932املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1471.20 
صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 2797.95 
الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( بتحديد 
من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 

 ...................................................... 5933املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1472.20 
صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 2797.95 
الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( بتحديد 
من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 

 ...................................................... 5934املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1473.20 
صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 2797.95 
الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( بتحديد 
من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 

 ...................................................... 5934املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1474.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 2797.95 

الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( بتحديد 

من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 

 ...................................................... 5935املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1475.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 2797.95 

الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( بتحديد 

من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 

 ...................................................... 5936املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1476.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 2797.95 

الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( بتحديد 

من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 

 ...................................................... 5936املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1477.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 2797.95 

الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( بتحديد 

من  املسلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 

 ...................................................... 5937املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

املجلسكاألعلىكلالوصبلكالسمعيكالبصفي

5938قرار »م.أ.ت.س.ب« رقم 63.20 صادر في 13 من رمضان 1441 )7 ماي 2020( ....

5941قرار »م.أ.ت.س.ب« رقم 64.20 صادر في 7 ذي الحجة 1441 )28 يوليو 2020( ....

5943قرار »م.أ.ت.س.ب« رقم 65.20 صادر في 7 ذي الحجة 1441 )28 يوليو 2020( ....

مجلسكاملنبرسة

1442  قرار ملجلس املنافسة عدد 55 / ق / 2020 صادر في 11 من محرم 

 »Cooper( Pharma شركة  بتولي  املتعلق   )2020 أغسطس   31(

لشركة  مملوكة  فروع  لثمان  الحصرية  املراقبة   Répartition( SA«

 ..........................................................................»Cooper(Pharma(SA«5946

 1442 11 من محرم  في  2020 صادر  / ق/   56 املنافسة عدد  قرار ملجلس 

)31 أغسطس 2020( املتعلق بطلب الحصول على االستثناء املنصوص 

املتعلق  104.12 رقم  القانون  من   14 املادة  من   2 الفقرة  في   عليه 

 »Delfingen شركة  طرف  من  املقدم  واملنافسة  األسعار  بحرية 

 .......................................................................................Industries(SA«5948
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 133( ص ف) منك (1( في) صبدرك 665.ف).)) رقم) بقبنتنك مفستمك
املبلي القطبك ونظيمك بإعبدةك يحعلقك ف)ف)() سبحمبر)   ف3)

للداركالبيضبء.

رئيس الحكومة،

بناء)على الفصل)81)من الدستور؛)

1442 صفر) (6  وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)

)24)سبتمبر)2020()؛

وباتفاق مع اللجنتين املعنيتين باألمر في مجلس النواب ومجلس)

املستشارين،)

رسم ما يلي :

القسم األول

أحكام عامة

الباب األول

القطبكاملبليكللداركالبيضبء

املادة األولى

البيضاء«) للدار  املالي  »القطب  املسماة) املالية  املنطقة  تخضع 

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  (44.10 رقم) القانون   بموجب 

2010(،)من اآلن) 1432 )13)ديسمبر) 7)محرم) بتاريخ) (1.10.196 رقم)

»القطب) بعده) إليها  ويشار  بقانون،) املرسوم  فصاعدا ألحكام هذا 

املالي«.

يفتت القطب املالي الذي يتم تحديد مجاله بنص تنظيمي،)للمقاوالت)

املالية وغير املالية كما هي معرفة في املادتين)4)و5)أدناه.

املادة)2

بعده) إليها  املشار  البيضاء«،) للدار  املالي  القطب  »هيئة  تكلف)

 17.95 »الهيئة«،)وهي شركة مساهمة خاضعة ألحكام القانون رقم)

املتعلق بشركات املساهمة ولبنود نظامها األسا�سي،)باملهام التالية):

- النهوض املؤسساتي بالقطب املالي وإدارته؛

- دراسة طلبات الحصول على صفة القطب املالي للدار البيضاء 

املنصوص عليها في املادة 3 بعده التي تتقدم بها املقاوالت املؤهلة؛

املالي القطب  لصفة  املكتسبة  املقاوالت  احترام  من  التأكد   - 

للدار البيضاء لاللتزامات التي تعهدت بها. 

عالوة على املهام املنصوص عليها في الفقرة أعاله من هذه املادة،)

تقوم)»الهيئة«)بكل مهمة أخرى يعهد إليها بها بموجب التشريع الجاري)

به العمل.

املادة)3

تمكن صفة القطب املالي للدار البيضاء،)املشار إليها بعده بعبارة)

»صفة القطب املالي«،)من منت إطار مؤسساتي خاص للمنطقة املالية)

يكفل لها الجاذبية على األصعدة الوطنية واإلقليمية) للدار البيضاء)

والدولية.

الباب الثـانـي

املقبوالتكاملبليةكوغيركاملبلية

املادة)4

يراد في مدلول هذا املرسوم بقانون باملقاوالت املالية):

التشريع) وفق  الصفة  لهذه  املكتسبة  االئتمان  مؤسسات  (- (1

الجاري به العمل مع مراعاة البند األول من أحكام املادة)13)من هذا)

املرسوم بقانون)؛

2)-)مقاوالت التأمين وإعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين)

وإعادة التأمين املكتسبة لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل؛

3)-)املؤسسات املالية األخرى التي تزاول،)وفق التشريع الجاري به)

العمل،)أحد األنشطة التالية):

- التدبير الجماعي أو الفردي ملحافظ األدوات املالية؛

- تداول األدوات املالية لحسابها الخاص أو لحساب الغير؛

- التوظيف بكل أشكاله؛

- الخدمات املرتبطة بمنصات التمويل التعاوني ؛

- اإلرشاد في االستثمار املالي ؛

4)-)شركات االستثمار وهيئات التوظيف الجماعي املكتسبة لهذه)

الصفة وفق التشريع الجاري به العمل)؛

اعتباري) كل شخص  (: مقدمو خدمات االستثمار اآلخرون) (- (5

وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل،) يقدم،)

على األقل خدمة من الخدمتين التاليتين):

- التدبير الخاص للممتلكات؛

- تنقيط االئتمان.

نصتصكعبمة
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6)-)الشركات القابضة):)كل شخص اعتباري يكون نشاطه الرئي�سي)

حيازة املساهمات في رأسمال املقاوالت وتدبيرها.

املادة)5

يراد في مدلول هذا املرسوم بقانون،)باملقاوالت غير املالية):

1)-)مقدمو الخدمات اإلضافية:)كل شخص اعتباري يزاول نشاطا)

واحدا أو أكثر من األنشطة التالية):)

- االفتحاص وخدمات اإلرشاد القانوني أو الجبائي أو االستراتيجي 

أو االكتواريا )actuariat( أو املوارد البشرية ؛

- كل نشاط آخر يتعلق بتقديم خدمات إضافية ذات صلة باألنشطة 

التي تزاولها املقاوالت املؤهلة للحصول على »صفة القطب املالي«.

مقدمو الخدمات التقنية التي تتم مزاولتها في إطار أنشطة) (- (2

صناعية أو تجارية،)ومقدمو الخدمات اإلدارية:)كل شخص اعتباري)

يمارس بصفة أساسية على األقل أحد األنشطة التالية:

- اإلشراف على أنشطة وحدات املجموعة التي ينتمي إليها مقدم 

الخدمات املشار إليه أعاله سواء بأرض الوطن أو بواحد أو أكثر 

من البلدان األجنبية، والتنسيق بين أنشطة هذه الوحدات؛

- تسيير وتدبير الوحدات السالفة الذكر؛

- تقديم خدمات لحساب هذه الوحدات؛ 

ويجوز كذلك ملقدمي الخدمات التقنية أن يقوموا بما يلي):

- تقديم خدمات لحساب الغير؛

- فوترة السلع والخدمات لحساب هذه الوحدات أو لحساب الغير.

يراد بما يلي):

التيسير أو  الربط  أو  اإلدماج  مهام  والتنسيق:   - نشاط اإلشراف 

أو التجميع أو املراقبة ؛

إليها  ينتمي  التي  املجموعة  وحدات  لحساب  املقدمة  الخدمات   -

مقدم الخدمات أو الخدمات املقدمة لحساب الغير: الخدمات 

 املتعلقة بالبحث والتطوير أو بتدبير املوارد البشرية واملعلوماتية 

أو  بالتكوين أو بالتواصل أو بالعالقات العامة.

3)-)شركات التجارة):)كل شخص اعتباري يكون غرضه األسا�سي)

الغير والذي يمارس على األقل أحد) وبيع سلع لحساب  شراء)

األنشطة التالية):

- شراء مواد أو منتجات إلعادة بيعها ؛

- الخدمات املرتبطة بالتجارة، بما في ذلك الشبكات واللوجستيك 

والتخزين والعبور واالستشارة التجارية.

القسم الثاني

منت صفة »القطب املالي للدار البيضاء«

املادة)6

تمنت)»صفة القطب املالي«)للمقاوالت املؤهلة للحصول على هذه)

الصفة وفق الشروط املحددة في هذا املرسوم بقانون بمقرر للسلطة)

الحكومية املكلفة باملالية باقتراح من الهيئة.

)تعرض الهيئة اقتراحات منت)»صفة القطب املالي«)على السلطة)

الحكومية املكلفة باملالية وفق مسطرة دراسة طلبات الحصول على)

من هذا املرسوم) و10) و9) (8 هذه الصفة املنصوص عليها في املواد)

بقانون.

املادة)7

في) إليها  املشار  املقاوالت  املالي«) القطب  »صفة  تؤهل الكتساب)

املادتين)4)و5)أعاله والتي تستوفي الشروط التالية):

1)-)أن تكون مؤسسة بكيفية قانونية أو أن تكون في طور التأسيس،)

أجل داخل  القانوني  التأسيس  إجراءات  بجميع  القيام  مراعاة   مع 

ال يتعدى ستة))6()أشهر،)يحتسب ابتداء)من تاريخ تبليغها بمقرر منت)

»صفة القطب املالي«)املشار إليه في الفقرة األولى من املادة)6)أعاله)؛

وفي حالة عدم التقيد باألجل املحدد في الفقرة أعاله،)يلغى املقرر)

املذكور)؛

2)-)أن يكون مقرها الفعلي وأنشطتها بالقطب املالي وذلك حسب)

الكيفيات وداخل األجل اللذين تحددهما السلطة الحكومية املكلفة)

باملالية باقتراح من الهيئة؛

أن تضع برنامج أنشطة يستجيب للمعايير التي تحدد بنص) (- (3

يجب أن تمكن هذه املعايير من تقييم) وأن تلتزم بإنجازه.) تنظيمي،)

فعلية ومضمون النشاط املتوقع،)ال سيما فيما يتعلق بعدد العاملين)

ونموذج) التسيير  وميزانية  تشغيلهم() سيتم  الذين  )أو  املشغلين)

األعمال.)ال تخضع املكاتب التمثيلية لهذا االلتزام؛

بتنظيمها) يتعلق  فيما  خصوصا  كافية  ضمانات  تقدم  أن  (- (4

ووسائلها التقنية وكذلك تجربة مسيريها وحسن سمعتهم)؛

عليها املطبقة  والتنظيمية  التشريعية  بالنصوص  تتقيد  أن  (- (5 

وال سيما تلك املتعلقة بالتجارة الخارجية وبالصرف وبمكافحة غسل)

األموال وتمويل اإلرهاب وكذا باالتفاقيات ال سيما الجبائية الجاري)

بها العمل التي تسري عليها)؛

6)-)أن تلتزم بالتقيد بمدونة األخالقيات املشار إليها في املادة)17)أدناه)؛
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أن تلتزم بإرسال كل الوثائق واملعلومات التي تطلبها الهيئة) (- (7
عليها تم منحها) لتتأكد من تقيد هذه املقاوالت بااللتزامات التي بناء)

»صفة القطب املالي«.)

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة بنص تنظيمي.

املادة)8

يوجه طلب الحصول على)»صفة القطب املالي«)إلى الهيئة من طرف)
الشخص املخول له القيام بذلك من طرف املقاولة املقدمة للطلب.)

يشفع الطلب بملف يتضمن على الخصوص الوثائق التالية):

بكيفية صحيحة،  معبأة  املالي«  القطب  »صفة  طلب  استمارة   -
حسب النموذج الذي تعده الهيئة ؛

- رسالة التعبير عن النوايا لطلب »صفة القطب املالي« ؛

لتمثيل  قانونية  بصورة  مؤهل  الطلب  مقدم  أن  تثبت  وثيقة   -
الشركة؛

- الئحة املساهمين وكذا املستفيدين الفعليين؛

سيرهم  وكذا  التسيير  بمهام  املكلفين  األشخاص  هوية  إثبات   -
الذاتية. 

تنشر الهيئة الئحة الوثائق املطلوبة حسب نوع النشاط،)لدراسة)
ملف طلب الحصول على)»صفة القطب املالي«)على موقعها باألنترنت.

املادة)9

عندما يقدم طلب الحصول على)»صفة القطب املالي«)من طرف)
مقاولة تخضع ملراقبة بنك املغرب أو الهيئة املغربية لسوق الرساميل)
املشار إليهم بعده) أو هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،)
ملراقبتها التي تخضع  الشركة  نشاط  أو يخضع  اإلشراف«)  »هيئات 
 أو تلك التي تراقبها حسب مدلول املادة)144)من القانون السالف الذكر
تحيل) ملراقبة إحدى هيئات اإلشراف املذكورة أعاله،) (،17.95 رقم)
اإلشراف) هيئة  إلى  املالي  القطب  صفة  على  الحصول  طلب  الهيئة 

املعنية قصد إبداء)الرأي.

يجوز للهيئة،)أثناء)دراسة طلب)»صفة القطب املالي«،)بمبادرة منها)
أن تطلب من املقاولة صاحبة) أو بطلب من هيئة اإلشراف املعنية،)
الطلب موافاتها بأي وثيقة أو معلومة تكميلية ترى فيها فائدة لدراسة)
الطلب وذلك داخل األجل الذي تحدده.)يوقف هذا األجل احتساب)

األجل املشار إليه في الفقرة الثالثة من املادة)10)بعده.

املادة)10

تحيل الهيئة،)بعد دراسة طلب)»صفة القطب املالي«،)على السلطة)
مصحوبا) املذكورة  الصفة  بمنت  اقتراحا  باملالية  املكلفة  الحكومية 
املادة) في  املنصوص عليه  بالطلب  املرفق  الكامل  امللف  بنسخة من 
وكذا رأي هيئة) وذلك بواسطة أي وسيلة تثبت التسلم،) أعاله،) (8
األولى من) الفقرة  في  عليها  املنصوص  الحاالت  في  املعنية  اإلشراف 

املادة)9)أعاله.

قبل) للهيئة من  املالي«) القطب  »صفة  أو رفض) منت  يبلغ مقرر 

السلطة الحكومية املكلفة باملالية.))ويجب أن يكون رفض منت)»صفة)

القطب املالي«)معلال.

للمقاولة) املالي«) القطب  »صفة  الهيئة مقرر منت أو رفض) تبلغ 

املقدمة للطلب بأي وسيلة تثبت التسلم،)داخل أجل ثالثين))30()يوما)

من تاريخ إيداع امللف الكامل املرفق) من أيام العمل يحتسب ابتداء)

بطلب الصفة املذكور لدى الهيئة.

املادة)11

تعد الهيئة الئحة املقاوالت املكتسبة ل»صفة القطب املالي«)وتقوم)

موقعها) على  املذكورة  الالئحة  منها  بمبادرة  الهيئة  وتنشر  بتحيينها.)

باألنترنت.

املادة)12

على) »صفة القطب املالي«) يجب أن تتوفر املقاوالت املكتسبة ل)

التقيد) من  وقت  أي  في  التأكد  يكفل  ومحاسباتي  معلوماتي  نظام 

بالشروط التي بناء)عليها منحت لها هذه الصفة.

املادة)13

ال تؤهل الكتساب)»صفة القطب املالي«):

- املقاوالت املالية املشار إليها في 1 من املادة 4 أعاله التي تتلقى 

القانون من   2 املادة  مدلول  حسب  الجمهور  من   األموال 

في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  بمؤسسات  املتعلق   103.12 رقم 

من  األموال  تتلقى  التي  االئتمان  مؤسسات  باستثناء  حكمها، 

املودعة  األموال  هذه  طبيعة  وتحدد  االعتباريين.  األشخاص 

وسقفها بمنشور لوالي بنك املغرب ينشر بالجريدة الرسمية بعد 

املصادقة عليه بقرار للسلطة الحكومية املكلفة باملالية ؛

- املقاوالت املالية املشار إليها في املادة 4 أعاله التي تنجز جزءا من 

الخاص  التدبير  نشاط  باستثناء  ذاتيين،  أشخاص  مع  أنشطتها 

للممتلكات الذي يجوز أن تزاوله مؤسسات االئتمان مع أشخاص 

ذاتيين.

املادة)14

باستثناء)الشركات القابضة،)يجوز للمقاوالت املالية وغير املالية)

»صفة) أن تطلب الحصول على) أعاله،) و5) (4 املشار إليها في املادتين)

القطب املالي«)لفائدة مكتب تمثيلي أو فرع وذلك وفق التشريع املطبق)

عليها.
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القسم الثالث

سحب صفة »القطب املالي للدار البيضاء«

املادة)15

الهيئة،) من  باقتراح  باملالية،) املكلفة  الحكومية  للسلطة  يجوز 

سحب)»صفة القطب املالي«)بناء)على طلب من املقاولة املعنية،)أو في)

الحاالت التالية):

االعتماد سحب  حالة  في  املعنية  اإلشراف  هيئة  من  بطلب  (- (1 

أو الرخصة املمنوحة للمقاولة املعنية املكتسبة ل»صفة القطب املالي«)؛

2)-)إذا لم تستخدم املقاولة)»صفة القطب املالي«)داخل أجل اثني)

عشر))12()شهرا ابتداء)من تاريخ تبليغها بمقرر منت الصفة املذكورة)؛

 3)-)إذا انقطعت املقاولة عن مزاولة نشاطها األسا�سي خالل مدة

ال تقل عن ستة))6()أشهر؛

إذا لم تعد املقاولة تستوفي الشروط التي بناء)عليها اكتسبت) (- (4

هذه الصفة أو إذا لم تف بااللتزامات التي تقيدت بها.

إذا كانت الوقائع املعاينة ال تشكل إخالال جسيما بشروط منت)

»صفة القطب املالي«)أو))بااللتزامات التي تعهدت بها املقاولة املعنية،)

جاز للهيئة أن توجه إنذارا في حقها لحثها على تسوية وضعيتها داخل)

الوضعية داخل األجل) وفي حالة عدم تسوية  الذي تحدده.) األجل 

)12()شهرا) املحدد،)يتم توقيف)»صفة القطب املالي«)ملدة اثني عشر)

أو سحبها.

من املقاولة التي ترتكب) »صفة القطب املالي«) كما يجوز سحب)

واقعة مماثلة لتلك التي أدت إلى إصدار إنذار في حقها خالل الخمس)

السنوات املوالية إلصداره.

استنادا على تقرير معلل تعده) »صفة القطب املالي«) يتم سحب)

الهيئة.)ويبلغ هذا التقرير إلى السلطة الحكومية املكلفة باملالية.

القسم الرابع

تغيير صفة القطب املالي للدار البيضاء

املادة)16

تستوجب التغييرات التي تطرأ على مراقبة مقاولة اكتسبت)»صفة)

القطب املالي«)أو على طبيعة األنشطة التي تزاولها الحصول على صفة)

قطب مالي جديدة.)

تبلغ املقاولة في الحال إلى الهيئة كل تغيير يطرأ على الشروط التي)

بناء)عليها تم منحها)»صفة القطب املالي«.

القسم الخامس
أحكام مشتركة

املادة)17

تعد الهيئة مدونة أخالقيات تحيلها مسبقا إلى هيئات اإلشراف قبل)
وتنص) عرضها على املجلس اإلداري للهيئة من أجل املصادقة عليها.)
هذه املدونة على القواعد واملعايير الواجب على املقاوالت املكتسبة ل)

»صفة القطب املالي«))التقيد بها والتي تضمن):

– أن تتقيد هذه املقاوالت ببرنامج األنشطة الذي التزمت به وكذا 
النشاط الذي تتم مزاولته التي تثبت فعلية ومضمون   باملعايير 

ال سيما من حيث عدد العاملين املشغلين ونفقات التسيير؛

– أن تتصرف هذه املقاوالت على النحو األمثل من أجل الحفاظ 
على مصالح عمالئها وعلى سمعة املنطقة املالية للدار البيضاء.

املادة)18

بأداء) املالي«) القطب  »صفة  اكتساب) التي تطلب  املقاوالت  تلزم 
عمولة الدراسة لفائدة الهيئة عند إيداع طلبها برسم خدمة دراسة)

الطلب.

عمولة) بأداء) »صفة القطب املالي«) تلزم املقاوالت التي اكتسبت)
سنوية لفائدة الهيئة،)برسم الخدمات التي تقدمها الهيئة قصد تنمية)

املنطقة املالية للدار البيضاء.

للمقاوالت) الهيئة  تقدمها  التي  األخرى  الخدمات  على  يترتب 
املكتسبة ل»صفة القطب املالي«)بطلب منها،)دفع أجرة لفائدة الهيئة.

تحدد مستويات عمولة الدراسة والعمولة السنوية املنصوص)
عليهما أعاله حسب أصناف املقاوالت.

يؤدي عدم أداء)العمولة السنوية املستحقة في اآلجال املحددة إلى)
تطبيق زيادة.)

عمولة الدراسة والعمولة السنوية) تحدد كيفيات حساب وأداء)
وكذا نسبة الزيادة املطبقة في حالة تأخير) املنصوص عليهما أعاله،)
عن كل) (% (2 وال يجوز أن تفوق نسبة الزيادة) بنص تنظيمي.) األداء)
شهر تأخير أو جزء)منه وتحتسب على أساس مبلغ العمولة املستحقة.

املادة)19

تعد) أن  املالي«) القطب  »صفة  ل) املكتسبة  املقاوالت  على  يجب 
تقريرا سنويا ترسله إلى الهيئة،)داخل أجل ثالثة))3()أشهر بعد اختتام)
ويتم إعداد هذا التقرير السنوي وفق النموذج) كل سنة محاسبية.)
الذي تعده الهيئة والذي تصادق عليه هيئات اإلشراف،)وذلك حسب)

أصناف املقاوالت املذكورة في املادتين)4)و5)أعاله.

يترتب على عدم إرسال التقرير السنوي في اآلجال املحددة أداء)
غرامة.)وتحدد كيفيات احتسابها وأدائها بنص تنظيمي.
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املادة)20

يخضع لواجب كتمان السر املنهي تحت طائلة العقوبات املنصوص)
جميع مستخدمي الهيئة) من القانون الجنائي،) (446 عليها في الفصل)
وأعضاء)مجلس إدارتها وبصفة عامة كل شخص من شأنه أن يطلع،)
بأي وجه من الوجوه،)على معلومات تتعلق بطلب)»صفة القطب املالي«)

أو أن يستغلها وكذلك على الوثائق واملعلومات املوجهة للهيئة.)

القسم السادس
أحكام متفرقة وانتقالية

املادة)21

الجبائي) النظام  يظل  املخالفة،) األحكام  كل  عن  النظر  بصرف 
الجاري به العمل قبل فاتت يناير)2020)مطبقا على شركات الخدمات)
التي اكتسبت)»صفة القطب املالي للدار البيضاء«)قبل هذا التاريخ إلى)

غاية)31)ديسمبر2022.

املادة)22

أشهر التي) ()6( في غضون ستة) تعد الهيئة تقريرا سنويا توجهه،)
إلى السلطة الحكومية املكلفة باملالية) تلي اختتام السنة املحاسبية،)
وإلى هيئات اإلشراف املشار إليها في الفقرة األولى من املادة)9)من هذا)

املرسوم بقانون.)

املذكور على موقعها) التقرير  منها ملخص  بمبادرة  الهيئة  تنشر 
باألنترنت.

املادة)23

املالي »القطب  بصفة) املتعلق  (44.10 رقم) القانون   ينسخ 
 1.10.196 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيضاء«) للدار 

بتاريخ)7)محرم)1432 )13)ديسمبر)2010(.)

تستبدل اإلشارة إلى القانون املذكور في جميع النصوص التشريعية)
والتنظيمية الجاري بها العمل باإلشارة إلى هذا املرسوم بقانون.

املادة)24

قبل دخول) »صفة القطب املالي«) تتوفر املقاوالت التي اكتسبت)
وفقا) أنشطتها  تمارس  والتي  التنفيذ  حيز  بقانون  املرسوم  هذا 
املالي »القطب  بصفة) املتعلق  (44.10 رقم) الذكر  السالف   للقانون 
للدار البيضاء«،)على أجل سنة لالمتثال ألحكام هذا املرسوم بقانون.

املادة)25

ينشر هذا املرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء)من)
تاريخ نشره،)ويعرض على البرملان قصد املصادقة عليه خالل دورته)

العادية املوالية.

وحرر بالرباط في)12)من صفر)1442 )30)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

 133( ص ف) منك (1( في) صبدرك ف69.ف).)) رقم) بقبنتنك مفستمك

ف)ف)()بسنكأحكبمكاسحثنبئيةكوحعلقكببلغفامبت)  ف3)سبحمبر)

املبليةكالتاجبكأداؤهبكالسترجبعكإمكبنيةكإصداركالشيكبت.

رئيس الحكومة،

بناء)على الفصل)81)من الدستور)؛

 1442 صفر) (6 وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)

)24)سبتمبر)2020()؛

وباتفاق مع اللجنتين املعنيتين باألمر في مجلس النواب ومجلس)

املستشارين،)

رسم ما يلي):

املادة األولى

عنها) املعلن  الصحية  الطوارئ  بحالة  الخاصة  األحكام  إطار  في 

واستثناء)من أحكام املادة)314)من القانون رقم)15.95)املتعلق بمدونة)

التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.96.83)بتاريخ)15)من)

ربيـع األول)1417))فاتت أغسطس)1996()تحدد،)ابتداء)من تاريخ نشر)

هذا املرسوم بقانون في الجريدة الرسمية إلى غاية)31)مارس)2021،)

الغرامة املالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها السترجاع)

إمكانية إصدار الشيكات،)كما يلي):

- %0.5 من مبلغ الشيك أو الشيكات غير املؤداة موضوع اإلنذار 

األول املنصوص عليه في املادة 313 من مدونة التجارة  ؛ 

- %1 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع اإلنذار الثاني ؛ 

- %1.5 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع اإلنذار الثالث وكذا 

اإلنذارات الالحقة.

املادة الثانية

املعلن عنها،) الصحية  الطوارئ  خالل مدة سريان حالة  يمكن،)

تمديد األجل املشار إليه في املادة األولى أعاله بموجب مرسوم.

املادة الثالثة

ينشر هذا املرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء)من)

تاريخ نشره،)ويعرض على البرملان قصد املصادقة عليه خالل دورته)

العادية املوالية.

وحرر بالرباط في)12)من صفر)1442 )30)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
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مفستمكرقم)611.ف).))صبدركفي)19)منكمحفم))133) 8)سبحمبر)ف)ف)) 

بين) ف)ف)) أغسطس) ((6 ببملتارقةكعلىكاالو بقكاملبرمكبحبريخ)

قصد) والحنمية،) لإلعمبرك األوروبيك والبنكك املغفايةك اململكةك

ضمبنكقفضكبمبلغكقدرهكخمستنكمليتنكأورو) ففف.ففف.ف5 

للكهفابء) للمكحبكالتطنيك البنككاملذ ترك الذيكمنحهك أورو()

من) حبجيبوهك لحمتيلك املبء(،) للشفب) قطبعك الصبلحك واملبء)

السيتلة.

رئيس الحكومة،

بناء)على البند)I)بالفصل)41)من قانون املالية لسنة)1982)رقم)26.81 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.81.425)بتاريخ)5)ربيع األول)1402 

)فاتت يناير)1982()؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي):)

املادة األولى

بتاريخ واملبرم  املرسوم  هذا  بأصل  امللحق  االتفاق  على   يوافق 

األوروبي لإلعمار) والبنك  املغربية  اململكة  بين  (2020 أغسطس) (26

أورو) مليون  خمسون  قدره  بمبلغ  قرض  ضمان  قصد  والتنمية،)

الوطني) للمكتب  املذكور  البنك  منحه  الذي  أورو() (50.000.000(

من) لتمويل حاجياته  املاء(،) )قطاع  للشرب) الصالح  واملاء) للكهرباء)

السيولة.

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من محرم)1442 )8)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 مفستمكرقم))61.ف).))صبدركفي)19)منكمحفم))133) 8)سبحمبر)ف)ف))

ف)ف) أغسطس) ((6 بحبريخ) املبرمك االو بقك علىك  ببملتارقةك

والحنمية،) لإلعمبرك األوروبيك والبنكك املغفايةك اململكةك بينك

قصدكضمبنكقفضكبمبلغكقدرهكمبئةكوخمستن))مليتنكأورو)

الذيكمنحهكالبنككاملذ تركللمكحب) أورو()  ففف.ففف.ف15)

لحمتيلكحبجيبوهكمنكالسيتلة. التطنيكللمطبرات،)

رئيس الحكومة،

1982 لسنة) املالية  قانون  من  (41 بالفصل) (I البند) على   بناء)

بتاريخ (1.81.425 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (26.81  رقم)

5)ربيع األول)1402))فاتت يناير)1982()؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بتاريخ واملبرم  املرسوم  هذا  بأصل  امللحق  االتفاق  على   يوافق 

األوروبي لإلعمار) والبنك  املغربية  اململكة  بين  (2020 أغسطس) (26

مليون) ( بمبلغ قدره مائة وخمسون) قصد ضمان قرض  والتنمية،)

أورو))150.000.000)أورو()الذي منحه البنك املذكور للمكتب الوطني)

للمطارات لتمويل حاجياته من السيولة.

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من محرم)1442 )8)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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مفستمكرقم)613.ف).))صبدركفي)19)منكمحفم))133) 8)سبحمبر)ف)ف)) 
بين) ف)ف)) أغسطس) ((6 ببملتارقةكعلىكاالو بقكاملبرمكبحبريخ)
قصد) والحنمية،) لإلعمبرك األوروبيك والبنكك املغفايةك اململكةك
بمبلغكقدرهكمبئةكمليتنكأورو) ففف.ففف.فف1  ضمبنكقفضك
للطفق) التطنيةك للشف ةك املذ ترك البنكك منحهك الذيك أورو()

السيبرةكببملغفب،)لحمتيلكحبجيبتهبكمنكالسيتلة.

رئيس الحكومة،

1982 لسنة) املالية  قانون  من  (41 بالفصل) (I البند) على   بناء)

بتاريخ (1.81.425 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (26.81  رقم)

5)ربيع األول)1402))فاتت يناير)1982()؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بتاريخ) واملبرم  املرسوم  هذا  بأصل  امللحق  االتفاق  على  يوافق 

األوروبي لإلعمار) والبنك  املغربية  اململكة  بين  (2020 أغسطس) (26

أورو) مليون  مائة  قدره  بمبلغ  قرض  ضمان  قصد  والتنمية،)

الوطنية) للشركة  املذكور  البنك  الذي منحه  أورو() (100.000.000(

للطرق السيارة باملغرب،)لتمويل حاجياتها من السيولة.

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من محرم)1442 )8)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ف)ف)) )133) 3))سبحمبر) 6)ص ف) ))6.ف).))صبدركفي)  مفستمكرقم)
رايع منك (15 في) الصبدرك ((.13.(3 رقم) املفستمك  بحغييرك
بححديدكقبئمةكاملؤسسبت) 13ف)() ربرايف) ((6 (1333 اآلخف)

العمتميةكالخبضعةكللمفاقبةكاملتا بة.

رئيس الحكومة،

ربيع من  (15 في) الصادر  (2.13.24 املرسوم رقم)  بعد االطالع على 

بتحديد قائمة املؤسسات العمومية) ()2013 فبراير) (26( 1434 اآلخر)

الخاضعة للمراقبة املواكبة،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)

رسم ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي مقتضيات املادة)2)من املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.13.24)الصادر في)15)من ربيع اآلخر)1434 )26)فبراير)2013():

للمراقبة) (.................................................. وتبقى الوكالة) (- (.2 »املادة)

»املواكبة إلى غاية)31)ديسمبر)2022،)طبقا ألحكام املادة)18)من القانون)

»السالف الذكر رقم)69.00.«

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)صفر)1442 )24)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 133( منكمحفم) ((7 صبدركفي) ف).3.85) قفاركلفئيسكالحكتمةكرقم)

بشأنهب) املحببرىك املقبعدك عددك ف)ف)(بححديدك  16)سبحمبر)

العليب) التطنيةك للمدرسةك األسب�سيك الحكتينك سلكك لتلتجك

لإلدارة.

رئيس الحكومة،

038.13)املتعلق بإحداث املدرسة الوطنية) بناء)على القانون رقم)

العليا لإلدارة،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.67)بتاريخ)

21)من شعبان)1436 )9)يونيو)2015()؛

 1437 2.16.545)الصادر في فاتت ذي القعدة) وعلى املرسوم رقم)

باملدرسة) والتداريب  الدراسة  نظام  بتحديد  ()2016 )5)أغسطس)

الوطنية العليا لإلدارة،)ال سيما املواد األولى و)2)و)3)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.11.621)الصادر في)28)من ذي الحجة)1432 

)25)نوفمبر)2011()بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف)

في املناصب العمومية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

ذي) (4 في) الصادر  (3.196.16 رقم) الحكومة  رئيس  قرار  وعلى 

سلك) ولوج  مباراة  تنظيم  بشأن  ()2016 سبتمبر) (6( الحجة)1437 

التكوين األسا�سي للمدرسة الوطنية العليا لإلدارة،)كما وقع تتميمه،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

تجرى مباراة ولوج سلك التكوين األسا�سي للمدرسة الوطنية العليا)

لإلدارة برسم سنة)2020،)ابتداء)من يوم السبت)19)ديسمبر)2020،)

وذلك على الساعة الثامنة))08.00()صباحا.

املادة الثانية

يحدد عدد املقاعد املتبارى بشأنها لولوج سلك التكوين األسا�سي)

بالنسبة) ()50( مقعدا) خمسين  في  لإلدارة  العليا  الوطنية  للمدرسة 

املرسوم) من  األولى  املادة  في  إليهما  املشار  املترشحين  من  للصنفين 

رقم)2.16.545)الصادر في فاتت ذي القعدة)1437 )5)أغسطس)2016()

املشار إليه أعاله.

املادة الثالثة

يجب أن تصل ملفات الترشيت إلى املدير العام للمدرسة الوطنية)
العليا لإلدارة على العنوان التالي):)املدرسة الوطنية العليا لإلدارة،)1 
الرباط) (،10060 الرمز البريدي) (،165 شارع النصر،)صندوق البريد)
املركزي.)كما يجب القيام بالتسجيل اإللكتروني للترشيت على البوابة)
أجل) داخل  وذلك  (،www.ensa.org.ma للمدرسة) الإللكترونية 

ال يتجاوز)23)أكتوبر)2020)على الساعة الرابعة بعد الزوال.

املادة الرابعة

يمكن مواكبة تنظيم املباراة بتدابير أو إجراءات خاصة استجابة)
ملا قد يمليه تطور الحالة الوبائية.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من محرم)1442 )16)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).187كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابيةكلجمبعةكأوالدكوبيمةك

الحببعةكإلقليمكوبرودانت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

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 تايمة التابعة إلقليم تارودانت،)كما هي)

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *

X=137 751X=137 752
Y=384 089Y=384 802
X=137 680X=137 664
Y=384 769Y=384 805
X=137 641X=137 623
Y=384 840Y=384 828
X=137 581X=137 567
Y=384 793Y=384 843
X=137 555X=137 546
Y=384 895Y=384 939
X=137 530X=137 503
Y=384 994Y=385 043
X=136 896X=136 891
Y=385 283Y=385 331
X=136 882X=136 880
Y=385 353Y=385 408
X=136 875X=136 840
Y=385 474Y=385 459
X=136 827X=135 534
Y=385 488Y=386 151
X=134 169X=132 323
Y=385 694Y=385 078
X=131 617X=131 625
Y=384 563Y=384 527
X=131 561X=131 558
Y=384 508Y=384 494
X=131 578X=131 584
Y=384 456Y=384 449
X=131 579X=131 557
Y=384 410Y=384 376
X=131 553X=131 549
Y=384 369Y=384 346
X=131 543X=131 539
Y=384 328Y=384 271
X=131 543X=131 550
Y=384 247Y=384 220
X=131 533X=131 526
Y=384 188Y=384 137
X=131 503X=131 502
Y=384 111Y=384 058

37النقطة 

39النقطة 

:

:

:

:

22النقطة :

32النقطة 

:

:

:

:

:

:

30النقطة 

40النقطة 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

10النقطة :

12النقطة 

14النقطة 

:

:

:

:

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة أوالد تايمة   
التابعة إلقليم تارودانت كما يبينها الخط المضلع           

:           الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية 

1النقطة 

3النقطة 

5النقطة 

7النقطة 

2النقطة 

4النقطة 

6النقطة 

8النقطة 

:

:

:

:

34النقطة 

36النقطة 

38النقطة 

33النقطة 

35النقطة 

29النقطة 

31النقطة 

9النقطة 

11النقطة 

13النقطة 

15النقطة 

17النقطة 

19النقطة 

16النقطة 

18النقطة 

20النقطة 

24النقطة 

26النقطة 

28النقطة 

21النقطة 

23النقطة 

25النقطة 

27النقطة 

:
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X=137 751X=137 752
Y=384 089Y=384 802
X=137 680X=137 664
Y=384 769Y=384 805
X=137 641X=137 623
Y=384 840Y=384 828
X=137 581X=137 567
Y=384 793Y=384 843
X=137 555X=137 546
Y=384 895Y=384 939
X=137 530X=137 503
Y=384 994Y=385 043
X=136 896X=136 891
Y=385 283Y=385 331
X=136 882X=136 880
Y=385 353Y=385 408
X=136 875X=136 840
Y=385 474Y=385 459
X=136 827X=135 534
Y=385 488Y=386 151
X=134 169X=132 323
Y=385 694Y=385 078
X=131 617X=131 625
Y=384 563Y=384 527
X=131 561X=131 558
Y=384 508Y=384 494
X=131 578X=131 584
Y=384 456Y=384 449
X=131 579X=131 557
Y=384 410Y=384 376
X=131 553X=131 549
Y=384 369Y=384 346
X=131 543X=131 539
Y=384 328Y=384 271
X=131 543X=131 550
Y=384 247Y=384 220
X=131 533X=131 526
Y=384 188Y=384 137
X=131 503X=131 502
Y=384 111Y=384 058

37النقطة 

39النقطة 

:

:

:

:

22النقطة :

32النقطة 

:

:

:

:

:

:

30النقطة 

40النقطة 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

10النقطة :

12النقطة 

14النقطة 

:

:

:

:

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة أوالد تايمة   
التابعة إلقليم تارودانت كما يبينها الخط المضلع           

:           الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية 

1النقطة 

3النقطة 

5النقطة 

7النقطة 

2النقطة 

4النقطة 

6النقطة 

8النقطة 

:

:

:

:

34النقطة 

36النقطة 

38النقطة 

33النقطة 

35النقطة 

29النقطة 

31النقطة 

9النقطة 

11النقطة 

13النقطة 

15النقطة 

17النقطة 

19النقطة 

16النقطة 

18النقطة 

20النقطة 

24النقطة 

26النقطة 

28النقطة 

21النقطة 

23النقطة 

25النقطة 

27النقطة 

:
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X=131 400X=131 340
Y=384 034Y=384 020
X=131 344X=131 347
Y=383 984Y=383 962
X=131 352X=131 407
Y=383 939Y=383 950
X=131 433X=131 466
Y=383 957Y=383 968

X=131 454:50النقطة X=131 459:49النقطة 
Y=383 938Y=383 906
X=131 448X=131 445
Y=383 878Y=383 853
X=131 445X=131 449
Y=383 840Y=383 812
X=131 464X=131 480
Y=383 743Y=383 697
X=131 472X=131 480
Y=383 665Y=383 612
X=131 492X=131 503
Y=383 507Y=383 406
X=131 522X=131 548
Y=383 203Y=382 908
X=131 559X=131 569
Y=382 694Y=382 470
X=132 019X=132 086
Y=382 607Y=382 400
X=132 165X=132 158
Y=382 153Y=382 118
X=132 258X=132 348
Y=381 890Y=381 697
X=132 469X=132 586
Y=381 538Y=381 058
X=132 579X=132 587
Y=380 962Y=380 876
X=132 615X=132 703
Y=380 788Y=380 602
X=132 784X=132 949
Y=380 381Y=380 454
X=132 970X=133 057
Y=380 489Y=380 553
X=133 080X=133 112
Y=380 535Y=380 551
X=133 213X=133 236
Y=380 544Y=380 547

:82النقطة :81النقطة 

:84النقطة :83النقطة 

:70النقطة :69النقطة 

:72النقطة :71النقطة 

:74النقطة :73النقطة 

:76النقطة :75النقطة 

:78النقطة :77النقطة 

:80النقطة :79النقطة 

:58النقطة :57النقطة 

:60النقطة :59النقطة 

:62النقطة :61النقطة 

:64النقطة :63النقطة 

:66النقطة :65النقطة 

:68النقطة :67النقطة 

:

:

45النقطة 

47النقطة 

41النقطة 

43النقطة 

46النقطة 

48النقطة  :

:

:52النقطة :51النقطة 

:54النقطة :53النقطة 

:56النقطة :55النقطة 

:

:

42النقطة 

44النقطة 

:

:

X=133 299X=133 323
Y=380 567Y=380 578
X=133 415X=133 431
Y=380 580Y=380 565
X=133 455X=133 470
Y=380 557Y=380 560
X=133 488X=133 514
Y=380 573Y=380 602
X=133 534X=133 544
Y=380 627Y=380 657
X=133 540X=133 637
Y=380 701Y=380 710
X=133 650X=133 664
Y=380 712Y=380 721
X=133 646X=134 768
Y=380 817Y=380 848
X=135 534X=135 514
Y=380 869Y=381 188
X=135 959X=136 025
Y=381 062Y=381 136
X=136 058X=136 070
Y=381 204Y=381 218
X=136 124X=136 179
Y=381 263Y=381 376
X=136 192X=136 216
Y=381 459Y=381 560
X=136 110X=136 032
Y=381 559Y=381 544
X=135 939X=137 750
Y=381 535Y=382 875

:112النقطة :111النقطة 

:114النقطة :113النقطة 

:106النقطة :105النقطة 

:108النقطة :107النقطة 

:110النقطة :109النقطة 

:94النقطة :93النقطة 

:96النقطة :95النقطة 

:98النقطة :97النقطة 

:100النقطة :99النقطة 

:102النقطة :101النقطة 

:104النقطة :103النقطة 

:86النقطة :85النقطة 

:88النقطة :87النقطة 

:90النقطة :89النقطة 

:92النقطة :91النقطة 
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X=133 299X=133 323
Y=380 567Y=380 578
X=133 415X=133 431
Y=380 580Y=380 565
X=133 455X=133 470
Y=380 557Y=380 560
X=133 488X=133 514
Y=380 573Y=380 602
X=133 534X=133 544
Y=380 627Y=380 657
X=133 540X=133 637
Y=380 701Y=380 710
X=133 650X=133 664
Y=380 712Y=380 721
X=133 646X=134 768
Y=380 817Y=380 848
X=135 534X=135 514
Y=380 869Y=381 188
X=135 959X=136 025
Y=381 062Y=381 136
X=136 058X=136 070
Y=381 204Y=381 218
X=136 124X=136 179
Y=381 263Y=381 376
X=136 192X=136 216
Y=381 459Y=381 560
X=136 110X=136 032
Y=381 559Y=381 544
X=135 939X=137 750
Y=381 535Y=382 875

:112النقطة :111النقطة 

:114النقطة :113النقطة 

:106النقطة :105النقطة 

:108النقطة :107النقطة 

:110النقطة :109النقطة 

:94النقطة :93النقطة 

:96النقطة :95النقطة 

:98النقطة :97النقطة 

:100النقطة :99النقطة 

:102النقطة :101النقطة 

:104النقطة :103النقطة 

:86النقطة :85النقطة 

:88النقطة :87النقطة 

:90النقطة :89النقطة 

:92النقطة :91النقطة 
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قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).188كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابيةكلجمبعةكأملتك

الحببعةكإلقليمكوبرودانت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في)  وعلى املرسوم رقم)

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 أملو التابعة إلقليم تارودانت،)كما هي مرسومة

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*            *

 

X=185 399X=184 824
Y=358 466Y=358 746
X=183 771X=183 969
Y=360 131Y=360 462
X=183 694X=183 028
Y=361 214Y=361 882
X=182 578X=182 345
Y=362 166Y=362 233
X=181 978X=181 828
Y=362 717Y=362 584
X=181 579X=181 462
Y=362 216Y=362 433
X=181 429X=181 096
Y=362 951Y=362 968
X=180 812X=180 693
Y=363 068Y=362 649
X=178 902X=177 702
Y=363 603Y=363 984
X=177 648X=177 540
Y=364 467Y=364 737
X=177 339X=177 138
Y=365 241Y=365 280
X=176 450X=175 817
Y=364 714Y=364 071
X=175 357X=175 067
Y=363 912Y=363 912
X=175 002X=174 835
Y=363 664Y=363 551
X=174 681X=174 468
Y=363 489Y=363 726
X=174 287X=174 245
Y=363 695Y=363 485
X=174 100X=173 704
Y=363 281Y=363 341
X=173 665X=173 467
Y=363 698Y=363 936
X=173 249X=173 160
Y=363 638Y=363 638
X=173 071X=172 814
Y=363 638Y=363 837

   التابعة إلقليم تارودانت كما يبينها الخط المضلع  

:

30النقطة 

:

37النقطة 

39النقطة 

:

: 40النقطة 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

22النقطة :

32النقطة 

:

:

:

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة أملو

:  الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية 

:

:

:

:

:

:

:

10النقطة :

12النقطة 

14النقطة 

:

:

:

:

1النقطة 

3النقطة 

5النقطة 

7النقطة 

2النقطة 

4النقطة 

6النقطة 

8النقطة 

:

:

:

:

34النقطة 

36النقطة 

38النقطة 

16النقطة 

18النقطة 

20النقطة 

24النقطة 

26النقطة 

28النقطة 

:

:

:

33النقطة 

35النقطة 

29النقطة 

31النقطة 

9النقطة 

11النقطة 

13النقطة 

15النقطة 

17النقطة 

19النقطة 

21النقطة 

23النقطة 

25النقطة 

27النقطة 
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X=185 399X=184 824
Y=358 466Y=358 746
X=183 771X=183 969
Y=360 131Y=360 462
X=183 694X=183 028
Y=361 214Y=361 882
X=182 578X=182 345
Y=362 166Y=362 233
X=181 978X=181 828
Y=362 717Y=362 584
X=181 579X=181 462
Y=362 216Y=362 433
X=181 429X=181 096
Y=362 951Y=362 968
X=180 812X=180 693
Y=363 068Y=362 649
X=178 902X=177 702
Y=363 603Y=363 984
X=177 648X=177 540
Y=364 467Y=364 737
X=177 339X=177 138
Y=365 241Y=365 280
X=176 450X=175 817
Y=364 714Y=364 071
X=175 357X=175 067
Y=363 912Y=363 912
X=175 002X=174 835
Y=363 664Y=363 551
X=174 681X=174 468
Y=363 489Y=363 726
X=174 287X=174 245
Y=363 695Y=363 485
X=174 100X=173 704
Y=363 281Y=363 341
X=173 665X=173 467
Y=363 698Y=363 936
X=173 249X=173 160
Y=363 638Y=363 638
X=173 071X=172 814
Y=363 638Y=363 837

   التابعة إلقليم تارودانت كما يبينها الخط المضلع  

:

30النقطة 

:

37النقطة 

39النقطة 

:

: 40النقطة 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

22النقطة :

32النقطة 

:

:

:

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة أملو

:  الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية 

:

:

:

:

:

:

:

10النقطة :

12النقطة 

14النقطة 

:

:

:

:

1النقطة 

3النقطة 

5النقطة 

7النقطة 

2النقطة 

4النقطة 

6النقطة 

8النقطة 

:

:

:

:

34النقطة 

36النقطة 

38النقطة 

16النقطة 

18النقطة 

20النقطة 

24النقطة 

26النقطة 

28النقطة 

:

:

:

33النقطة 

35النقطة 

29النقطة 

31النقطة 

9النقطة 

11النقطة 

13النقطة 

15النقطة 

17النقطة 

19النقطة 

21النقطة 

23النقطة 

25النقطة 

27النقطة 
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X=172 952X=172 893
Y=364 055Y=364 472
X=172 517X=171 804
Y=364 452Y=364 075
X=171 171X=170 775
Y=363 857Y=364 115
X=170 498X=170 277
Y=363 579Y=363 523
X=170 182X=169 588
Y=363 499Y=363 281
X=168 698X=167 767
Y=363 480Y=363 718
X=167 411X=166 778
Y=363 777Y=364 095
X=166 554X=166 756
Y=363 270Y=362 937
X=169 003X=169 604
Y=361 597Y=361 486
X=169 960X=171 361
Y=360 213Y=358 897
X=171 695X=172 160
Y=358 428Y=358 287
X=172 269X=172 597
Y=357 739Y=357 676
X=172 800X=172 675
Y=357 645Y=356 956
X=174 727X=175 208
Y=355 762Y=355 322
X=175 166X=175 396
Y=355 080Y=354 807
X=175 794X=176 369
Y=354 954Y=354 923
X=176 756X=177 018
Y=354 471Y=354 230
X=177 164X=177 227
Y=354 251Y=354 618
X=177 426X=177 687
Y=354 576Y=354 440
X=177 855X=177 918
Y=354 587Y=354 933
X=178 064X=178 252
Y=354 996Y=354 944
X=178 347X=178 734
Y=354 629Y=354 345

:82النقطة :81النقطة 

:84النقطة :83النقطة 

:70النقطة :69النقطة 

:72النقطة :71النقطة 

:74النقطة :73النقطة 

:76النقطة :75النقطة 

:78النقطة :77النقطة 

:80النقطة :79النقطة 

:58النقطة :57النقطة 

:60النقطة :59النقطة 

:62النقطة :61النقطة 

:64النقطة :63النقطة 

:66النقطة :65النقطة 

:68النقطة :67النقطة 

:56النقطة :55النقطة 

:

:

:

45النقطة 

47النقطة 

49النقطة 

46النقطة 

48النقطة 

50النقطة 

:

:

:52النقطة :51النقطة 

:54النقطة :53النقطة 

41النقطة 

43النقطة 

:

:

42النقطة 

44النقطة 

:

:

:

 

X=179 016X=179 236
Y=353 695Y=354 157
X=179 529X=179 853
Y=354 377Y=354 115
X=180 373X=181 034
Y=353 923Y=353 923
X=181 523X=182 282
Y=353 923Y=353 653
X=182 893X=183 407
Y=353 285Y=353 604
X=183 676X=184 239
Y=353 187Y=353 138
X=184 386X=184 924
Y=352 598Y=352 598
X=185 291X=185 634
Y=352 033Y=352 033
X=185 756X=186 050
Y=352 254Y=352 156
X=186 490X=186 661
Y=352 402Y=352 303
X=186 857X=187 371
Y=352 205Y=352 352
X=187 738X=188 350
Y=352 941Y=353 629
X=189 157X=189 989
Y=353 923Y=354 267
X=190 612X=190 747
Y=354 448Y=354 488
X=190 434X=190 070
Y=354 875Y=355 247
X=189 446X=188 915
Y=355 767Y=355 854
X=188 668X=188 569
Y=356 189Y=356 647
X=188 208X=187 936
Y=357 169Y=357 305
X=187 309X=186 796
Y=357 389Y=357 400
X=186 598X=186 129
Y=357 389Y=357 744
X=185 839
Y=357 969

:124النقطة :123النقطة 

:125النقطة 

:118النقطة :117النقطة 

:120النقطة :119النقطة 

:122النقطة :121النقطة 

:106النقطة :105النقطة 

:108النقطة :107النقطة 

:110النقطة :109النقطة 

:112النقطة :111النقطة 

:114النقطة :113النقطة 

:116النقطة :115النقطة 

:94النقطة :93النقطة 

:96النقطة :95النقطة 

:98النقطة :97النقطة 

:100النقطة :99النقطة 

:102النقطة :101النقطة 
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قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).189صبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابيةكلجمبعةكوحبوتك

الحببعةكإلقليمكوبرودانت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في)  وعلى املرسوم رقم)

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 تتاوت التابعة إلقليم تارودانت،)كما هي مرسومة

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*            *
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).ف19صبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية
لجمبعةكسيديكأحمدكأوكعمفكالحببعةكإلقليمكوبرودانت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)
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 أو عمر التابعة إلقليم تارودانت،
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*            *
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).191كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكالكديةكالبيضبءكالحببعةكإلقليمكوبرودانت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التابعة إلقليم تارودانت، الحدود الترابية لجماعة الكدية البيضاء) كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*            *

X=146 320X=146 365
Y=379 850Y=380 379
X=146 812X=146 488
Y=380 671Y=381 164
X=146 246X=145 827
Y=381 937Y=382 043
X=145 210X=144 887
Y=381 699Y=381 830
X=144 968X=144 679
Y=382 163Y=382 513
X=144 266X=143 581
Y=382 889Y=383 330
X=143 439X=143 327
Y=383 602Y=383 647
X=142 255X=142 160
Y=383 187Y=383 018
X=141 165X=140 418
Y=383 537Y=383 710
X=139 049X=137 751
Y=383 869Y=384 089
X=137 750X=135 939
Y=382 875Y=381 535
X=136 032X=136 110
Y=381 544Y=381 559
X=136 216X=136 192
Y=381 560Y=381 459
X=136 179X=136 124
Y=381 376Y=381 263
X=136 070X=136 058
Y=381 218Y=381 204
X=136 025X=135 959
Y=381 136Y=381 062
X=135 514X=135 534
Y=381 188Y=380 869
X=134 768X=135 360
Y=380 848Y=379 868
X=135 202X=134 959
Y=379 059Y=378 898
X=135 574X=136 825
Y=378 250Y=375 837

37النقطة 

39النقطة 

:
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22النقطة :

32النقطة 
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:

:

30النقطة 

40النقطة 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة الكدية البيضاء 
   التابعة إلقليم تارودانت كما يبينها الخط المضلع  
:   الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية 

:

:

:

:

:

:

:

10النقطة :

12النقطة 

14النقطة 

:

:

:

:

1النقطة 

3النقطة 

5النقطة 

7النقطة 

2النقطة 

4النقطة 

6النقطة 

8النقطة 

:

:

:

:

34النقطة 

36النقطة 

38النقطة 

16النقطة 

18النقطة 

20النقطة 

24النقطة 

26النقطة 

28النقطة 

:

:

:

33النقطة 

35النقطة 

29النقطة 

31النقطة 

9النقطة 

11النقطة 

13النقطة 

15النقطة 

17النقطة 

19النقطة 

21النقطة 

23النقطة 

25النقطة 

27النقطة 



3)57الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

X=146 320X=146 365
Y=379 850Y=380 379
X=146 812X=146 488
Y=380 671Y=381 164
X=146 246X=145 827
Y=381 937Y=382 043
X=145 210X=144 887
Y=381 699Y=381 830
X=144 968X=144 679
Y=382 163Y=382 513
X=144 266X=143 581
Y=382 889Y=383 330
X=143 439X=143 327
Y=383 602Y=383 647
X=142 255X=142 160
Y=383 187Y=383 018
X=141 165X=140 418
Y=383 537Y=383 710
X=139 049X=137 751
Y=383 869Y=384 089
X=137 750X=135 939
Y=382 875Y=381 535
X=136 032X=136 110
Y=381 544Y=381 559
X=136 216X=136 192
Y=381 560Y=381 459
X=136 179X=136 124
Y=381 376Y=381 263
X=136 070X=136 058
Y=381 218Y=381 204
X=136 025X=135 959
Y=381 136Y=381 062
X=135 514X=135 534
Y=381 188Y=380 869
X=134 768X=135 360
Y=380 848Y=379 868
X=135 202X=134 959
Y=379 059Y=378 898
X=135 574X=136 825
Y=378 250Y=375 837

37النقطة 

39النقطة 
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22النقطة :

32النقطة 

:
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:

:

:

:

30النقطة 

40النقطة 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة الكدية البيضاء 
   التابعة إلقليم تارودانت كما يبينها الخط المضلع  
:   الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية 

:

:

:

:

:

:

:

10النقطة :

12النقطة 

14النقطة 
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:

:

:

1النقطة 

3النقطة 

5النقطة 

7النقطة 

2النقطة 

4النقطة 

6النقطة 

8النقطة 

:

:

:

:

34النقطة 

36النقطة 

38النقطة 

16النقطة 

18النقطة 

20النقطة 

24النقطة 

26النقطة 

28النقطة 

:

:

:

33النقطة 

35النقطة 

29النقطة 

31النقطة 

9النقطة 

11النقطة 

13النقطة 

15النقطة 

17النقطة 

19النقطة 

21النقطة 

23النقطة 

25النقطة 

27النقطة 



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية     57(3

X=137 043X=137 837
Y=375 922Y=375 442
X=138 151X=138 705
Y=375 309Y=375 479
X=138 671X=139 156
Y=375 666Y=375 681
X=139 289X=140 013
Y=375 572Y=375 387
X=140 459X=140 705
Y=375 387Y=375 047
X=140 751X=141 321
Y=374 939Y=375 032
X=141 567X=141 536
Y=374 537Y=373 395
X=142 368X=143 192
Y=373 165Y=372 959
X=144 034X=145 223
Y=372 865Y=372 865
X=146 629X=148 365
Y=373 306Y=374 577
X=145 495X=145 388
Y=377 501Y=377 719
X=145 606X=145 587
Y=378 330Y=378 723
X=145 812X=145 796
Y=378 948Y=379 030
X=146 050
Y=379 090

:58النقطة :57النقطة 

:60النقطة :59النقطة 

:62النقطة :61النقطة 

:64النقطة :63النقطة 

:66النقطة :65النقطة 

:67النقطة 

:

:

:

45النقطة 

47النقطة 

49النقطة 

41النقطة 

43النقطة 

46النقطة 

48النقطة 

50النقطة 

:

:

:52النقطة :51النقطة 

:54النقطة :53النقطة 

:56النقطة :55النقطة 

:

:

42النقطة 

44النقطة 

:

:

:



5)57الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).)19صبدركفيف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابيةكلجمبعةكمشفعك

العينكالحببعةكإلقليمكوبرودانت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تارودانت، إلقليم  التابعة  العين  مشرع  لجماعة  الترابية  الحدود  القرار،) بهذا  امللحق  الجدول  في  مبين  هو  كما   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*            *



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية     57(6

X=164 023X=163 918
Y=385 386Y=385 389
X=163 803X=164 047
Y=385 425Y=386 016
X=164 148X=164 139
Y=386 285Y=386 403
X=163 417X=163 317
Y=386 976Y=386 947
X=163 234X=162 971
Y=386 923Y=386 870
X=162 894X=162 645
Y=386 886Y=386 915
X=162 516X=162 383
Y=386 918Y=386 950
X=162 229X=162 133
Y=386 967Y=386 968
X=161 995X=161 777
Y=387 007Y=386 917
X=161 505X=160 934
Y=386 644Y=386 452
X=159 137X=158 442
Y=386 644Y=386 644
X=157 353X=156 183
Y=387 108Y=387 490
X=155 823X=156 647
Y=386 804Y=386 459
X=156 573X=157 331
Y=384 277Y=383 800
X=157 542X=157 680
Y=383 376Y=383 360
X=158 107X=158 289
Y=383 714Y=383 763
X=158 675X=159 225
Y=384 128Y=383 223
X=159 374X=159 826
Y=382 537Y=381 184
X=159 920X=160 861
Y=381 149Y=380 659
X=161 108X=160 517
Y=380 100Y=379 792

33النقطة 

35النقطة 

29النقطة 

31النقطة 

9النقطة 

11النقطة 

13النقطة 

15النقطة 

17النقطة 

19النقطة 

21النقطة 

23النقطة 

25النقطة 

27النقطة 

6النقطة 

8النقطة 

:

:

:

:

34النقطة 

36النقطة 

38النقطة 

16النقطة 

18النقطة 

20النقطة 

24النقطة 

26النقطة 

28النقطة 

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة مشرع العين
   التابعة إلقليم تارودانت كما يبينها الخط المضلع  
:   الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية 

:

:

:

:

:

:

:

10النقطة :

12النقطة 

14النقطة 

:

:

:

:

1النقطة 

3النقطة 

5النقطة 

7النقطة 

2النقطة 

4النقطة 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

22النقطة :

32النقطة 

:

:

:

:

:

:

30النقطة 

40النقطة 

:

:

:

37النقطة 

39النقطة 

X=158 223X=158 998
Y=377 642Y=376 717
X=159 763X=158 544
Y=375 805Y=372 922
X=161 807X=162 862
Y=375 492Y=376 306
X=165 375X=165 348
Y=377 907Y=378 435
X=165 355X=165 487
Y=378 740Y=379 286
X=165 742X=166 235
Y=379 780Y=380 464
X=166 614X=166 302
Y=381 059Y=381 435
X=165 601X=165 128
Y=382 173Y=381 905
X=164 913X=165 146
Y=382 202Y=382 390
X=165 035X=165 763
Y=382 564Y=383 299
X=165 119X=164 831
Y=384 360Y=384 708
X=164 750
Y=384 712

:

:

:

42النقطة 

44النقطة 

:

:52النقطة :51النقطة 

:54النقطة :53النقطة 

:56النقطة :55النقطة 

:

:

:

:

45النقطة 

47النقطة 

49النقطة 

41النقطة 

43النقطة 

46النقطة 

48النقطة 

50النقطة 

:

:

:63النقطة 

:58النقطة :57النقطة 

:60النقطة :59النقطة 

:62النقطة :61النقطة 



7)57الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

X=158 223X=158 998
Y=377 642Y=376 717
X=159 763X=158 544
Y=375 805Y=372 922
X=161 807X=162 862
Y=375 492Y=376 306
X=165 375X=165 348
Y=377 907Y=378 435
X=165 355X=165 487
Y=378 740Y=379 286
X=165 742X=166 235
Y=379 780Y=380 464
X=166 614X=166 302
Y=381 059Y=381 435
X=165 601X=165 128
Y=382 173Y=381 905
X=164 913X=165 146
Y=382 202Y=382 390
X=165 035X=165 763
Y=382 564Y=383 299
X=165 119X=164 831
Y=384 360Y=384 708
X=164 750
Y=384 712

:

:

:

42النقطة 

44النقطة 

:

:52النقطة :51النقطة 

:54النقطة :53النقطة 

:56النقطة :55النقطة 

:

:

:

:

45النقطة 

47النقطة 

49النقطة 

41النقطة 

43النقطة 

46النقطة 

48النقطة 

50النقطة 

:

:

:63النقطة 

:58النقطة :57النقطة 

:60النقطة :59النقطة 

:62النقطة :61النقطة 



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية     57(8

 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).193كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكأصبدصكالحببعةكإلقليمكوبرودانت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

كما هي) الحدود الترابية لجماعة أصادص التابعة إلقليم تارودانت،) كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،) تعين،)

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*            *

X=165 845X=165 127
Y=367 858Y=369 483
X=163 638X=161 807
Y=371 756Y=375 492
X=158 544X=158 544
Y=372 922Y=372 923
X=158 314X=158 192
Y=373 013Y=372 916
X=158 303X=157 490
Y=372 718Y=372 027
X=156 460X=155 614
Y=371 150Y=370 172
X=157 101X=157 651
Y=368 575Y=367 136
X=157 921X=159 111
Y=366 824Y=365 268
X=159 654X=160 947
Y=364 308Y=363 763
X=161 697X=162 007
Y=363 244Y=362 674
X=162 038X=161 995
Y=360 442Y=358 696
X=162 751X=162 773
Y=358 562Y=357 959
X=163 040X=163 285
Y=357 914Y=357 669
X=163 218X=163 445
Y=357 535Y=357 064
X=163 896X=164 375
Y=357 339Y=357 211
X=164 647X=165 508
Y=356 682Y=355 871
X=165 989X=166 399
Y=353 281Y=353 089
X=167 192X=167 191
Y=353 116Y=352 814
X=166 957X=167 282
Y=352 387Y=351 754
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6النقطة 
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36النقطة 

38النقطة 

16النقطة 

18النقطة 

20النقطة 

24النقطة 

26النقطة 

28النقطة 

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

:

:

:

:

:

:

:

10النقطة :

12النقطة 

14النقطة 
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4النقطة 
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:

22النقطة :

32النقطة 

:

:
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:

:

30النقطة 

:

: 37النقطة 



9)57الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

X=165 845X=165 127
Y=367 858Y=369 483
X=163 638X=161 807
Y=371 756Y=375 492
X=158 544X=158 544
Y=372 922Y=372 923
X=158 314X=158 192
Y=373 013Y=372 916
X=158 303X=157 490
Y=372 718Y=372 027
X=156 460X=155 614
Y=371 150Y=370 172
X=157 101X=157 651
Y=368 575Y=367 136
X=157 921X=159 111
Y=366 824Y=365 268
X=159 654X=160 947
Y=364 308Y=363 763
X=161 697X=162 007
Y=363 244Y=362 674
X=162 038X=161 995
Y=360 442Y=358 696
X=162 751X=162 773
Y=358 562Y=357 959
X=163 040X=163 285
Y=357 914Y=357 669
X=163 218X=163 445
Y=357 535Y=357 064
X=163 896X=164 375
Y=357 339Y=357 211
X=164 647X=165 508
Y=356 682Y=355 871
X=165 989X=166 399
Y=353 281Y=353 089
X=167 192X=167 191
Y=353 116Y=352 814
X=166 957X=167 282
Y=352 387Y=351 754

33النقطة 

35النقطة 

29النقطة 

31النقطة 

9النقطة 

11النقطة 

13النقطة 

15النقطة 

17النقطة 

19النقطة 

21النقطة 

23النقطة 

25النقطة 

27النقطة 

6النقطة 

8النقطة 
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34النقطة 

36النقطة 

38النقطة 

16النقطة 

18النقطة 

20النقطة 

24النقطة 

26النقطة 
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).193كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكإداكومتمنكالحببعةكإلقليمكوبرودانت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

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 إدا ومومن التابعة إلقليم تارودانت،)كما هي)

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*            *
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).195كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكويسفاسكالحببعةكإلقليمكوبرودانت.

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

كما هي) الحدود الترابية لجماعة تيسراس التابعة إلقليم تارودانت،) كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،) تعين،)

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*            *
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).196كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكتستس يكالحببعةكإلقليمكوبرودانت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

كما هي) الحدود الترابية لجماعة تسوسفي التابعة إلقليم تارودانت،) كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،) تعين،)

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*            *
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X=259 790X=259 160
Y=392 819Y=393 526
X=257 639X=256 549
Y=393 967Y=394 554
X=255 845X=255 837
Y=394 803Y=395 144
X=254 892X=253 719
Y=394 209Y=392 885
X=253 070X=253 185
Y=392 233Y=391 739
X=253 426X=253 654
Y=391 261Y=391 070
X=253 826X=254 474
Y=390 764Y=390 076
X=254 397X=254 645
Y=389 369Y=388 815
X=255 045X=255 725
Y=388 490Y=387 991

33النقطة 

35النقطة 

29النقطة 

31النقطة 

9النقطة 

11النقطة 

13النقطة 

15النقطة 

17النقطة 

19النقطة 

21النقطة 

23النقطة 

25النقطة 

27النقطة 

6النقطة 

8النقطة 

:

:

:

:

34النقطة 

36النقطة 

38النقطة 

16النقطة 

18النقطة 

20النقطة 

24النقطة 

26النقطة 

28النقطة 

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

:

:

:

:

:

:

:

10النقطة :

12النقطة 

14النقطة 

:

:

:

:

1النقطة 

3النقطة 

5النقطة 

7النقطة 

2النقطة 

4النقطة 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

22النقطة :

32النقطة 

:

:

:

:

:

:

30النقطة 

40النقطة 

:

:

:

37النقطة 

39النقطة 

X=255 712X=255 493
Y=387 821Y=387 639
X=255 931X=256 045
Y=387 267Y=386 970
X=255 350X=254 283
Y=387 018Y=387 094
X=253 635X=253 311
Y=387 209Y=387 094
X=253 178X=252 835
Y=387 018Y=387 018
X=252 206X=251 921
Y=386 712Y=386 636
X=251 572X=251 274
Y=386 680Y=386 817
X=250 457X=250 713
Y=386 475Y=386 177
X=251 070X=251 768
Y=385 826Y=385 536
X=252 338X=252 602
Y=384 827Y=384 238
X=252 951X=253 411
Y=383 760Y=383 709
X=253 530X=253 513
Y=383 470Y=383 316
X=253 155X=253 258
Y=382 718Y=382 343
X=253 683X=253 696
Y=381 574Y=381 165
X=253 693X=253 679
Y=380 845Y=380 464
X=253 666X=253 850
Y=380 123Y=379 709
X=253 995X=254 540
Y=379 453Y=379 564
X=255 112X=255 811
Y=379 572Y=379 359
X=255 581X=255 444
Y=378 777Y=378 614
X=255 376X=255 350
Y=378 093Y=377 769
X=255 316X=255 387
Y=377 357Y=376 499
X=255 500X=255 736
Y=375 897Y=376 061

:

:

:

42النقطة 

44النقطة 

:

:52النقطة :51النقطة 

:54النقطة :53النقطة 

:56النقطة :55النقطة 

:

:

:

:

45النقطة 

47النقطة 

49النقطة 

41النقطة 

43النقطة 

46النقطة 

48النقطة 

50النقطة 

:

:

:64النقطة :63النقطة 

:66النقطة :65النقطة 

:68النقطة :67النقطة 

:58النقطة :57النقطة 

:60النقطة :59النقطة 

:62النقطة :61النقطة 

:76النقطة :75النقطة 

:78النقطة :77النقطة 

:80النقطة :79النقطة 

:70النقطة :69النقطة 

:72النقطة :71النقطة 

:74النقطة :73النقطة 

:82النقطة :81النقطة 

:84النقطة :83النقطة 
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X=255 712X=255 493
Y=387 821Y=387 639
X=255 931X=256 045
Y=387 267Y=386 970
X=255 350X=254 283
Y=387 018Y=387 094
X=253 635X=253 311
Y=387 209Y=387 094
X=253 178X=252 835
Y=387 018Y=387 018
X=252 206X=251 921
Y=386 712Y=386 636
X=251 572X=251 274
Y=386 680Y=386 817
X=250 457X=250 713
Y=386 475Y=386 177
X=251 070X=251 768
Y=385 826Y=385 536
X=252 338X=252 602
Y=384 827Y=384 238
X=252 951X=253 411
Y=383 760Y=383 709
X=253 530X=253 513
Y=383 470Y=383 316
X=253 155X=253 258
Y=382 718Y=382 343
X=253 683X=253 696
Y=381 574Y=381 165
X=253 693X=253 679
Y=380 845Y=380 464
X=253 666X=253 850
Y=380 123Y=379 709
X=253 995X=254 540
Y=379 453Y=379 564
X=255 112X=255 811
Y=379 572Y=379 359
X=255 581X=255 444
Y=378 777Y=378 614
X=255 376X=255 350
Y=378 093Y=377 769
X=255 316X=255 387
Y=377 357Y=376 499
X=255 500X=255 736
Y=375 897Y=376 061

:

:

:

42النقطة 

44النقطة 

:

:52النقطة :51النقطة 

:54النقطة :53النقطة 

:56النقطة :55النقطة 

:

:

:

:

45النقطة 

47النقطة 

49النقطة 

41النقطة 

43النقطة 

46النقطة 

48النقطة 

50النقطة 

:

:

:64النقطة :63النقطة 

:66النقطة :65النقطة 

:68النقطة :67النقطة 

:58النقطة :57النقطة 

:60النقطة :59النقطة 

:62النقطة :61النقطة 

:76النقطة :75النقطة 

:78النقطة :77النقطة 

:80النقطة :79النقطة 

:70النقطة :69النقطة 

:72النقطة :71النقطة 

:74النقطة :73النقطة 

:82النقطة :81النقطة 

:84النقطة :83النقطة 
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X=256 570X=257 469
Y=376 553Y=377 122
X=257 799X=258 047
Y=377 205Y=377 433
X=258 439X=258 729
Y=377 909Y=378 075
X=259 121X=259 307
Y=378 075Y=378 148
X=259 493X=260 092
Y=378 220Y=378 313
X=260 691X=261 496
Y=378 406Y=378 324
X=262 178X=262 260
Y=378 593Y=378 779
X=262 508X=262 901
Y=379 256Y=379 608
X=263 146X=263 284
Y=380 036Y=380 656
X=263 383X=263 507
Y=381 092Y=381 528
X=263 802X=264 166
Y=381 876Y=381 838
X=264 719X=265 311
Y=381 778Y=381 791
X=265 903X=266 597
Y=381 805Y=381 895
X=264 829X=264 398
Y=384 535Y=389 510
X=264 680
Y=389 804

:88النقطة :87النقطة 

:90النقطة :89النقطة 

:92النقطة :91النقطة 

:86النقطة :85النقطة 

:100النقطة :99النقطة 

:102النقطة :101النقطة 

:104النقطة :103النقطة 

:94النقطة :93النقطة 

:96النقطة :95النقطة 

:98النقطة :97النقطة 

:112النقطة :111النقطة 

:113النقطة 

:106النقطة :105النقطة 

:108النقطة :107النقطة 

:110النقطة :109النقطة 
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قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).177كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابيةكلجمبعةكآيتكبتاوليك

الحببعةكإلقليمكأزيالل

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.402))الصادر في)5)رمضان)1436 )22)يونيو)2015()املحددة 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 بواولي التابعة إلقليم أزيالل،)كما هي مرسومة)

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*       *
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 بواولي آيتجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 زيالل كما يبينها الخط المضلعأالتابعة إلقليم 

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

396104.20 = X  396281.15 2النقطة = X  119765.69 1النقطة = Y 120359.76 = Y 
396321.49 = X  396337.76 4النقطة = X  119084.13 3النقطة = Y 119263.63 = Y 
396044.97 = X  396305.22 6النقطة = X  116326.43 5النقطة = Y 118904.64 = Y 
397234.30 = X  396793.21 8النقطة = X  112976.90 7النقطة = Y 113421.86 = Y 
398236.01 = X  397323.20 10النقطة = X  110012.11 9النقطة = Y 112380.00 = Y 
400086.94 = X  399929.50 12النقطة = X  106672.38 11النقطة = Y 108712.34 = Y 
395779.52 = X  397980.86 14النقطة = X  106936.96 13النقطة = Y 107651.34 = Y 
389777.61 = X  394270.56 16النقطة = X  104158.61 15النقطة = Y 106461.64 = Y 
386294.00 = X  388035.81 18النقطة = X  102667.14 17النقطة = Y 103412.88 = Y 
385715.40 = X  386061.63 20النقطة = X  101705.09 19النقطة = Y 102630.26 = Y 
385524.99 = X  385889.29 22النقطة = X  99793.47 21النقطة = Y 100255.93 = Y 
384701.96 = X  385351.37 24النقطة = X  99892.31 23النقطة = Y 99727.61 = Y 
380651.90 = X  383327.11 26النقطة = X  101017.85 25النقطة = Y 100352.00 = Y 
376841.90 = X  378852.73 28النقطة = X  100885.56 27النقطة = Y 100832.64 = Y 
372841.22 = X  374910.43 30النقطة = X  103776.66 29النقطة = Y 100991.39 = Y 
372333.76 = X  372713.44 32النقطة = X  103919.97 31النقطة = Y 103797.94 = Y 
371941.64 = X  372159.92 34النقطة = X  104004.20 33النقطة = Y 103891.75 = Y 
371451.93 = X  371716.74 36النقطة = X  104275.04 35النقطة = Y 104024.04 = Y 
370684.86 = X  371015.59 38النقطة = X  104401.08 37النقطة = Y 104308.47 = Y 
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370221.84 = X  370486.42 40النقطة = X  104751.65 39النقطة = Y 104579.67 = Y 
369593.45 = X  369831.58 42النقطة = X  105062.54 41النقطة = Y 104917.02 = Y 
369335.48 = X  369342.10 44النقطة = X  105426.34 43النقطة = Y 105267.59 = Y 
369474.39 = X  369322.26 46النقطة = X  105942.28 45النقطة = Y 105710.77 = Y 
369876.47 = X  369672.83 48النقطة = X  106585.47 47النقطة = Y 106193.63 = Y 
370039.28 = X  369956.57 50النقطة = X  107120.48 49النقطة = Y 106848.69 = Y 
369628.51 = X  369631.05 52النقطة = X  109082.12 51النقطة = Y 108355.53 = Y 
369862.53 = X  369624.47 54النقطة = X  112205.51 53النقطة = Y 110239.15 = Y 
370019.37 = X  369970.70 56النقطة = X  114048.75 55النقطة = Y 113476.78 = Y 
371037.32 = X  370549.17 58النقطة = X  114779.14 57النقطة = Y 114296.29 = Y 
374527.76 = X  373520.23 60النقطة = X  117402.62 59النقطة = Y 116610.84 = Y 
376380.58 = X  375494.79 62النقطة = X  118688.74 61النقطة = Y 118102.12 = Y 
377737.89 = X  377074.15 64النقطة = X  118673.00 63النقطة = Y 118793.53 = Y 
379629.19 = X  379139.57 66النقطة = X  117707.07 65النقطة = Y 117643.94 = Y 
379958.89 = X  379811.44 68النقطة = X  118697.49 67النقطة = Y 118117.19 = Y 
383802.99 = X  380113.44 70النقطة = X  119149.36 69النقطة = Y 119305.76 = Y 
385972.69 = X 

 X = 383862.55 72النقطة 
 Y 119146.84 = Y = 118782.55 71النقطة 

388478.91 = X 
 X = 387112.71 74النقطة 

 Y 118757.94 = Y = 119248.72 73النقطة 
391166.45 = X 

 X = 389754.06 76النقطة 
 Y 119627.26 = Y = 119298.24 75النقطة 

391462.79 = X 
 X = 391298.74 78النقطة 

 Y 119197.70 = Y = 119181.82 77النقطة 
391753.83 = X 

 X = 391573.91 80النقطة 
 Y 119128.90 = Y = 119070.70 79النقطة 
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392030.02 = X  391885.51 82النقطة = X  119121.72 81النقطة = Y 119121.27 = Y 
392205.75 = X  392147.96 84النقطة = X  119092.46 83النقطة = Y 119112.33 = Y 
392394.44 = X  392261.04 86النقطة = X  118944.59 85النقطة = Y 119030.09 = Y 
392627.95 = X  392514.88 88النقطة = X  118894.46 87النقطة = Y 118883.53 = Y 
393087.33 = X  392859.79 90النقطة = X  118922.53 89النقطة = Y 118911.95 = Y 
393563.58 = X  393436.58 92النقطة = X  119107.74 91النقطة = Y 119028.36 = Y 

 

 بل تاركديت.بجفيما بينها  ترتبط 20و 19و 18و 17و 16و 15و 14 النقط 
 47و 46و 45و 44و 43و 42و 41و 40و 39و 38و 37و 36و 35و 34و 33و 32و 31 النقط 

 .نيتيبلوزنتيزي ب فيما بينها ترتبط  58و 57و 56و 55و 54و 53و 52و 51و 50و 49و 48و
 جبل اكنانب فيما بينهاترتبط  68و 67و 66و 65و 64و 63و 62و 61و 60و 59 النقط.  
 وراري.بجبل  فيما بينهاترتبط  74و 73و 72و 71و 70و 69و 68 قطالن 

 
قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).178كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابيةكلجمبعةكو ني 

الحببعةكإلقليمكأزيالل

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.402))الصادر في)5)رمضان)1436 )22)يونيو)2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم)
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التابعة إلقليم أزيالل،)كما هي مرسومة  تعين،)كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،)الحدود الترابية لجماعة تفني 
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*       *
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 فنيت بتعيين الحدود الترابية لجماعة قجدول يتعل
 زيالل كما يبينها الخط المضلعأالتابعة إلقليم 

 ذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:ال
 

354407.03 = X  354546.98 2النقطة = X  127246.35 1النقطة = Y 127248.49 = Y 
354544.79 = X  354577.73 4النقطة = X  125353.60 3النقطة = Y 126523.56 = Y 
354714.37 = X  354584.40 6النقطة = X  124500.03 5النقطة = Y 124610.99 = Y 
355584.28 = X  354844.33 8النقطة = X  124521.63 7النقطة = Y 124389.07 = Y 
356622.42 = X  356195.26 10النقطة = X  124079.60 9النقطة = Y 124486.63 = Y 
356488.72 = X  356565.54 12النقطة = X  122202.70 11النقطة = Y 123168.30 = Y 
357696.17 = X  356833.95 14النقطة = X  120885.35 13النقطة = Y 121755.72 = Y 
358698.39 = X  358329.32 16النقطة = X  119291.47 15النقطة = Y 120002.68 = Y 
362250.21 = X  361495.58 18النقطة = X  119142.98 17النقطة = Y 118726.64 = Y 
363489.43 = X  363028.71 20النقطة = X  118572.71 19النقطة = Y 119283.60 = Y 
363939.78 = X  363476.91 22النقطة = X  117434.89 21النقطة = Y 117844.74 = Y 
362943.20 = X  363261.89 24النقطة = X  115481.21 23النقطة = Y 115499.59 = Y 
362511.39 = X  362771.74 26النقطة = X  115093.86 25النقطة = Y 115258.96 = Y 
362028.79 = X  362066.89 28النقطة = X  115030.36 27النقطة = Y 115074.81 = Y 
362206.59 = X  362035.14 30النقطة = X  114897.01 29النقطة = Y 114922.41 = Y 
362352.64 = X  362320.89 32النقطة = X  114604.91 31النقطة = Y 114763.66 = Y 
362466.94 = X  362384.39 34النقطة = X  114325.50 33النقطة = Y 114439.80 = Y 
362625.69 = X  362530.44 36النقطة = X  114338.20 35النقطة = Y 114242.95 = Y 
362765.39 = X  362689.19 38النقطة = X  114255.65 37النقطة = Y 114325.50 = Y 
363048.76 = X  362930.50 40النقطة = X  114247.85 39النقطة = Y 114300.10 = Y 
362150.64 = X  363097.64 42النقطة = X  112576.08 41النقطة = Y 112890.32 = Y 
358820.63 = X  360682.80 44النقطة = X  110698.87 43النقطة = Y 111748.62 = Y 
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354486.06 = X  355942.48 46النقطة = X  109330.27 45النقطة = Y 109957.22 = Y 
352957.99 = X  353722.02 48النقطة = X  108337.28 47النقطة = Y 108833.78 = Y 
351036.99 = X  351407.48 50النقطة = X  107106.39 49النقطة = Y 107208.44 = Y 
347830.64 = X  349652.22 52النقطة = X  106363.59 51النقطة = Y 106845.49 = Y 
346982.92 = X  347316.18 54النقطة = X  107818.00 53النقطة = Y 106353.78 = Y 
347138.55 = X  346763.04 56النقطة = X  109944.44 55النقطة = Y 108525.86 = Y 
347130.75 = X  347137.12 58النقطة = X  112179.32 57النقطة = Y 110353.74 = Y 
344732.84 = X  346361.65 60النقطة = X  114024.29 59النقطة = Y 114520.56 = Y 
345811.11 = X  344836.79 62النقطة = X  116535.51 61النقطة = Y 115387.40 = Y 
345317.00 = X  345677.40 64النقطة = X  117951.05 63النقطة = Y 116918.55 = Y 
345363.74 = X  344662.32 66النقطة = X  120131.61 65النقطة = Y 118657.40 = Y 
344433.88 = X  345143.49 68النقطة = X  121818.18 67النقطة = Y 120948.50 = Y 
343506.11 = X  343780.53 70النقطة = X  122905.14 69النقطة = Y 122142.96 = Y 
344206.58 = X  343720.09 72النقطة = X  124651.91 71النقطة = Y 123887.07 = Y 
345055.05 = X  344594.96 74النقطة = X  124947.00 73النقطة = Y 125087.23 = Y 
346174.16 = X  345795.25 76النقطة = X  123814.46 75النقطة = Y 124155.88 = Y 
347107.31 = X  346479.24 78النقطة = X  124385.10 77النقطة = Y 123922.08 = Y 
348386.69 = X  347735.37 80النقطة = X  125267.56 79النقطة = Y 124848.12 = Y 
349151.11 = X  349092.23 82النقطة = X  126022.70 81النقطة = Y 125986.82 = Y 
349683.19 = X  349380.48 84النقطة = X  126320.05 83النقطة = Y 126162.50 = Y 
350015.53 = X  349826.35 86النقطة = X  126612.42 85النقطة = Y 126432.85 = Y 
350179.40 = X  350090.95 88النقطة = X  126670.56 87النقطة = Y 126605.11 = Y 
350479.47 = X  350359.32 90النقطة = X  126922.75 89النقطة = Y 126794.20 = Y 
350728.32 = X  350678.00 92النقطة = X  127194.58 91النقطة = Y 126918.00 = Y 
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351515.58 = X  350867.58 94النقطة = X  127747.60 93النقطة = Y 127419.74 = Y 
353861.94 = X  353293.90 96النقطة = X  128405.35 95النقطة = Y 128416.94 = Y 
354377.50 = X  354173.80 98النقطة = X  127932.32 97النقطة = Y 128175.81 = Y 

 

  غري.    أجبل بترتبط فيما بينها  81و 80و 79و 78و 77و 76و 75النقط 
 23الوطنية رقم  الطريقبترتبط فيما بينها  91و 90و 89و 88و 87و 86و 85و 84و 83و 82 النقط. 

 
. 

 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).179كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابيةكلجمبعة

سيدي بتلخلف الحببعةكإلقليمكأزيالل

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.402))الصادر في)5)رمضان)1436 )22)يونيو)2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أزيالل، التابعة إلقليم  بولخلف  الترابية لجماعة سيدي  الحدود  القرار،) بهذا  امللحق  الجدول  في  كما هو مبين   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*       *
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 سيدي بولخلفجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 زيالل كما يبينها الخط المضلعأالتابعة إلقليم 

 ذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:ال
 

369243.07 = X  368608.01 2النقطة = X  125618.09 1النقطة = Y 125874.32 = Y 
369468.53 = X  369413.53 4النقطة = X  125445.40 3النقطة = Y 125514.16 = Y 
369771.09 = X  369560.22 6النقطة = X  125569.17 5النقطة = Y 125509.58 = Y 
370082.81 = X  369904.03 8النقطة = X  125633.35 7النقطة = Y 125711.28 = Y 
369885.69 = X  370137.82 10النقطة = X  125170.35 9النقطة = Y 125436.23 = Y 
369619.81 = X  369816.93 12النقطة = X  124854.05 11النقطة = Y 125032.83 = Y 
369904.03 = X  369638.15 14النقطة = X  124744.03 13النقطة = Y 124725.69 = Y 
370217.95 = X  370138.26 16النقطة = X  124528.08 15النقطة = Y 124647.08 = Y 
369605.41 = X  370119.55 18النقطة = X  124009.06 17النقطة = Y 124328.93 = Y 
369548.04 = X  369527.32 20النقطة = X  123412.45 19النقطة = Y 123670.82 = Y 
370487.99 = X  369806.78 22النقطة = X  122004.23 21النقطة = Y 123095.26 = Y 
371223.37 = X  371107.88 24النقطة = X  120630.97 23النقطة = Y 120932.85 = Y 
371633.90 = X  371598.80 26النقطة = X  118885.21 25النقطة = Y 119649.58 = Y 
371770.56 = X  371677.89 28النقطة = X  117935.57 27النقطة = Y 118170.70 = Y 
372487.58 = X  371822.40 30النقطة = X  117170.28 29النقطة = Y 117700.29 = Y 
373407.78 = X  373121.60 32النقطة = X  116662.43 31النقطة = Y 116793.72 = Y 
371037.32 = X  373520.23 34النقطة = X  114779.14 33النقطة = Y 116610.84 = Y 
370019.37 = X  370549.17 36النقطة = X  114048.75 35النقطة = Y 114296.29 = Y 
369699.61 = X  369970.70 38النقطة = X  113599.05 37النقطة = Y 113476.78 = Y 
368958.77 = X  369429.73 40النقطة = X  113551.42 39النقطة = Y 113546.13 = Y 
368662.44 = X  368826.48 42النقطة = X  113577.88 41النقطة = Y 113599.05 = Y 
368376.69 = X  368524.86 44النقطة = X  113498.50 43النقطة = Y 113493.21 = Y 
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368069.77 = X  368297.31 46النقطة = X  113577.88 45النقطة = Y 113535.55 = Y 
367731.10 = X  367879.27 48النقطة = X  113498.50 47النقطة = Y 113524.96 = Y 
367530.02 = X  367667.60 50النقطة = X  113551.42 49النقطة = Y 113556.71 = Y 
367276.02 = X  367355.40 52النقطة = X  113599.05 51النقطة = Y 113498.50 = Y 
367027.31 = X  367149.02 54النقطة = X  113937.71 53النقطة = Y 113736.63 = Y 
366430.41 = X  366773.31 56النقطة = X  114595.64 55النقطة = Y 114398.09 = Y 
366221.39 = X  366344.42 58النقطة = X  114902.56 57النقطة = Y 114763.66 = Y 
366042.80 = X  366145.98 60النقطة = X  115021.62 59النقطة = Y 114977.97 = Y 
365931.67 = X  365939.61 62النقطة = X  115239.91 61النقطة = Y 115124.81 = Y 
365602.26 = X  365729.26 64النقطة = X  115509.78 63النقطة = Y 115339.13 = Y 
365362.55 = X  365554.64 66النقطة = X  115697.11 65النقطة = Y 115672.50 = Y 
364975.20 = X  365229.20 68النقطة = X  115519.31 67النقطة = Y 115576.46 = Y 
364670.40 = X  364803.75 70النقطة = X  115373.26 69النقطة = Y 115411.36 = Y 
364492.60 = X  364587.85 72النقطة = X  115354.21 71النقطة = Y 115290.71 = Y 
364200.50 = X  364308.45 74النقطة = X  115316.11 73النقطة = Y 115297.06 = Y 
363978.25 = X  364110.14 76النقطة = X  115392.31 75النقطة = Y 115409.53 = Y 
363825.85 = X  363908.40 78النقطة = X  115354.21 77النقطة = Y 115309.76 = Y 
363533.75 = X  363717.90 80النقطة = X  115468.51 79النقطة = Y 115398.66 = Y 
363939.78 = X  363261.89 82النقطة = X  117434.89 81النقطة = Y 115499.59 = Y 
363489.43 = X  363476.91 84النقطة = X  118572.71 83النقطة = Y 117844.74 = Y 
362250.21 = X  363028.71 86النقطة = X  119142.98 85النقطة = Y 119283.60 = Y 
358698.39 = X  361495.58 88النقطة = X  119291.47 87النقطة = Y 118726.64 = Y 
357696.17 = X  358329.32 90النقطة = X  120885.35 89النقطة = Y 120002.68 = Y 
356488.72 = X  356833.95 92النقطة = X  122202.70 91النقطة = Y 121755.72 = Y 
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356622.42 = X  356565.54 94النقطة = X  124079.60 93النقطة = Y 123168.30 = Y 
355584.28 = X  356195.26 96النقطة = X  124521.63 95النقطة = Y 124486.63 = Y 
354714.37 = X  354844.33 98النقطة = X  124500.03 97النقطة = Y 124389.07 = Y 
354544.79 = X  354584.40 100النقطة = X  125353.60 99النقطة = Y 124610.99 = Y 
354407.03 = X  354577.73 102النقطة = X  127246.35 101النقطة = Y 126523.56 = Y 
355694.30 = X  354546.98 104النقطة = X  127266.01 103النقطة = Y 127248.49 = Y 
357484.40 = X  357236.45 106النقطة = X  127293.34 105النقطة = Y 127289.56 = Y 
360354.05 = X  359041.96 108النقطة = X  127240.31 107النقطة = Y 127317.13 = Y 
361195.47 = X  360460.22 110النقطة = X  127018.01 109النقطة = Y 127212.26 = Y 
363573.18 = X  362641.95 112النقطة = X  127100.09 111النقطة = Y 126998.47 = Y 
365164.68 = X  364699.76 114النقطة = X  127671.28 113النقطة = Y 127423.72 = Y 
366889.90 = X  365897.74 116النقطة = X  126981.62 115النقطة = Y 127345.94 = Y 
367675.05 = X  367297.83 118النقطة = X  126308.43 117النقطة = Y 126505.92 = Y 

  
367992.14 = X  119النقطة 

 
126309.54 = Y 

 

 ترتبط فيما بينها بالطريق الجهوية  15و 14و 13و 12و 11و 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3 النقط
 .302رقم 

  81و 80و 79و 78و 77و 76و 75و 74و 73و 72و 71و 70و 69و 68و 67و 66و 65النقط 
 .روهانترتبط فيما بينها بمجرى واد ا
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قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).ف18كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابيةكلجمبعةكآيتكاباللك

الحببعةكإلقليمكأزيالل

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.402))الصادر في)5)رمضان)1436 )22)يونيو)2015()املحددة 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 ابالل التابعة إلقليم أزيالل،)كما هي مرسومة)

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*       *
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  ابالل آيتجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 زيالل كما يبينها الخط المضلعأالتابعة إلقليم 

 ذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:ال
 

382563.03 = X  381210.45 2النقطة = X  122609.25 1النقطة = Y 123755.65 = Y 
384746.13 = X  384661.70 4النقطة = X  120269.31 3النقطة = Y 120793.77 = Y 
383802.99 = X  384314.50 6النقطة = X  119149.36 5النقطة = Y 119393.02 = Y 
379958.89 = X  380113.44 8النقطة = X  118697.49 7النقطة = Y 119305.76 = Y 
379629.19 = X  379811.44 10النقطة = X  117707.07 9النقطة = Y 118117.19 = Y 
377737.89 = X  379139.57 12النقطة = X  118673.00 11النقطة = Y 117643.94 = Y 
376380.58 = X  377074.15 14النقطة = X  118688.74 13النقطة = Y 118793.53 = Y 
374527.76 = X  375494.79 16النقطة = X  117402.62 15النقطة = Y 118102.12 = Y 
373407.78 = X  373520.23 18النقطة = X  116662.43 17النقطة = Y 116610.84 = Y 
372487.58 = X  373121.60 20النقطة = X  117170.28 19النقطة = Y 116793.72 = Y 
371770.56 = X  371822.40 22النقطة = X  117935.57 21النقطة = Y 117700.29 = Y 
371633.90 = X  371677.89 24النقطة = X  118885.21 23النقطة = Y 118170.70 = Y 
371223.37 = X  371598.80 26النقطة = X  120630.97 25النقطة = Y 119649.58 = Y 
370487.99 = X  371107.88 28النقطة = X  122004.23 27النقطة = Y 120932.85 = Y 
369548.04 = X  369806.78 30النقطة = X  123412.45 29النقطة = Y 123095.26 = Y 
369605.41 = X  369527.32 32النقطة = X  124009.06 31النقطة = Y 123670.82 = Y 
370217.95 = X  370119.55 34النقطة = X  124528.08 33النقطة = Y 124328.93 = Y 
369904.03 = X  370138.26 36النقطة = X  124744.03 35النقطة = Y 124647.08 = Y 
369619.81 = X  369638.15 38النقطة = X  124854.05 37النقطة = Y 124725.69 = Y 
369885.69 = X  369816.93 40النقطة = X  125170.35 39النقطة = Y 125032.83 = Y 
370082.81 = X  370137.82 42النقطة = X  125633.35 41النقطة = Y 125436.23 = Y 
369771.09 = X  369904.03 44النقطة = X  125569.17 43النقطة = Y 125711.28 = Y 
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369468.53 = X  369560.22 46النقطة = X  125445.40 45النقطة = Y 125509.58 = Y 
369243.07 = X  369413.53 48النقطة = X  125618.09 47النقطة = Y 125514.16 = Y 
368812.52 = X  368608.01 50النقطة = X  126432.23 49النقطة = Y 125874.32 = Y 
369753.88 = X  369245.85 52النقطة = X  126762.00 51النقطة = Y 126717.03 = Y 
372054.98 = X  370381.45 54النقطة = X  125338.00 53النقطة = Y 126387.26 = Y 
374189.77 = X  372856.98 56النقطة = X  124484.64 55النقطة = Y 124517.14 = Y 
375607.77 = X  374774.98 58النقطة = X  124620.11 57النقطة = Y 124642.69 = Y 
377723.51 = X  376868.21 60النقطة = X  124800.75 59النقطة = Y 124710.43 = Y 
378511.28 = X  378038.62 62النقطة = X  124100.79 61النقطة = Y 124484.64 = Y 
380176.86 = X  379164.01 64النقطة = X  123536.32 63النقطة = Y 123807.26 = Y 

 

  جبل عفان.ب ترتبط فيما بينها 3و 2و 1النقط 
 ما بينها ترتبط في 47و 46و 45و 44و 43و 42و 41و 40و 39و 38و 37و 36و 35نقط ال

  .302بالطريق الجهوية رقم 
  خضراالواد ب بينهاما ترتبط في 1و 64و 63و 62و 61و 60و 59و 58و 57و 56النقط.  

 

قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).181كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابيةكلجمبعةكآيتكومليل  
الحببعةكإلقليمكأزيالل

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.402))الصادر في)5)رمضان)1436 )22)يونيو)2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم)
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :
املادة األولى

أزيالل، إلقليم  التابعة  تمليل  آيت  لجماعة  الترابية  الحدود  القرار،) بهذا  امللحق  الجدول  في  مبين  هو  كما   تعين،)
)كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*       *
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 تمليل آيتجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 زيالل كما يبينها الخط المضلعأالتابعة إلقليم 

 ذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:ال
 

 
369429.73 = X  368958.77 2النقطة = X  113546.13 1النقطة = Y 113551.42 = Y 
369970.70 = X  369699.61 4النقطة = X  113476.78 3النقطة = Y 113599.05 = Y 
369624.47 = X  369862.53 6النقطة = X  110239.15 5النقطة = Y 112205.51 = Y 
369631.05 = X  369628.51 8النقطة = X  108355.53 7النقطة = Y 109082.12 = Y 
369956.57 = X  370039.28 10النقطة = X  106848.69 9النقطة = Y 107120.48 = Y 
369672.83 = X  369876.47 12النقطة = X  106193.63 11النقطة = Y 106585.47 = Y 
369322.26 = X  369474.39 14النقطة = X  105710.77 13النقطة = Y 105942.28 = Y 
369342.10 = X  369335.48 16النقطة = X  105267.59 15النقطة = Y 105426.34 = Y 
369831.58 = X  369593.45 18النقطة = X  104917.02 17النقطة = Y 105062.54 = Y 
370486.42 = X  370221.84 20النقطة = X  104579.67 19النقطة = Y 104751.65 = Y 
371015.59 = X  370684.86 22النقطة = X  104308.47 21النقطة = Y 104401.08 = Y 
371716.74 = X  371451.93 24النقطة = X  104024.04 23النقطة = Y 104275.04 = Y 
372159.92 = X  371941.64 26النقطة = X  103891.75 25النقطة = Y 104004.20 = Y 
372708.93 = X  372333.76 28النقطة = X  103805.76 27النقطة = Y 103919.97 = Y 
374910.43 = X  372841.22 30النقطة = X  100991.39 29النقطة = Y 103776.66 = Y 
372436.09 = X  372832.35 32النقطة = X  95013.08 31النقطة = Y 99593.68 = Y 
371844.62 = X  372108.02 34النقطة = X  88644.47 33النقطة = Y 91220.75 = Y 
369854.24 = X  371141.84 36النقطة = X  85412.69 35النقطة = Y 85274.57 = Y 
368732.40 = X  369473.23 38النقطة = X  85137.52 37النقطة = Y 85031.69 = Y 
366501.59 = X  367123.85 40النقطة = X  84546.64 39النقطة = Y 84540.15 = Y 
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364887.71 = X  365951.33 42النقطة = X  85054.52 41النقطة = Y 84856.09 = Y 
361703.85 = X  363001.08 44النقطة = X  84747.00 43النقطة = Y 84799.06 = Y 
359425.70 = X  360213.45 46النقطة = X  85830.38 45النقطة = Y 85470.93 = Y 
358874.07 = X  359210.79 48النقطة = X  85907.92 47النقطة = Y 85899.04 = Y 
357888.17 = X  358663.48 50النقطة = X  85219.50 49النقطة = Y 85807.26 = Y 
357233.81 = X  357568.04 52النقطة = X  84971.20 51النقطة = Y 85051.70 = Y 
355482.04 = X  356533.44 54النقطة = X  84285.56 53النقطة = Y 84860.13 = Y 
352684.33 = X  353584.97 56النقطة = X  84224.47 55النقطة = Y 84491.94 = Y 
349179.65 = X  350076.59 58النقطة = X  83817.25 57النقطة = Y 83682.31 = Y 
347794.05 = X  348512.90 60النقطة = X  84406.14 59النقطة = Y 83841.06 = Y 
349605.64 = X  348169.79 62النقطة = X  87212.68 61النقطة = Y 85152.09 = Y 
349789.09 = X  349753.74 64النقطة = X  88224.88 63النقطة = Y 88029.86 = Y 
349816.46 = X  349880.82 66النقطة = X  93944.65 65النقطة = Y 90686.35 = Y 
349220.65 = X  349842.36 68النقطة = X  97348.98 67النقطة = Y 95166.05 = Y 
349117.03 = X  349204.65 70النقطة = X  98986.18 69النقطة = Y 97601.83 = Y 
350101.41 = X  349324.27 72النقطة = X  101610.89 71النقطة = Y 100233.57 = Y 
351794.76 = X  351220.40 74النقطة = X  103808.89 73النقطة = Y 102849.41 = Y 
351338.51 = X  351566.94 76النقطة = X  104991.55 75النقطة = Y 104312.03 = Y 
351609.26 = X  351412.11 78النقطة = X  106579.89 77النقطة = Y 105495.74 = Y 
352957.99 = X  351407.48 80النقطة = X  108337.28 79النقطة = Y 107208.44 = Y 
354486.06 = X  353722.02 82النقطة = X  109330.27 81النقطة = Y 108833.78 = Y 
358820.63 = X  355942.48 84النقطة = X  110698.87 83النقطة = Y 109957.22 = Y 
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362150.64 = X  360682.80 86النقطة = X  112576.08 85النقطة = Y 111748.62 = Y 
363048.76 = X  363097.64 88النقطة = X  114247.85 87النقطة = Y 112890.32 = Y 
362765.39 = X  362930.50 90النقطة = X  114255.65 89النقطة = Y 114300.10 = Y 
362625.69 = X  362689.19 92النقطة = X  114338.20 91النقطة = Y 114325.50 = Y 
362466.94 = X  362530.44 94النقطة = X  114325.50 93النقطة = Y 114242.95 = Y 
362352.64 = X  362384.39 96النقطة = X  114604.91 95النقطة = Y 114439.80 = Y 
362206.59 = X  362320.89 98النقطة = X  114897.01 97النقطة = Y 114763.66 = Y 
362028.79 = X  362035.14 100النقطة = X  115030.36 99النقطة = Y 114922.41 = Y 
362511.39 = X  362066.89 102النقطة = X  115093.86 101النقطة = Y 115074.81 = Y 
362943.20 = X  362771.74 104النقطة = X  115481.21 103النقطة = Y 115258.96 = Y 
363533.75 = X  363261.89 106النقطة = X  115468.51 105النقطة = Y 115499.59 = Y 
363825.85 = X  363717.90 108النقطة = X  115354.21 107النقطة = Y 115398.66 = Y 
363978.25 = X  363908.40 110النقطة = X  115392.31 109النقطة = Y 115309.76 = Y 
364200.50 = X  364110.14 112النقطة = X  115316.11 111النقطة = Y 115409.53 = Y 
364492.60 = X  364308.45 114النقطة = X  115354.21 113النقطة = Y 115297.06 = Y 
364670.40 = X  364587.85 116النقطة = X  115373.26 115النقطة = Y 115290.71 = Y 
364975.20 = X  364803.75 118النقطة = X  115519.31 117النقطة = Y 115411.36 = Y 
365362.55 = X  365229.20 120النقطة = X  115697.11 119النقطة = Y 115576.46 = Y 
365602.26 = X  365554.64 122النقطة = X  115509.78 121النقطة = Y 115672.50 = Y 
365931.67 = X  365729.26 124النقطة = X  115239.91 123النقطة = Y 115339.13 = Y 
366042.80 = X  365939.61 126النقطة = X  115021.62 125النقطة = Y 115124.81 = Y 
366221.39 = X  366145.98 128النقطة = X  114902.56 127النقطة = Y 114977.97 = Y 
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366430.41 = X  366344.42 130النقطة = X  114595.64 129النقطة = Y 114763.66 = Y 
367027.31 = X  366773.31 132النقطة = X  113937.71 131النقطة = Y 114398.09 = Y 
367276.02 = X  367149.02 134النقطة = X  113599.05 133النقطة = Y 113736.63 = Y 
367530.02 = X  367355.40 136النقطة = X  113551.42 135النقطة = Y 113498.50 = Y 
367731.10 = X 367667.60 138 النقطة = X  113498.50 137النقطة = Y 113556.71 = Y 
368069.77 = X  367879.27 140النقطة = X  113577.88 139النقطة = Y 113524.96 = Y 
368376.69 = X  368297.31 142النقطة = X  113498.50 141النقطة = Y 113535.55 = Y 
368662.44 = X  368524.86 144النقطة = X  113577.88 143النقطة = Y 113493.21 = Y 

   
368826.48 = X  145النقطة 

   
113599.05 = Y 

 

 ن.يتيبلوزنتيزي ترتبط فيما بينها ب 29 إلى 9 من لنقطا 
  نغمر.أبينها بجبل  ترتبط فيما 60و 59و 58و 57و 56و 55و 54النقط 
 جبل تيل.بينها ب فيماترتبط  82و 81و 80و 79و 78و 77 النقط  
  مرزياز.أبينها بجبل  ترتبط فيما 88و 87و 86و 85النقط 
 ترتبط فيما بينها بمجرى واد اروهان. 121لى إ 104من  النقط 
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).)18كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابيةكلجمبعة

بينكالتيدانكالحببعةكإلقليمكأزيالل

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.402))الصادر في)5)رمضان)1436 )22)يونيو)2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أزيالل، إلقليم  التابعة  الويدان  بين  لجماعة  الترابية  الحدود  القرار،) بهذا  امللحق  الجدول  في  مبين  هو  كما   تعين،)

)كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*       *
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 بين الويدانجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 زيالل كما يبينها الخط المضلعأالتابعة إلقليم 

 ذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:ال
 

408444.99 = X  408507.64 2النقطة = X  169376.34 1النقطة = Y 169407.76 = Y 
406268.48 = X  406789.31 4النقطة = X  168390.07 3النقطة = Y 168553.35 = Y 
405357.37 = X  405718.04 6النقطة = X  168104.44 5النقطة = Y 168217.51 = Y 
402612.82 = X  403746.44 8النقطة = X  165291.30 7النقطة = Y 166907.36 = Y 
403030.46 = X  402553.15 10النقطة = X  164064.30 9النقطة = Y 164662.84 = Y 
402284.66 = X  402940.97 12النقطة = X  163375.98 11النقطة = Y 163765.03 = Y 
401001.88 = X  402165.33 14النقطة = X  163106.63 13النقطة = Y 163046.78 = Y 
398257.33 = X  399450.61 16النقطة = X  163346.05 15النقطة = Y 163166.49 = Y 
396591.39 = X  397332.53 18النقطة = X  162581.63 17النقطة = Y 163016.85 = Y 
392853.87 = X  395424.76 20النقطة = X  162714.94 19النقطة = Y 162651.65 = Y 
390949.05 = X  391577.71 22النقطة = X  163390.44 21النقطة = Y 162239.39 = Y 
389927.35 = X  390501.02 24النقطة = X  166390.34 23النقطة = Y 165620.36 = Y 
390216.96 = X  390131.36 26النقطة = X  167678.71 25النقطة = Y 167461.91 = Y 
390574.50 = X  390197.76 28النقطة = X  168915.70 27النقطة = Y 168126.50 = Y 
390433.64 = X  390520.23 30النقطة = X  169290.49 29النقطة = Y 169198.17 = Y 
391080.97 = X 

 X = 390887.39 32النقطة 
 Y 169326.34 = Y = 169128.76 31النقطة 

391604.85 = X 
 X = 391311.16 34النقطة 

 Y 169196.22 = Y = 169168.44 33النقطة 
392295.41 = X 

 X = 391938.22 36النقطة 
 Y 169220.04 = Y = 169382.76 35النقطة 

392890.33 = X 
 X = 392618.31 38النقطة 

 Y 169610.78 = Y = 169599.85 37النقطة 
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393569.38 = X  393375.71 40النقطة = X  169454.19 39النقطة = Y 169481.18 = Y 
393963.08 = X  393753.53 42النقطة = X  169520.87 41النقطة = Y 169516.11 = Y 
394824.58 = X  394270.88 44النقطة = X  168942.11 43النقطة = Y 169134.51 = Y 
396201.35 = X  395446.83 46النقطة = X  168717.23 45النقطة = Y 169013.07 = Y 
397330.71 = X  396651.25 48النقطة = X  168571.16 47النقطة = Y 168701.98 = Y 
397783.67 = X  397544.49 50النقطة = X  168456.86 49النقطة = Y 168452.63 = Y 
397730.23 = X  397678.63 52النقطة = X  169122.82 51النقطة = Y 168987.88 = Y 
397527.82 = X  397686.57 54النقطة = X  169273.63 53النقطة = Y 169210.13 = Y 
397496.07 = X  397543.70 56النقطة = X  169801.48 55النقطة = Y 169571.29 = Y 
397488.13 = X  397523.85 58النقطة = X  170265.82 57النقطة = Y 169972.14 = Y 
397404.79 = X  397384.95 60النقطة = X  171138.95 59النقطة = Y 170432.51 = Y 
397452.42 = X  397480.20 62النقطة = X  171583.45 61النقطة = Y 171349.29 = Y 
397432.57 = X  397496.07 64النقطة = X  172397.05 63النقطة = Y 172174.80 = Y 
396532.82 = X  396853.13 66النقطة = X  174262.96 65النقطة = Y 172833.61 = Y 
397401.88 = X  396259.22 68النقطة = X  175383.93 67النقطة = Y 175202.86 = Y 
397688.84 = X  397546.61 70النقطة = X  175556.67 69النقطة = Y 175626.82 = Y 
398144.30 = X  397869.14 72النقطة = X  175271.75 71النقطة = Y 175322.02 = Y 
398559.70 = X  398393.01 74النقطة = X  175038.92 73النقطة = Y 175075.96 = Y 
398956.57 = X  398729.03 76النقطة = X  175433.15 75النقطة = Y 175097.12 = Y 
400851.92 = X  399701.84 78النقطة = X  174361.66 77النقطة = Y 173637.75 = Y 
402820.62 = X  401256.63 80النقطة = X  175631.61 79النقطة = Y 174644.32 = Y 
404595.31 = X  404189.40 82النقطة = X  173004.33 81النقطة = Y 174090.20 = Y 
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406061.09 = X  405564.98 84النقطة = X  171624.37 83النقطة = Y 171624.37 = Y 
408040.64 = X  407143.52 86النقطة = X  170127.86 85النقطة = Y 170877.84 = Y 

   408225.94 = X  87النقطة 
  169972.94 = Y 

 

  ترتبط فيما بينها بمجرى واد احنصال. 12و 11و 10و 9النقط 
 ترتبط فيما  44و 43و 42و 41و 40و 39و 38و 37و 36و 35و 34و 33و 32و 31و 30 النقط

 بينها بمجرى واد العبيد.
  فيما بينها بمجرى واد العبيد. ترتبط 50و 49و 48النقط 

قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).183كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابيةكلجمبعةكاسك�سيك

الحببعةكإلقليمكأزيالل

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.402))الصادر في)5)رمضان)1436 )22)يونيو)2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أزيالل، إلقليم  التابعة  اسك�سي  لجماعة  الترابية  الحدود  القرار،) بهذا  امللحق  الجدول  في  مبين  هو  كما   تعين،)

)كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*       *
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 اسكسيجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 زيالل كما يبينها الخط المضلعأالتابعة إلقليم 

 ذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:ال
 

421012.09 = X  422445.36 2النقطة = X  177868.12 1النقطة = Y 177976.00 = Y 
419343.36 = X  419884.57 4النقطة = X  177031.09 3النقطة = Y 177528.78 = Y 
418237.18 = X  418750.47 6النقطة = X  174640.88 5النقطة = Y 174988.40 = Y 
418129.21 = X  417969.95 8النقطة = X  174033.23 7النقطة = Y 174293.87 = Y 
417110.05 = X  418022.87 10النقطة = X  173996.21 9النقطة = Y 173572.88 = Y 
416885.35 = X  417057.14 12النقطة = X  175470.16 11النقطة = Y 174545.22 = Y 
415261.71 = X  415802.92 14النقطة = X  176940.60 13النقطة = Y 176194.07 = Y 
414067.87 = X  414292.04 16النقطة = X  179070.70 15النقطة = Y 177777.63 = Y 
413187.06 = X  414021.43 18النقطة = X  181057.86 17النقطة = Y 179338.56 = Y 
411653.62 = X  412578.20 20النقطة = X  182528.30 19النقطة = Y 181962.75 = Y 
409140.20 = X  410729.05 22النقطة = X  183299.90 21النقطة = Y 182890.26 = Y 
414402.00 = X  410599.00 24النقطة = X  186712.00 23النقطة = Y 184621.00 = Y 
416110.00 = X  413881.00 26النقطة = X  187113.00 25النقطة = Y 188446.00 = Y 
418583.66 = X  417841.00 28النقطة = X  184963.78 27النقطة = Y 185164.00 = Y 
418458.39 = X  418965.28 30النقطة = X  183721.22 29النقطة = Y 184685.80 = Y 
418609.89 = X  418415.56 32النقطة = X  183581.13 31النقطة = Y 183553.56 = Y 
418920.74 = X  418857.48 34النقطة = X  183155.26 33النقطة = Y 183330.85 = Y 
419079.67 = X  419170.58 36النقطة = X  182811.86 35النقطة = Y 183048.57 = Y 
420183.67 = X  418992.41 38النقطة = X  181902.09 37النقطة = Y 182533.13 = Y 
420397.46 = X  420272.18 40النقطة = X  181346.87 39النقطة = Y 181680.60 = Y 
421156.05 = X  420877.23 42النقطة = X  180111.69 41النقطة = Y 180498.08 = Y 
421306.42 = X  421180.27 44النقطة = X  179726.55 43النقطة = Y 179958.05 = Y 
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421558.34 = X  421458.61 46النقطة = X  179212.55 45النقطة = Y 179520.45 = Y 
421760.41 = X  421607.80 48النقطة = X  178852.51 47النقطة = Y 179007.50 = Y 
422139.68 = X  421917.20 50النقطة = X  178234.85 49النقطة = Y 178597.16 = Y 

 

  ترتبط فيما بينها بمجرى واد العبيد 9و 8و 7و 6و 5النقط.  
  ترتبط فيما بينها بجبل بويخفاون. 15و 14و 13النقط 

 
قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).183كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابيةكلجمبعةكواويزغتك

الحببعةكإلقليمكأزيالل

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.402))الصادر في)5)رمضان)1436 )22)يونيو)2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أزيالل، إلقليم  التابعة  واويزغت  لجماعة  الترابية  الحدود  القرار،) بهذا  امللحق  الجدول  في  مبين  هو  كما   تعين،)

)كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*       *
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 تواويزغجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 زيالل كما يبينها الخط المضلعأالتابعة إلقليم 

 ذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:ال
 

 
417110.05 = X  417057.14 2النقطة = X  173996.21 1النقطة = Y 174545.22 = Y 
418062.55 = X  418022.87 4النقطة = X  173301.68 3النقطة = Y 173572.88 = Y 
417103.44 = X  417514.94 6النقطة = X  172302.87 5النقطة = Y 173032.63 = Y 
416441.98 = X  416911.61 8النقطة = X  171641.42 7النقطة = Y 171839.85 = Y 
415926.04 = X  416150.94 10النقطة = X  171793.55 9النقطة = Y 171555.43 = Y 
415191.82 = X  415939.27 12النقطة = X  172150.74 11النقطة = Y 172084.59 = Y 
414469.22 = X  415221.90 14النقطة = X  171175.55 13النقطة = Y 171382.32 = Y 
412688.61 = X  413598.49 16النقطة = X  170932.55 15النقطة = Y 171216.85 = Y 
411323.79 = X  411942.80 18النقطة = X  170266.67 17النقطة = Y 170595.87 = Y 
408802.98 = X  410324.41 20النقطة = X  169555.90 19النقطة = Y 170027.26 = Y 
408225.94 = X  408507.64 22النقطة = X  169972.94 21النقطة = Y 169407.76 = Y 
407143.52 = X  408040.64 24النقطة = X  170877.84 23النقطة = Y 170127.86 = Y 
405564.98 = X  406061.09 26النقطة = X  171624.37 25النقطة = Y 171624.37 = Y 
404189.40 = X  404595.31 28النقطة = X  174090.20 27النقطة = Y 173004.33 = Y 
401256.63 = X  402820.62 30النقطة = X  174644.32 29النقطة = Y 175631.61 = Y 
399701.84 = X  400851.92 32النقطة = X  173637.75 31النقطة = Y 174361.66 = Y 
399205.28 = X  398956.57 34النقطة = X  175549.03 33النقطة = Y 175433.15 = Y 
400306.21 = X  399446.06 36النقطة = X  176472.77 35النقطة = Y 175692.44 = Y 
400875.86 = X  400634.56 38النقطة = X  176528.34 37النقطة = Y 176572.79 = Y 
401260.04 = X  401129.86 40النقطة = X  176519.34 39النقطة = Y 176471.19 = Y 
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401580.85 = X  401273.27 42النقطة = X  176787.23 41النقطة = Y 176684.71 = Y 
402024.03 = X  401838.82 44النقطة = X  176780.62 43النقطة = Y 176770.69 = Y 
402381.21 = X  402149.70 46النقطة = X  176926.14 45النقطة = Y 176909.60 = Y 
402683.51 = X  402599.50 48النقطة = X  176784.94 47النقطة = Y 176770.69 = Y 
402445.97 = X  402477.72 50النقطة = X  177542.96 49النقطة = Y 177130.21 = Y 
402255.47 = X  402312.62 52النقطة = X  177885.86 51النقطة = Y 177765.21 = Y 
402642.82 = X  402338.02 54النقطة = X  178152.56 53النقطة = Y 178101.76 = Y 
403093.67 = X  402909.52 56النقطة = X  178457.36 55النقطة = Y 178349.41 = Y 
403601.67 = X  403360.37 58النقطة = X  178698.66 57النقطة = Y 178628.81 = Y 
405925.79 = X  403762.96 60النقطة = X  180424.44 59النقطة = Y 178651.28 = Y 
409140.20 = X  406287.00 62النقطة = X  183299.90 61النقطة = Y 180716.00 = Y 
411653.62 = X  410729.05 64النقطة = X  182528.30 63النقطة = Y 182890.26 = Y 
413187.06 = X  412578.20 66النقطة = X  181057.86 65النقطة = Y 181962.75 = Y 
414067.87 = X  414021.43 68النقطة = X  179070.70 67النقطة = Y 179338.56 = Y 
415261.71 = X  414292.04 70النقطة = X  176940.60 69النقطة = Y 177777.63 = Y 
416885.35 = X  415802.92 72النقطة = X  175470.16 71النقطة = Y 176194.07 = Y 

 

  ترتبط فيما بينها بمجرى واد العبيد. 13و 12و 11و 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3النقط 
  ترتبط فيما بينها بمجرى واد العبيد. 17و 16و 15النقط 
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قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).185كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابيةكلجمبعةكآيتكمزيغك

الحببعةكإلقليمكأزيالل

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.402))الصادر في)5)رمضان)1436 )22)يونيو)2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أزيالل، إلقليم  التابعة  مزيغ  آيت  لجماعة  الترابية  الحدود  القرار،) بهذا  امللحق  الجدول  في  مبين  هو  كما   تعين،)

)كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*       *
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 مزيغ آيتجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 زيالل كما يبينها الخط المضلعأالتابعة إلقليم 

 ذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:ال
 

414266.52 = X  414469.22 2النقطة = X  170721.08 1النقطة = Y 171175.55 = Y 
415378.23 = X  414466.99 4النقطة = X  169550.99 3النقطة = Y 170538.25 = Y 
416417.04 = X  416271.24 6النقطة = X  168399.18 5النقطة = Y 168728.27 = Y 
416088.99 = X  416088.99 8النقطة = X  167101.11 7النقطة = Y 167631.31 = Y 
418093.71 = X  416599.28 10النقطة = X  166406.37 9النقطة = Y 166845.15 = Y 
416364.46 = X  417423.72 12النقطة = X  164868.99 11النقطة = Y 165606.98 = Y 
413916.41 = X  415224.85 14النقطة = X  164149.18 13النقطة = Y 164487.91 = Y 
412502.45 = X  413093.36 16النقطة = X  163048.28 15النقطة = Y 163831.61 = Y 
413578.74 = X  413241.08 18النقطة = X  160994.69 17النقطة = Y 161460.46 = Y 
414444.00 = X  413916.41 20النقطة = X  159195.16 19النقطة = Y 160528.93 = Y 
415377.49 = X  414739.46 22النقطة = X  156265.33 21النقطة = Y 157861.38 = Y 
415412.56 = X  415202.13 24النقطة = X  154189.50 23النقطة = Y 154998.72 = Y 
416569.94 = X  415868.50 26النقطة = X  151621.10 25النقطة = Y 152711.80 = Y 
417341.52 = X  417341.52 28النقطة = X  147997.20 27النقطة = Y 149052.71 = Y 
417551.16 = X  417376.59 30النقطة = X  145856.07 29النقطة = Y 146976.88 = Y 
416333.08 = X  417462.72 32النقطة = X  144652.04 31النقطة = Y 145866.21 = Y 
413027.67 = X  414430.55 34النقطة = X  145463.99 33النقطة = Y 145252.88 = Y 
412676.95 = X  412676.95 36النقطة = X  147786.10 35النقطة = Y 146484.31 = Y 
413015.43 = X  412992.60 38النقطة = X  150906.48 37النقطة = Y 149932.30 = Y 
413202.86 = X  413097.90 40النقطة = X  151258.84 39النقطة = Y 151161.38 = Y 
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413277.83 = X  413180.37 42النقطة = X  151491.26 41النقطة = Y 151393.79 = Y 
412865.49 = X  413285.33 44النقطة = X  151521.25 43النقطة = Y 151701.18 = Y 
413067.91 = X  412828.00 46النقطة = X  151881.11 45النقطة = Y 151678.69 = Y 
413202.86 = X  413045.42 48النقطة = X  152038.55 47النقطة = Y 152023.56 = Y 
413097.90 = X  413225.35 50النقطة = X  152353.43 49النقطة = Y 152360.93 = Y 
412925.47 = X  413022.93 52النقطة = X  152293.45 51النقطة = Y 152210.98 = Y 
412640.57 = X  412850.49 54النقطة = X  152308.45 53النقطة = Y 152225.98 = Y 
412606.04 = X  412738.04 56النقطة = X  152594.18 55النقطة = Y 152510.87 = Y 
412693.05 = X  412580.60 58النقطة = X  152855.74 57النقطة = Y 152683.31 = Y 
412460.64 = X  412573.10 60النقطة = X  152915.72 59النقطة = Y 152990.69 = Y 
412498.13 = X  412348.18 62النقطة = X  153230.60 61النقطة = Y 153080.66 = Y 
411943.34 = X  412510.36 64النقطة = X  153298.07 63النقطة = Y 153353.90 = Y 
411508.50 = X  411703.43 66النقطة = X  153725.41 65النقطة = Y 153448.02 = Y 
411763.41 = X  411471.02 68النقطة = X  154197.73 67النقطة = Y 154070.28 = Y 
411755.91 = X  411890.86 70النقطة = X  154475.13 69النقطة = Y 154332.68 = Y 
411246.10 = X  411605.97 72النقطة = X  154662.56 71النقطة = Y 154370.17 = Y 
411560.98 = X  411441.03 74النقطة = X  154984.94 73النقطة = Y 154939.95 = Y 
411426.03 = X  411463.52 76النقطة = X  155472.25 75النقطة = Y 155164.87 = Y 
411111.15 = X  411268.59 78النقطة = X  155562.22 77النقطة = Y 155607.20 = Y 
411036.18 = X  410961.21 80النقطة = X  156117.01 79النقطة = Y 155809.62 = Y 
410646.33 = X  410984.73 82النقطة = X  155712.16 81النقطة = Y 156203.76 = Y 
410189.00 = X  410376.43 84النقطة = X  155749.65 83النقطة = Y 155742.15 = Y 
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410039.06 = X  410076.54 86النقطة = X  156102.01 85النقطة = Y 155809.62 = Y 
409491.76 = X  409769.16 88النقطة = X  156221.97 87النقطة = Y 156206.97 = Y 
408599.60 = X  408951.97 90النقطة = X  155869.60 89النقطة = Y 155892.09 = Y 
408479.65 = X  408509.64 92النقطة = X  156132.00 91النقطة = Y 155959.57 = Y 
408382.18 = X  408607.10 94النقطة = X  156686.79 93النقطة = Y 156521.85 = Y 
407137.66 = X  407482.52 96النقطة = X  157024.16 95النقطة = Y 156769.26 = Y 
406792.79 = X  407102.77 98النقطة = X  157503.98 97النقطة = Y 157072.70 = Y 
406125.54 = X  406545.38 100النقطة = X  158508.60 99النقطة = Y 158028.78 = Y 
406377.22 = X  406193.01 102النقطة = X  158820.96 101النقطة = Y 158666.04 = Y 
406223.00 = X  406500.40 104النقطة = X  159220.83 103النقطة = Y 158928.44 = Y 
406065.56 = X  406305.47 106النقطة = X  159783.12 105النقطة = Y 159633.18 = Y 
406186.47 = X  405953.10 108النقطة = X  160581.50 107النقطة = Y 160360.40 = Y 
406552.88 = X  406170.52 110النقطة = X  161597.43 109النقطة = Y 160862.71 = Y 
405652.35 = X  406133.04 112النقطة = X  162016.72 111النقطة = Y 161709.89 = Y 
404041.33 = X  405120.92 114النقطة = X  162182.21 113النقطة = Y 161559.95 = Y 
403404.07 = X  403853.90 116النقطة = X  162722.01 115النقطة = Y 162766.99 = Y 
402774.31 = X  403096.68 118النقطة = X  163119.36 117النقطة = Y 162969.42 = Y 
402284.66 = X  402165.33 120النقطة = X  163375.98 119النقطة = Y 163046.78 = Y 
403030.46 = X  402940.97 122النقطة = X  164064.30 121النقطة = Y 163765.03 = Y 
402612.82 = X  402553.15 124النقطة = X  165291.30 123النقطة = Y 164662.84 = Y 
405357.37 = X  403746.44 126النقطة = X  168104.44 125النقطة = Y 166907.36 = Y 
406268.48 = X  405718.04 128النقطة = X  168390.07 127النقطة = Y 168217.51 = Y 
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408444.99 = X  406789.31 130النقطة = X 169376.34 129 النقطة = Y 168553.35 = Y 
408802.98 = X  408507.64 132النقطة = X  169555.90 131النقطة = Y 169407.76 = Y 
411323.79 = X  410324.41 134النقطة = X  170266.67 133النقطة = Y 170027.26 = Y 
412688.61 = X  411942.80 136النقطة = X  170932.55 135النقطة = Y 170595.87 = Y 

   413598.49 = X  171216.85   137النقطة = Y 
 

 مجرى واد وابزازا.عبر ترتبط فيما بينها  75 إلى 38من  النقط 
 مجرى واد احنصال. عبرترتبط فيما بينها  123إلى  76 من النقط 

 
قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).186كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابيةكلجمبعةكويلت يتك

الحببعةكإلقليمكأزيالل

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.402))الصادر في)5)رمضان)1436 )22)يونيو)2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أزيالل، إلقليم  التابعة  تيلوكيت  لجماعة  الترابية  الحدود  القرار،) بهذا  امللحق  الجدول  في  مبين  هو  كما   تعين،)

)كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*       *
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 تيلوكيتجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 زيالل كما يبينها الخط المضلعأالتابعة إلقليم 

 ذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:ال
 

437166.00 = X  437093.63 2النقطة = X  167359.02 1النقطة = Y 168204.34 = Y 
438077.01 = X  437541.12 4النقطة = X  165961.28 3النقطة = Y 166767.67 = Y 
438921.03 = X  438586.10 6النقطة = X  163918.43 5النقطة = Y 164697.94 = Y 
440274.15 = X  439255.96 8النقطة = X  161741.18 7النقطة = Y 163138.92 = Y 
441667.45 = X  440890.42 10النقطة = X  160961.67 9النقطة = Y 161257.35 = Y 
443347.54 = X  442658.84 12النقطة = X  161192.42 11النقطة = Y 161042.31 = Y 
443762.42 = X  443531.93 14النقطة = X  160745.39 13النقطة = Y 160899.54 = Y 
444115.83 = X  444115.83 16النقطة = X  159666.37 15النقطة = Y 160837.88 = Y 
444008.27 = X  444008.27 18النقطة = X  157847.44 17النقطة = Y 159018.95 = Y 
445053.14 = X  444653.63 20النقطة = X  157169.20 19النقطة = Y 157385.00 = Y 
445836.80 = X  445252.90 22النقطة = X  156059.34 21النقطة = Y 156521.78 = Y 
444589.94 = X  445693.03 24النقطة = X  154343.43 23النقطة = Y 155553.77 = Y 
442588.84 = X  443323.94 26النقطة = X  153111.61 25النقطة = Y 153355.65 = Y 
441371.98 = X  442218.64 28النقطة = X  152989.22 27النقطة = Y 153179.72 = Y 
441107.39 = X  441197.35 30النقطة = X  152978.64 29النقطة = Y 152962.76 = Y 
440726.39 = X  440938.06 32النقطة = X  153058.01 31النقطة = Y 152989.22 = Y 
440027.89 = X  440239.56 34النقطة = X  153089.76 33النقطة = Y 153137.39 = Y 
437530.22 = X  439779.18 36النقطة = X  153052.72 35النقطة = Y 152983.93 = Y 
434875.49 = X  437080.42 38النقطة = X  153021.71 37النقطة = Y 153010.39 = Y 
434671.76 = X  434796.11 40النقطة = X  152939.69 39النقطة = Y 153021.71 = Y 
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434412.47 = X  434536.82 42النقطة = X  152757.13 41النقطة = Y 152902.65 = Y 
433954.74 = X  434305.31 44النقطة = X  152692.30 43النقطة = Y 152698.92 = Y 
433743.07 = X  433868.75 46النقطة = X  152368.19 45النقطة = Y 152513.71 = Y 
433504.94 = X  433710.00 48النقطة = X  152077.15 47النقطة = Y 152262.35 = Y 
433228.95 = X  433339.58 50النقطة = X  151734.36 49النقطة = Y 151891.94 = Y 
430294.01 = X  431947.73 52النقطة = X  151874.96 51النقطة = Y 152243.63 = Y 
424169.49 = X  429099.66 54النقطة = X  146541.72 53النقطة = Y 151199.08 = Y 
422095.50 = X  423132.50 56النقطة = X  146028.33 55النقطة = Y 146285.03 = Y 
418405.44 = X  419806.05 58النقطة = X  145758.13 57النقطة = Y 145650.04 = Y 
417376.59 = X  417551.16 60النقطة = X  146976.88 59النقطة = Y 145856.07 = Y 
417341.52 = X  417341.52 62النقطة = X  149052.71 61النقطة = Y 147997.20 = Y 
415868.50 = X  416569.94 64النقطة = X  152711.80 63النقطة = Y 151621.10 = Y 
415202.13 = X  415412.56 66النقطة = X  154998.72 65النقطة = Y 154189.50 = Y 
414739.46 = X  415377.49 68النقطة = X  157861.38 67النقطة = Y 156265.33 = Y 
413916.41 = X  414444.00 70النقطة = X  160528.93 69النقطة = Y 159195.16 = Y 
413241.08 = X  413578.74 72النقطة = X  161460.46 71النقطة = Y 160994.69 = Y 
413093.36 = X  412502.45 74النقطة = X  163831.61 73النقطة = Y 163048.28 = Y 
415224.85 = X  413916.41 76النقطة = X  164487.91 75النقطة = Y 164149.18 = Y 
417423.72 = X  416364.46 78النقطة = X  165606.98 77النقطة = Y 164868.99 = Y 
419435.75 = X  418093.71 80النقطة = X  167062.54 79النقطة = Y 166406.37 = Y 
421015.10 = X  420347.32 82النقطة = X  168529.96 81النقطة = Y 168062.08 = Y 
422212.87 = X  421682.88 84النقطة = X  169444.43 83النقطة = Y 168997.82 = Y 
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423718.02 = X  422933.65 86النقطة = X  168678.82 85النقطة = Y 169104.16 = Y 
425138.38 = X  424142.01 88النقطة = X  167658.01 87النقطة = Y 168189.68 = Y 
426919.13 = X  425481.04 90النقطة = X  166403.27 89النقطة = Y 167416.57 = Y 
429039.07 = X  427873.11 92النقطة = X  165042.19 91النقطة = Y 165616.40 = Y 
430904.62 = X  429781.05 94النقطة = X  166233.14 93النقطة = Y 165339.93 = Y 
434030.43 = X  432703.35 96النقطة = X  167272.22 95النقطة = Y 166902.41 = Y 
436807.47 = X  435849.03 98النقطة = X  167765.29 97النقطة = Y 167370.83 = Y 

 

 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).197كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكمكبرطتكالحببعةكإلقليمكسطبت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

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 مكارطو التابعة إلقليم سطات،)كما هي مرسومة

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 مكارطو جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة
 كما يبينها الخط المضلع إلقليم سطاتالتابعة 

 :المبير التالية بإحداثياتالذي يمر بالنقط المعرفة 
 

 :1النقطة 
X=356881,82 

 :2النقطة 
X=357315,95 

Y=299820,51 Y=299232,22 

 :3النقطة 
X=357782,60 

 :4النقطة 
X=357851,58 

Y=298283,26 Y=297910,19 

 :5النقطة 
X=358311,73 

 :6النقطة 
X=358828,91 

Y=297438,01 Y=297124,54 

 :7النقطة 
X=359094,73 

 :8النقطة 
X=359244,88 

Y=297122,35 Y=297013,27 

 :9النقطة 
X=359457,89 

 :10النقطة 
X=359752,60 

Y=296547,22 Y=296347,83 

 :11النقطة 
X=360421,83 

 :12النقطة 
X=361519,36 

Y=295418,69 Y=294070,17 

 :13النقطة 
X=362206,73 

 :14النقطة 
X=362223,77 

Y=293364,43 Y=293240,96 

 :15النقطة 
X=362403,74 

 :16النقطة 
X=361672,09 

Y=292907,22 Y=292585,48 

 :17النقطة 
X=361155,05 

 :18النقطة 
X=360124,11 

Y=292118,01 Y=290863,60 

 :19النقطة 
X=359726,97 

 :20النقطة 
X=357263,29 

Y=290760,35 Y=290122,14 

 :21النقطة 
X=357405,38 

 :22النقطة 
X=357478,26 

Y=288722,00 Y=288600,03 

 :23 النقطة
X=357446,45 

 :24النقطة 
X=351051,03 

Y=287094,48 Y=287773,75 

 :25النقطة 
X=348430,04 

 :26النقطة 
X=348259,66 

Y=288004,87 Y=288195,03 

 :27النقطة 
X=345666,15 

 :28النقطة 
X=345620,49 

Y=289427,35 Y=289171,67 

 :29النقطة 
X=344297,96 

 :30النقطة 
X=343234,44 

Y=288924,10 Y=288301,73 

 :31النقطة 
X=343119,54 

 :32النقطة 
X=342824,89 

Y=288307,09 Y=287314,76 

 :33النقطة 
X=341680,40 

 :34النقطة 
X=337166,39 

Y=283430,61 Y=282286,06 

 :35النقطة 
X=336472,89 

 :36النقطة 
X=335722,87 

Y=281982,50 Y=281727,65 

 :37النقطة 
X=335356,53 

 :38النقطة 
X=334798,63 

Y=281552,38 Y=281131,93 

 :39النقطة 
X=331925,62 

 :40النقطة 
X=331624,91 

Y=279634,94 Y=280465,30 

 :41النقطة 
X=331503,77 

 :42النقطة 
X=331579,52 

Y=280856,21 Y=280897,04 

 :43النقطة 
X=331510,30 

 :44النقطة 
X=331303,86 

Y=280947,06 Y=281571,40 

 :45النقطة 
X=331173,44 

 :46النقطة 
X=330616,79 

Y=282300,42 Y=282756,42 
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 :47النقطة 
X=330004,90 

 :48النقطة 
X=329932,21 

Y=283108,05 Y=283525,45 

 :49النقطة 
X=330118,45 

 :50النقطة 
X=330100,30 

Y=283568,55 Y=283646,57 

 :51النقطة 
X=330226,56 

 :52النقطة 
X=330182,50 

Y=283684,21 Y=283826,44 

 :53النقطة 
X=330089,92 

 :54النقطة 
X=330076,80 

Y=283797,67 Y=283865,65 

 :55النقطة 
X=330546,86 

 :56النقطة 
X=329713,67 

Y=284113,73 Y=284802,55 

 :57النقطة 
X=329890,34 

 :58النقطة 
X=330082,09 

Y=285149,37 Y=285413,95 

 :59ة النقط
X=330172,42 

 :60النقطة 
X=330207,81 

Y=285716,15 Y=285679,67 

 :61النقطة 
X=330326,87 

 :62ة النقط
X=332046,18 

Y=285908,66 Y=285615,72 

 :63النقطة 
X=331290,74 

 :64النقطة 
X=331259,70 

Y=286329,05 Y=286717,00 

 :65النقطة 
X=331848,29 

 :66النقطة 
X=332549,53 

Y=287170,11 Y=287628,81 

 :67النقطة 
X=332349,74 

 :68النقطة 
X=332622,67 

Y=288580,96 Y=288548,44 

 :69النقطة 
X=332867,28 

 :70النقطة 
X=332791,24 

Y=288840,63 Y=289041,59 

 :71النقطة 
X=332892,95 

 :72النقطة 
X=332574,45 

Y=289139,41 Y=289232,49 

 :73النقطة 
X=332666,56 

 :74النقطة 
X=332640,43 

Y=289469,85 Y=289695,30 

 :75النقطة 
X=332484,78 

 :76النقطة 
X=332516,62 

Y=289717,89 Y=289824,86 

 :77النقطة 
X=332456,87 

 :78النقطة 
X=332473,28 

Y=289839,82 Y=289863,43 

 :79النقطة 
X=332427,55 

 :80النقطة 
X=332417,14 

Y=289880,15 Y=289856,43 

 :81النقطة 
X=332235,26 

 :82النقطة 
X=332215,56 

Y=289865,54 Y=290038,22 

 :83النقطة 
X=332285,14 

 :84النقطة 
X=332294,16 

Y=290036,68 Y=290149,25 

 :85النقطة  
X=331881,66 

 :86النقطة 
X=331700,41 

Y=290006,78 Y=290137,11 

 :87النقطة 
X=331839,34 

 :88النقطة 
X=337079,39 

Y=290222,00 Y=290123,39 

 :89النقطة 
X=337932,59 

 :90النقطة 
X=339541,00 

Y=289082,33 Y=289619,00 

 :91النقطة 
X=340033,00 

 :92النقطة 
X=340475,00 

Y=289763,00 Y=290177,00 

 :93النقطة 
X=341357,00 

 :94النقطة 
X=341384,40 

Y=291063,00 Y=291380,71 

 :95النقطة 
X=341580,55 

 :96النقطة 
X=342086,76 

Y=291560,52 Y=291366,64 

 :97النقطة 
X=342244,93 

 :98النقطة 
X=342572,70 

Y=291289,41 Y=291165,12 
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 :99النقطة 
X=342898,73 

 :100النقطة 
X=343010,15 

Y=291207,94 Y=291279,20 

 :101النقطة 
X=343069,53 

 :102النقطة 
X=343178,16 

Y=291470,35 Y=291711,96 

 :103النقطة 
X=343330,43 

 :104النقطة 
X=343531,11 

Y=291770,73 Y=291831,33 

 :105النقطة 
X=343696,09 

 :106النقطة 
X=343830,06 

Y=291813,32 Y=291765,14 

 :107النقطة 
X=345286,90 

 :108النقطة 
X=345330,69 

Y=292691,78 Y=292671,66 

 :109النقطة 
X=345968,60 

 :110النقطة 
X=346972,03 

Y=292768,18 Y=294578,88 

 :111النقطة 
X=346883,75 

 :112النقطة 
X=346806,74 

Y=294898,48 Y=296023,08 

 :113النقطة 
X=346621,07 

 :114النقطة 
X=346937,52 

Y=296476,27 Y=296747,34 

 :115النقطة 
X=347242,82 

 :116النقطة 
X=347463,52 

Y=296901,68 Y=296901,68 

 :117النقطة 
X=347673,18 

 :118النقطة 
X=347849,74 

Y=297162,59 Y=297221,38 

 :119النقطة 
X=347923,31 

 :120النقطة 
X=347995,46 

Y=297221,38 Y=297438,46 

 :121النقطة 
X=347880,21 

 :122النقطة 
X=348001,08 

Y=297587,41 Y=298043,33 

 :123النقطة 
X=347995,16 

 :124النقطة 
X=347936,04 

Y=298167,37 Y=298663,51 

 : 125النقطة
X=348014,78 

 :126النقطة 
X=349805,42 

Y=299095,92 Y=299386,66 

 :127النقطة 
X=351561,27 

 :128النقطة 
X=352367,94 

Y=299386,66 Y=299386,66 

 :129النقطة 
X=355199,63 

 :130النقطة 
X=355237,68 

Y=299606,74 Y=299170,01 

 :131النقطة 
X=355366,21 

 :132النقطة 
X=355500,03 

Y=299153,86 Y=299188,05 

 :133النقطة 
X=355970,69 

 :134النقطة 
X=356474,10 

Y=299267,47 Y=299559,01 
 

المؤدية من الطريق اإلقليمية رقم  3337ا عبر محور الطريق اإلقليمية رقم ترتبط فيما بينه 15و 14و 13و 12 النقط
 . 403لى الطريق الجهوية رقم إ 3333

 واد جهرون. مجرىترتبطان فيما بينهما عبر  20و 19النقطتان 
 .واد العطش مجرىترتبطان فيما بينهما عبر  24و 23النقطتان 
 .اترتبطان فيما بينهما عبر حقينة سد تامسن 32و 31النقطتان 
 عريشة. واد مجرىترتبطان فيما بينهما عبر  33و 32النقطتان 

لى الطريق الجهوية إالمؤدية من مكارطو  3608ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  90و 89قطتان الن
 .403رقم 
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).198كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكأوالدكربرسكالحببعةكإلقليمكسطبت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

كما هي) الحدود الترابية لجماعة أوالد فارس التابعة إلقليم سطات،) كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،) تعين،)

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 أوالد فارس جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة
 كما يبينها الخط المضلع إلقليم سطاتالتابعة 

 :المبير التالية بإحداثياتالذي يمر بالنقط المعرفة 
 

 :1النقطة 
X=324683,55 

 :2النقطة 
X=326422,23 

Y=251180,39 Y=249303,85 

 :3النقطة 
X=326783,82 

 :4النقطة 
X=327466,67 

Y=249873,10 Y=249764,38 

 :5النقطة 
X=328226,36 

 :6النقطة 
X=328773,11 

Y=249233,41 Y=249146,99 

 :7النقطة 
X=329108,14 

 :8النقطة 
X=330463,84 

Y=248608,63 Y=247546,28 

 :9النقطة 
X=330938,66 

 :10النقطة 
X=331569,54 

Y=247506,87 Y=247188,25 

 :11النقطة 
X=331873,55 

 :12النقطة 
X=332028,72 

Y=247574,49 Y=247736,15 

 :13النقطة 
X=332111,17 

 :14النقطة 
X=332164,54 

Y=247974,80 Y=248802,22 

 :15النقطة 
X=332878,24 

 : 16النقطة 
X=333655,94 

Y=248850,25 Y=248943,45 

 :17النقطة 
X=334629,71 

 :18النقطة 
X=335423,45 

Y=248727,56 Y=248474,76 

 :19النقطة 
X=336191,09 

 :20النقطة 
X=338791,38 

Y=247540,17 Y=245843,90 

 :21النقطة 
X=339374,07 

 :22النقطة 
X=339765,83 

Y=245649,04 Y=245613,64 

 :23النقطة 
X=339914,02 

 :24النقطة 
X=340330,14 

Y=245408,34 Y=245069,60 

 :25النقطة 
X=340508,59 

 :26النقطة 
X=340775,16 

Y=245300,55 Y=245276,95 

 :27النقطة 
X=341890,23 

 :28النقطة 
X=341749,62 

Y=244940,56 Y=244623,87 

 :29النقطة 
X=341680,30 

 :30النقطة 
X=341428,89 

Y=244693,81 Y=244629,52 

 :31النقطة 
X=341126,41 

 :32النقطة 
X=340748,80 

Y=244371,93 Y=244052,70 

 :33النقطة 
X=340597,81 

 :34النقطة 
X=340943,45 

Y=243838,39 Y=243680,24 

 :35النقطة 
X=341401,57 

 :36النقطة 
X=341695,79 

Y=243470,62 Y=243342,95 

 :37النقطة 
X=342203,38 

 :38النقطة 
X=342457,87 

Y=243122,73 Y=242995,40 

 :39النقطة 
X=342696,23 

 :40النقطة 
X=343083,38 

Y=242920,63 Y=242415,12 

 :41النقطة 
X=343630,03 

 :42النقطة 
X=344249,12 

Y=242240,39 Y=242197,17 

 :43النقطة 
X=344836,56 

 :44النقطة 
X=345149,23 

Y=242151,69 Y=242032,47 

 :45النقطة 
X=345143,17 

 :46النقطة 
X=345415,11 

Y=241925,68 Y=241826,05 
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 :47النقطة 
X=345574,88 

 :48النقطة 
X=345617,61 

Y=241666,37 Y=241634,60 

 :49النقطة 
X=346570,58 

 :50النقطة 
X=346572,62 

Y=241375,36 Y=241342,98 

 :51النقطة 
X=346376,78 

 :52النقطة 
X=346227,68 

Y=240414,07 Y=239706,34 

 :53النقطة 
X=346138,20 

 :54النقطة 
X=346048,71 

Y=239281,75 Y=238857,16 

 :55النقطة 
X=345542,20 

 :56النقطة 
X=345222,00 

Y=236456,21 Y=234832,99 

 :57النقطة 
X=345184,70 

 :58النقطة 
X=343958,39 

Y=234746,86 Y=235491,95 

 :59النقطة 
X=342777,43 

 :60النقطة 
X=341788,61 

Y=236179,98 Y=236656,83 

 :61النقطة 
X=340499,72 

 :62النقطة 
X=339740,61 

Y=237415,21 Y=238203,38 

 :63النقطة 
X=339288,75 

 :64النقطة 
X=338663,52 

Y=238851,00 Y=239441,28 

 :65النقطة 
X=337710,32 

 :66النقطة 
X=337582,65 

Y=239706,21 Y=239703,44 

 :67النقطة 
X=337330,12 

 :68النقطة 
X=336843,35 

Y=239837,27 Y=240131,54 

 :69النقطة 
X=336388,96 

 :70النقطة 
X=336167,81 

Y=240316,33 Y=240579,49 

 :71النقطة 
X=335876,19 

 :72النقطة 
X=335157,86 

Y=240907,51 Y=241566,05 

 :73النقطة 
X=334659,63 

 :74النقطة 
X=334131,59 

Y=241427,14 Y=241313,65 

 :75النقطة 
X=333966,70 

 :76النقطة 
X=333762,05 

Y=241302,96 Y=241191,99 

 :77النقطة 
X=333388,13 

 :78النقطة 
X=333068,98 

Y=241101,20 Y=241027,74 

 :79النقطة 
X=332902,27 

 :80النقطة 
X=332793,03 

Y=241118,43 Y=241409,20 

 :81النقطة 
X=332569,12 

 :82النقطة 
X=332031,50 

Y=241572,88 Y=241665,50 

 :83النقطة 
X=331867,12 

 :84النقطة 
X=331585,12 

Y=241338,52 Y=240491,68 

 :85النقطة 
X=331361,44 

 :86النقطة 
X=330882,00 

Y=240090,99 Y=239789,02 

 :87النقطة 
X=329775,48 

 :88النقطة 
X=329478,65 

Y=239326,38 Y=239307,47 

 :89النقطة 
X=329304,59 

 :90النقطة 
X=328905,79 

Y=239263,29 Y=239245,44 

 :91النقطة 
X=328535,82 

 :92النقطة 
X=328439,29 

Y=239155,42 Y=238963,81 

 :93النقطة 
X=327358,41 

 :94النقطة 
X=325858,53 

Y=239180,76 Y=239999,69 

 :95النقطة 
X=325812,77 

 :96النقطة 
X=325778,12 

Y=239727,82 Y=239565,11 

 :97النقطة 
X=325423,58 

 :98النقطة 
X=325204,21 

Y=238562,45 Y=238218,26 
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 :99النقطة 
X=324534,60 

 :100النقطة 
X=324336,11 

Y=238755,79 Y=238979,17 

 :101النقطة 
X=324021,28 

 :102النقطة 
X=323897,15 

Y=239360,49 Y=239531,68 

 :103ة النقط
X=323498,28 

 :104النقطة 
X=323075,73 

Y=239270,25 Y=239640,15 

 :105النقطة 
X=323254,40 

 :106النقطة 
X=323326,41 

Y=240029,34 Y=240285,93 

 :107النقطة 
X=323296,91 

 :108النقطة 
X=323299,41 

Y=240511,20 Y=240806,06 

 :109النقطة 
X=323232,99 

 :110النقطة 
X=323246,99 

Y=241037,15 Y=241161,06 

 :111النقطة 
X=323055,08 

 :112النقطة 
X=323090,70 

Y=241165,90 Y=241517,42 

 :113النقطة 
X=322953,79 

 :114النقطة 
X=322886,01 

Y=241541,63 Y=242134,07 

 :115النقطة 
X=323000,23 

 :116النقطة 
X=322896,90 

Y=242507,53 Y=243139,31 

 :117النقطة 
X=322546,74 

 :118النقطة 
X=322440,82 

Y=244102,72 Y=244296,69 

 :119النقطة 
X=322404,72 

 :120النقطة 
X=322882,40 

Y=245742,10 Y=246812,41 

 :121النقطة 
X=323510,44 
Y=247829,77 

 

لى إالمؤدية من دار الشافعي  2115ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  119و 118النقطتان 
 .305جهوية رقم الطريق ال

طريق اللى إدار الشافعي من المؤدية  2115ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  1و 121النقطتان 
 .305جهوية رقم ال
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).199كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكأوالدكشببنةكالحببعةكإلقليمكسطبت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

كما هي) الحدود الترابية لجماعة أوالد شبانة التابعة إلقليم سطات،) كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،) تعين،)

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية     578(

 أوالد شبانة جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة
 كما يبينها الخط المضلع إلقليم سطاتالتابعة 

 :المبير التالية بإحداثياتالذي يمر بالنقط المعرفة 
 

 :1النقطة 
X=311044,26 

 :2النقطة 
X=311615,30 

Y=282576,56 Y=282166,24 

 :3النقطة 
X=313081,67  

 :4النقطة 
X=315035,16 

Y=280875,14 Y=278810,33 

 :5النقطة 
X=315815,81 

 :6النقطة 
X=317456,96 

Y=278313,83 Y=277552,34 

 :7النقطة 
X=317334,04 

 :8النقطة 
X=316851,27 

Y=277214,52 Y=277171,30 

 :9النقطة 
X=316881,04 

 :10النقطة 
X=316796,97 

Y=276899,66 Y=276412,54 

 :11النقطة 
X=317172,85 

 :12النقطة 
X=317381,22 

Y=276360,40 Y=276089,44 

 :13النقطة 
X=317440,79 

 :14النقطة 
X=317003,19 

Y=275842,26 Y=275477,61 

 :15النقطة 
X=317045,18 

 : 16النقطة 
X=317865,71 

Y=275049,88 Y=274462,17 

 :17النقطة 
X=317826,71 

 :18النقطة 
X=319158,67 

Y=274139,66 Y=274159,20 

 :19النقطة 
X=319541,34 

 :20النقطة 
X=320020,86 

Y=273394,42 Y=273783,27 

 :21النقطة 
X=320574,27 

 :22النقطة 
X=320641,26 

Y=273134,48 Y=273148,24 

 :23النقطة 
X=320730,64 

 :24النقطة 
X=320714,16 

Y=273067,06 Y=273011,29 

 :25النقطة 
X=320865,32 

 :26النقطة 
X=321025,50 

Y=272850,11 Y=272885,24 

 :27النقطة 
X=321135,43 

 :28النقطة 
X=321274,53 

Y=272580,37 Y=272505,73 

 :29النقطة 
X=321181,84 

 :30النقطة 
X=320573,74 

Y=272356,44 Y=272996,59 

 :31النقطة 
X=319689,86 

 :32النقطة 
X=319320,36 

Y=272132,24 Y=271706,73 

 :33النقطة 
X=318750,95 

 :34النقطة 
X=317435,56 

Y=270841,51 Y=270490,75 

 :35النقطة 
X=317307,31 

 :36النقطة 
X=316970,70 

Y=270196,94 Y=270076,99 

 :37النقطة 
X=316106,36 

 :38النقطة 
X=315967,77 

Y=268473,70 Y=268588,36 

 :39النقطة 
X=315571,84 

 :40النقطة 
X=315517,07 

Y=269493,39 Y=269575,18 

 :41النقطة 
X=315148,12 

 :42النقطة 
X=312780,85 

Y=269880,75 Y=271569,30 
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 أوالد شبانة جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة
 كما يبينها الخط المضلع إلقليم سطاتالتابعة 

 :المبير التالية بإحداثياتالذي يمر بالنقط المعرفة 
 

 :1النقطة 
X=311044,26 

 :2النقطة 
X=311615,30 

Y=282576,56 Y=282166,24 

 :3النقطة 
X=313081,67  

 :4النقطة 
X=315035,16 

Y=280875,14 Y=278810,33 

 :5النقطة 
X=315815,81 

 :6النقطة 
X=317456,96 

Y=278313,83 Y=277552,34 

 :7النقطة 
X=317334,04 

 :8النقطة 
X=316851,27 

Y=277214,52 Y=277171,30 

 :9النقطة 
X=316881,04 

 :10النقطة 
X=316796,97 

Y=276899,66 Y=276412,54 

 :11النقطة 
X=317172,85 

 :12النقطة 
X=317381,22 

Y=276360,40 Y=276089,44 

 :13النقطة 
X=317440,79 

 :14النقطة 
X=317003,19 

Y=275842,26 Y=275477,61 

 :15النقطة 
X=317045,18 

 : 16النقطة 
X=317865,71 

Y=275049,88 Y=274462,17 

 :17النقطة 
X=317826,71 

 :18النقطة 
X=319158,67 

Y=274139,66 Y=274159,20 

 :19النقطة 
X=319541,34 

 :20النقطة 
X=320020,86 

Y=273394,42 Y=273783,27 

 :21النقطة 
X=320574,27 

 :22النقطة 
X=320641,26 

Y=273134,48 Y=273148,24 

 :23النقطة 
X=320730,64 

 :24النقطة 
X=320714,16 

Y=273067,06 Y=273011,29 

 :25النقطة 
X=320865,32 

 :26النقطة 
X=321025,50 

Y=272850,11 Y=272885,24 

 :27النقطة 
X=321135,43 

 :28النقطة 
X=321274,53 

Y=272580,37 Y=272505,73 

 :29النقطة 
X=321181,84 

 :30النقطة 
X=320573,74 

Y=272356,44 Y=272996,59 

 :31النقطة 
X=319689,86 

 :32النقطة 
X=319320,36 

Y=272132,24 Y=271706,73 

 :33النقطة 
X=318750,95 

 :34النقطة 
X=317435,56 

Y=270841,51 Y=270490,75 

 :35النقطة 
X=317307,31 

 :36النقطة 
X=316970,70 

Y=270196,94 Y=270076,99 

 :37النقطة 
X=316106,36 

 :38النقطة 
X=315967,77 

Y=268473,70 Y=268588,36 

 :39النقطة 
X=315571,84 

 :40النقطة 
X=315517,07 

Y=269493,39 Y=269575,18 

 :41النقطة 
X=315148,12 

 :42النقطة 
X=312780,85 

Y=269880,75 Y=271569,30 

 :43النقطة 
X=312322,88 

 :44النقطة 
X=312301,70 

Y=271926,63 Y=272107,34 

 :45النقطة 
X=312365,84 

 :46النقطة 
X=312353,89 

Y=272175,65 Y=272336,70 

 :47النقطة 
X=312277,77 

 :48النقطة 
X=312033,99 

Y=272478,92 Y=272689,28 

 :49النقطة 
X=311686,86 

 :50النقطة 
X=311712,35 

Y=273384,75 Y=273685,51 

 :51النقطة 
X=311285,52 

 :52النقطة 
X=311537,59 

Y=274998,49 Y=275166,03 

 :53النقطة 
X=310683,92 

 :54النقطة 
X=310528,42 

Y=276244,28 Y=276718,19 

 :55النقطة 
X=310058,89 

 :56النقطة 
X=309946,53 

Y=277662,79 Y=278010,58 

 :57النقطة 
X=308775,76 

 :58النقطة 
X=308892,33 

Y=279666,79 Y=279889,64 

 :59النقطة 
X=309239,61 

 :60النقطة 
X=309589,54 

Y=280129,66 Y=280565,30 

 :61النقطة 
X=309506,86 

 :62النقطة 
X=308942,02 

Y=280706,15 Y=281262,74 

 :63النقطة 
X=308799,96 

 :64النقطة 
X=308661,85 

Y=281511,99 Y=282026,75 

 :65النقطة 
X=309362,53 

 :66النقطة 
X=309536,44 

Y=281847,47 Y=281701,93 

 :67النقطة 
X=309677,44 

 :68النقطة 
X=310095,75 

Y=281570,46 Y=281359,11 

 :69النقطة 
X=310453,93 

 :70النقطة 
X=310524,28 

Y=281395,19 Y=281698,68 

 :71النقطة 
X=310754,24 

 :72النقطة 
X=310930,04 

Y=281957,68 Y=282509,43 

 

لى الطريق الجهوية إالمؤدية من برشيد  3612ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  11و 10النقطتان 

 . 316رقم 

الطريق  لىإالمؤدية من أوالد شبانة  3617ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  18و 17النقطتان 

 . 316الجهوية رقم 

 بن احمد. لىإالمؤدية من راس العين  316ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الجهوية رقم  24و 23النقطتان 

 بن احمد.  لىإالمؤدية من راس العين  316 الجهوية رقملطريق ترتبطان فيما بينهما عبر محور ا 31و 30النقطتان 

 لىإالمؤدية من أوالد شبانة  3617ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  52و 51النقطتان 

 

 
 

برشيد.



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية     5783

 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).فف)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكأوالدكعبمفكالحببعةكإلقليمكسطبت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

كما هي) الحدود الترابية لجماعة أوالد عامر التابعة إلقليم سطات،) كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،) تعين،)

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



5785الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

 أوالد عامر جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة
 كما يبينها الخط المضلع إلقليم سطاتالتابعة 

 :مبير التاليةال بإحداثياتالذي يمر بالنقط المعرفة 
 

 :1النقطة 
X=326147,27 

 :2النقطة 
X=326351,44 

Y=216507,56 Y=216379,42 

 :3النقطة 
X=326502,72 

 :4النقطة 
X=326654,62 

Y=216313,31 Y=216165,12 

 :5النقطة 
X=326647,21 

 :6النقطة 
X=326679,28 

Y=216061,79 Y=216038,57 

 :7النقطة 
X=326667,02 

 :8النقطة 
X=326775,73 

Y=216009,52 Y=215915,50 

 :9النقطة 
X=326925,95 

 :10النقطة 
X=326791,16 

Y=215592,64 Y=215129,47 

 :11النقطة 
X=327195,40 

 :12النقطة 
X=327070,59 

Y=214455,03 Y=214006,08 

 :13النقطة 
X=326947,14 

 :14النقطة 
X=327435,72 

Y=213656,00 Y=213077,24 

 :15النقطة 
X=329927,22 

 :16النقطة 
X=331000,01 

Y=213337,68 Y=212400,00 

 :17النقطة 
X=331220,36 

 :18النقطة 
X=332799,97 

Y=212396,44 Y=212399,92 

 :19النقطة 
X=334407,72 

 :20النقطة 
X=334899,49 

Y=213173,46 Y=212976,58 

 :21النقطة 
X=335006,53 

 :22النقطة 
X=335256,15 

Y=212737,69 Y=212448,28 

 :23النقطة 
X=335569,55 

 :24النقطة 
X=335797,23 

Y=212091,31 Y=211820,98 

 :25النقطة 
X=335910,10 

 :26النقطة 
X=336119,57 

Y=211717,10 Y=211521,94 

 :27النقطة 
X=336169,26 

 :28النقطة 
X=336341,93 

Y=211458,80 Y=211294,20 

 :29النقطة 
X=335616,19 

 :30النقطة 
X=335987,00 

Y=210100,01 Y=209911,57 

 :31النقطة 
X=336055,33 

 :32النقطة 
X=334866,79 

Y=209836,86 Y=208284,95 

 :33النقطة 
X=334824,06 

 :34النقطة 
X=334745,05 

Y=208322,81 Y=208152,99 

 :35النقطة 
X=334725,81 

 :36النقطة 
X=334755,44 

Y=208067,10 Y=208073,54 

 :37النقطة 
X=334596,75 

 :38النقطة 
X=332339,22 

Y=207763,37 Y=207508,07 

 :39النقطة 
X=332331,22 

 :40النقطة 
X=332288,39 

Y=206098,99 Y=206098,05 

 :41النقطة 
X=332270,01 

 :42النقطة 
X=332122,59 

Y=205550,01 Y=205307,31 

 :43النقطة 
X=330904,19 

 :44النقطة 
X=329142,87 

Y=203658,96 Y=201009,15 

 :45النقطة 
X=328643,54 

 :46النقطة 
X=327380,00 

Y=199863,90 Y=198209,00 
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 :47النقطة 
X=327142,00 

 :48النقطة 
X=316580,00 

Y=198409,00 Y=206296,00 

 :49النقطة 
X=316998,92 

 :50النقطة 
X=318691,84 

Y=206315,43 Y=207101,66 

 :51النقطة 
X=319432,92 

 :52النقطة 
X=320251,02 

Y=207551,64 Y=208473,06 

 :53النقطة 
X=320650,65 

 :54النقطة 
X=320950,35 

Y=208784,19 Y=209037,67 

 :55النقطة 
X=321261,55 

 :56النقطة 
X=321076,22 

Y=209272,02 Y=209988,98 

 :57النقطة 
X=321064,04 

 :58النقطة 
X=320648,00 

Y=210633,24 Y=211246,26 

 :59النقطة 
X=320101,39 

 :60النقطة 
X=320465,62 

Y=211774,87 Y=212806,88 

 :61النقطة 
X=320699,97 

 :62النقطة 
X=320869,18 

Y=213052,65 Y=213552,81 

 :63النقطة 
X=321445,14 

 :64النقطة 
X=321891,29 

Y=213893,51 Y=213798,20 

 :65النقطة 
X=322068,37 

 :66النقطة 
X=322213,99 

Y=214081,04 Y=214232,78 

 :67النقطة 
X=322562,26 

 :68النقطة 
X=322302,95 

Y=214852,46 Y=215072,21 

 :69النقطة 
X=322683,36 

 :70النقطة 
X=322903,19 

Y=215295,66 Y=215305,49 

 :71النقطة 
X=323169,98 

 :72النقطة 
X=323300,85 

Y=215685,68 Y=216021,47 

 :73النقطة 
X=323348,17 

 :74النقطة 
X=323327,93 

Y=216021,47 Y=216130,19 

 :75النقطة 
X=323411,97 

 :76النقطة 
X=323763,94 

Y=216140,00 Y=215940,00 

 :77النقطة 
X=324289,37 

 :78النقطة 
X=324483,85 

Y=216024,87 Y=216085,92 

 :79النقطة 
X=324985,53 

 :80النقطة 
X=325473,58 

Y=216067,46 Y=215907,40 

 :81النقطة 
X=325822,30 

 :82النقطة 
X=326001,66 

Y=216066,10 Y=216613,01 

 
 لى دار الشافعي.إالمؤدية من البروج  3503ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  15و 14 النقطتان

 لى الفقيه بن صالح.إالمؤدية من البروج  308ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الجهوية رقم  30و 29النقطتان 

 .الربيعوادي أم  ترتبط فيما بينها عبر مجرى 48و 47و 46النقط 
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).1ف)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكلقفاقفةكالحببعةكإلقليمكسطبت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

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 لقراقرة التابعة إلقليم سطات،)كما هي مرسومة

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 لقراقرة جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة
 كما يبينها الخط المضلع إلقليم سطاتالتابعة 

 :مبير التاليةال بإحداثياتالذي يمر بالنقط المعرفة 
 

 X=347725,00 :2ة النقط X=347539,59 :1ة النقط
Y=213547,98 Y=213457,00 

 X=348269,00 :4ة النقط X=348559,00 :3ة النقط
Y=212657,00 Y=211971,00 

 X=346600,00 :6ة النقط X=346866,00 :5ة النقط
Y=206277,00 Y=204567,00 

 X=345341,00 :8ة النقط X=346452,00 :7ة النقط
Y=204538,00 Y=203157,00 

 X=344714,00 :10ة النقط X=345122,00 :9ة النقط
Y=203115,00 Y=202631,00 

 X=344300,00 :12ة النقط X=344473,00 :11ة النقط
Y=201678,00 Y=201592,00 

 X=343802,00 :14ة النقط X=343856,00 :13ة النقط
Y=201215,00 Y=201090,00 

 X=343244,00 : 16ة النقط X=343796,00 :15ة النقط
Y=201023,00 Y=200835,00 

 X=342855,00 :18ة النقط X=342980,00 :17ة النقط
Y=200696,00 Y=200608,00 

 X=342619,10 :20ة النقط X=342812,00 :19ة النقط
Y=200520,00 Y=200325,80 

 X=340876,90 :22ة النقط X=341162,90 :21ة النقط
Y=198934,20 Y=198139,70 

 X=339562,56 :24ة النقط X=340277,72 :23ة النقط
Y=197444,98 Y=196847,68 

 X=336924,56 :26ة النقط X=337874,88 :25ة النقط
Y=195545,06 Y=194602,68 

 X=336125,37 :28ة النقط X=336332,72 :27ة النقط
Y=193710,98 Y=193535,41 

 X=333894,00 :30ة النقط X=335996,88 :29ة النقط
Y=193426,21 Y=193911,00 

 X=328643,54 :32ة النقط X=327380,00 :31ة النقط
Y=198209,00 Y=199863,90 

 X=330904,19 :34ة النقط X=329142,87 :33ة النقط
Y=201009,15 Y=203658,96 

 X=332270,01 :36ة النقط X=332122,59 :35ة النقط
Y=205307,31 Y=205550,01 

 X=332331,22 :38ة النقط X=332288,39 :37ة النقط
Y=206098,05 Y=206098,99 

 X=334596,75 :40ة النقط X=332339,22 :39ة النقط
Y=207508,07 Y=207763,37 

 X=334725,81 :42ة النقط X=334755,44 :41ة النقط
Y=208073,54 Y=208067,10 

 X=334824,06 :44ة النقط X=334745,05 :43ة النقط
Y=208152,99 Y=208322,81 

 X=336055,33 :46ة النقط X=334866,79 :45النقطة 
Y=208284,95 Y=209836,86 

 X=336601,14 :48ة النقط X=335987,00 :47ة النقط
Y=209911,57 Y=209959,11 

 X=338326,01 :50ة النقط X=337015,12 :49ة لنقط
Y=210776,96 Y=211921,54 
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 X=340890,22 :52ة النقط X=339430,21 :51ة النقط
Y=212310,84 Y=212500,86 

 X=343668,27 :54ة النقط X=342310,22 :53ة النقط
Y=212650,86 Y=213050,87 

 X=345123,21 :56ة النقط X=344026,44 :55ة النقط
Y=213571,45 Y=213484,84 

 
 . وادي أم الربيع مجرى عبرا ترتبط فيما بينه 31و 30و 29 النقط

 .لى الفقيه بن صالحإالمؤدية من البروج  308الجهوية رقم ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق  48و 47النقطتان 

 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).)ف)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكسيديكاحمدكالخديفكالحببعةكإلقليمكسطبت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الحدود الترابية لجماعة سيدي احمد الخدير التابعة إلقليم سطات،  تعين،)كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 سيدي احمد الخدير جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة
 كما يبينها الخط المضلع إلقليم سطاتالتابعة 

 :المبير التالية بإحداثياتالذي يمر بالنقط المعرفة 
 

 X=314023,42 :2ة النقط X=313483,18 :1ة النقط
Y=225211,24 Y=224682,64 

 X=314773,34 :4ة النقط X=314378,81 :3ة النقط
Y=224470,23 Y=222844,89 

 X=318345,76 :6ة النقط X=317481,21 :5ة النقط
Y=222953,41 Y=221896,36 

 X=319361,53 :8ة النقط X=318742,59 :7ة النقط
Y=218570,26 Y=217162,83 

 X=320652,54 :10ة النقط X=320073,31 :9ة النقط
Y=216080,54 Y=213146,09 

 X=320101,39 :12ة النقط X=320465,62 :11ة النقط
Y=212806,88 Y=211774,87 

 X=321064,04 :14ة النقط X=320648,00 :13ة النقط
Y=211246,26 Y=210633,24 

 X=321261,55 : 16ة النقط X=321076,22 :15ة النقط
Y=209988,98 Y=209272,02 

 X=320650,65 :18ة النقط X=320950,35 :17ة النقط
Y=209037,67 Y=208784,19 

 X=319432,92 :20ة النقط X=320251,02 :19ة النقط
Y=208473,06 Y=207551,64 

 X=316580,00 :22ة النقط X=318691,84 :21ة النقط
Y=207101,66 Y=206296,00 

 X=307527,00 :24ة النقط X=310742,00 :23ة النقط
Y=207990,00 Y=208604,00 

 X=308654,98 :26ة النقط X=308545,61 :25ة النقط
Y=209320,88 Y=210274,31 

 X=308542,27 :28ة النقط X=308437,93 :27ة النقط
Y=212824,49 Y=215059,77 

 X=308230,74 :30ة النقط X=307526,65 :29ة النقط
Y=217888,75 Y=220456,21 

 X=309847,26 :32ة النقط X=309718,36 :31ة النقط
Y=221056,75 Y=221047,14 

 X=310794,55 :34ة النقط X=310547,12 :33ة النقط
Y=221343,21 Y=221555,47 

 X=310967,48 :36ة النقط X=310822,77 :35ة النقط
Y=221666,37 Y=221667,95 

 X=311200,63 :38ة النقط X=311025,09 :37ة النقط
Y=221939,69 Y=221922,82 

 X=311163,67 :40ة النقط X=311725,55 :39ة النقط
Y=223033,24 Y=223876,00 

 X=312375,91 :42ة النقط X=312313,01 :41ة النقط
Y=224165,35 Y=224232,41 

 X=313373,41 :43ة النقط
Y=225048,39 

 

 .بالد التويزة مىمسالض 25512الرسم العقاري عدد  ذيملك غابوي  محور فيما بينهما عبر ترتبطان 5و 4النقطتان 
 أم الربيع. محور واديا عبر ترتبط فيما بينه 25و 24و 23و 22 النقط

لى الطريق إدار الشافعي المؤدية من  2115ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  41و 40النقطتان 
 .308الجهوية رقم 
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).3ف)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكداركالشبرعيكالحببعةكإلقليمكسطبت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الحدود الترابية لجماعة دار الشافعي التابعة إلقليم سطات،)كما هي) تعين،)كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،)

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 الشافعي دار لجماعةجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية 
 كما يبينها الخط المضلع إلقليم سطاتالتابعة 

 :المبير التالية بإحداثياتالذي يمر بالنقط المعرفة 
 

 X=305296,48 :2النقطة  X=305269,03 :1النقطة 
Y=228776,35 Y=228767,90 

 X=305557,07 :4النقطة  X=305431,43 :3النقطة 
Y=228733,17 Y=228653,90 

 X=306091,42 :6النقطة  X=305827,96 :5النقطة 
Y=228514,34 Y=228394,21 

 X=306471,01 :8النقطة  X=306283,26 :7النقطة 
Y=228367,81 Y=228322,20 

 X=308310,90 :10النقطة  X=306804,00 :9النقطة 
Y=228220,15 Y=227939,10 

 X=310130,61 :12النقطة  X=308489,00 :11النقطة 
Y=227803,70 Y=227365,72 

 X=312191,83 :14النقطة  X=310799,48 :13النقطة 
Y=226687,89 Y=227262,29 

 X=313483,18 : 16النقطة  X=312803,16 :15النقطة 
Y=227853,75 Y=225211,24 

 X=312375,91 :18النقطة  X=313373,41 :17النقطة 
Y=225048,39 Y=224232,41 

 X=311163,67 :20النقطة  X=312313,01 :19النقطة 
Y=224165,35 Y=223876,00 

 X=311200,63 :22النقطة  X=311725,55 :21النقطة 
Y=223033,24 Y=221922,82 

 X=310967,48 :24النقطة  X=311025,09 :23النقطة 
Y=221939,69 Y=221667,95 

 X=310794,55 :26النقطة  X=310822,77 :25النقطة 
Y=221666,37 Y=221555,47 

 X=309847,26 :28النقطة  X=310547,12 :27النقطة 
Y=221343,21 Y=221047,14 

 X=308230,74 :30النقطة  X=309718,36 :29النقطة 
Y=221056,75 Y=220456,21 

 X=308542,27 :32النقطة  X=307526,65 :31النقطة 
Y=217888,75 Y=215059,77 

 X=308654,98 :34النقطة  X=308437,93 :33النقطة 
Y=212824,49 Y=210274,31 

 X=307527,00 :36النقطة  X=308545,61 :35النقطة 
Y=209320,88 Y=208604,00 

 X=298920,00 :38النقطة  X=301763,00 :37النقطة 
Y=208233,00 Y=207326,00 

 X=294278,00 :40النقطة  X=295100,00 :39النقطة 
Y=208568,00 Y=209211,00 

 X=293085,97 :42النقطة  X=292026,00 :41النقطة 
Y=211374,00 Y=214338,77 

 X=293972,47 :44النقطة  X=293284,69 :43النقطة 
Y=214542,18 Y=216980,04 

 X=294697,81 :46النقطة  X=293586,94 :45النقطة 
Y=217605,80 Y=218762,67 

 X=294765,35 :48النقطة  X=294678,11 :47النقطة 
Y=219360,09 Y=219580,89 

 X=295046,09 :50النقطة  X=294930,19 :49النقطة 
Y=219753,93 Y=220092,45 
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 X=295588,61 :52النقطة  X=295141,76 :51النقطة 
Y=220234,85 Y=220293,54 

 X=296934,17 :54النقطة  X=296707,65 :53النقطة 
Y=220313,80 Y=220451,49 

 X=297192,39 :56النقطة  X=297097,55 :55النقطة 
Y=220556,40 Y=220453,54 

 X=298431,35 :58النقطة  X=298265,42 :57النقطة 
Y=221025,84 Y=221138,50 

 X=299104,56 :60النقطة  X=298683,32 :59النقطة 
Y=221438,12 Y=221738,32 

 X=299438,09 :62النقطة  X=299529,35 :61النقطة 
Y=222018,36 Y=222481,38 

 X=299575,36 :64النقطة  X=299423,35 :63النقطة 
Y=222745,33 Y=223578,25 

 X=299713,44 :66النقطة  X=299686,85 :65النقطة 
Y=224105,21 Y=224617,84 

 X=299269,01 :68النقطة  X=299486,28 :67النقطة 
Y=225131,63 Y=225536,96 

 X=299798,01 :70النقطة  X=299168,71 :69النقطة 
Y=225678,32 Y=226097,01 

 X=300156,86 :72النقطة  X=300137,92 :71النقطة 
Y=225769,88 Y=226189,87 

 X=300773,93 :74النقطة  X=300646,60 :73النقطة 
Y=226033,97 Y=226155,64 

 X=301017,13 :76النقطة  X=300957,15 :75النقطة 
Y=226153,92 Y=226132,66 

 X=301808,68 :78النقطة  X=301232,61 :77النقطة 
Y=226132,30 Y=225672,95 

 X=302045,07 :80النقطة  X=302034,10 :79النقطة 
Y=225886,64 Y=225925,60 

 X=302234,26 :82النقطة  X=302124,04 :81النقطة 
Y=225987,48 Y=226004,57 

 X=302401,51 :84النقطة  X=302291,60 :83النقطة 
Y=226129,09 Y=226152,61 

 X=303169,98 :86النقطة  X=302658,47 :85النقطة 
Y=226230,07 Y=226565,78 

 X=303582,92 :88النقطة  X=303390,86 :87النقطة 
Y=226695,51 Y=226820,55 

 X=304429,23 :90النقطة  X=304049,42 :89النقطة 
Y=226943,85 Y=227082,20 

 X=305147,68 :92النقطة  X=304789,98 :91النقطة 
Y=227167,30 Y=227325,69 

 
 . دار الشافعي لىإمنيع  المؤدية من 2115 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم 20و 19النقطتان 

 م الربيع.أواد ا عبر محور ترتبط فيما بينه 42و 41و 40و 39و 38و 37و 36و 35النقط 
 .دار الشافعيلى إالمؤدية من كيسر  3629ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  1و 92النقطتان 
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).3ف)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكأوالدكسعيدكالحببعةكإلقليمكسطبت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

كما هي) الحدود الترابية لجماعة أوالد سعيد التابعة إلقليم سطات،) كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،) تعين،)

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 أوالد سعيد جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة
 كما يبينها الخط المضلع إلقليم سطاتالتابعة 

 :المبير التالية بإحداثياتالذي يمر بالنقط المعرفة 
 

 :1 ةالنقط
X=269715,48 

 :2 النقطة
X=272270,97 

Y=272721,50 Y=276560,23 

 :3 ةالنقط
X=272533,38 

 :4 النقطة
X=273129,54 

Y=276464,39 Y=276490,33 

 :5 ةالنقط
X=273999,15 

 :6 النقطة
X=274060,95 

Y=276259,62 Y=275851,29 

 :7 النقطة
X=274099,53 

 :8 النقطة
X=274152,40 

Y=275836,46 Y=275814,83 

 :9 النقطة
X=274215,56 

 :10النقطة 
X=274280,85 

Y=275781,70 Y=275463,46 

 :11 النقطة
X=274511,11 

 :12 النقطة
X=274656,80 

Y=275263,53 Y=275086,98 

 :13 النقطة
X=274688,19 

 :14 النقطة
X=276069,76 

Y=274931,07 Y=273790,43 

 :15 النقطة
X=276174,53 

 :16 النقطة
X=276447,53 

Y=273628,86 Y=273383,69 

 :17ة النقط
X=277361,99 

 :18النقطة 
X=277442,25 

Y=272720,29 Y=272675,59 

 :19ة النقط
X=277487,64 

 :20 النقطة
X=277483,93 

Y=272639,28 Y=272632,09 

 :21ة النقط
X=277670,40 

 :22 النقطة
X=277891,13 

Y=272523,01 Y=272270,74 

 :23 النقطة
X=277879,25 

 :24 النقطة
X=277828,27 

Y=272170,66 Y=272023,98 

 :25 النقطة
X=277815,10 

 :26 النقطة
X=278605,74 

Y=271964,91 Y=271943,20 

 :27 النقطة
X=278756,65 

 :28 النقطة
X=278831,82 

Y=271924,13 Y=271934,80 

 :29 النقطة
X=278921,45 

 :30 النقطة
X=278953,33 

Y=271934,80 Y=271933,51 

 :31 النقطة
X=279046,90 

 :32 النقطة
X=279109,53 

Y=271918,31 Y=271921,26 

 :33 النقطة
X=279138,58 

 :34النقطة 
X=279207,72 

Y=271969,44 Y=271940,55 

 :35 النقطة
X=279232,30 

 :36 النقطة
X=279293,65 

Y=271935,86 Y=271946,15 

 :37 النقطة
X=279343,95 

 :38 النقطة
X=279388,21 

Y=271960,06 Y=271958,02 

 :39 النقطة
X=279424,89 

 :40 النقطة
X=279676,64 

Y=271977,99 Y=271997,28 

 :41النقطة 
X=279719,68 

 :42النقطة 
X=279777,17 

Y=271997,58 Y=272020,20 

 :43ة النقط
X=279887,69 

 :44 النقطة
X=279938,14 

Y=272033,44 Y=272025,27 

 :45النقطة 
X=280013,10 

 :46 النقطة
X=280118,48 

Y=272000,46 Y=271655,44 

 :47 النقطة
X=281316,21 

 :48 النقطة
X=281648,93 

Y=271768,21 Y=271803,76 
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 :49النقطة 
X=283082,41 

 :50النقطة 
X=283359,61 

Y=271993,64 Y=272068,08 

 :51النقطة 
X=283109,13 

 :52النقطة 
X=282699,68 

Y=271685,92 Y=271417,36 

 :53النقطة 
X=281990,38 

 :54النقطة 
X=281379,15 

Y=271141,11 Y=270225,63 

 :55النقطة 
X=281427,77 

 :56النقطة 
X=278074,65 

Y=269713,74 Y=268284,34 

 :57النقطة 
X=278236,02 

 :58النقطة 
X=278442,78 

Y=267535,50 Y=267133,92 

 :59النقطة 
X=280231,38 

 :60النقطة 
X=280321,87 

Y=262141,93 Y=261973,47 

 :61النقطة 
X=280307,00 

 :62النقطة 
X=279829,89 

Y=261418,85 Y=261493,24 

 :63النقطة 
X=279532,87 

 :64النقطة 
X=278929,03 

Y=261424,18 Y=260841,73 

 :65النقطة 
X=279604,11 

 :66النقطة 
X=279462,26 

Y=259749,34 Y=259093,55 

 :67النقطة 
X=279028,89 

 :68ة النقط
X=278259,36 

Y=258332,34 Y=257545,57 

 :69النقطة 
X=277494,75 

 :70النقطة 
X=276944,95 

Y=256464,68 Y=255883,84 

 :71النقطة 
X=276692,54 

 :72النقطة 
X=276436,84 

Y=255885,96 Y=256242,71 

 :73النقطة 
X=276104,99 

 :74النقطة 
X=275842,01 

Y=256365,68 Y=256365,68 

 :75النقطة 
X=275559,30 

 :76النقطة 
X=275408,09 

Y=256188,34 Y=256004,42 

 :77النقطة 
X=274787,25 

 :78النقطة 
X=274648,74 

Y=255902,92 Y=255833,09 

 :79النقطة 
X=274546,84 

 :80النقطة 
X=272885,43 

Y=255926,81 Y=254918,86 

 :81النقطة 
X=272684,55 

 :82النقطة 
X=271490,00 

Y=254796,83 Y=254008,97 

 :83النقطة 
X=271489,45 

 :84النقطة 
X=271602,31 

Y=254161,23 Y=254321,46 

 :85النقطة 
X=271670,92 

 :86النقطة 
X=271693,85 

Y=254587,67 Y=254854,21 

 :87النقطة 
X=271530,24 

 :88النقطة 
X=271711,54 

Y=255405,68 Y=255854,70 

 :89النقطة 
X=271088,55 

 :90النقطة 
X=270755,57 

Y=255874,71 Y=255894,29 

 :91النقطة 
X=270408,49 

 :92النقطة 
X=270259,45 

Y=256931,69 Y=256941,01 

 :93النقطة 
X=270080,20 

 :94النقطة 
X=270075,81 

Y=256981,20 Y=257007,78 

 :95النقطة 
X=269894,52 

 :96النقطة 
X=269846,19 

Y=257004,05 Y=257124,41 

 :97النقطة 
X=269550,59 

 :98النقطة 
X=268234,03 

Y=257412,67 Y=257641,50 

 :99النقطة 
X=268436,80 

 :100النقطة 
X=269416,06 

Y=259474,09 Y=260481,71 
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 :101النقطة 
X=269930,84 

 :102النقطة 
X=270685,08 

Y=261204,63 Y=261662,42 

 :103النقطة 
X=270392,13 

 :104النقطة 
X=271199,17 

Y=262395,46 Y=262989,92 

 :105النقطة 
X=271169,59 

 :106النقطة 
X=271157,03 

Y=263483,43 Y=264047,43 

 :107النقطة 
X=271148,41 

 :108النقطة 
X=271123,67 

Y=264076,78 Y=264126,93 

 :109النقطة 
X=271070,12 

 :110النقطة 
X=269754,50 

Y=264182,76 Y=264594,37 

 :111النقطة 
X=269339,98 

 :112النقطة 
X=268976,48 

Y=264690,03 Y=264739,64 

 :113النقطة 
X=266345,97 

 :114النقطة 
X=266537,73 

Y=266080,14 Y=267219,42 

 :115النقطة 
X=267806,21 

 :116ة النقط
X=267759,16 

Y=268396,99 Y=268690,11 

 :117النقطة 
X=267873,97 

 :118النقطة 
X=267470,05 

Y=268808,53 Y=269479,38 

 :119النقطة 
X=267270,11 

 :120النقطة 
X=266695,94 

Y=269525,28 Y=270082,60 

 :121النقطة 
X=266868,01 

 :122النقطة 
X=266871,97 

Y=270151,33 Y=270233,06 

 :123النقطة 
X=266934,24 

 :124النقطة 
X=266975,13 

Y=270266,53 Y=270309,93 

 : 125النقطة
X=265145,12 

 :126النقطة 
X=265174,01 

Y=271019,65 Y=271239,55 

 :127النقطة 
X=265363,27 

 :128النقطة 
X=267702,58 

Y=273148,97 Y=271861,35 

 :129النقطة 
X=267781,78 

 :130النقطة 
X=268182,62 

Y=272026,93 Y=272452,97 

 :131النقطة 
X=268740,88 

 :132النقطة 
X=268952,53 

Y=272530,87 Y=272536,10 

 :133النقطة 
X=269031,96 

 :134النقطة 
X=269116,14 

Y=272520,51 Y=272504,02 

 :135النقطة 
X=269125,45 

 :136النقطة 
X=269203,90 

Y=272536,55 Y=272495,32 

 :137النقطة 
X=269379,54 

 :138النقطة 
X=269385,06 

Y=272427,40 Y=272434,20 

 :139النقطة 
X=269416,61 

 :140النقطة 
X=269427,58 

Y=272412,12 Y=272447,37 

 :141النقطة 
X=269449,81 

 :142النقطة 
X=269452,99 

Y=272474,75 Y=272484,43 

 :143النقطة 
X=269504,66 

 :144النقطة 
X=269515,25 

Y=272453,72 Y=272438,21 

 :145النقطة 
X=269546,79 

 :146النقطة 
X=269685,83 

Y=272429,67 Y=272493,74 

 :147النقطة 
X=269689,31 

 :148النقطة 
X=269688,47 

Y=272558,49 Y=272651,83 
 

 .لى سطاتإأوالد سعيد  المؤدية من 316الجهوية رقم ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق  56و 55النقطتان 
لى الطريق اإلقليمية إسطات  المؤدية من 3622ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  62و 61النقطتان 

 .3601رقم 
 .برص واد مجرىترتبطان فيما بينهما عبر  113و 112النقطتان 
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).5ف)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكامزورةكالحببعةكإلقليمكسطبت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

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 امزورة التابعة إلقليم سطات،)كما هي مرسومة

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 امزورة  جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة
 كما يبينها الخط المضلع إلقليم سطاتالتابعة 

 :مبير التاليةال بإحداثياتالذي يمر بالنقط المعرفة 
 

 :1 ةالنقط
X=253579,97 

 :2 النقطة
X=254232,10 

Y=261078,86 Y=260838,76 

 :3 ةالنقط
X=254875,30 

 :4 النقطة
X=255188,47 

Y=260691,71 Y=260417,05 

 :5 ةالنقط
X=256313,38 

 :6 النقطة
X=256949,70 

Y=260105,01 Y=259935,49 

 :7 النقطة
X=257734,28 

 :8 النقطة
X=257942,08 

Y=259790,71 Y=260165,60 

 :9 النقطة
X=258060,39 

 :10النقطة 
X=258106,68 

Y=260637,02 Y=261002,38 

 :11 النقطة
X=258720,46 

 :12 النقطة
X=259032,59 

Y=261549,90 Y=261812,90 

 :13 النقطة
X=259682,39 

 :14 النقطة
X=260108,68 

Y=261290,46 Y=261329,85 

 :15 النقطة
X=260685,25 

 :16 النقطة
X=260965,79 

Y=261165,70 Y=260931,29 

  :17ة النقط
X=262548,52 

 :18النقطة 
X=262931,52 

Y=260179,79 Y=259556,44 

 :19ة النقط
X=264155,55 

 :20 النقطة
X=265603,11 

Y=260163,05 Y=259693,93 

 :21ة النقط
X=265741,04 

 :22 النقطة
X=266044,56 

Y=259859,47 Y=259970,41 

 :23 النقطة
X=266356,16 

 :24 النقطة
X=266537,72 

Y=259906,88 Y=259784,24 

 :25 النقطة
X=266764,41 

 :26 النقطة
X=268234,03 

Y=259994,94 Y=257641,50 

 :27 النقطة
X=269550,59 

 :28 النقطة
X=269846,19 

Y=257412,67 Y=257124,41 

 :29 النقطة
X=269894,52 

 :30 النقطة
X=270075,81 

Y=257004,05 Y=257007,78 

 :31 النقطة
X=270080,20 

 :32 النقطة
X=270259,45 

Y=256981,20 Y=256941,01 

 :33 النقطة
X=270408,49 

 :34النقطة 
X=270755,57 

Y=256931,69 Y=255894,29 

 :35 النقطة
X=271088,55 

 :36 النقطة
X=271711,54 

Y=255874,71 Y=255854,70 

 :37 النقطة
X=271530,24 

 :38 النقطة
X=271693,85 

Y=255405,68 Y=254854,21 

 :39 النقطة
X=271670,92 

 :40 النقطة
X=271602,31 

Y=254587,67 Y=254321,46 

 :41النقطة 
X=271489,45 

 :42النقطة 
X=271490,00 

Y=254161,23 Y=254008,97 

 :43ة النقط
X=271481,90 

 :44 النقطة
X=271575,97 

Y=253773,30 Y=253458,72 

 :45النقطة 
X=271624,08 

 :46 النقطة
X=271617,80 

Y=253196,73 Y=252928,00 
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 :47 النقطة
X=271476,32 

 :48 النقطة
X=271426,25 

Y=252976,29 Y=252875,35 

 :49النقطة 
X=271525,74 

 :50النقطة 
X=270567,22 

Y=252758,99 Y=251374,23 

 :51النقطة 
X=272042,22 

 :52النقطة 
X=272275,66 

Y=251695,52 Y=251438,54 

 :53النقطة 
X=272270,28 

 :54النقطة 
X=272195,87 

Y=251250,72 Y=251247,46 

 :55النقطة 
X=272194,47 

 :56النقطة 
X=272265,64 

Y=251144,27 Y=250965,66 

 :57النقطة 
X=272345,51 

 :58النقطة 
X=272542,55 

Y=250685,87 Y=250173,96 

 :59النقطة 
X=272481,90 

 :60النقطة 
X=272924,48 

Y=250015,77 Y=249859,07 

 :61النقطة 
X=272754,67 

 :62النقطة 
X=273433,43 

Y=249746,14 Y=248608,41 

 :63النقطة 
X=272546,70 

 :64النقطة 
X=271705,23 

Y=247424,27 Y=247061,10 

 :65النقطة 
X=271038,99 

 :66النقطة 
X=265290,81 

Y=246497,21 Y=244719,06 

 :67النقطة 
X=265039,82 

 :68ة النقط
X=265062,52 

Y=244651,30 Y=244427,77 

 :69النقطة 
X=265836,51 

 :70النقطة 
X=266605,60 

Y=243930,65 Y=243292,12 

 :71النقطة 
X=266338,38 

 :72النقطة 
X=266209,34 

Y=242871,43 Y=242656,46 

 :73النقطة 
X=266202,65 

 :74النقطة 
X=263715,93 

Y=242434,36 Y=240795,59 

 :75النقطة 
X=263010,78 

 :76النقطة 
X=262803,62 

Y=240309,43 Y=240441,26 

 :77النقطة 
X=262615,80 

 :78النقطة 
X=256648,00 

Y=240409,62 Y=249524,00 

 :79النقطة 
X=253059,00 
Y=261065,00 

 
 لى امزورةإالمؤدية من أوالد عبو  3618الطريق اإلقليمية رقم  عبر محورترتبطان فيما بينهما  13و 12النقطتان 

 . 316والطريق الجهوية رقم 
 لى أوالد سعيد.إالمؤدية من بولعوان  316رقم  الجهوية فيما بينهما عبر محور الطريقترتبطان  19و 18النقطتان 
لى الطريق الوطنية إالمؤدية من امزورة  3618ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  51و 50النقطتان 

 .9رقم 
لى إ 202المؤدية من الطريق الجهوية رقم  314محور الطريق الجهوية رقم  ترتبطان فيما بينهما عبر  74و 73النقطتان 

 .  9الطريق الوطنية رقم 
 . م الربيعأ واد مجرىعبر ا هترتبط فيما بين 79و 78و 77 النقط
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).6ف)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةك دانةكالحببعةكإلقليمكسطبت

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

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 كدانة التابعة إلقليم سطات،)كما هي مرسومة

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 كدانة جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة
 كما يبينها الخط المضلع إلقليم سطاتالتابعة 

 :مبير التاليةال بإحداثياتالذي يمر بالنقط المعرفة 
 

 :1ة النقط
X=251426,93 

 :2ة النقط
X=251477,91 

Y=274025,38 Y=274004,96 

 :3ة النقط
X=251832,38 

 :4ة النقط
X=251915,36 

Y=274117,97 Y=274128,64 

 :5ة النقط
X=252260,38 

 :6ة النقط
X=252319,38 

Y=273865,47 Y=273697,69 

 :7ة النقط
X=252372,41 

 :8ة النقط
X=252398,05 

Y=273608,58 Y=273553,06 

 :9ة النقط
X=252697,30 

 :10النقطة 
X=252958,58 

Y=273171,96 Y=273119,54 

 :11ة النقط
X=253247,24 

 :12ة النقط
X=253286,87 

Y=273242,62 Y=273256,00 

 :13ة النقط
X=253455,71 

 :14ة النقط
X=253525,00 

Y=273268,64 Y=273232,40 

 :15ة النقط
X=254266,39 

 :16ة النقط
X=254631,15 

Y=272919,99 Y=272792,61 

 :17النقطة 
X=254739,32 

 :18النقطة 
X=254853,92 

Y=272829,67 Y=272912,96 

 :19النقطة 
X=254879,49 

 :20ة النقط
X=254913,76 

Y=272951,01 Y=272961,45 

 :21النقطة 
X=254961,49 

 :22ة النقط
X=254998,40 

Y=272954,94 Y=272932,25 

 :23ة النقط
X=255062,02 

 :24ة النقط
X=255156,65 

Y=272878,69 Y=272821,88 

 :25ة النقط
X=255211,27 

 :26ة النقط
X=255382,37 

Y=272860,76 Y=272839,96 

 :27ة النقط
X=255494,03 

 :28ة النقط
X=255879,66 

Y=272835,19 Y=272875,21 

 :29ة النقط
X=255920,21 

 :30ة النقط
X=256049,33 

Y=272895,03 Y=272920,67 

 :31ة النقط
X=256099,18 

 :32ة النقط
X=256139,05 

Y=272939,96 Y=272946,09 

 :33ة النقط
X=256168,32 

 :34النقطة 
X=256249,03 

Y=272927,10 Y=272945,11 

 :35ة النقط
X=256290,41 

 :36ة النقط
X=256338,37 

Y=272934,89 Y=272915,53 

 :37ة النقط
X=256422,18 

 :38ة النقط
X=256406,37 

Y=272914,85 Y=272817,49 

 :39ة النقط
X=256473,92 

 :40ة النقط
X=257170,91 

Y=272735,87 Y=272576,57 

 :41النقطة 
X=257200,34 

 :42النقطة 
X=257262,36 

Y=272560,61 Y=272498,20 

 :43النقطة 
X=257323,18 

 :44ة النقط
X=257375,53 

Y=272476,04 Y=272504,55 

 :45النقطة 
X=257406,32 

 :46ة النقط
X=257462,29 

Y=272519,23 Y=272513,40 
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 :47ة النقط
X=257726,90 

 :48ة النقط
X=260254,93 

Y=272462,34 Y=272127,62 

 :49النقطة 
X=260722,72 

 :50النقطة 
X=260812,66 

Y=272089,87 Y=272078,52 

 :51النقطة 
X=260865,54 

 :52النقطة 
X=260966,82 

Y=272078,83 Y=272097,96 

 :53ة النقط
X=261900,65 

 :54النقطة 
X=262245,89 

Y=272105,45 Y=271754,84 

 :55ة النقط
X=262658,76 

 :56النقطة 
X=264250,77 

Y=271458,01 Y=270569,27 

 :57ة النقط
X=265145,12 

 :58النقطة 
X=266975,13 

Y=271019,65 Y=270309,93 

 :59ة النقط
X=266934,24 

 :60النقطة 
X=266871,97 

Y=270266,53 Y=270233,06 

 :61ة النقط
X=266868,01 

 :62النقطة 
X=266695,94 

Y=270151,33 Y=270082,60 

 :63ة النقط
X=267270,11 

 :64النقطة 
X=267470,05 

Y=269525,28 Y=269479,38 

 :65ة النقط
X=267873,97 

 :66النقطة 
X=267759,16 

Y=268808,53 Y=268690,11 

 :67ة النقط
X=267806,21 

 :68ة النقط
X=266537,73 

Y=268396,99 Y=267219,42 

 :69النقطة 
X=266345,97 

 :70النقطة 
X=268976,48 

Y=266080,14 Y=264739,64 

 :71ة النقط
X=269339,98 

 :72النقطة 
X=269754,50 

Y=264690,03 Y=264594,37 

 :73ة النقط
X=271070,12 

 :74النقطة 
X=271123,67 

Y=264182,76 Y=264126,93 

 :75ة النقط
X=271148,41 

 :76النقطة 
X=271157,03 

Y=264076,78 Y=264047,43 

 :77ة النقط
X=271169,59 

 :78النقطة 
X=271199,17 

Y=263483,43 Y=262989,92 

 :79ة النقط
X=270392,13 

 :80النقطة 
X=270685,08 

Y=262395,46 Y=261662,42 

 :81ة النقط
X=269930,84 

 :82النقطة 
X=269416,06 

Y=261204,63 Y=260481,71 

 :83ة النقط
X=268436,80 

 :84النقطة 
X=268234,03 

Y=259474,09 Y=257641,50 

 :85ة النقط
X=266764,41 

 :86النقطة 
X=266537,72 

Y=259994,94 Y=259784,24 

 :87ة النقط
X=266356,16 

 :88النقطة 
X=266044,56 

Y=259906,88 Y=259970,41 

 :89ة النقط
X=265741,04 

 :90النقطة 
X=265603,11 

Y=259859,47 Y=259693,93 

 :91ة النقط
X=264155,55 

 :92النقطة 
X=262931,52 

Y=260163,05 Y=259556,44 

 :93النقطة 
X=262548,52 

 :94النقطة 
X=260965,79 

Y=260179,79 Y=260931,29 

 :95ة النقط
X=260685,25 

 :96النقطة 
X=260108,68 

Y=261165,70 Y=261329,85 
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 :97ة النقط
X=259682,39 

 :98النقطة 
X=259032,59 

Y=261290,46 Y=261812,90 

 :99ة النقط
X=258720,46 

 :100النقطة 
X=258106,68 

Y=261549,90 Y=261002,38 

 :101ة النقط
X=258060,39 

 :102النقطة 
X=257942,08 

Y=260637,02 Y=260165,60 

 :103ة النقط
X=257734,28 

 :104النقطة 
X=256949,70 

Y=259790,71 Y=259935,49 

 :105ة النقط
X=256313,38 

 :106النقطة 
X=255188,47 

Y=260105,01 Y=260417,05 

 :107ة النقط
X=254875,30 

 :108النقطة 
X=254232,10 

Y=260691,71 Y=260838,76 

 :109ة النقط
X=253579,97 

 :110ة النقط
X=253059,00 

Y=261078,86 Y=261065,00 

 :111ة النقط
X=249359,00 

 :112ة النقط
X=251080,00 

Y=263208,00 Y=274246,00 
 

 . برص وادي مجرى ترتبطان فيما بينهما عبر 70و 69النقطتان 
لى إأوالد سعيد  المؤدية من 316رقم  الجهويةترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق  92و 91النقطتان 
 .بولعوان

لى إمزورة االمؤدية من  3618ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  98و 97النقطتان 
 .3620الطريق اإلقليمية رقم 

 وادي أم الربيع. مجرىا عبر ترتبط فيما بينه 112و 111و 110 النقط
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).7ف)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكسيديكإسحبقكالحببعةكإلقليمكالصتيفة

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التابعة إلقليم الصويرة، الترابية لجماعة سيدي إسحاق  الحدود  كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

* *
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 إسحاق سيديلجماعة جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية 
 التابعة إلقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع 

 التالية:الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير 
 

: 1النقطة   117995 =X : 2النقطة   118178 =X 
157044 =Y 156512 =Y 

: 3النقطة   118266 =X : 4النقطة   118478 =X 
156413 =Y 156199 =Y 

: 5النقطة   118649 =X : 6النقطة   118781 =X 
156054 =Y 155871 =Y 

: 7النقطة   118933 =X : 8النقطة   119219 =X 
155783 =Y 155773 =Y 

: 9النقطة   119367 =X : 10النقطة   119411 =X 
155748 =Y 155498 =Y 

: 11النقطة   120053 =X : 12النقطة   120150 =X 
155269 =Y 155190 =Y 

: 13النقطة   120104 =X : 14النقطة   120051 =X 
155160 =Y 155089 =Y 

: 15النقطة   120001 =X : 16النقطة   119999 =X 
154983 =Y 154894 =Y 

: 17النقطة   119958 =X : 18النقطة   120110 =X 
154810 =Y 154686 =Y 

: 19النقطة   120092 =X : 20النقطة   120146 =X 
154614 =Y 154577 =Y 

: 21النقطة   120135 =X : 22النقطة   120084 =X 
154485 =Y 154455 =Y 

: 23النقطة   120092 =X : 24النقطة   120138 =X 
154421 =Y 154403 =Y 

: 25النقطة   120110 =X : 26النقطة   120096 =X 
154365 =Y 154307 =Y 

: 27النقطة   120032 =X : 28النقطة   119994 =X 
154250 =Y 154185 =Y 

: 29النقطة   119940 =X : 30النقطة   119846 =X 
154214 =Y 153935 =Y 

: 31النقطة   119922 =X : 32النقطة   119912 =X 
153890 =Y 153873 =Y 

: 33النقطة   119893 =X : 34النقطة   119829 =X 
153882 =Y 153659 =Y 

: 35النقطة   120035 =X : 36النقطة   119983 =X 
153600 =Y 153466 =Y 

: 37النقطة   120183 =X : 38النقطة   120251 =X 
153412 =Y 153174 =Y 

: 39النقطة   120294 =X : 40النقطة   120289 =X 
153042 =Y 152887 =Y 

: 41النقطة   120175 =X : 42النقطة   120179 =X 
152871 =Y 152828 =Y 

: 43النقطة   120290 =X : 44النقطة   120286 =X 
152843 =Y 152612 =Y 

: 45النقطة   120212 =X : 46النقطة   120233 =X 
152302 =Y 152144 =Y 

: 47النقطة   120211 =X : 48النقطة   120227 =X 
152064 =Y 152048 =Y 
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: 49النقطة   120326 =X : 50النقطة   120444 =X 
152170 =Y 152098 =Y 

: 51النقطة   120281 =X : 52النقطة   120315 =X 
151942 =Y 151905 =Y 

: 53النقطة   120328 =X : 54النقطة   120458 =X 
151916 =Y 151690 =Y 

: 55النقطة   120550 =X : 56النقطة   120595 =X 
151670 =Y 151720 =Y 

: 57النقطة   120672 =X : 58النقطة   120636 =X 
151680 =Y 151592 =Y 

: 59النقطة   120712 =X : 60النقطة   120672 =X 
151559 =Y 151430 =Y 

: 61النقطة   120805 =X : 62النقطة   120946 =X 
151398 =Y 151313 =Y 

: 63النقطة   121058 =X : 64النقطة   121250 =X 
151431 =Y 151232 =Y 

: 65النقطة   121416 =X : 66النقطة   121460 =X 
151134 =Y 151183 =Y 

: 67النقطة   121476 =X : 68النقطة   121528 =X 
151292 =Y 151367 =Y 

: 69النقطة   121429 =X : 70النقطة   121513 =X 
151431 =Y 151582 =Y 

: 71النقطة   121835 =X : 72النقطة   122076 =X 
151873 =Y 151808 =Y 

: 73النقطة   122171 =X : 74النقطة   122334 =X 
151706 =Y 151765 =Y 

: 75النقطة   122460 =X : 76النقطة   122524 =X 
151760 =Y 151726 =Y 

: 77النقطة   122730 =X : 78النقطة   122753 =X 
151754 =Y 151617 =Y 

: 79النقطة   122683 =X : 80النقطة   122602 =X 
151584 =Y 151482 =Y 

: 81النقطة   122846 =X : 82النقطة   122873 =X 
151437 =Y 151492 =Y 

: 83النقطة   123012 =X : 84النقطة   123166 =X 
151490 =Y 151354 =Y 

: 85النقطة   123343 =X : 86النقطة   123295 =X 
151199 =Y 151032 =Y 

: 87النقطة   123135 =X : 88النقطة   123063 =X 
151109 =Y 151024 =Y 

: 89النقطة   123258 =X : 90النقطة   123308 =X 
150864 =Y 150898 =Y 

: 91النقطة   123405 =X : 92النقطة   123124 =X 
150167 =Y 149507 =Y 

: 93النقطة   123278 =X : 94النقطة   123384 =X 
149376 =Y 149354 =Y 

: 95النقطة   123535 =X : 96النقطة   123485 =X 
149061 =Y 149010 =Y 

: 97النقطة   123397 =X : 98النقطة   123153 =X 
148997 =Y 149153 =Y 

: 99النقطة   122951 =X : 100النقطة   122843 =X 
149189 =Y 148970 =Y 



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية   8ف58  

: 101النقطة   122594 =X : 102النقطة   122537 =X 
149104 =Y 149114 =Y 

: 103النقطة   122500 =X : 104النقطة   122523 =X 
148991 =Y 148932 =Y 

: 105النقطة   122610 =X : 106النقطة   122606 =X 
148931 =Y 148903 =Y 

: 107النقطة   122643 =X : 108النقطة   122731 =X 
148893 =Y 148899 =Y 

: 109النقطة   122796 =X : 110النقطة   122706 =X 
148877 =Y 148692 =Y 

: 111النقطة   122612 =X : 112النقطة   122754 =X 
148615 =Y 148442 =Y 

: 113النقطة   122875 =X : 114النقطة   122965 =X 
148397 =Y 148387 =Y 

: 115النقطة   123008 =X : 116النقطة   123007 =X 
148346 =Y 148336 =Y 

: 117النقطة   122915 =X : 118النقطة   122775 =X 
148317 =Y 148238 =Y 

: 119 النقطة  122600 =X : 120النقطة   122509 =X 
148460 =Y 148514 =Y 

: 121النقطة   122216 =X : 122النقطة   122385 =X 
147559 =Y 147561 =Y 

: 123النقطة   122614 =X : 124النقطة   122671 =X 
147483 =Y 147409 =Y 

: 125النقطة   122645 =X : 126النقطة   122540 =X 
147352 =Y 147348 =Y 

: 127النقطة   122379 =X : 128النقطة   122264 =X 
147241 =Y 147286 =Y 

: 129النقطة   122135 =X : 130النقطة   122106 =X 
147475 =Y 147579 =Y 

: 131النقطة   122037 =X : 132النقطة   121840 =X 
147843 =Y 148052 =Y 

: 133النقطة   121748 =X : 134النقطة   121662 =X 
148117 =Y 148200 =Y 

: 135النقطة   121522 =X : 136النقطة   121347 =X 
148236 =Y 147991 =Y 

: 137النقطة   121147 =X : 138النقطة   121071 =X 
147939 =Y 147656 =Y 

: 139النقطة   121013 =X : 140النقطة   120791 =X 
147581 =Y 147660 =Y 

: 141النقطة   120456 =X : 142النقطة   120186 =X 
148008 =Y 147667 =Y 

: 143النقطة   120147 =X : 144النقطة   120101 =X 
147643 =Y 147579 =Y 

: 145النقطة   120047 =X : 146النقطة   119995 =X 
147538 =Y 147495 =Y 

: 147النقطة   119972 =X : 148النقطة   119991 =X 
147447 =Y 147409 =Y 

: 149 النقطة  119954 =X : 150النقطة   119801 =X 
147355 =Y 147166 =Y 

: 151النقطة   119672 =X : 152النقطة   119586 =X 
147108 =Y 147049 =Y 
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: 153النقطة   119553 =X : 154النقطة   119534 =X 
147025 =Y 147024 =Y 

: 155النقطة   119481 =X : 156النقطة   119432 =X 
147039 =Y 147017 =Y 

: 157النقطة   119348 =X : 158النقطة   119306 =X 
146986 =Y 146950 =Y 

: 159النقطة   119322 =X : 160النقطة   119363 =X 
146933 =Y 146932 =Y 

: 161النقطة   119402 =X : 162النقطة   119436 =X 
146939 =Y 146955 =Y 

: 163النقطة   119534 =X : 164النقطة   119574 =X 
146968 =Y 146950 =Y 

: 165النقطة   119641 =X : 166النقطة   119743 =X 
146931 =Y 146827 =Y 

: 167النقطة   119832 =X : 168النقطة   119836 =X 
146766 =Y 146691 =Y 

: 169النقطة   119761 =X : 170النقطة   119561 =X 
146663 =Y 146456 =Y 

: 171النقطة   119650 =X : 172النقطة   119686 =X 
146408 =Y 146363 =Y 

: 173النقطة   119710 =X : 174النقطة   119776 =X 
146395 =Y 146324 =Y 

: 175النقطة   119814 =X : 176النقطة   119875 =X 
146293 =Y 146332 =Y 

: 177النقطة   119900 =X : 178النقطة   120003 =X 
146378 =Y 146482 =Y 

: 179 النقطة  120113 =X : 180النقطة   120167 =X 
146370 =Y 146463 =Y 

: 181النقطة   120255 =X : 182النقطة   120234 =X 
146427 =Y 146376 =Y 

: 183النقطة   120317 =X : 184النقطة   120367 =X 
146315 =Y 146229 =Y 

: 185النقطة   120523 =X : 186النقطة   120637 =X 
146333 =Y 146450 =Y 

: 187النقطة   120736 =X : 188النقطة   120808 =X 
146371 =Y 146249 =Y 

: 189النقطة   120605 =X : 190النقطة   120614 =X 
146052 =Y 146014 =Y 

: 191النقطة   120666 =X : 192النقطة   120792 =X 
145953 =Y 145911 =Y 

: 193النقطة   120834 =X : 194النقطة   120893 =X 
145860 =Y 145865 =Y 

: 195النقطة   120968 =X : 196النقطة   120986 =X 
145740 =Y 145745 =Y 

: 197النقطة   121010 =X : 198النقطة   121018 =X 
145738 =Y 145711 =Y 

: 199النقطة   120994 =X : 200النقطة   120757 =X 
145690 =Y 145631 =Y 

: 201النقطة   120515 =X : 202النقطة   120398 =X 
145516 =Y 145326 =Y 

: 203النقطة   120359 =X : 204النقطة   120340 =X 
145160 =Y 145203 =Y 
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: 205النقطة   120265 =X : 206النقطة   119918 =X 
145254 =Y 145435 =Y 

: 207النقطة   119870 =X : 208النقطة   119842 =X 
145403 =Y 145324 =Y 

: 209 النقطة  119767 =X : 210النقطة   119734 =X 
145304 =Y 145239 =Y 

: 211النقطة   119606 =X : 212النقطة   119549 =X 
145043 =Y 144878 =Y 

: 213النقطة   119537 =X : 214النقطة   119563 =X 
144808 =Y 144794 =Y 

: 215النقطة   119528 =X : 216النقطة   119512 =X 
144698 =Y 144594 =Y 

: 217النقطة   119477 =X : 218النقطة   119438 =X 
144643 =Y 144574 =Y 

: 219النقطة   119282 =X : 220النقطة   119269 =X 
144626 =Y 144523 =Y 

: 221النقطة   119199 =X : 222النقطة   119157 =X 
144546 =Y 144628 =Y 

: 223النقطة   119116 =X : 224النقطة   119213 =X 
144554 =Y 144487 =Y 

: 225النقطة   119178 =X : 226النقطة   119046 =X 
144406 =Y 144451 =Y 

: 227النقطة   119028 =X : 228النقطة   118941 =X 
144417 =Y 144487 =Y 

: 229النقطة   118857 =X : 230النقطة   118837 =X 
144442 =Y 144447 =Y 

: 231النقطة   118790 =X : 232النقطة   118829 =X 
144424 =Y 144372 =Y 

: 233النقطة   118572 =X : 234النقطة   118406 =X 
144183 =Y 144108 =Y 

: 235النقطة   118391 =X : 236النقطة   118300 =X 
144065 =Y 144043 =Y 

: 237النقطة   117962 =X : 238النقطة   117929 =X 
143802 =Y 143708 =Y 

: 239 النقطة  118009 =X : 240النقطة   118002 =X 
143590 =Y 143510 =Y 

: 241النقطة   117962 =X : 242النقطة   118052 =X 
143484 =Y 143323 =Y 

: 243النقطة   118141 =X : 244النقطة   118065 =X 
143230 =Y 143045 =Y 

: 245النقطة   117903 =X : 246النقطة   117843 =X 
143124 =Y 143083 =Y 

: 247النقطة   117819 =X : 248النقطة   117711 =X 
143032 =Y 143027 =Y 

: 249النقطة   117673 =X : 250النقطة   117598 =X 
143010 =Y 142929 =Y 

: 251النقطة   117517 =X : 252النقطة   117501 =X 
142900 =Y 142877 =Y 

: 253النقطة   117460 =X : 254النقطة   117430 =X 
142862 =Y 142865 =Y 

: 255النقطة   117347 =X : 256النقطة   117254 =X 
142834 =Y 142877 =Y 
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: 257النقطة   117193 =X : 258النقطة   116729 =X 
142919 =Y 142382 =Y 

: 259النقطة   116703 =X : 260النقطة   116871 =X 
142437 =Y 142661 =Y 

: 261النقطة   116854 =X : 262النقطة   116903 =X 
142677 =Y 142754 =Y 

: 263النقطة   116929 =X : 264النقطة   116987 =X 
142746 =Y 142862 =Y 

: 265النقطة   116918 =X : 266النقطة   116962 =X 
142910 =Y 143008 =Y 

: 267النقطة   116611 =X : 268النقطة   116485 =X 
143372 =Y 143403 =Y 

: 269 النقطة  116440 =X : 270النقطة   116392 =X 
143427 =Y 143392 =Y 

: 271النقطة   116339 =X : 272النقطة   116379 =X 
143296 =Y 143267 =Y 

: 273النقطة   116396 =X : 274النقطة   116453 =X 
143275 =Y 143164 =Y 

: 275النقطة   116569 =X : 276النقطة   116714 =X 
143184 =Y 143065 =Y 

: 277النقطة   116654 =X : 278النقطة   116504 =X 
143005 =Y 143085 =Y 

: 279النقطة   116436 =X : 280النقطة   116157 =X 
142972 =Y 143098 =Y 

: 281النقطة   115710 =X : 282النقطة   115594 =X 
142846 =Y 142933 =Y 

: 283النقطة   115058 =X : 284النقطة   114741 =X 
143266 =Y 143321 =Y 

: 285النقطة   114586 =X : 286النقطة   114479 =X 
143371 =Y 143257 =Y 

: 287النقطة   113911 =X : 288النقطة   113863 =X 
143754 =Y 143880 =Y 

: 289النقطة   113500 =X : 290النقطة   113576 =X 
144148 =Y 144306 =Y 

: 291النقطة   113324 =X : 292النقطة   113092 =X 
144485 =Y 144213 =Y 

: 293النقطة   113016 =X : 294النقطة   112776 =X 
144003 =Y 144122 =Y 

: 295النقطة   112569 =X : 296النقطة   112308 =X 
144251 =Y 144423 =Y 

: 297النقطة   112187 =X : 298النقطة   112261 =X 
144203 =Y 144157 =Y 

: 299 النقطة  112214 =X : 300النقطة   112310 =X 
144020 =Y 143960 =Y 

: 301النقطة   112220 =X : 302النقطة   112062 =X 
143680 =Y 143379 =Y 

: 303النقطة   111823 =X : 304النقطة   111134 =X 
143586 =Y 143804 =Y 

: 305النقطة   111184 =X : 306النقطة   110311 =X 
144223 =Y 144693 =Y 

: 307النقطة   110398 =X : 308النقطة   110618 =X 
145102 =Y 145386 =Y 
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: 309النقطة   110710 =X : 310النقطة   110770 =X 
145377 =Y 145457 =Y 

: 311النقطة   110884 =X : 312النقطة   111144 =X 
145445 =Y 146129 =Y 

: 313النقطة   111064 =X : 314النقطة   111080 =X 
146159 =Y 146250 =Y 

: 315النقطة   111069 =X : 316النقطة   111050 =X 
146261 =Y 146224 =Y 

: 317النقطة   111006 =X : 318النقطة   111034 =X 
146263 =Y 146295 =Y 

: 319النقطة   110884 =X : 320النقطة   110741 =X 
146482 =Y 146566 =Y 

: 321النقطة   110692 =X : 322النقطة   110604 =X 
146555 =Y 146611 =Y 

: 323النقطة   110536 =X : 324النقطة   110591 =X 
146690 =Y 146788 =Y 

: 325النقطة   110585 =X : 326النقطة   110509 =X 
146793 =Y 146728 =Y 

: 327النقطة   110389 =X : 328النقطة   110211 =X 
146778 =Y 147022 =Y 

: 329 النقطة  109704 =X : 330النقطة   109587 =X 
146883 =Y 147207 =Y 

: 331النقطة   109391 =X   147311 =Y 
 

 .المحيط األطلسي ساحلا عبر مترتبطان فيما بينه 1و 331النقطتان 
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).8ف)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكسيديكعليكالكفاتيكالحببعةكإلقليمكالصتيفة

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

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 علي الكراتي التابعة إلقليم الصويرة،

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

* *
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 سيدي علي الكراتيلجماعة جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية 
 التابعة إلقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع 
 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

 

: 1النقطة   116729 =X : 2النقطة   117193 =X 
142382 =Y 142919 =Y 

: 3النقطة   117254 =X : 4النقطة   117347 =X 
142877 =Y 142834 =Y 

: 5النقطة   117430 =X : 6النقطة   117460 =X 
142865 =Y 142862 =Y 

: 7النقطة   117501 =X : 8النقطة   117517 =X 
142877 =Y 142900 =Y 

: 9النقطة   117598 =X : 10النقطة   117673 =X 
142929 =Y 143010 =Y 

: 11النقطة   117711 =X : 12 النقطة  117819 =X 
143027 =Y 143032 =Y 

: 13النقطة   117843 =X : 14النقطة   117903 =X 
143083 =Y 143124 =Y 

: 15النقطة   118065 =X : 16النقطة   118141 =X 
143045 =Y 143230 =Y 

: 17النقطة   118052 =X : 18النقطة   117962 =X 
143323 =Y 143484 =Y 

: 19النقطة   118002 =X : 20النقطة   118009 =X 
143510 =Y 143590 =Y 

: 21النقطة   117929 =X : 22النقطة   117962 =X 
143708 =Y 143802 =Y 

: 23النقطة   118300 =X : 24النقطة   118391 =X 
144043 =Y 144065 =Y 

: 25النقطة   118406 =X : 26النقطة   118572 =X 
144108 =Y 144183 =Y 

: 27النقطة   118829 =X : 28النقطة   118790 =X 
144372 =Y 144424 =Y 

: 29النقطة   118837 =X : 30النقطة   118857 =X 
144447 =Y 144442 =Y 

: 31النقطة   118941 =X : 32النقطة   119028 =X 
144487 =Y 144417 =Y 

: 33النقطة   119046 =X : 34النقطة   119178 =X 
144451 =Y 144406 =Y 

: 35النقطة   119213 =X : 36النقطة   119116 =X 
144487 =Y 144554 =Y 

: 37النقطة   119157 =X : 38النقطة   119199 =X 
144628 =Y 144546 =Y 

: 39النقطة   119269 =X : 40النقطة   119282 =X 
144523 =Y 144626 =Y 

: 41النقطة   119438 =X : 42النقطة   119477 =X 
144574 =Y 144643 =Y 

: 43النقطة   119512 =X : 44النقطة   119528 =X 
144594 =Y 144698 =Y 

: 45النقطة   119563 =X : 46النقطة   119537 =X 
144794 =Y 144808 =Y 

: 47النقطة   119549 =X : 48النقطة   119606 =X 
144878 =Y 145043 =Y 
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: 49النقطة   119734 =X : 50النقطة   119767 =X 
145239 =Y 145304 =Y 

: 51النقطة   119842 =X : 52النقطة   119870 =X 
145324 =Y 145403 =Y 

: 53النقطة   119918 =X : 54النقطة   120265 =X 
145435 =Y 145254 =Y 

: 55النقطة   120340 =X : 56النقطة   120359 =X 
145203 =Y 145160 =Y 

: 57النقطة   120398 =X : 58النقطة   120515 =X 
145326 =Y 145516 =Y 

: 59النقطة   120757 =X : 60النقطة   120994 =X 
145631 =Y 145690 =Y 

: 61النقطة   121018 =X : 62النقطة   121010 =X 
145711 =Y 145738 =Y 

: 63النقطة   120986 =X : 64النقطة   120968 =X 
145745 =Y 145740 =Y 

: 65النقطة   120893 =X : 66النقطة   120834 =X 
145865 =Y 145860 =Y 

: 67النقطة   120792 =X : 68النقطة   120666 =X 
145911 =Y 145953 =Y 

: 69النقطة   120614 =X : 70النقطة   120605 =X 
146014 =Y 146052 =Y 

: 71النقطة   120808 =X : 72النقطة   120736 =X 
146249 =Y 146371 =Y 

: 73النقطة   120637 =X : 74النقطة   120523 =X 
146450 =Y 146333 =Y 

: 75النقطة   120367 =X : 76النقطة   120317 =X 
146229 =Y 146315 =Y 

: 77النقطة   120234 =X : 78النقطة   120255 =X 
146376 =Y 146427 =Y 

: 79النقطة   120167 =X : 80النقطة   120113 =X 
146463 =Y 146370 =Y 

: 81النقطة   120003 =X : 82النقطة   119900 =X 
146482 =Y 146378 =Y 

: 83النقطة   119875 =X : 84النقطة   119814 =X 
146332 =Y 146293 =Y 

: 85النقطة   119776 =X : 86النقطة   119710 =X 
146324 =Y 146395 =Y 

: 87النقطة   119686 =X : 88النقطة   119650 =X 
146363 =Y 146408 =Y 

: 89النقطة   119561 =X : 90النقطة   119761 =X 
146456 =Y 146663 =Y 

: 91النقطة   119836 =X : 92النقطة   119832 =X 
146691 =Y 146766 =Y 

: 93النقطة   119743 =X : 94النقطة   119641 =X 
146827 =Y 146931 =Y 

: 95النقطة   119574 =X : 96النقطة   119534 =X 
146950 =Y 146968 =Y 

: 97النقطة   119436 =X : 98النقطة   119402 =X 
146955 =Y 146939 =Y 

: 99النقطة   119363 =X : 100النقطة   119322 =X 
146932 =Y 146933 =Y 
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: 101النقطة   119306 =X : 102النقطة   119348 =X 
146950 =Y 146986 =Y 

: 103النقطة   119432 =X : 104النقطة   119481 =X 
147017 =Y 147039 =Y 

: 105النقطة   119534 =X : 106النقطة   119553 =X 
147024 =Y 147025 =Y 

: 107النقطة   119586 =X : 108النقطة   119672 =X 
147049 =Y 147108 =Y 

: 109النقطة   119801 =X : 110النقطة   119954 =X 
147166 =Y 147355 =Y 

: 111النقطة   119991 =X : 112النقطة   119972 =X 
147409 =Y 147447 =Y 

: 113النقطة   119995 =X : 114النقطة   120047 =X 
147495 =Y 147538 =Y 

: 115النقطة   120101 =X : 116النقطة   120147 =X 
147579 =Y 147643 =Y 

: 117النقطة   120186 =X : 118النقطة   120456 =X 
147667 =Y 148008 =Y 

: 119النقطة   120791 =X : 120النقطة   121013 =X 
147660 =Y 147581 =Y 

: 121النقطة   121071 =X : 122النقطة   121147 =X 
147656 =Y 147939 =Y 

: 123النقطة   121347 =X : 124النقطة   121522 =X 
147991 =Y 148236 =Y 

: 125النقطة   121662 =X : 126النقطة   121748 =X 
148200 =Y 148117 =Y 

: 127النقطة   121840 =X : 128النقطة   122037 =X 
148052 =Y 147843 =Y 

: 129النقطة   122106 =X : 130النقطة   122135 =X 
147579 =Y 147475 =Y 

: 131النقطة   122264 =X : 132النقطة   122379 =X 
147286 =Y 147241 =Y 

: 133النقطة   122540 =X : 134 النقطة  122645 =X 
147348 =Y 147352 =Y 

: 135النقطة   122671 =X : 136النقطة   122614 =X 
147409 =Y 147483 =Y 

: 137النقطة   122385 =X : 138النقطة   122216 =X 
147561 =Y 147559 =Y 

: 139النقطة   122509 =X : 140النقطة   122600 =X 
148514 =Y 148460 =Y 

: 141النقطة   122775 =X : 142النقطة   122915 =X 
148238 =Y 148317 =Y 

: 143النقطة   123007 =X : 144النقطة   123008 =X 
148336 =Y 148346 =Y 

: 145النقطة   122965 =X : 146النقطة   122875 =X 
148387 =Y 148397 =Y 

: 147النقطة   122754 =X : 148النقطة   122612 =X 
148442 =Y 148615 =Y 

: 149النقطة   122706 =X : 150النقطة   122796 =X 
148692 =Y 148877 =Y 

: 151النقطة   122731 =X : 152النقطة   122643 =X 
148899 =Y 148893 =Y 



5817الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

: 153النقطة   122606 =X : 154النقطة   122610 =X 
148903 =Y 148931 =Y 

: 155النقطة   122523 =X : 156النقطة   122500 =X 
148932 =Y 148991 =Y 

: 157النقطة   122537 =X : 158النقطة   122594 =X 
149114 =Y 149104 =Y 

: 159النقطة   122843 =X : 160النقطة   122951 =X 
148970 =Y 149189 =Y 

: 161النقطة   123153 =X : 162النقطة   123397 =X 
149153 =Y 148997 =Y 

: 163النقطة   123485 =X : 164 النقطة  123535 =X 
149010 =Y 149061 =Y 

: 165النقطة   123384 =X : 166النقطة   123278 =X 
149354 =Y 149376 =Y 

: 167النقطة   123568 =X : 168النقطة   123878 =X 
149526 =Y 149456 =Y 

: 169النقطة   124400 =X : 170النقطة   125147 =X 
149912 =Y 149457 =Y 

: 171النقطة   125339 =X : 172النقطة   125493 =X 
149544 =Y 150034 =Y 

: 173النقطة   125900 =X : 174النقطة   125919 =X 
150126 =Y 149804 =Y 

: 175النقطة   125893 =X : 176النقطة   125994 =X 
149752 =Y 149651 =Y 

: 177النقطة   125980 =X : 178النقطة   125661 =X 
149497 =Y 149390 =Y 

: 179النقطة   125660 =X : 180النقطة   125860 =X 
148846 =Y 148731 =Y 

: 181النقطة   125873 =X : 182النقطة   125696 =X 
148652 =Y 148477 =Y 

: 183النقطة   125662 =X : 184النقطة   125536 =X 
148278 =Y 148312 =Y 

: 185النقطة   125408 =X : 186النقطة   125310 =X 
148219 =Y 148087 =Y 

: 187النقطة   125131 =X : 188النقطة   125131 =X 
148011 =Y 147860 =Y 

: 189النقطة   125156 =X : 190النقطة   125251 =X 
147811 =Y 147751 =Y 

: 191النقطة   125253 =X : 192النقطة   125238 =X 
147603 =Y 147595 =Y 

: 193النقطة   125212 =X : 194 النقطة  125134 =X 
147604 =Y 147594 =Y 

: 195النقطة   125019 =X : 196النقطة   124946 =X 
147512 =Y 147511 =Y 

: 197النقطة   124924 =X : 198النقطة   124874 =X 
147485 =Y 147502 =Y 

: 199النقطة   124774 =X : 200النقطة   124746 =X 
147383 =Y 147381 =Y 

: 201النقطة   124707 =X : 202النقطة   124646 =X 
147342 =Y 147280 =Y 

: 203النقطة   124474 =X : 204النقطة   124331 =X 
147155 =Y 147084 =Y 



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية     5818

: 205النقطة   124280 =X : 206النقطة   124238 =X 
147033 =Y 147016 =Y 

: 207النقطة   124189 =X : 208النقطة   124168 =X 
147017 =Y 146992 =Y 

: 209النقطة   124079 =X : 210النقطة   124047 =X 
146973 =Y 146937 =Y 

: 211النقطة   124022 =X : 212النقطة   124015 =X 
146930 =Y 146870 =Y 

: 213النقطة   124033 =X : 214النقطة   124035 =X 
146854 =Y 146792 =Y 

: 215النقطة   124018 =X : 216النقطة   124021 =X 
146750 =Y 146674 =Y 

: 217النقطة   124048 =X : 218النقطة   124048 =X 
146638 =Y 146613 =Y 

: 219النقطة   124030 =X : 220النقطة   124094 =X 
146575 =Y 146407 =Y 

: 221النقطة   124190 =X : 222النقطة   124260 =X 
146328 =Y 146357 =Y 

: 223النقطة   124338 =X : 224 النقطة  124414 =X 
146347 =Y 146307 =Y 

: 225النقطة   124455 =X : 226النقطة   124553 =X 
146207 =Y 146207 =Y 

: 227النقطة   124592 =X : 228النقطة   124641 =X 
146285 =Y 146315 =Y 

: 229النقطة   124706 =X : 230النقطة   124758 =X 
146333 =Y 146323 =Y 

: 231النقطة   124806 =X : 232النقطة   124852 =X 
146280 =Y 146297 =Y 

: 233النقطة   124895 =X : 234النقطة   124910 =X 
146274 =Y 146189 =Y 

: 235النقطة   124920 =X : 236النقطة   124982 =X 
146173 =Y 146167 =Y 

: 237النقطة   125115 =X : 238النقطة   125134 =X 
146110 =Y 146053 =Y 

: 239النقطة   125187 =X : 240النقطة   125295 =X 
146022 =Y 146020 =Y 

: 241النقطة   125475 =X : 242النقطة   125671 =X 
145948 =Y 145915 =Y 

: 243النقطة   125653 =X : 244النقطة   125812 =X 
145889 =Y 145850 =Y 

: 245النقطة   125844 =X : 246النقطة   125840 =X 
145812 =Y 145710 =Y 

: 247النقطة   125818 =X : 248النقطة   125730 =X 
145644 =Y 145594 =Y 

: 249النقطة   125650 =X : 250النقطة   125612 =X 
145575 =Y 145556 =Y 

: 251النقطة   125643 =X : 252النقطة   125638 =X 
145488 =Y 145456 =Y 

: 253النقطة   125611 =X : 254 النقطة  125613 =X 
145427 =Y 145400 =Y 

: 255النقطة   125625 =X : 256النقطة   125671 =X 
145388 =Y 145366 =Y 
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: 257النقطة   125704 =X : 258النقطة   125597 =X 
145283 =Y 145094 =Y 

: 259النقطة   125454 =X : 260النقطة   125416 =X 
145096 =Y 144991 =Y 

: 261النقطة   125345 =X : 262النقطة   125283 =X 
144920 =Y 144876 =Y 

: 263النقطة   125174 =X : 264النقطة   125059 =X 
144852 =Y 144957 =Y 

: 265النقطة   125003 =X : 266النقطة   124957 =X 
144955 =Y 144931 =Y 

: 267النقطة   124863 =X : 268النقطة   124822 =X 
144753 =Y 144668 =Y 

: 269النقطة   124814 =X : 270النقطة   124816 =X 
144643 =Y 144598 =Y 

: 271النقطة   124802 =X : 272النقطة   124774 =X 
144522 =Y 144456 =Y 

: 273النقطة   124744 =X : 274النقطة   124671 =X 
144415 =Y 144355 =Y 

: 275النقطة   124592 =X : 276النقطة   124481 =X 
144310 =Y 144284 =Y 

: 277النقطة   124359 =X : 278النقطة   124236 =X 
144249 =Y 144227 =Y 

: 279النقطة   124201 =X : 280النقطة   124153 =X 
144203 =Y 144144 =Y 

: 281النقطة   124046 =X : 282النقطة   123936 =X 
144074 =Y 144008 =Y 

: 283النقطة   123813 =X : 284 النقطة  123602 =X 
143942 =Y 143911 =Y 

: 285النقطة   123531 =X : 286النقطة   123468 =X 
143831 =Y 143744 =Y 

: 287النقطة   123511 =X : 288النقطة   123568 =X 
142953 =Y 141989 =Y 

: 289النقطة   123654 =X : 290النقطة   123889 =X 
141869 =Y 141758 =Y 

: 291النقطة   124092 =X : 292النقطة   124309 =X 
141727 =Y 141651 =Y 

: 293النقطة   124787 =X : 294النقطة   125145 =X 
140841 =Y 140503 =Y 

: 295النقطة   125031 =X : 296النقطة   125111 =X 
140426 =Y 139745 =Y 

: 297النقطة   124748 =X : 298النقطة   124559 =X 
139542 =Y 139649 =Y 

: 299النقطة   124409 =X : 300النقطة   124270 =X 
139556 =Y 139655 =Y 

: 301النقطة   123371 =X : 302النقطة   123323 =X 
138525 =Y 138322 =Y 

: 303النقطة   123216 =X : 304النقطة   122867 =X 
138074 =Y 137667 =Y 

: 305النقطة   122827 =X : 306النقطة   122749 =X 
137396 =Y 137286 =Y 

: 307النقطة   122661 =X : 308النقطة   122611 =X 
137176 =Y 137035 =Y 
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: 309النقطة   122589 =X : 310النقطة   122565 =X 
137167 =Y 137204 =Y 

: 311النقطة   122481 =X : 312النقطة   122344 =X 
137518 =Y 137813 =Y 

: 313النقطة   122407 =X : 314 النقطة  122377 =X 
138024 =Y 138120 =Y 

: 315النقطة   122202 =X : 316النقطة   122089 =X 
138117 =Y 138301 =Y 

: 317النقطة   121979 =X : 318النقطة   121129 =X 
138035 =Y 137400 =Y 

: 319النقطة   121345 =X : 320النقطة   121316 =X 
136696 =Y 136111 =Y 

: 321النقطة   121058 =X : 322النقطة   121279 =X 
135758 =Y 135566 =Y 

: 323النقطة   120980 =X : 324النقطة   121214 =X 
135313 =Y 135020 =Y 

: 325النقطة   121209 =X : 326النقطة   121267 =X 
134939 =Y 134909 =Y 

: 327النقطة   120964 =X : 328النقطة   120957 =X 
134614 =Y 134539 =Y 

: 329النقطة   120975 =X : 330النقطة   121059 =X 
134504 =Y 134483 =Y 

: 331النقطة   121147 =X : 332النقطة   121202 =X 
134418 =Y 134321 =Y 

: 333النقطة   121077 =X : 334النقطة   121166 =X 
134258 =Y 134170 =Y 

: 335النقطة   121198 =X : 336النقطة   121124 =X 
134031 =Y 133940 =Y 

: 337النقطة   121089 =X : 338النقطة   120952 =X 
133836 =Y 133705 =Y 

: 339النقطة   120885 =X : 340النقطة   120746 =X 
133654 =Y 133611 =Y 

: 341النقطة   120609 =X : 342النقطة   120412 =X 
133625 =Y 133691 =Y 

: 343النقطة   120256 =X : 344 النقطة  120238 =X 
133611 =Y 133609 =Y 

: 345النقطة   120206 =X : 346النقطة   120147 =X 
133617 =Y 133612 =Y 

: 347النقطة   120115 =X : 348النقطة   120067 =X 
133624 =Y 133651 =Y 

: 349النقطة   120040 =X : 350النقطة   119985 =X 
133684 =Y 133756 =Y 

: 351النقطة   119965 =X : 352النقطة   119917 =X 
133815 =Y 133808 =Y 

: 353النقطة   119889 =X : 354النقطة   119892 =X 
133833 =Y 133869 =Y 

: 355النقطة   119902 =X : 356النقطة   119825 =X 
133893 =Y 133995 =Y 

: 357النقطة   119678 =X : 358النقطة   119731 =X 
134141 =Y 134198 =Y 

: 359النقطة   119515 =X : 360النقطة   119596 =X 
134308 =Y 134468 =Y 
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: 361النقطة   119568 =X : 362النقطة   119630 =X 
134492 =Y 134602 =Y 

: 363النقطة   119667 =X : 364النقطة   119208 =X 
134703 =Y 134958 =Y 

: 365النقطة   119091 =X : 366النقطة   119062 =X 
134999 =Y 134776 =Y 

: 367النقطة   118886 =X : 368النقطة   118634 =X 
134869 =Y 134837 =Y 

: 369النقطة   118611 =X : 370النقطة   118578 =X 
134851 =Y 134853 =Y 

: 371النقطة   118553 =X : 372النقطة   118378 =X 
134876 =Y 134989 =Y 

: 373النقطة   118310 =X : 374 النقطة  118283 =X 
135011 =Y 135025 =Y 

: 375النقطة   118269 =X : 376النقطة   118233 =X 
135047 =Y 135073 =Y 

: 377النقطة   118205 =X : 378النقطة   118182 =X 
135066 =Y 135071 =Y 

: 379النقطة   118150 =X : 380النقطة   118047 =X 
135107 =Y 135144 =Y 

: 381النقطة   118009 =X : 382النقطة   117818 =X 
135143 =Y 135225 =Y 

: 383النقطة   116429 =X : 384النقطة   115975 =X 
134015 =Y 133910 =Y 

: 385النقطة   114807 =X : 386النقطة   114793 =X 
135194 =Y 135367 =Y 

: 387النقطة   114863 =X : 388النقطة   114530 =X 
135640 =Y 135671 =Y 

: 389النقطة   113983 =X : 390النقطة   113753 =X 
135512 =Y 135702 =Y 

: 391النقطة   112986 =X : 392النقطة   112658 =X 
135737 =Y 135836 =Y 

: 393النقطة   112415 =X : 394النقطة   112250 =X 
135912 =Y 136080 =Y 

: 395النقطة   112258 =X : 396النقطة   112202 =X 
136139 =Y 136263 =Y 

: 397النقطة   112274 =X : 398النقطة   112313 =X 
136380 =Y 136391 =Y 

: 399النقطة   112345 =X : 400النقطة   112279 =X 
136433 =Y 136578 =Y 

: 401النقطة   112196 =X : 402النقطة   112233 =X 
136793 =Y 136841 =Y 

: 403النقطة   112217 =X : 404 النقطة  112005 =X 
136885 =Y 136940 =Y 

: 405النقطة   111939 =X : 406النقطة   111963 =X 
136972 =Y 137082 =Y 

: 407النقطة   112005 =X : 408النقطة   111990 =X 
137133 =Y 137214 =Y 

: 409النقطة   112005 =X : 410النقطة   112031 =X 
137239 =Y 137241 =Y 

: 411النقطة   112131 =X : 412النقطة   112209 =X 
137380 =Y 137407 =Y 
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: 413النقطة   112239 =X : 414النقطة   112396 =X 
137441 =Y 137496 =Y 

: 415النقطة   112493 =X : 416النقطة   112540 =X 
137480 =Y 137514 =Y 

: 417النقطة   112618 =X : 418النقطة   112683 =X 
137504 =Y 137558 =Y 

: 419النقطة   112677 =X : 420النقطة   112701 =X 
137785 =Y 137804 =Y 

: 421النقطة   112752 =X : 422النقطة   112764 =X 
137799 =Y 137841 =Y 

: 423النقطة   113150 =X : 424النقطة   113325 =X 
137799 =Y 137895 =Y 

: 425النقطة   113431 =X : 426النقطة   113521 =X 
138065 =Y 138257 =Y 

: 427النقطة   113626 =X : 428النقطة   113678 =X 
138345 =Y 138440 =Y 

: 429النقطة   113710 =X : 430النقطة   113705 =X 
138504 =Y 138535 =Y 

: 431النقطة   113932 =X : 432النقطة   113989 =X 
138805 =Y 138951 =Y 

: 433النقطة   114068 =X : 434 النقطة  114102 =X 
138980 =Y 139140 =Y 

: 435النقطة   114147 =X : 436النقطة   114185 =X 
139335 =Y 139582 =Y 

: 437النقطة   114146 =X : 438النقطة   114048 =X 
139909 =Y 140013 =Y 

: 439النقطة   114137 =X : 440النقطة   114452 =X 
140134 =Y 140351 =Y 

: 441النقطة   114615 =X : 442النقطة   114795 =X 
140378 =Y 140559 =Y 

: 443النقطة   114886 =X : 444النقطة   114928 =X 
140551 =Y 140576 =Y 

: 445النقطة   114945 =X : 446النقطة   114974 =X 
140571 =Y 140518 =Y 

: 447النقطة   115047 =X : 448النقطة   115113 =X 
140506 =Y 140287 =Y 

: 449النقطة   115194 =X : 450النقطة   115185 =X 
140213 =Y 140111 =Y 

: 451النقطة   115213 =X : 452النقطة   115319 =X 
140090 =Y 140115 =Y 

: 453النقطة   115446 =X : 454النقطة   115994 =X 
140026 =Y 140740 =Y 

: 455النقطة   115738 =X : 456النقطة   115892 =X 
140924 =Y 141269 =Y 

: 457النقطة   115954 =X : 458النقطة   116066 =X 
141426 =Y 141377 =Y 

: 459النقطة   116129 =X : 460النقطة   116182 =X 
141409 =Y 141398 =Y 

: 461النقطة   116305 =X : 462النقطة   116474 =X 
141322 =Y 141300 =Y 

: 463النقطة   116501 =X : 464 النقطة  116483 =X 
141351 =Y 141492 =Y 



3)58الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

: 465النقطة   116486 =X : 466النقطة   116532 =X 
141552 =Y 141725 =Y 

: 467النقطة   116568 =X : 468النقطة   116565 =X 
141769 =Y 141798 =Y 

: 469النقطة   116587 =X : 470النقطة   116587 =X 
141838 =Y 141894 =Y 

: 471النقطة   116664 =X : 472النقطة   116684 =X 
142049 =Y 142249 =Y 

 

 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).9ف)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكاملخبليفكالحببعةكإلقليمكالصتيفة

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

كما هي) الحدود الترابية لجماعة املخاليف التابعة إلقليم الصويرة،) كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،) تعين،)

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

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

 

: 1النقطة   129673 =X : 2النقطة   129703 =X 
149734 =Y 150116 =Y 

: 3النقطة   129984 =X : 4النقطة   130445 =X 
150221 =Y 150334 =Y 

: 5النقطة   131016 =X : 6النقطة   131426 =X 
150322 =Y 150386 =Y 

: 7النقطة   131745 =X : 8النقطة   131884 =X 
150379 =Y 150299 =Y 

: 9النقطة   132757 =X : 10النقطة   132963 =X 
150124 =Y 150132 =Y 

: 11النقطة   133086 =X : 12النقطة   133442 =X 
150205 =Y 150105 =Y 

: 13النقطة   133558 =X : 14النقطة   133826 =X 
150205 =Y 150166 =Y 

: 15النقطة   133928 =X : 16النقطة   134060 =X 
150235 =Y 150265 =Y 

: 17النقطة   134115 =X : 18النقطة   134180 =X 
150218 =Y 150304 =Y 

: 19النقطة   134356 =X : 20النقطة   134475 =X 
150221 =Y 150375 =Y 

: 21النقطة   134534 =X : 22النقطة   134648 =X 
150313 =Y 150221 =Y 

: 23النقطة   134764 =X : 24النقطة   134784 =X 
150184 =Y 150253 =Y 

: 25النقطة   134926 =X : 26النقطة   135034 =X 
150206 =Y 150130 =Y 

: 27النقطة   135131 =X : 28النقطة   135206 =X 
150013 =Y 150072 =Y 

: 29النقطة   135292 =X : 30النقطة   135364 =X 
150099 =Y 150243 =Y 

: 31النقطة   135334 =X : 32النقطة   135360 =X 
150464 =Y 150565 =Y 

: 33النقطة   135422 =X : 34النقطة   135518 =X 
150589 =Y 150763 =Y 

: 35النقطة   135722 =X : 36النقطة   136435 =X 
150806 =Y 151150 =Y 

: 37النقطة   136626 =X : 38النقطة   137105 =X 
151357 =Y 151787 =Y 

: 39النقطة   137148 =X : 40النقطة   137435 =X 
152444 =Y 152863 =Y 

: 41النقطة   137518 =X : 42النقطة   137618 =X 
153034 =Y 153117 =Y 

: 43النقطة   137896 =X : 44النقطة   138077 =X 
153203 =Y 153230 =Y 

: 45النقطة   138150 =X : 46النقطة   138247 =X 
153220 =Y 153281 =Y 

: 47النقطة   138332 =X : 48النقطة   138292 =X 
153370 =Y 153544 =Y 
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: 49النقطة   138202 =X : 50النقطة   138264 =X 
153735 =Y 153767 =Y 

: 51النقطة   138370 =X : 52النقطة   138420 =X 
153840 =Y 153851 =Y 

: 53النقطة   138511 =X : 54النقطة   138548 =X 
153888 =Y 153914 =Y 

: 55النقطة   138590 =X : 56النقطة   138645 =X 
153928 =Y 153971 =Y 

: 57النقطة   138719 =X : 58النقطة   138716 =X 
153979 =Y 154012 =Y 

: 59النقطة   138832 =X : 60النقطة   138863 =X 
154050 =Y 154027 =Y 

: 61النقطة   138924 =X : 62النقطة   139018 =X 
154067 =Y 154078 =Y 

: 63النقطة   139216 =X : 64النقطة   139238 =X 
154414 =Y 154574 =Y 

: 65النقطة   139281 =X : 66النقطة   139306 =X 
154607 =Y 154603 =Y 

: 67النقطة   139489 =X : 68النقطة   139806 =X 
154884 =Y 155034 =Y 

: 69النقطة   139843 =X : 70النقطة   139877 =X 
155039 =Y 155033 =Y 

: 71النقطة   139972 =X : 72النقطة   139898 =X 
155071 =Y 155133 =Y 

: 73النقطة   139926 =X : 74النقطة   139757 =X 
155204 =Y 155302 =Y 

: 75النقطة   139746 =X : 76النقطة   139881 =X 
155334 =Y 155541 =Y 

: 77النقطة   139985 =X : 78النقطة   140038 =X 
155767 =Y 155933 =Y 

: 79النقطة   140030 =X : 80النقطة   140058 =X 
155967 =Y 156047 =Y 

: 81النقطة   140120 =X : 82النقطة   140168 =X 
156086 =Y 156145 =Y 

: 83النقطة   140176 =X : 84النقطة   140224 =X 
156375 =Y 156377 =Y 

: 85النقطة   140223 =X : 86النقطة   140367 =X 
156410 =Y 156390 =Y 

: 87النقطة   140371 =X : 88النقطة   140393 =X 
156321 =Y 156273 =Y 

: 89النقطة   140517 =X : 90النقطة   140693 =X 
156182 =Y 155940 =Y 

: 91النقطة   140743 =X : 92النقطة   140813 =X 
155894 =Y 155874 =Y 

: 93النقطة   140904 =X : 94النقطة   141018 =X 
155869 =Y 155810 =Y 

: 95النقطة   141084 =X : 96النقطة   141061 =X 
155830 =Y 155771 =Y 

: 97النقطة   141103 =X : 98النقطة   141129 =X 
155763 =Y 155750 =Y 

: 99النقطة   141178 =X : 100النقطة   141181 =X 
155761 =Y 156051 =Y 
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: 101النقطة   142094 =X : 102النقطة   142284 =X 
155515 =Y 155250 =Y 

: 103النقطة   142280 =X : 104النقطة   142479 =X 
155118 =Y 154262 =Y 

: 105النقطة   142410 =X : 106النقطة   143092 =X 
154025 =Y 153836 =Y 

: 107النقطة   143194 =X : 108النقطة   143530 =X 
153328 =Y 152886 =Y 

: 109النقطة   144137 =X : 110النقطة   144167 =X 
152392 =Y 152306 =Y 

: 111النقطة   144286 =X : 112النقطة   143913 =X 
151482 =Y 151245 =Y 

: 113النقطة   143933 =X : 114النقطة   144085 =X 
151090 =Y 151065 =Y 

: 115النقطة   144195 =X : 116النقطة   144214 =X 
150956 =Y 150854 =Y 

: 117النقطة   144211 =X : 118النقطة   144011 =X 
150778 =Y 150483 =Y 

: 119 النقطة  144014 =X : 120النقطة   143995 =X 
150442 =Y 150423 =Y 

: 121النقطة   143932 =X : 122النقطة   143926 =X 
150407 =Y 150390 =Y 

: 123النقطة   143774 =X : 124النقطة   143516 =X 
150420 =Y 150394 =Y 

: 125النقطة   143483 =X : 126النقطة   143464 =X 
150365 =Y 150330 =Y 

: 127النقطة   143479 =X : 128النقطة   143473 =X 
150210 =Y 150145 =Y 

: 129النقطة   143409 =X : 130النقطة   143262 =X 
150082 =Y 150036 =Y 

: 131النقطة   143167 =X : 132النقطة   143049 =X 
150051 =Y 150084 =Y 

: 133النقطة   143018 =X : 134النقطة   142996 =X 
150081 =Y 150053 =Y 

: 135النقطة   142933 =X : 136النقطة   142886 =X 
150023 =Y 150024 =Y 

: 137النقطة   142827 =X : 138النقطة   142750 =X 
149935 =Y 149869 =Y 

: 139النقطة   142698 =X : 140النقطة   142626 =X 
149836 =Y 149819 =Y 

: 141النقطة   142552 =X : 142النقطة   142515 =X 
149771 =Y 149673 =Y 

: 143النقطة   142503 =X : 144النقطة   142503 =X 
149663 =Y 149650 =Y 

: 145النقطة   142566 =X : 146النقطة   142561 =X 
149467 =Y 149456 =Y 

: 147النقطة   142500 =X : 148النقطة   142469 =X 
149432 =Y 149399 =Y 

: 149 النقطة  142407 =X : 150النقطة   142353 =X 
149376 =Y 149333 =Y 

: 151النقطة   142334 =X : 152النقطة   142329 =X 
149294 =Y 149246 =Y 
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: 153النقطة   142333 =X : 154النقطة   142324 =X 
149182 =Y 149147 =Y 

: 155النقطة   142296 =X : 156النقطة   142316 =X 
149076 =Y 148822 =Y 

: 157النقطة   142375 =X : 158النقطة   142393 =X 
148752 =Y 148673 =Y 

: 159النقطة   142385 =X : 160النقطة   142288 =X 
148641 =Y 148505 =Y 

: 161النقطة   142224 =X : 162النقطة   142232 =X 
148397 =Y 148326 =Y 

: 163النقطة   142283 =X : 164النقطة   142332 =X 
148255 =Y 148122 =Y 

: 165النقطة   142386 =X : 166النقطة   142322 =X 
148063 =Y 147850 =Y 

: 167النقطة   142291 =X : 168النقطة   142273 =X 
147800 =Y 147666 =Y 

: 169النقطة   142224 =X : 170النقطة   142155 =X 
147466 =Y 147376 =Y 

: 171النقطة   142094 =X : 172النقطة   142089 =X 
147275 =Y 147230 =Y 

: 173النقطة   142055 =X : 174النقطة   142013 =X 
147168 =Y 147131 =Y 

: 175النقطة   141996 =X : 176النقطة   141940 =X 
146960 =Y 146914 =Y 

: 177النقطة   141827 =X : 178النقطة   141710 =X 
146073 =Y 145963 =Y 

: 179 النقطة  141629 =X : 180النقطة   141473 =X 
146014 =Y 146058 =Y 

: 181النقطة   141279 =X : 182النقطة   141216 =X 
146114 =Y 146161 =Y 

: 183النقطة   140873 =X : 184النقطة   140770 =X 
146530 =Y 146686 =Y 

: 185النقطة   140641 =X : 186النقطة   140506 =X 
146717 =Y 146665 =Y 

: 187النقطة   140332 =X : 188النقطة   140262 =X 
146484 =Y 146344 =Y 

: 189النقطة   140120 =X : 190النقطة   140044 =X 
146169 =Y 146139 =Y 

: 191النقطة   139438 =X : 192النقطة   138945 =X 
146128 =Y 146073 =Y 

: 193النقطة   138740 =X : 194النقطة   138618 =X 
145996 =Y 145879 =Y 

: 195النقطة   138444 =X : 196النقطة   138406 =X 
145671 =Y 145649 =Y 

: 197النقطة   138424 =X : 198النقطة   138502 =X 
145507 =Y 145433 =Y 

: 199النقطة   138519 =X : 200النقطة   138595 =X 
145379 =Y 145320 =Y 

: 201النقطة   138628 =X : 202النقطة   138603 =X 
145264 =Y 145177 =Y 

: 203النقطة   138661 =X : 204النقطة   138813 =X 
144608 =Y 144552 =Y 
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: 205النقطة   138822 =X : 206النقطة   138786 =X 
144453 =Y 144337 =Y 

: 207النقطة   138824 =X : 208النقطة   138811 =X 
144191 =Y 144115 =Y 

: 209 النقطة  138966 =X : 210النقطة   139017 =X 
143898 =Y 143853 =Y 

: 211النقطة   139067 =X : 212النقطة   139171 =X 
143835 =Y 143770 =Y 

: 213النقطة   139042 =X : 214النقطة   138900 =X 
143721 =Y 143648 =Y 

: 215النقطة   138763 =X : 216النقطة   138418 =X 
143607 =Y 143602 =Y 

: 217النقطة   138453 =X : 218النقطة   138495 =X 
143567 =Y 143434 =Y 

: 219النقطة   138472 =X : 220النقطة   138447 =X 
143377 =Y 143242 =Y 

: 221النقطة   138373 =X : 222النقطة   138382 =X 
143125 =Y 143074 =Y 

: 223النقطة   138374 =X : 224النقطة   138445 =X 
143025 =Y 142829 =Y 

: 225النقطة   138417 =X : 226النقطة   138433 =X 
142754 =Y 142690 =Y 

: 227النقطة   138421 =X : 228النقطة   138338 =X 
142580 =Y 142569 =Y 

: 229النقطة   138238 =X : 230النقطة   138095 =X 
142521 =Y 142427 =Y 

: 231النقطة   137978 =X : 232النقطة   137773 =X 
142547 =Y 142619 =Y 

: 233النقطة   137548 =X : 234النقطة   137395 =X 
142643 =Y 142635 =Y 

: 235النقطة   137123 =X : 236النقطة   137028 =X 
142520 =Y 142541 =Y 

: 237النقطة   137000 =X : 238النقطة   136971 =X 
142574 =Y 142677 =Y 

: 239 النقطة  136977 =X : 240النقطة   136963 =X 
142750 =Y 142788 =Y 

: 241النقطة   136960 =X : 242النقطة   136987 =X 
142832 =Y 142896 =Y 

: 243النقطة   137048 =X : 244النقطة   137063 =X 
142990 =Y 143041 =Y 

: 245النقطة   137109 =X : 246النقطة   137213 =X 
143091 =Y 143131 =Y 

: 247النقطة   137236 =X : 248النقطة   137271 =X 
143156 =Y 143264 =Y 

: 249النقطة   137279 =X : 250النقطة   137315 =X 
143361 =Y 143390 =Y 

: 251النقطة   137358 =X : 252النقطة   137388 =X 
143405 =Y 143455 =Y 

: 253النقطة   137247 =X : 254النقطة   137097 =X 
143807 =Y 143950 =Y 

: 255النقطة   137072 =X : 256النقطة   137059 =X 
144041 =Y 144050 =Y 
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: 257النقطة   137015 =X : 258النقطة   136999 =X 
144057 =Y 144074 =Y 

: 259النقطة   136992 =X : 260النقطة   136983 =X 
144095 =Y 144104 =Y 

: 261النقطة   136856 =X : 262النقطة   136766 =X 
144048 =Y 144039 =Y 

: 263النقطة   136624 =X : 264النقطة   136501 =X 
144077 =Y 144049 =Y 

: 265النقطة   136241 =X : 266النقطة   136227 =X 
143937 =Y 143970 =Y 

: 267النقطة   136261 =X : 268النقطة   136218 =X 
144055 =Y 144110 =Y 

: 269 النقطة  136214 =X : 270النقطة   136236 =X 
144185 =Y 144225 =Y 

: 271النقطة   136231 =X : 272النقطة   136219 =X 
144284 =Y 144305 =Y 

: 273النقطة   136191 =X : 274النقطة   136153 =X 
144383 =Y 144414 =Y 

: 275النقطة   136056 =X : 276النقطة   136054 =X 
144451 =Y 144473 =Y 

: 277النقطة   135996 =X : 278النقطة   135866 =X 
144560 =Y 144653 =Y 

: 279النقطة   135788 =X : 280النقطة   135655 =X 
144673 =Y 144737 =Y 

: 281النقطة   135454 =X : 282النقطة   135165 =X 
144781 =Y 144877 =Y 

: 283النقطة   135037 =X : 284النقطة   134803 =X 
144784 =Y 144494 =Y 

: 285النقطة   134803 =X : 286النقطة   134730 =X 
144321 =Y 144151 =Y 

: 287النقطة   134732 =X : 288النقطة   134757 =X 
143981 =Y 143845 =Y 

: 289النقطة   134699 =X : 290النقطة   134513 =X 
143814 =Y 143799 =Y 

: 291النقطة   134428 =X : 292النقطة   134304 =X 
143648 =Y 143485 =Y 

: 293النقطة   134295 =X : 294النقطة   134257 =X 
143155 =Y 143084 =Y 

: 295النقطة   134062 =X : 296النقطة   133931 =X 
142926 =Y 142936 =Y 

: 297النقطة   133867 =X : 298النقطة   133795 =X 
142919 =Y 142925 =Y 

: 299 النقطة  133699 =X : 300النقطة   133651 =X 
142971 =Y 143024 =Y 

: 301النقطة   133581 =X : 302النقطة   133456 =X 
143226 =Y 143255 =Y 

: 303النقطة   133328 =X : 304النقطة   133109 =X 
143254 =Y 143438 =Y 

: 305النقطة   132958 =X : 306النقطة   132669 =X 
143392 =Y 143712 =Y 

: 307النقطة   132707 =X : 308النقطة   132585 =X 
143827 =Y 144065 =Y 
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: 309النقطة   132517 =X : 310النقطة   132528 =X 
144591 =Y 144646 =Y 

: 311النقطة   132680 =X : 312النقطة   133122 =X 
144766 =Y 144900 =Y 

: 313النقطة   133284 =X : 314النقطة   133372 =X 
145258 =Y 145341 =Y 

: 315النقطة   133461 =X : 316النقطة   133454 =X 
145511 =Y 145605 =Y 

: 317النقطة   133378 =X : 318النقطة   133198 =X 
145750 =Y 145905 =Y 

: 319النقطة   132696 =X : 320النقطة   132172 =X 
146030 =Y 146029 =Y 

: 321النقطة   132209 =X : 322النقطة   132059 =X 
145749 =Y 145315 =Y 

: 323النقطة   131537 =X : 324النقطة   131047 =X 
145295 =Y 145384 =Y 

: 325النقطة   130527 =X : 326النقطة   130415 =X 
145738 =Y 146003 =Y 

: 327النقطة   130417 =X : 328النقطة   130312 =X 
146236 =Y 146257 =Y 

: 329 النقطة  130393 =X : 330النقطة   130418 =X 
146348 =Y 146459 =Y 

: 331النقطة   130467 =X : 332النقطة   130599 =X 
146529 =Y 146582 =Y 

: 333النقطة   130593 =X : 334النقطة   130887 =X 
146424 =Y 146429 =Y 

: 335النقطة   130977 =X : 336النقطة   131356 =X 
146660 =Y 146788 =Y 

: 337النقطة   131507 =X : 338النقطة   131644 =X 
147068 =Y 147229 =Y 

: 339النقطة   131654 =X : 340النقطة   131719 =X 
147326 =Y 147449 =Y 

: 341النقطة   131793 =X : 342النقطة   131913 =X 
147507 =Y 147555 =Y 

: 343النقطة   132074 =X : 344النقطة   132297 =X 
147561 =Y 147481 =Y 

: 345النقطة   132678 =X : 346النقطة   132986 =X 
147420 =Y 147546 =Y 

: 347النقطة   133270 =X : 348النقطة   133475 =X 
147700 =Y 147752 =Y 

: 349النقطة   133643 =X : 350النقطة   133729 =X 
147764 =Y 147800 =Y 

: 351النقطة   134083 =X : 352النقطة   134150 =X 
147777 =Y 147862 =Y 

: 353النقطة   134024 =X : 354النقطة   133867 =X 
148060 =Y 148137 =Y 

: 355النقطة   133717 =X : 356النقطة   133612 =X 
148149 =Y 148129 =Y 

: 357النقطة   133503 =X : 358النقطة   133377 =X 
148056 =Y 148091 =Y 

: 359 النقطة  133042 =X : 360النقطة   132968 =X 
148292 =Y 148352 =Y 
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: 361النقطة   132885 =X : 362النقطة   132877 =X 
148466 =Y 148615 =Y 

: 363النقطة   132916 =X : 364النقطة   132848 =X 
148880 =Y 148919 =Y 

: 365النقطة   132742 =X : 366النقطة   132681 =X 
148965 =Y 148973 =Y 

: 367النقطة   132630 =X : 368النقطة   132566 =X 
148966 =Y 148942 =Y 

: 369النقطة   132469 =X : 370النقطة   132421 =X 
148918 =Y 148932 =Y 

: 371النقطة   132205 =X : 372النقطة   132126 =X 
149310 =Y 149362 =Y 

: 373النقطة   131945 =X : 374النقطة   131812 =X 
149353 =Y 149301 =Y 

: 375النقطة   131600 =X : 376النقطة   131117 =X 
149100 =Y 148808 =Y 

: 377النقطة   130684 =X : 378النقطة   130472 =X 
148767 =Y 148770 =Y 

: 379النقطة   130421 =X : 380النقطة   130600 =X 
148792 =Y 148837 =Y 

: 381النقطة   130654 =X : 382النقطة   130643 =X 
148931 =Y 149159 =Y 

: 383النقطة   130551 =X : 384النقطة   130268 =X 
149306 =Y 149383 =Y 

 

 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).ف1)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكسيديكعبدكالجليلكالحببعةكإلقليمكالصتيفة

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

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 الجليل التابعة إلقليم الصويرة،)كما)

هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
* *
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 سيدي عبد الجليلجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 التابعة إلقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع 
 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

 

: 1النقطة   129673 =X : 2النقطة   130268 =X 
149734 =Y 149383 =Y 

: 3النقطة   130551 =X : 4النقطة   130643 =X 
149306 =Y 149159 =Y 

: 5النقطة   130654 =X : 6النقطة   130600 =X 
148931 =Y 148837 =Y 

: 7النقطة   130421 =X : 8النقطة   130472 =X 
148792 =Y 148770 =Y 

: 9النقطة   130684 =X : 10النقطة   131117 =X 
148767 =Y 148808 =Y 

: 11النقطة   131600 =X : 12النقطة   131812 =X 
149100 =Y 149301 =Y 

: 13النقطة   131945 =X : 14النقطة   132126 =X 
149353 =Y 149362 =Y 

: 15النقطة   132205 =X : 16النقطة   132421 =X 
149310 =Y 148932 =Y 

: 17النقطة   132469 =X : 18النقطة   132566 =X 
148918 =Y 148942 =Y 

: 19النقطة   132630 =X : 20النقطة   132681 =X 
148966 =Y 148973 =Y 

: 21النقطة   132742 =X : 22النقطة   132848 =X 
148965 =Y 148919 =Y 

: 23النقطة   132916 =X : 24النقطة   132877 =X 
148880 =Y 148615 =Y 

: 25النقطة   132885 =X : 26النقطة   132968 =X 
148466 =Y 148352 =Y 

: 27النقطة   133042 =X : 28النقطة   133377 =X 
148292 =Y 148091 =Y 

: 29النقطة   133503 =X : 30النقطة   133612 =X 
148056 =Y 148129 =Y 

: 31النقطة   133717 =X : 32النقطة   133867 =X 
148149 =Y 148137 =Y 

: 33النقطة   134024 =X : 34النقطة   134150 =X 
148060 =Y 147862 =Y 

: 35النقطة   134083 =X : 36النقطة   133729 =X 
147777 =Y 147800 =Y 

: 37النقطة   133643 =X : 38النقطة   133475 =X 
147764 =Y 147752 =Y 

: 39النقطة   133270 =X : 40النقطة   132986 =X 
147700 =Y 147546 =Y 

: 41النقطة   132678 =X : 42النقطة   132297 =X 
147420 =Y 147481 =Y 

: 43النقطة   132074 =X : 44النقطة   131913 =X 
147561 =Y 147555 =Y 

: 45النقطة   131793 =X : 46النقطة   131719 =X 
147507 =Y 147449 =Y 

: 47النقطة   131654 =X : 48النقطة   131644 =X 
147326 =Y 147229 =Y 
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: 49النقطة   131507 =X : 50النقطة   131356 =X 
147068 =Y 146788 =Y 

: 51النقطة   130977 =X : 52النقطة   130887 =X 
146660 =Y 146429 =Y 

: 53النقطة   130593 =X : 54النقطة   130599 =X 
146424 =Y 146582 =Y 

: 55النقطة   130467 =X : 56النقطة   130418 =X 
146529 =Y 146459 =Y 

: 57النقطة   130393 =X : 58النقطة   130312 =X 
146348 =Y 146257 =Y 

: 59النقطة   130417 =X : 60النقطة   130415 =X 
146236 =Y 146003 =Y 

: 61النقطة   130527 =X : 62النقطة   131047 =X 
145738 =Y 145384 =Y 

: 63النقطة   131537 =X : 64النقطة   132059 =X 
145295 =Y 145315 =Y 

: 65النقطة   132209 =X : 66النقطة   132172 =X 
145749 =Y 146029 =Y 

: 67النقطة   132696 =X : 68النقطة   133198 =X 
146030 =Y 145905 =Y 

: 69النقطة   133378 =X : 70النقطة   133454 =X 
145750 =Y 145605 =Y 

: 71النقطة   133461 =X : 72النقطة   133372 =X 
145511 =Y 145341 =Y 

: 73النقطة   133284 =X : 74النقطة   133122 =X 
145258 =Y 144900 =Y 

: 75النقطة   132680 =X : 76النقطة   132528 =X 
144766 =Y 144646 =Y 

: 77النقطة   132517 =X : 78النقطة   132585 =X 
144591 =Y 144065 =Y 

: 79النقطة   132707 =X : 80النقطة   132669 =X 
143827 =Y 143712 =Y 

: 81النقطة   132958 =X : 82النقطة   133109 =X 
143392 =Y 143438 =Y 

: 83النقطة   133328 =X : 84النقطة   133456 =X 
143254 =Y 143255 =Y 

: 85النقطة   133581 =X : 86النقطة   133651 =X 
143226 =Y 143024 =Y 

: 87النقطة   133699 =X : 88النقطة   133795 =X 
142971 =Y 142925 =Y 

: 89النقطة   133867 =X : 90النقطة   133931 =X 
142919 =Y 142936 =Y 

: 91النقطة   134062 =X : 92النقطة   134112 =X 
142926 =Y 142891 =Y 

: 93النقطة   134456 =X : 94النقطة   134418 =X 
142871 =Y 142794 =Y 

: 95النقطة   134426 =X : 96النقطة   134464 =X 
142721 =Y 142625 =Y 

: 97النقطة   134423 =X : 98النقطة   134346 =X 
142545 =Y 142490 =Y 

: 99النقطة   134300 =X : 100النقطة   134310 =X 
142230 =Y 142003 =Y 
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: 101النقطة   134445 =X : 102النقطة   134190 =X 
141902 =Y 141741 =Y 

: 103النقطة   134157 =X : 104النقطة   134035 =X 
141599 =Y 141532 =Y 

: 105النقطة   133927 =X : 106النقطة   133533 =X 
141400 =Y 141167 =Y 

: 107النقطة   133527 =X : 108النقطة   133431 =X 
141038 =Y 140820 =Y 

: 109النقطة   133333 =X : 110النقطة   133171 =X 
140788 =Y 140846 =Y 

: 111النقطة   133154 =X : 112النقطة   133346 =X 
140805 =Y 140524 =Y 

: 113النقطة   133664 =X : 114النقطة   133869 =X 
140315 =Y 139962 =Y 

: 115النقطة   134145 =X : 116النقطة   134343 =X 
139667 =Y 139628 =Y 

: 117النقطة   134552 =X : 118النقطة   134904 =X 
139513 =Y 138974 =Y 

: 119النقطة   134539 =X : 120النقطة   134278 =X 
139054 =Y 138908 =Y 

: 121النقطة   134076 =X : 122النقطة   133305 =X 
138854 =Y 137844 =Y 

: 123النقطة   133103 =X : 124النقطة   133088 =X 
137704 =Y 137549 =Y 

: 125النقطة   132922 =X : 126النقطة   132649 =X 
137499 =Y 137547 =Y 

: 127النقطة   132565 =X : 128النقطة   132534 =X 
137508 =Y 137438 =Y 

: 129النقطة   132553 =X : 130النقطة   132529 =X 
137323 =Y 137326 =Y 

: 131النقطة   132380 =X : 132النقطة   132199 =X 
137249 =Y 137074 =Y 

: 133النقطة   132110 =X : 134 النقطة  132099 =X 
137039 =Y 137011 =Y 

: 135النقطة   131969 =X : 136النقطة   131887 =X 
136894 =Y 136738 =Y 

: 137النقطة   131790 =X : 138النقطة   131663 =X 
136676 =Y 136429 =Y 

: 139النقطة   131656 =X : 140النقطة   131576 =X 
136345 =Y 136253 =Y 

: 141النقطة   131451 =X : 142النقطة   131235 =X 
136172 =Y 135953 =Y 

: 143النقطة   131336 =X : 144النقطة   129804 =X 
135779 =Y 136093 =Y 

: 145النقطة   128734 =X : 146النقطة   128170 =X 
136553 =Y 136445 =Y 

: 147النقطة   128145 =X : 148النقطة   128050 =X 
136510 =Y 136551 =Y 

: 149النقطة   128024 =X : 150النقطة   127847 =X 
136690 =Y 136828 =Y 

: 151النقطة   127742 =X : 152النقطة   127576 =X 
136841 =Y 136959 =Y 
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: 153النقطة   127485 =X : 154النقطة   127350 =X 
136952 =Y 137070 =Y 

: 155النقطة   127241 =X : 156النقطة   127044 =X 
137052 =Y 137118 =Y 

: 157النقطة   126869 =X : 158النقطة   126721 =X 
137282 =Y 137295 =Y 

: 159النقطة   126294 =X : 160النقطة   126315 =X 
137116 =Y 137346 =Y 

: 161النقطة   126485 =X : 162النقطة   126679 =X 
137509 =Y 137598 =Y 

: 163النقطة   126675 =X : 164 النقطة  126981 =X 
137741 =Y 138048 =Y 

: 165النقطة   127040 =X : 166النقطة   127341 =X 
138206 =Y 138368 =Y 

: 167النقطة   127122 =X : 168النقطة   126819 =X 
138434 =Y 138635 =Y 

: 169النقطة   126349 =X : 170النقطة   125918 =X 
138646 =Y 138762 =Y 

: 171النقطة   125214 =X : 172النقطة   125111 =X 
139452 =Y 139745 =Y 

: 173النقطة   125031 =X : 174النقطة   125145 =X 
140426 =Y 140503 =Y 

: 175النقطة   124787 =X : 176النقطة   124309 =X 
140841 =Y 141651 =Y 

: 177النقطة   124092 =X : 178النقطة   123889 =X 
141727 =Y 141758 =Y 

: 179النقطة   123654 =X : 180النقطة   123568 =X 
141869 =Y 141989 =Y 

: 181النقطة   123511 =X : 182النقطة   123833 =X 
142953 =Y 142726 =Y 

: 183النقطة   124217 =X : 184النقطة   124233 =X 
142596 =Y 142499 =Y 

: 185النقطة   124279 =X : 186النقطة   124620 =X 
142483 =Y 142127 =Y 

: 187النقطة   124645 =X : 188النقطة   124687 =X 
142012 =Y 141976 =Y 

: 189النقطة   124738 =X : 190النقطة   124861 =X 
141952 =Y 141961 =Y 

: 191النقطة   124966 =X : 192النقطة   125015 =X 
141951 =Y 141929 =Y 

: 193النقطة   125013 =X : 194 النقطة  125139 =X 
141911 =Y 141788 =Y 

: 195النقطة   125277 =X : 196النقطة   125325 =X 
141676 =Y 141683 =Y 

: 197النقطة   125364 =X : 198النقطة   125388 =X 
141668 =Y 141675 =Y 

: 199النقطة   125444 =X : 200النقطة   125458 =X 
141662 =Y 141574 =Y 

: 201النقطة   125494 =X : 202النقطة   125775 =X 
141505 =Y 141318 =Y 

: 203النقطة   125878 =X : 204النقطة   126084 =X 
141239 =Y 141311 =Y 
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: 205النقطة   126249 =X : 206النقطة   126272 =X 
141288 =Y 140217 =Y 

: 207النقطة   126125 =X : 208النقطة   126104 =X 
139965 =Y 139924 =Y 

: 209النقطة   126079 =X : 210النقطة   126056 =X 
139896 =Y 139856 =Y 

: 211النقطة   126030 =X : 212النقطة   126011 =X 
139825 =Y 139795 =Y 

: 213النقطة   125998 =X : 214النقطة   125974 =X 
139747 =Y 139703 =Y 

: 215النقطة   125952 =X : 216النقطة   125995 =X 
139657 =Y 139613 =Y 

: 217النقطة   126065 =X : 218النقطة   126108 =X 
139575 =Y 139541 =Y 

: 219النقطة   126172 =X : 220النقطة   126240 =X 
139519 =Y 139528 =Y 

: 221النقطة   126298 =X : 222النقطة   126507 =X 
139529 =Y 139469 =Y 

: 223النقطة   126753 =X : 224 النقطة  127261 =X 
139733 =Y 140236 =Y 

: 225النقطة   127339 =X : 226النقطة   127326 =X 
140536 =Y 140604 =Y 

: 227النقطة   127458 =X : 228النقطة   127639 =X 
140697 =Y 140789 =Y 

: 229النقطة   127691 =X : 230النقطة   127801 =X 
140829 =Y 140865 =Y 

: 231النقطة   127899 =X : 232النقطة   127953 =X 
140886 =Y 140896 =Y 

: 233النقطة   127980 =X : 234النقطة   127996 =X 
140895 =Y 140900 =Y 

: 235النقطة   128017 =X : 236النقطة   128038 =X 
140864 =Y 140857 =Y 

: 237النقطة   128061 =X : 238النقطة   128079 =X 
140843 =Y 140846 =Y 

: 239النقطة   128089 =X : 240النقطة   128096 =X 
140853 =Y 140861 =Y 

: 241النقطة   128101 =X : 242النقطة   128144 =X 
140877 =Y 140826 =Y 

: 243النقطة   128225 =X : 244النقطة   128320 =X 
140765 =Y 140809 =Y 

: 245النقطة   128454 =X : 246النقطة   128521 =X 
140860 =Y 140869 =Y 

: 247النقطة   128636 =X : 248النقطة   128706 =X 
140772 =Y 140768 =Y 

: 249النقطة   128793 =X : 250النقطة   128911 =X 
140956 =Y 140987 =Y 

: 251النقطة   129027 =X : 252النقطة   129200 =X 
140999 =Y 141263 =Y 

: 253النقطة   129302 =X : 254 النقطة  129461 =X 
141268 =Y 141329 =Y 

: 255النقطة   129677 =X : 256النقطة   130118 =X 
141447 =Y 142094 =Y 
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: 257النقطة   129805 =X : 258النقطة   129692 =X 
142746 =Y 143717 =Y 

: 259النقطة   129668 =X : 260النقطة   129631 =X 
143701 =Y 143692 =Y 

: 261النقطة   129199 =X : 262النقطة   129123 =X 
143746 =Y 143729 =Y 

: 263النقطة   129067 =X : 264النقطة   128908 =X 
143701 =Y 143735 =Y 

: 265النقطة   128856 =X : 266النقطة   128746 =X 
143773 =Y 143972 =Y 

: 267النقطة   128682 =X : 268النقطة   128546 =X 
144024 =Y 144051 =Y 

: 269النقطة   128501 =X : 270النقطة   128205 =X 
144085 =Y 143898 =Y 

: 271النقطة   128176 =X : 272النقطة   128122 =X 
143865 =Y 143824 =Y 

: 273النقطة   127727 =X : 274النقطة   127627 =X 
143342 =Y 143538 =Y 

: 275النقطة   127497 =X : 276النقطة   127513 =X 
143697 =Y 143964 =Y 

: 277النقطة   127482 =X : 278النقطة   127445 =X 
144029 =Y 144063 =Y 

: 279النقطة   127355 =X : 280النقطة   127343 =X 
144035 =Y 144013 =Y 

: 281النقطة   127272 =X : 282النقطة   127182 =X 
143980 =Y 143991 =Y 

: 283النقطة   127163 =X : 284 النقطة  127079 =X 
143981 =Y 143974 =Y 

: 285النقطة   127032 =X : 286النقطة   125697 =X 
143989 =Y 145027 =Y 

: 287النقطة   125597 =X : 288النقطة   125704 =X 
145094 =Y 145283 =Y 

: 289النقطة   125671 =X : 290النقطة   125625 =X 
145366 =Y 145388 =Y 

: 291النقطة   125613 =X : 292النقطة   125611 =X 
145400 =Y 145427 =Y 

: 293النقطة   125638 =X : 294النقطة   125643 =X 
145456 =Y 145488 =Y 

: 295النقطة   125612 =X : 296النقطة   125650 =X 
145556 =Y 145575 =Y 

: 297النقطة   125730 =X : 298النقطة   125818 =X 
145594 =Y 145644 =Y 

: 299النقطة   125840 =X : 300النقطة   125844 =X 
145710 =Y 145812 =Y 

: 301النقطة   125812 =X : 302النقطة   125653 =X 
145850 =Y 145889 =Y 

: 303النقطة   125671 =X : 304النقطة   125475 =X 
145915 =Y 145948 =Y 

: 305النقطة   125295 =X : 306النقطة   125187 =X 
146020 =Y 146022 =Y 

: 307النقطة   125134 =X : 308النقطة   125115 =X 
146053 =Y 146110 =Y 
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: 309النقطة   124982 =X : 310النقطة   124920 =X 
146167 =Y 146173 =Y 

: 311النقطة   124910 =X : 312النقطة   124895 =X 
146189 =Y 146274 =Y 

: 313النقطة   124852 =X : 314 النقطة  124806 =X 
146297 =Y 146280 =Y 

: 315النقطة   124758 =X : 316النقطة   124706 =X 
146323 =Y 146333 =Y 

: 317النقطة   124641 =X : 318النقطة   124592 =X 
146315 =Y 146285 =Y 

: 319النقطة   124553 =X : 320النقطة   124455 =X 
146207 =Y 146207 =Y 

: 321النقطة   124414 =X : 322النقطة   124338 =X 
146307 =Y 146347 =Y 

: 323النقطة   124260 =X : 324النقطة   124190 =X 
146357 =Y 146328 =Y 

: 325النقطة   124094 =X : 326النقطة   124030 =X 
146407 =Y 146575 =Y 

: 327النقطة   124048 =X : 328النقطة   124048 =X 
146613 =Y 146638 =Y 

: 329النقطة   124021 =X : 330النقطة   124018 =X 
146674 =Y 146750 =Y 

: 331النقطة   124035 =X : 332النقطة   124033 =X 
146792 =Y 146854 =Y 

: 333النقطة   124015 =X : 334النقطة   124022 =X 
146870 =Y 146930 =Y 

: 335النقطة   124047 =X : 336النقطة   124079 =X 
146937 =Y 146973 =Y 

: 337النقطة   124168 =X : 338النقطة   124189 =X 
146992 =Y 147017 =Y 

: 339النقطة   124238 =X : 340النقطة   124280 =X 
147016 =Y 147033 =Y 

: 341النقطة   124331 =X : 342النقطة   124474 =X 
147084 =Y 147155 =Y 

: 343النقطة   124646 =X : 344 النقطة  124707 =X 
147280 =Y 147342 =Y 

: 345النقطة   124746 =X : 346النقطة   124774 =X 
147381 =Y 147383 =Y 

: 347النقطة   124874 =X : 348النقطة   124924 =X 
147502 =Y 147485 =Y 

: 349النقطة   124946 =X : 350النقطة   125019 =X 
147511 =Y 147512 =Y 

: 351النقطة   125134 =X : 352النقطة   125212 =X 
147594 =Y 147604 =Y 

: 353النقطة   125238 =X : 354النقطة   125253 =X 
147595 =Y 147603 =Y 

: 355النقطة   125251 =X : 356النقطة   125156 =X 
147751 =Y 147811 =Y 

: 357النقطة   125131 =X : 358النقطة   125131 =X 
147860 =Y 148011 =Y 

: 359النقطة   125310 =X : 360النقطة   125408 =X 
148087 =Y 148219 =Y 

: 361النقطة   125536 =X : 362النقطة   125662 =X 
148312 =Y 148278 =Y 

: 363النقطة   125696 =X : 364النقطة   125954 =X 
148477 =Y 148290 =Y 

: 365النقطة   126204 =X : 366النقطة   126219 =X 
147850 =Y 147476 =Y 

: 367النقطة   126143 =X : 368النقطة   126438 =X 
147287 =Y 146690 =Y 

: 369النقطة   129480 =X : 370النقطة   129724 =X 
148890 =Y 149169 =Y 

 



5839الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

: 361النقطة   125536 =X : 362النقطة   125662 =X 
148312 =Y 148278 =Y 

: 363النقطة   125696 =X : 364النقطة   125954 =X 
148477 =Y 148290 =Y 

: 365النقطة   126204 =X : 366النقطة   126219 =X 
147850 =Y 147476 =Y 

: 367النقطة   126143 =X : 368النقطة   126438 =X 
147287 =Y 146690 =Y 

: 369النقطة   129480 =X : 370النقطة   129724 =X 
148890 =Y 149169 =Y 

 

 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).11)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكسيديكلعفو�سيكالحببعةكإلقليمكالصتيفة

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

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 لعرو�سي التابعة إلقليم الصويرة،)كما هي مرسومة

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

* *



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية   ف583  

 سيدي لعروسيجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 التابعة إلقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع 

 التالية:الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير 
 

: 1النقطة   144698 =X : 2النقطة   145023 =X 
151600 =Y 151701 =Y 

: 3النقطة   145037 =X : 4النقطة   145508 =X 
150755 =Y 149920 =Y 

: 5النقطة   145824 =X : 6النقطة   146346 =X 
150238 =Y 150494 =Y 

: 7النقطة   146863 =X : 8النقطة   147532 =X 
149580 =Y 149648 =Y 

: 9النقطة   148096 =X : 10النقطة   149452 =X 
149804 =Y 149281 =Y 

: 11النقطة   149556 =X : 12النقطة   150962 =X 
148831 =Y 149460 =Y 

: 13النقطة   151082 =X : 14النقطة   151360 =X 
150066 =Y 150447 =Y 

: 15النقطة   151460 =X : 16النقطة   152398 =X 
151262 =Y 151474 =Y 

: 17النقطة   152912 =X : 18النقطة   153786 =X 
151469 =Y 151350 =Y 

: 19النقطة   154335 =X : 20النقطة   154680 =X 
151838 =Y 151460 =Y 

: 21النقطة   155812 =X : 22النقطة   156027 =X 
151410 =Y 151377 =Y 

: 23النقطة   155968 =X : 24النقطة   156486 =X 
151005 =Y 151226 =Y 

: 25النقطة   156758 =X : 26النقطة   156752 =X 
151188 =Y 151248 =Y 

: 27النقطة   156986 =X : 28النقطة   157449 =X 
151310 =Y 150474 =Y 

: 29النقطة   157701 =X : 30النقطة   158571 =X 
149832 =Y 148651 =Y 

: 31النقطة   158240 =X : 32النقطة   156124 =X 
146750 =Y 142772 =Y 

: 33النقطة   156023 =X : 34النقطة   155905 =X 
142770 =Y 142696 =Y 

: 35النقطة   155812 =X : 36النقطة   155803 =X 
142576 =Y 142514 =Y 

: 37النقطة   155734 =X : 38النقطة   155663 =X 
142412 =Y 142307 =Y 

: 39النقطة   155521 =X : 40النقطة   155255 =X 
142174 =Y 142104 =Y 

: 41النقطة   155163 =X : 42النقطة   155113 =X 
142003 =Y 141877 =Y 

: 43النقطة   155109 =X : 44النقطة   155148 =X 
141755 =Y 141684 =Y 

: 45النقطة   155237 =X : 46النقطة   155310 =X 
141610 =Y 141612 =Y 

: 47النقطة   155393 =X : 48النقطة   155421 =X 
141656 =Y 141652 =Y 
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: 49النقطة   155438 =X : 50النقطة   155456 =X 
141638 =Y 141580 =Y 

: 51النقطة   155445 =X : 52النقطة   155409 =X 
141536 =Y 141479 =Y 

: 53النقطة   155322 =X : 54النقطة   155248 =X 
141421 =Y 141364 =Y 

: 55النقطة   155243 =X : 56النقطة   155264 =X 
141336 =Y 141279 =Y 

: 57النقطة   155281 =X : 58النقطة   150655 =X 
141280 =Y 142536 =Y 

: 59النقطة   150449 =X : 60النقطة   150436 =X 
142320 =Y 141617 =Y 

: 61النقطة   150368 =X : 62النقطة   150345 =X 
141589 =Y 141546 =Y 

: 63النقطة   150267 =X : 64النقطة   150170 =X 
141450 =Y 141384 =Y 

: 65النقطة   150126 =X : 66النقطة   150086 =X 
141327 =Y 141334 =Y 

: 67النقطة   149876 =X : 68النقطة   149806 =X 
141196 =Y 141209 =Y 

: 69النقطة   149636 =X : 70النقطة   149558 =X 
141161 =Y 141088 =Y 

: 71النقطة   149058 =X : 72النقطة   148923 =X 
140782 =Y 140541 =Y 

: 73النقطة   148833 =X : 74النقطة   148412 =X 
140545 =Y 140678 =Y 

: 75النقطة   148032 =X : 76النقطة   147467 =X 
140863 =Y 141080 =Y 

: 77النقطة   146644 =X : 78النقطة   145563 =X 
141221 =Y 141497 =Y 

: 79النقطة   145101 =X : 80النقطة   145011 =X 
141322 =Y 140954 =Y 

: 81النقطة   144913 =X : 82النقطة   144799 =X 
140173 =Y 139920 =Y 

: 83النقطة   144238 =X : 84النقطة   144298 =X 
139483 =Y 139189 =Y 

: 85النقطة   144086 =X : 86النقطة   144093 =X 
138824 =Y 138704 =Y 

: 87النقطة   144118 =X : 88النقطة   144221 =X 
138690 =Y 138437 =Y 

: 89النقطة   143733 =X : 90النقطة   143842 =X 
138376 =Y 137966 =Y 

: 91النقطة   143838 =X : 92النقطة   143864 =X 
137920 =Y 137874 =Y 

: 93النقطة   143820 =X : 94النقطة   143806 =X 
137888 =Y 137871 =Y 

: 95النقطة   143830 =X : 96النقطة   143775 =X 
137845 =Y 137846 =Y 

: 97النقطة   143726 =X : 98النقطة   143618 =X 
137829 =Y 137769 =Y 

: 99النقطة   143625 =X : 100النقطة   143569 =X 
137744 =Y 137694 =Y 
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: 101النقطة   143515 =X : 102النقطة   143475 =X 
137692 =Y 137629 =Y 

: 103النقطة   143480 =X : 104النقطة   143446 =X 
137589 =Y 137540 =Y 

: 105النقطة   143450 =X : 106النقطة   143360 =X 
137504 =Y 137452 =Y 

: 107النقطة   143261 =X : 108النقطة   143469 =X 
137404 =Y 137081 =Y 

: 109النقطة   143609 =X : 110النقطة   142671 =X 
136951 =Y 136259 =Y 

: 111النقطة   142592 =X : 112النقطة   142237 =X 
136168 =Y 135938 =Y 

: 113النقطة   142023 =X : 114النقطة   141977 =X 
135874 =Y 135838 =Y 

: 115النقطة   141895 =X : 116النقطة   141884 =X 
135829 =Y 135854 =Y 

: 117النقطة   141816 =X : 118النقطة   141701 =X 
135904 =Y 135951 =Y 

: 119 النقطة  141569 =X : 120النقطة   141555 =X 
135978 =Y 135985 =Y 

: 121النقطة   141521 =X : 122النقطة   141493 =X 
135972 =Y 135984 =Y 

: 123النقطة   141460 =X : 124النقطة   141321 =X 
135967 =Y 135971 =Y 

: 125النقطة   141278 =X : 126النقطة   141225 =X 
135982 =Y 135981 =Y 

: 127النقطة   141155 =X : 128النقطة   140920 =X 
135937 =Y 135924 =Y 

: 129النقطة   140768 =X : 130النقطة   140714 =X 
136029 =Y 136038 =Y 

: 131النقطة   140675 =X : 132النقطة   140545 =X 
136106 =Y 136202 =Y 

: 133النقطة   140387 =X : 134النقطة   140158 =X 
136265 =Y 136289 =Y 

: 135النقطة   140151 =X : 136النقطة   140126 =X 
136302 =Y 136303 =Y 

: 137النقطة   140118 =X : 138النقطة   140098 =X 
136286 =Y 136280 =Y 

: 139النقطة   140074 =X : 140النقطة   140067 =X 
136288 =Y 136307 =Y 

: 141النقطة   140086 =X : 142النقطة   140184 =X 
136333 =Y 136375 =Y 

: 143النقطة   139692 =X : 144النقطة   139688 =X 
136369 =Y 136399 =Y 

: 145النقطة   139668 =X : 146النقطة   139645 =X 
136422 =Y 136429 =Y 

: 147النقطة   139617 =X : 148النقطة   139586 =X 
136472 =Y 136444 =Y 

: 149 النقطة  139568 =X : 150النقطة   139539 =X 
136385 =Y 136324 =Y 

: 151النقطة   139354 =X : 152النقطة   139272 =X 
136388 =Y 136451 =Y 
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: 153النقطة   139232 =X : 154النقطة   139139 =X 
136511 =Y 136421 =Y 

: 155النقطة   139059 =X : 156النقطة   139104 =X 
136300 =Y 136283 =Y 

: 157النقطة   139102 =X : 158النقطة   139110 =X 
136247 =Y 136104 =Y 

: 159النقطة   139097 =X : 160النقطة   139242 =X 
136059 =Y 136059 =Y 

: 161النقطة   139196 =X : 162النقطة   139183 =X 
136009 =Y 135844 =Y 

: 163النقطة   139152 =X : 164النقطة   139120 =X 
135733 =Y 135725 =Y 

: 165النقطة   139105 =X : 166النقطة   139070 =X 
135705 =Y 135701 =Y 

: 167النقطة   138815 =X : 168النقطة   138694 =X 
135915 =Y 135921 =Y 

: 169النقطة   138547 =X : 170النقطة   138432 =X 
135953 =Y 135938 =Y 

: 171النقطة   138497 =X : 172النقطة   138754 =X 
136035 =Y 136170 =Y 

: 173النقطة   138741 =X : 174النقطة   138746 =X 
136291 =Y 136374 =Y 

: 175النقطة   138677 =X : 176النقطة   138652 =X 
136416 =Y 136418 =Y 

: 177النقطة   138498 =X : 178النقطة   138436 =X 
136457 =Y 136491 =Y 

: 179 النقطة  138373 =X : 180النقطة   138378 =X 
136516 =Y 136533 =Y 

: 181النقطة   138332 =X : 182النقطة   138247 =X 
136530 =Y 136568 =Y 

: 183النقطة   138193 =X : 184النقطة   138133 =X 
136566 =Y 136597 =Y 

: 185النقطة   138100 =X : 186النقطة   138064 =X 
136591 =Y 136589 =Y 

: 187النقطة   138034 =X : 188النقطة   137991 =X 
136592 =Y 136604 =Y 

: 189النقطة   137967 =X : 190النقطة   137943 =X 
136624 =Y 136627 =Y 

: 191النقطة   137935 =X : 192النقطة   137867 =X 
136634 =Y 136638 =Y 

: 193النقطة   137740 =X : 194النقطة   137638 =X 
136638 =Y 136644 =Y 

: 195النقطة   137625 =X : 196النقطة   137629 =X 
136523 =Y 136360 =Y 

: 197النقطة   137607 =X : 198النقطة   137592 =X 
136230 =Y 136030 =Y 

: 199النقطة   137548 =X : 200النقطة   137499 =X 
135931 =Y 135916 =Y 

: 201النقطة   137501 =X : 202النقطة   137569 =X 
135872 =Y 135763 =Y 

: 203النقطة   137672 =X : 204النقطة   137730 =X 
135391 =Y 135221 =Y 
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: 205النقطة   137913 =X : 206النقطة   137909 =X 
135092 =Y 134893 =Y 

: 207النقطة   137841 =X : 208النقطة   137920 =X 
134805 =Y 134730 =Y 

: 209 النقطة  137898 =X : 210النقطة   137784 =X 
134618 =Y 134516 =Y 

: 211النقطة   137768 =X : 212النقطة   137718 =X 
134440 =Y 134385 =Y 

: 213النقطة   137801 =X : 214النقطة   137808 =X 
134324 =Y 134298 =Y 

: 215النقطة   137775 =X : 216النقطة   137782 =X 
134225 =Y 134161 =Y 

: 217النقطة   137834 =X : 218النقطة   137780 =X 
134149 =Y 134027 =Y 

: 219النقطة   137685 =X : 220النقطة   137625 =X 
133968 =Y 133874 =Y 

: 221النقطة   137586 =X : 222النقطة   137509 =X 
133867 =Y 133878 =Y 

: 223النقطة   137448 =X : 224النقطة   137359 =X 
133824 =Y 133682 =Y 

: 225النقطة   137372 =X : 226النقطة   137314 =X 
133570 =Y 133424 =Y 

: 227النقطة   137234 =X : 228النقطة   137169 =X 
133321 =Y 133131 =Y 

: 229النقطة   136994 =X : 230النقطة   137084 =X 
132998 =Y 132743 =Y 

: 231النقطة   137264 =X : 232النقطة   137304 =X 
132588 =Y 132512 =Y 

: 233النقطة   137528 =X : 234النقطة   137725 =X 
132278 =Y 132145 =Y 

: 235النقطة   137849 =X : 236النقطة   137866 =X 
132108 =Y 132089 =Y 

: 237النقطة   137861 =X : 238النقطة   137887 =X 
132034 =Y 131927 =Y 

: 239 النقطة  137890 =X : 240النقطة   137870 =X 
131780 =Y 131757 =Y 

: 241النقطة   137889 =X : 242النقطة   137884 =X 
131693 =Y 131666 =Y 

: 243النقطة   137865 =X : 244النقطة   137831 =X 
131673 =Y 131662 =Y 

: 245النقطة   137767 =X : 246النقطة   137752 =X 
131606 =Y 131519 =Y 

: 247النقطة   137637 =X : 248النقطة   137555 =X 
131463 =Y 131478 =Y 

: 249النقطة   137388 =X : 250النقطة   137054 =X 
131572 =Y 131608 =Y 

: 251النقطة   137074 =X : 252النقطة   137077 =X 
131626 =Y 131646 =Y 

: 253النقطة   137058 =X : 254النقطة   136958 =X 
131648 =Y 131584 =Y 

: 255النقطة   136950 =X : 256النقطة   136894 =X 
131592 =Y 131574 =Y 
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: 257النقطة   136830 =X : 258النقطة   136730 =X 
131612 =Y 131603 =Y 

: 259النقطة   136681 =X : 260النقطة   136645 =X 
131553 =Y 131473 =Y 

: 261النقطة   136562 =X : 262النقطة   136344 =X 
131404 =Y 131260 =Y 

: 263النقطة   135927 =X : 264النقطة   135699 =X 
131417 =Y 131169 =Y 

: 265النقطة   136385 =X : 266النقطة   136891 =X 
130364 =Y 130566 =Y 

: 267النقطة   136956 =X : 268النقطة   137038 =X 
130533 =Y 130514 =Y 

: 269 النقطة  137088 =X : 270النقطة   137106 =X 
130518 =Y 130478 =Y 

: 271النقطة   137104 =X : 272النقطة   137151 =X 
130328 =Y 130315 =Y 

: 273النقطة   137147 =X : 274النقطة   137101 =X 
130257 =Y 130132 =Y 

: 275النقطة   137078 =X : 276النقطة   137088 =X 
130113 =Y 130060 =Y 

: 277النقطة   137247 =X : 278النقطة   137383 =X 
129733 =Y 129703 =Y 

: 279النقطة   137395 =X : 280النقطة   137458 =X 
129651 =Y 129533 =Y 

: 281النقطة   137451 =X : 282النقطة   137398 =X 
129437 =Y 129358 =Y 

: 283النقطة   137349 =X : 284النقطة   137294 =X 
129237 =Y 129268 =Y 

: 285النقطة   137111 =X : 286النقطة   136657 =X 
129253 =Y 129386 =Y 

: 287النقطة   136292 =X : 288النقطة   136321 =X 
129418 =Y 129574 =Y 

: 289النقطة   136244 =X : 290النقطة   136131 =X 
129857 =Y 129993 =Y 

: 291النقطة   136182 =X : 292النقطة   135970 =X 
130052 =Y 130500 =Y 

: 293النقطة   135782 =X : 294النقطة   135537 =X 
130709 =Y 131001 =Y 

: 295النقطة   135434 =X : 296النقطة   135125 =X 
130997 =Y 130987 =Y 

: 297النقطة   134878 =X : 298النقطة   134753 =X 
131022 =Y 131139 =Y 

: 299 النقطة  134782 =X : 300النقطة   134845 =X 
131195 =Y 131210 =Y 

: 301النقطة   134916 =X : 302النقطة   134952 =X 
131269 =Y 131253 =Y 

: 303النقطة   134968 =X : 304النقطة   135136 =X 
131266 =Y 131301 =Y 

: 305النقطة   135261 =X : 306النقطة   135382 =X 
131288 =Y 131346 =Y 

: 307النقطة   135394 =X : 308النقطة   135303 =X 
131366 =Y 131489 =Y 
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: 309النقطة   135307 =X : 310النقطة   135228 =X 
131528 =Y 131653 =Y 

: 311النقطة   135059 =X : 312النقطة   135035 =X 
131846 =Y 131930 =Y 

: 313النقطة   135053 =X : 314النقطة   135030 =X 
132098 =Y 132136 =Y 

: 315النقطة   135050 =X : 316النقطة   135033 =X 
132208 =Y 132231 =Y 

: 317النقطة   135097 =X : 318النقطة   135102 =X 
132305 =Y 132375 =Y 

: 319النقطة   135089 =X : 320النقطة   135119 =X 
132414 =Y 132428 =Y 

: 321النقطة   135118 =X : 322النقطة   135250 =X 
132525 =Y 132527 =Y 

: 323النقطة   135440 =X : 324النقطة   135471 =X 
132864 =Y 133126 =Y 

: 325النقطة   135412 =X : 326النقطة   135312 =X 
133143 =Y 133121 =Y 

: 327النقطة   135177 =X : 328النقطة   135088 =X 
132999 =Y 133098 =Y 

: 329 النقطة  134919 =X : 330النقطة   134591 =X 
133129 =Y 133343 =Y 

: 331النقطة   134398 =X : 332النقطة   134257 =X 
133392 =Y 133340 =Y 

: 333النقطة   133242 =X : 334النقطة   133172 =X 
133349 =Y 133566 =Y 

: 335النقطة   133059 =X : 336النقطة   133078 =X 
133728 =Y 133861 =Y 

: 337النقطة   133062 =X : 338النقطة   132989 =X 
133877 =Y 133842 =Y 

: 339النقطة   132776 =X : 340النقطة   132391 =X 
134080 =Y 134116 =Y 

: 341النقطة   132155 =X : 342النقطة   132205 =X 
133920 =Y 134455 =Y 

: 343النقطة   132069 =X : 344النقطة   131742 =X 
134685 =Y 134928 =Y 

: 345النقطة   131336 =X : 346النقطة   131235 =X 
135779 =Y 135953 =Y 

: 347النقطة   131451 =X : 348النقطة   131576 =X 
136172 =Y 136253 =Y 

: 349النقطة   131656 =X : 350النقطة   131663 =X 
136345 =Y 136429 =Y 

: 351النقطة   131790 =X : 352النقطة   131887 =X 
136676 =Y 136738 =Y 

: 353النقطة   131969 =X : 354النقطة   132099 =X 
136894 =Y 137011 =Y 

: 355النقطة   132110 =X : 356النقطة   132199 =X 
137039 =Y 137074 =Y 

: 357النقطة   132380 =X : 358النقطة   132529 =X 
137249 =Y 137326 =Y 

: 359 النقطة  132553 =X : 360النقطة   132534 =X 
137323 =Y 137438 =Y 



5837الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

: 361النقطة   132565 =X : 362النقطة   132649 =X 
137508 =Y 137547 =Y 

: 363النقطة   132922 =X : 364النقطة   133088 =X 
137499 =Y 137549 =Y 

: 365النقطة   133103 =X : 366النقطة   133305 =X 
137704 =Y 137844 =Y 

: 367النقطة   134076 =X : 368النقطة   134278 =X 
138854 =Y 138908 =Y 

: 369النقطة   134539 =X : 370النقطة   134904 =X 
139054 =Y 138974 =Y 

: 371النقطة   134552 =X : 372النقطة   134343 =X 
139513 =Y 139628 =Y 

: 373النقطة   134145 =X : 374النقطة   133869 =X 
139667 =Y 139962 =Y 

: 375النقطة   133664 =X : 376النقطة   133346 =X 
140315 =Y 140524 =Y 

: 377النقطة   133154 =X : 378النقطة   133171 =X 
140805 =Y 140846 =Y 

: 379النقطة   133333 =X : 380النقطة   133431 =X 
140788 =Y 140820 =Y 

: 381النقطة   133527 =X : 382النقطة   133533 =X 
141038 =Y 141167 =Y 

: 383النقطة   133927 =X : 384النقطة   134035 =X 
141400 =Y 141532 =Y 

: 385النقطة   134157 =X : 386النقطة   134190 =X 
141599 =Y 141741 =Y 

: 387النقطة   134445 =X : 388النقطة   134310 =X 
141902 =Y 142003 =Y 

: 389 النقطة  134300 =X : 390النقطة   134346 =X 
142230 =Y 142490 =Y 

: 391النقطة   134423 =X : 392النقطة   134464 =X 
142545 =Y 142625 =Y 

: 393النقطة   134426 =X : 394النقطة   134418 =X 
142721 =Y 142794 =Y 

: 395النقطة   134456 =X : 396النقطة   134112 =X 
142871 =Y 142891 =Y 

: 397النقطة   134062 =X : 398النقطة   134257 =X 
142926 =Y 143084 =Y 

: 399النقطة   134295 =X : 400النقطة   134304 =X 
143155 =Y 143485 =Y 

: 401النقطة   134428 =X : 402النقطة   134513 =X 
143648 =Y 143799 =Y 

: 403النقطة   134699 =X : 404النقطة   134757 =X 
143814 =Y 143845 =Y 

: 405النقطة   134732 =X : 406النقطة   134730 =X 
143981 =Y 144151 =Y 

: 407النقطة   134803 =X : 408النقطة   134803 =X 
144321 =Y 144494 =Y 

: 409النقطة   135037 =X : 410النقطة   135165 =X 
144784 =Y 144877 =Y 

: 411النقطة   135454 =X : 412النقطة   135655 =X 
144781 =Y 144737 =Y 
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: 413النقطة   135788 =X : 414النقطة   135866 =X 
144673 =Y 144653 =Y 

: 415النقطة   135996 =X : 416النقطة   136054 =X 
144560 =Y 144473 =Y 

: 417النقطة   136056 =X : 418النقطة   136153 =X 
144451 =Y 144414 =Y 

: 419 النقطة  136191 =X : 420النقطة   136219 =X 
144383 =Y 144305 =Y 

: 421النقطة   136231 =X : 422النقطة   136236 =X 
144284 =Y 144225 =Y 

: 423النقطة   136214 =X : 424النقطة   136218 =X 
144185 =Y 144110 =Y 

: 425النقطة   136261 =X : 426النقطة   136227 =X 
144055 =Y 143970 =Y 

: 427النقطة   136241 =X : 428النقطة   136501 =X 
143937 =Y 144049 =Y 

: 429النقطة   136624 =X : 430النقطة   136766 =X 
144077 =Y 144039 =Y 

: 431النقطة   136856 =X : 432النقطة   136983 =X 
144048 =Y 144104 =Y 

: 433النقطة   136992 =X : 434النقطة   136999 =X 
144095 =Y 144074 =Y 

: 435النقطة   137015 =X : 436النقطة   137059 =X 
144057 =Y 144050 =Y 

: 437النقطة   137072 =X : 438النقطة   137097 =X 
144041 =Y 143950 =Y 

: 439النقطة   137247 =X : 440النقطة   137388 =X 
143807 =Y 143455 =Y 

: 441النقطة   137358 =X : 442النقطة   137315 =X 
143405 =Y 143390 =Y 

: 443النقطة   137279 =X : 444النقطة   137271 =X 
143361 =Y 143264 =Y 

: 445النقطة   137236 =X : 446النقطة   137213 =X 
143156 =Y 143131 =Y 

: 447النقطة   137109 =X : 448النقطة   137063 =X 
143091 =Y 143041 =Y 

: 449 النقطة  137048 =X : 450النقطة   136987 =X 
142990 =Y 142896 =Y 

: 451النقطة   136960 =X : 452النقطة   136963 =X 
142832 =Y 142788 =Y 

: 453النقطة   136977 =X : 454النقطة   136971 =X 
142750 =Y 142677 =Y 

: 455النقطة   137000 =X : 456النقطة   137028 =X 
142574 =Y 142541 =Y 

: 457النقطة   137123 =X : 458النقطة   137395 =X 
142520 =Y 142635 =Y 

: 459النقطة   137548 =X : 460النقطة   137773 =X 
142643 =Y 142619 =Y 

: 461النقطة   137978 =X : 462النقطة   138095 =X 
142547 =Y 142427 =Y 

: 463النقطة   138238 =X : 464النقطة   138338 =X 
142521 =Y 142569 =Y 
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: 465النقطة   138421 =X : 466النقطة   138433 =X 
142580 =Y 142690 =Y 

: 467النقطة   138417 =X : 468النقطة   138445 =X 
142754 =Y 142829 =Y 

: 469النقطة   138374 =X : 470النقطة   138382 =X 
143025 =Y 143074 =Y 

: 471النقطة   138373 =X : 472النقطة   138447 =X 
143125 =Y 143242 =Y 

: 473النقطة   138472 =X : 474النقطة   138495 =X 
143377 =Y 143434 =Y 

: 475النقطة   138453 =X : 476النقطة   138418 =X 
143567 =Y 143602 =Y 

: 477النقطة   138763 =X : 478النقطة   138900 =X 
143607 =Y 143648 =Y 

: 479 النقطة  139042 =X : 480النقطة   139171 =X 
143721 =Y 143770 =Y 

: 481النقطة   139067 =X : 482النقطة   139017 =X 
143835 =Y 143853 =Y 

: 483النقطة   138966 =X : 484النقطة   138811 =X 
143898 =Y 144115 =Y 

: 485النقطة   138824 =X : 486النقطة   138786 =X 
144191 =Y 144337 =Y 

: 487النقطة   138822 =X : 488النقطة   138813 =X 
144453 =Y 144552 =Y 

: 489النقطة   138661 =X : 490النقطة   138603 =X 
144608 =Y 145177 =Y 

: 491النقطة   138628 =X : 492النقطة   138595 =X 
145264 =Y 145320 =Y 

: 493النقطة   138519 =X : 494النقطة   138502 =X 
145379 =Y 145433 =Y 

: 495النقطة   138424 =X : 496النقطة   138406 =X 
145507 =Y 145649 =Y 

: 497النقطة   138444 =X : 498النقطة   138618 =X 
145671 =Y 145879 =Y 

: 499النقطة   138740 =X : 500النقطة   138945 =X 
145996 =Y 146073 =Y 

: 501النقطة   139438 =X : 502النقطة   140044 =X 
146128 =Y 146139 =Y 

: 503النقطة   140120 =X : 504النقطة   140262 =X 
146169 =Y 146344 =Y 

: 505النقطة   140332 =X : 506النقطة   140506 =X 
146484 =Y 146665 =Y 

: 507النقطة   140641 =X : 508النقطة   140770 =X 
146717 =Y 146686 =Y 

: 509 النقطة  140873 =X : 510النقطة   141216 =X 
146530 =Y 146161 =Y 

: 511النقطة   141279 =X : 512النقطة   141473 =X 
146114 =Y 146058 =Y 

: 513النقطة   141629 =X : 514النقطة   141710 =X 
146014 =Y 145963 =Y 

: 515النقطة   141827 =X : 516النقطة   141940 =X 
146073 =Y 146914 =Y 
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: 517النقطة   141996 =X : 518النقطة   142013 =X 
146960 =Y 147131 =Y 

: 519النقطة   142055 =X : 520النقطة   142089 =X 
147168 =Y 147230 =Y 

: 521النقطة   142094 =X : 522النقطة   142155 =X 
147275 =Y 147376 =Y 

: 523النقطة   142224 =X : 524النقطة   142273 =X 
147466 =Y 147666 =Y 

: 525النقطة   142291 =X : 526النقطة   142322 =X 
147800 =Y 147850 =Y 

: 527النقطة   142386 =X : 528النقطة   142332 =X 
148063 =Y 148122 =Y 

: 529النقطة   142283 =X : 530النقطة   142232 =X 
148255 =Y 148326 =Y 

: 531النقطة   142224 =X : 532النقطة   142288 =X 
148397 =Y 148505 =Y 

: 533النقطة   142385 =X : 534النقطة   142393 =X 
148641 =Y 148673 =Y 

: 535النقطة   142375 =X : 536النقطة   142316 =X 
148752 =Y 148822 =Y 

: 537النقطة   142296 =X : 538النقطة   142324 =X 
149076 =Y 149147 =Y 

: 539 النقطة  142333 =X : 540النقطة   142329 =X 
149182 =Y 149246 =Y 

: 541النقطة   142334 =X : 542النقطة   142353 =X 
149294 =Y 149333 =Y 

: 543النقطة   142407 =X : 544النقطة   142469 =X 
149376 =Y 149399 =Y 

: 545النقطة   142500 =X : 546النقطة   142561 =X 
149432 =Y 149456 =Y 

: 547النقطة   142566 =X : 548النقطة   142503 =X 
149467 =Y 149650 =Y 

: 549النقطة   142503 =X : 550النقطة   142515 =X 
149663 =Y 149673 =Y 

: 551النقطة   142552 =X : 552النقطة   142626 =X 
149771 =Y 149819 =Y 

: 553النقطة   142698 =X : 554النقطة   142750 =X 
149836 =Y 149869 =Y 

: 555النقطة   142827 =X : 556النقطة   142886 =X 
149935 =Y 150024 =Y 

: 557النقطة   142933 =X : 558النقطة   142996 =X 
150023 =Y 150053 =Y 

: 559النقطة   143018 =X : 560النقطة   143049 =X 
150081 =Y 150084 =Y 

: 561النقطة   143167 =X : 562النقطة   143262 =X 
150051 =Y 150036 =Y 

: 563النقطة   143409 =X : 564النقطة   143473 =X 
150082 =Y 150145 =Y 

: 565النقطة   143479 =X : 566النقطة   143464 =X 
150210 =Y 150330 =Y 

: 567النقطة   143483 =X : 568النقطة   143516 =X 
150365 =Y 150394 =Y 
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: 569 النقطة  143774 =X : 570النقطة   143926 =X 
150420 =Y 150390 =Y 

: 571النقطة   143932 =X : 572النقطة   143995 =X 
150407 =Y 150423 =Y 

: 573النقطة   144014 =X : 574النقطة   144011 =X 
150442 =Y 150483 =Y 

: 575النقطة   144211 =X : 576النقطة   144214 =X 
150778 =Y 150854 =Y 

: 577النقطة   144195 =X : 578النقطة   144085 =X 
150956 =Y 151065 =Y 

: 579النقطة   143933 =X : 580النقطة   143913 =X 
151090 =Y 151245 =Y 

: 581النقطة   144286 =X : 582النقطة   144167 =X 
151482 =Y 152306 =Y 

: 583النقطة   144366 =X 
 

 
151691 =Y   

 

 .فيما بينهما عبر مجرى وادي تانسيفترتبطان ت 58و 57النقطتان     
 

 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).)1)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكاملزيالتكالحببعةكإلقليمكالصتيفة

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

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 املزيالت التابعة إلقليم الصويرة،)كما هي مرسومة

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
* *
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 المزيالتجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 

 التابعة إلقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع

 التالية:الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير  
 

: 1النقطة   150789 =X : 2النقطة   150651 =X 
122246 =Y 122379 =Y 

: 3النقطة   150528 =X : 4النقطة   150230 =X 
122424 =Y 122561 =Y 

: 5النقطة   149829 =X : 6النقطة   149675 =X 
122795 =Y 122885 =Y 

: 7النقطة   149711 =X : 8النقطة   149713 =X 
122796 =Y 122640 =Y 

: 9النقطة   149698 =X : 10النقطة   149612 =X 
122471 =Y 122478 =Y 

: 11النقطة   149488 =X : 12النقطة   149400 =X 
122505 =Y 122502 =Y 

: 13النقطة   149143 =X : 14النقطة   149051 =X 
122573 =Y 122608 =Y 

: 15النقطة   149002 =X : 16النقطة   148907 =X 
122603 =Y 122616 =Y 

: 17النقطة   148826 =X : 18النقطة   148765 =X 
122612 =Y 122622 =Y 

: 19النقطة   148718 =X : 20النقطة   148635 =X 
122640 =Y 122690 =Y 

: 21النقطة   148363 =X : 22النقطة   148217 =X 
122685 =Y 122725 =Y 

: 23النقطة   147896 =X : 24النقطة   147843 =X 
122896 =Y 122882 =Y 

: 25النقطة   147748 =X : 26النقطة   146544 =X 
122637 =Y 122795 =Y 

: 27النقطة   146766 =X : 28النقطة   144791 =X 
123491 =Y 123709 =Y 
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: 29النقطة   144814 =X : 30النقطة   143550 =X 
125763 =Y 126189 =Y 

: 31النقطة   144046 =X : 32النقطة   144475 =X 
127037 =Y 128179 =Y 

: 33النقطة   145440 =X : 34النقطة   145436 =X 
128353 =Y 128619 =Y 

: 35النقطة   144661 =X : 36النقطة   144711 =X 
128579 =Y 129513 =Y 

: 37النقطة   142996 =X : 38النقطة   142850 =X 
130357 =Y 130828 =Y 

: 39النقطة   142938 =X : 40النقطة   142606 =X 
131311 =Y 131762 =Y 

: 41النقطة   142592 =X : 42النقطة   142577 =X 
131966 =Y 132002 =Y 

: 43النقطة   142371 =X : 44النقطة   142339 =X 
131883 =Y 131917 =Y 

: 45النقطة   142369 =X : 46النقطة   142061 =X 
131980 =Y 132131 =Y 

: 47النقطة   142301 =X : 48النقطة   142554 =X 
133071 =Y 133257 =Y 

: 49النقطة   142608 =X : 50النقطة   142440 =X 
133511 =Y 133833 =Y 

: 51النقطة   142989 =X : 52النقطة   143046 =X 
133867 =Y 134010 =Y 

: 53النقطة   143104 =X : 54النقطة   143160 =X 
134058 =Y 134126 =Y 

: 55النقطة   143140 =X : 56النقطة   143158 =X 
134145 =Y 134177 =Y 

: 57النقطة   143150 =X : 58النقطة   143196 =X 
134242 =Y 134339 =Y 

: 59النقطة   143261 =X : 60النقطة   143256 =X 
134384 =Y 134397 =Y 

: 61النقطة   143196 =X : 62النقطة   143133 =X 
134388 =Y 134413 =Y 
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: 63النقطة   143035 =X : 64النقطة   142910 =X 
134404 =Y 134413 =Y 

: 65النقطة   142862 =X : 66النقطة   142834 =X 
134436 =Y 134419 =Y 

: 67النقطة   142785 =X : 68النقطة   142678 =X 
134430 =Y 134486 =Y 

: 69النقطة   142511 =X : 70النقطة   142475 =X 
134462 =Y 134492 =Y 

: 71النقطة   142442 =X : 72النقطة   142463 =X 
134602 =Y 134909 =Y 

: 73النقطة   142450 =X : 74النقطة   142462 =X 
134987 =Y 135017 =Y 

: 75النقطة   142505 =X : 76النقطة   142510 =X 
135027 =Y 135053 =Y 

: 77النقطة   142371 =X : 78النقطة   142203 =X 
135124 =Y 135088 =Y 

: 79النقطة   142066 =X : 80النقطة   141939 =X 
135127 =Y 135113 =Y 

: 81النقطة   141708 =X : 82النقطة   141706 =X 
134940 =Y 134985 =Y 

: 83النقطة   141677 =X : 84النقطة   141633 =X 
135035 =Y 135081 =Y 

: 85النقطة   141505 =X : 86النقطة   141421 =X 
135154 =Y 135337 =Y 

: 87النقطة   141408 =X : 88النقطة   141387 =X 
135343 =Y 135328 =Y 

: 89النقطة   141369 =X : 90النقطة   141344 =X 
135282 =Y 135177 =Y 

: 91النقطة   141224 =X : 92النقطة   141105 =X 
135126 =Y 135023 =Y 

: 93النقطة   140984 =X : 94النقطة   141021 =X 
135024 =Y 135062 =Y 

: 95النقطة   141008 =X : 96النقطة   141049 =X 
135118 =Y 135183 =Y 
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: 97النقطة   141067 =X : 98النقطة   140908 =X 
135352 =Y 135376 =Y 

: 99النقطة   141205 =X : 100النقطة   141431 =X 
135725 =Y 135761 =Y 

: 101النقطة   141726 =X : 102النقطة   141745 =X 
135717 =Y 135767 =Y 

: 103النقطة   141822 =X : 104النقطة   141895 =X 
135821 =Y 135829 =Y 

: 105النقطة   141977 =X : 106النقطة   142023 =X 
135838 =Y 135874 =Y 

: 107النقطة   142237 =X : 108النقطة   142592 =X 
135938 =Y 136168 =Y 

: 109النقطة   142671 =X : 110النقطة   143609 =X 
136259 =Y 136951 =Y 

: 111النقطة   143469 =X : 112النقطة   143261 =X 
137081 =Y 137404 =Y 

: 113النقطة   143360 =X : 114النقطة   143450 =X 
137452 =Y 137504 =Y 

: 115النقطة   143446 =X : 116النقطة   143480 =X 
137540 =Y 137589 =Y 

: 117النقطة   143475 =X : 118النقطة   143515 =X 
137629 =Y 137692 =Y 

: 119 النقطة  143569 =X : 120النقطة   143625 =X 
137694 =Y 137744 =Y 

: 121النقطة   143618 =X : 122النقطة   143726 =X 
137769 =Y 137829 =Y 

: 123النقطة   143775 =X : 124النقطة   143830 =X 
137846 =Y 137845 =Y 

: 125النقطة   143806 =X : 126النقطة   143820 =X 
137871 =Y 137888 =Y 

: 127النقطة   143864 =X : 128النقطة   143838 =X 
137874 =Y 137920 =Y 

: 129النقطة   143842 =X : 130النقطة   143733 =X 
137966 =Y 138376 =Y 



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية     5856

: 131النقطة   144221 =X : 132النقطة   144118 =X 
138437 =Y 138690 =Y 

: 133النقطة   144093 =X : 134النقطة   144086 =X 
138704 =Y 138824 =Y 

: 135النقطة   144298 =X : 136النقطة   145960 =X 
139189 =Y 138733 =Y 

: 137النقطة   146015 =X : 138النقطة   146078 =X 
138619 =Y 138383 =Y 

: 139النقطة   146075 =X : 140النقطة   146222 =X 
138114 =Y 137662 =Y 

: 141النقطة   146567 =X : 142النقطة   146813 =X 
137269 =Y 136627 =Y 

: 143النقطة   146952 =X : 144النقطة   147061 =X 
136235 =Y 135624 =Y 

: 145النقطة   147148 =X : 146النقطة   147655 =X 
134485 =Y 132707 =Y 

: 147النقطة   147345 =X : 148النقطة   147410 =X 
132309 =Y 131832 =Y 

: 149 النقطة  147738 =X : 150النقطة   147754 =X 
131441 =Y 130227 =Y 

: 151النقطة   149748 =X : 152النقطة   150248 =X 
131483 =Y 131511 =Y 

: 153النقطة   150349 =X : 154النقطة   151109 =X 
131364 =Y 130797 =Y 

: 155النقطة   151831 =X : 156النقطة   151650 =X 
130061 =Y 129700 =Y 

: 157النقطة   151140 =X : 158النقطة   150611 =X 
129099 =Y 128722 =Y 

: 159النقطة   150244 =X : 160النقطة   150577 =X 
128378 =Y 127993 =Y 

: 161النقطة   150892 =X : 162النقطة   151173 =X 
127843 =Y 127796 =Y 

: 163النقطة   151486 =X : 164النقطة   151722 =X 
127807 =Y 127772 =Y 
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: 165النقطة   152066 =X : 166النقطة   152971 =X 
127637 =Y 127543 =Y 

: 167النقطة   153223 =X : 168النقطة   153835 =X 
127543 =Y 127249 =Y 

: 169النقطة   154558 =X : 170النقطة   154804 =X 
127100 =Y 126924 =Y 

: 171النقطة   154966 =X : 172النقطة   155487 =X 
126721 =Y 126809 =Y 

: 173النقطة   155978 =X : 174النقطة   155909 =X 
126736 =Y 126206 =Y 

: 175النقطة   155836 =X : 176النقطة   155143 =X 
125922 =Y 126167 =Y 

: 177النقطة   155134 =X : 178النقطة   155128 =X 
126186 =Y 126195 =Y 

: 179 النقطة  155116 =X : 180النقطة   155108 =X 
126211 =Y 126228 =Y 

: 181النقطة   155098 =X : 182النقطة   155083 =X 
126246 =Y 126267 =Y 

: 183النقطة   155058 =X : 184النقطة   152905 =X 
126299 =Y 124150 =Y 

: 185النقطة   152720 =X : 186النقطة   151930 =X 
123826 =Y 123179 =Y 
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).13)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكسيديكامحمدكأومفزوقكالحببعةكإلقليمكالصتيفة

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

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 أومرزوق التابعة إلقليم الصويرة،

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 أومرزوق امحمد سيدي لجماعةجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية 
 التابعة إلقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع 
 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

 
 

: 1النقطة   150655 =X : 2النقطة   155281 =X 
142536 =Y 141280 =Y 

: 3النقطة   160183 =X : 4النقطة   161188 =X 
137863 =Y 136499 =Y 

: 5النقطة   161366 =X : 6النقطة   161601 =X 
135964 =Y 135497 =Y 

: 7النقطة   161773 =X : 8النقطة   161849 =X 
135280 =Y 135147 =Y 

: 9النقطة   161809 =X : 10النقطة   161796 =X 
135052 =Y 134946 =Y 

: 11النقطة   161677 =X : 12 النقطة  161470 =X 
134824 =Y 134723 =Y 

: 13النقطة   161174 =X : 14النقطة   161032 =X 
134761 =Y 134071 =Y 

: 15النقطة   160778 =X : 16النقطة   160942 =X 
133566 =Y 133060 =Y 

: 17النقطة   160871 =X : 18النقطة   160838 =X 
132583 =Y 132209 =Y 

: 19النقطة   160708 =X : 20النقطة   160601 =X 
131554 =Y 131056 =Y 

: 21النقطة   160502 =X : 22النقطة   160498 =X 
130532 =Y 130352 =Y 

: 23النقطة   160459 =X : 24النقطة   160439 =X 
130194 =Y 130041 =Y 

: 25النقطة   160364 =X : 26النقطة   160293 =X 
129732 =Y 129480 =Y 

: 27النقطة   160253 =X : 28النقطة   160250 =X 
129235 =Y 129137 =Y 

: 29النقطة   160252 =X : 30النقطة   160204 =X 
129056 =Y 128792 =Y 

: 31النقطة   160507 =X : 32النقطة   160710 =X 
127914 =Y 127635 =Y 

: 33النقطة   161009 =X : 34النقطة   161029 =X 
126875 =Y 126522 =Y 

: 35النقطة   159404 =X : 36النقطة   159388 =X 
124021 =Y 124062 =Y 

: 37النقطة   159346 =X : 38النقطة   159282 =X 
124136 =Y 124167 =Y 

: 39النقطة   159246 =X : 40النقطة   159206 =X 
124196 =Y 124210 =Y 

: 41النقطة   159124 =X : 42النقطة   159014 =X 
124208 =Y 124208 =Y 
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: 43النقطة   158937 =X : 44النقطة   158910 =X 
124215 =Y 124252 =Y 

: 45النقطة   158864 =X : 46النقطة   158819 =X 
124339 =Y 124458 =Y 

: 47النقطة   158775 =X : 48النقطة   158708 =X 
124589 =Y 124778 =Y 

: 49النقطة   158684 =X : 50النقطة   158657 =X 
124913 =Y 124954 =Y 

: 51النقطة   158625 =X : 52النقطة   158560 =X 
124959 =Y 124962 =Y 

: 53النقطة   158516 =X : 54النقطة   158459 =X 
124987 =Y 124977 =Y 

: 55النقطة   158343 =X : 56النقطة   158269 =X 
124941 =Y 124919 =Y 

: 57النقطة   158216 =X : 58النقطة   158189 =X 
124913 =Y 124946 =Y 

: 59النقطة   158179 =X : 60النقطة   158177 =X 
125015 =Y 125088 =Y 

: 61النقطة   158144 =X : 62النقطة   158103 =X 
125179 =Y 125188 =Y 

: 63النقطة   158001 =X : 64النقطة   157838 =X 
125175 =Y 125165 =Y 

: 65النقطة   157749 =X : 66النقطة   157713 =X 
125176 =Y 125202 =Y 

: 67النقطة   157718 =X : 68النقطة   157697 =X 
125219 =Y 125238 =Y 

: 69النقطة   157687 =X : 70النقطة   157686 =X 
125242 =Y 125219 =Y 

: 71النقطة   157748 =X : 72النقطة   157601 =X 
125127 =Y 125099 =Y 

: 73النقطة   157490 =X : 74النقطة   157298 =X 
125072 =Y 125090 =Y 

: 75النقطة   157170 =X : 76النقطة   157011 =X 
125106 =Y 125103 =Y 

: 77النقطة   156860 =X : 78النقطة   156751 =X 
125071 =Y 125074 =Y 

: 79النقطة   156657 =X : 80النقطة   156594 =X 
125111 =Y 125219 =Y 

: 81النقطة   156577 =X : 82النقطة   156569 =X 
125362 =Y 125463 =Y 

: 83النقطة   156556 =X : 84النقطة   156546 =X 
125580 =Y 125647 =Y 

: 85النقطة   156493 =X : 86النقطة   155836 =X 
125690 =Y 125922 =Y 

: 87النقطة   155909 =X : 88النقطة   155978 =X 
126206 =Y 126736 =Y 



5861الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

: 89النقطة   155487 =X : 90النقطة   154966 =X 
126809 =Y 126721 =Y 

: 91النقطة   154804 =X : 92النقطة   154558 =X 
126924 =Y 127100 =Y 

: 93النقطة   153835 =X : 94النقطة   153223 =X 
127249 =Y 127543 =Y 

: 95النقطة   152971 =X : 96النقطة   152066 =X 
127543 =Y 127637 =Y 

: 97النقطة   151722 =X : 98النقطة   151486 =X 
127772 =Y 127807 =Y 

: 99النقطة   151173 =X : 100النقطة   150892 =X 
127796 =Y 127843 =Y 

: 101النقطة   150577 =X : 102النقطة   150244 =X 
127993 =Y 128378 =Y 

: 103النقطة   150611 =X : 104النقطة   151140 =X 
128722 =Y 129099 =Y 

: 105النقطة   151650 =X : 106النقطة   151831 =X 
129700 =Y 130061 =Y 

: 107النقطة   151109 =X : 108النقطة   150349 =X 
130797 =Y 131364 =Y 

: 109النقطة   150248 =X : 110النقطة   149748 =X 
131511 =Y 131483 =Y 

: 111النقطة   147754 =X : 112النقطة   147738 =X 
130227 =Y 131441 =Y 

: 113النقطة   147410 =X : 114النقطة   147345 =X 
131832 =Y 132309 =Y 

: 115النقطة   147655 =X : 116النقطة   147148 =X 
132707 =Y 134485 =Y 

: 117النقطة   147061 =X : 118النقطة   146952 =X 
135624 =Y 136235 =Y 

: 119النقطة   146813 =X : 120النقطة   146567 =X 
136627 =Y 137269 =Y 

: 121النقطة   146222 =X : 122النقطة   146075 =X 
137662 =Y 138114 =Y 

: 123النقطة   146078 =X : 124النقطة   146015 =X 
138383 =Y 138619 =Y 

: 125النقطة   145960 =X : 126النقطة   144298 =X 
138733 =Y 139189 =Y 

: 127النقطة   144238 =X : 128النقطة   144799 =X 
139483 =Y 139920 =Y 

: 129النقطة   144913 =X : 130النقطة   145011 =X 
140173 =Y 140954 =Y 

: 131النقطة   145101 =X : 132النقطة   145563 =X 
141322 =Y 141497 =Y 

: 133النقطة   146644 =X : 134 النقطة  147467 =X 
141221 =Y 141080 =Y 
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: 135النقطة   148032 =X : 136النقطة   148412 =X 
140863 =Y 140678 =Y 

: 137النقطة   148833 =X : 138النقطة   148923 =X 
140545 =Y 140541 =Y 

: 139النقطة   149058 =X : 140النقطة   149558 =X 
140782 =Y 141088 =Y 

: 141النقطة   149636 =X : 142النقطة   149806 =X 
141161 =Y 141209 =Y 

: 143النقطة   149876 =X : 144النقطة   150086 =X 
141196 =Y 141334 =Y 

: 145النقطة   150126 =X : 146النقطة   150170 =X 
141327 =Y 141384 =Y 

: 147النقطة   150267 =X : 148النقطة   150345 =X 
141450 =Y 141546 =Y 

: 149النقطة   150368 =X : 150النقطة   150436 =X 
141589 =Y 141617 =Y 

: 151النقطة   150449 =X   142320 =Y 
 

 .ترتبط فيما بينها عبر مجرى وادي تانسيفت 4و 3و 2و 1النقط 

 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).13)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكامفامفكالحببعةكإلقليمكالصتيفة

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)
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 امرامر التابعة إلقليم الصويرة،)كما هي مرسومة
في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
* *



5863الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

 امرامرجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 

 التابعة إلقليم الصويرة كما يبينها الخط المضلع 

 التالية:المبير  الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات

: 1النقطة   137638 =X : 2النقطة   137740 =X 
136644 =Y 136638 =Y 

: 3النقطة   137867 =X : 4النقطة   137935 =X 
136638 =Y 136634 =Y 

: 5النقطة   137943 =X : 6النقطة   137967 =X 
136627 =Y 136624 =Y 

: 7النقطة   137991 =X : 8النقطة   138034 =X 
136604 =Y 136592 =Y 

: 9النقطة   138064 =X : 10النقطة   138100 =X 
136589 =Y 136591 =Y 

: 11النقطة   138133 =X : 12النقطة   138193 =X 
136597 =Y 136566 =Y 

: 13النقطة   138247 =X : 14النقطة   138332 =X 
136568 =Y 136530 =Y 

: 15النقطة   138378 =X : 16النقطة   138373 =X 
136533 =Y 136516 =Y 

: 17النقطة   138436 =X : 18النقطة   138498 =X 
136491 =Y 136457 =Y 

: 19النقطة   138652 =X : 20النقطة   138677 =X 
136418 =Y 136416 =Y 

: 21النقطة   138746 =X : 22النقطة   138741 =X 
136374 =Y 136291 =Y 

: 23النقطة   138754 =X : 24النقطة   138497 =X 
136170 =Y 136035 =Y 

: 25النقطة   138432 =X : 26النقطة   138547 =X 
135938 =Y 135953 =Y 

: 27النقطة   138694 =X : 28النقطة   138815 =X 
135921 =Y 135915 =Y 

: 29النقطة   139070 =X : 30النقطة   139105 =X 
135701 =Y 135705 =Y 
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: 31النقطة   139120 =X : 32النقطة   139152 =X 
135725 =Y 135733 =Y 

: 33النقطة   139183 =X : 34النقطة   139196 =X 
135844 =Y 136009 =Y 

: 35النقطة   139242 =X : 36النقطة   139097 =X 
136059 =Y 136059 =Y 

: 37النقطة   139110 =X : 38النقطة   139102 =X 
136104 =Y 136247 =Y 

: 39النقطة   139104 =X : 40النقطة   139059 =X 
136283 =Y 136300 =Y 

: 41النقطة   139139 =X : 42النقطة   139232 =X 
136421 =Y 136511 =Y 

: 43النقطة   139272 =X : 44النقطة   139354 =X 
136451 =Y 136388 =Y 

: 45النقطة   139539 =X : 46النقطة   139568 =X 
136324 =Y 136385 =Y 

: 47النقطة   139586 =X : 48النقطة   139617 =X 
136444 =Y 136472 =Y 

: 49النقطة   139645 =X : 50النقطة   139668 =X 
136429 =Y 136422 =Y 

: 51النقطة   139688 =X : 52النقطة   139692 =X 
136399 =Y 136369 =Y 

: 53النقطة   140184 =X : 54النقطة   140086 =X 
136375 =Y 136333 =Y 

: 55النقطة   140067 =X : 56النقطة   140074 =X 
136307 =Y 136288 =Y 

: 57النقطة   140098 =X : 58النقطة   140118 =X 
136280 =Y 136286 =Y 

: 59النقطة   140126 =X : 60النقطة   140151 =X 
136303 =Y 136302 =Y 

: 61النقطة   140158 =X : 62النقطة   140387 =X 
136289 =Y 136265 =Y 

: 63النقطة   140545 =X : 64النقطة   140675 =X 
136202 =Y 136106 =Y 
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: 65النقطة   140714 =X : 66النقطة   140768 =X 
136038 =Y 136029 =Y 

: 67النقطة   140920 =X : 68النقطة   141155 =X 
135924 =Y 135937 =Y 

: 69النقطة   141225 =X : 70النقطة   141278 =X 
135981 =Y 135982 =Y 

: 71النقطة   141321 =X : 72النقطة   141460 =X 
135971 =Y 135967 =Y 

: 73النقطة   141493 =X : 74النقطة   141521 =X 
135984 =Y 135972 =Y 

: 75النقطة   141555 =X : 76النقطة   141569 =X 
135985 =Y 135978 =Y 

: 77النقطة   141701 =X : 78النقطة   141816 =X 
135951 =Y 135904 =Y 

: 79النقطة   141884 =X : 80النقطة   141895 =X 
135854 =Y 135829 =Y 

: 81النقطة   141822 =X : 82النقطة   141745 =X 
135821 =Y 135767 =Y 

: 83النقطة   141726 =X : 84النقطة   141431 =X 
135717 =Y 135761 =Y 

: 85النقطة   141205 =X : 86النقطة   140908 =X 
135725 =Y 135376 =Y 

: 87النقطة   141067 =X : 88النقطة   141049 =X 
135352 =Y 135183 =Y 

: 89النقطة   141008 =X : 90النقطة   141021 =X 
135118 =Y 135062 =Y 

: 91النقطة   140984 =X : 92النقطة   141105 =X 
135024 =Y 135023 =Y 

: 93النقطة   141224 =X : 94النقطة   141344 =X 
135126 =Y 135177 =Y 

: 95النقطة   141369 =X : 96النقطة   141387 =X 
135282 =Y 135328 =Y 

: 97النقطة   141408 =X : 98النقطة   141421 =X 
135343 =Y 135337 =Y 
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: 99النقطة   141505 =X : 100النقطة   141633 =X 
135154 =Y 135081 =Y 

: 101النقطة   141677 =X : 102النقطة   141706 =X 
135035 =Y 134985 =Y 

: 103النقطة   141708 =X : 104النقطة   141939 =X 
134940 =Y 135113 =Y 

: 105النقطة   142066 =X : 106النقطة   142203 =X 
135127 =Y 135088 =Y 

: 107النقطة   142371 =X : 108النقطة   142510 =X 
135124 =Y 135053 =Y 

: 109النقطة   142505 =X : 110النقطة   142462 =X 
135027 =Y 135017 =Y 

: 111النقطة   142450 =X : 112النقطة   142463 =X 
134987 =Y 134909 =Y 

: 113النقطة   142442 =X : 114النقطة   142475 =X 
134602 =Y 134492 =Y 

: 115النقطة   142511 =X : 116النقطة   142678 =X 
134462 =Y 134486 =Y 

: 117النقطة   142785 =X : 118النقطة   142834 =X 
134430 =Y 134419 =Y 

: 119 النقطة  142862 =X : 120النقطة   142910 =X 
134436 =Y 134413 =Y 

: 121النقطة   143035 =X : 122النقطة   143133 =X 
134404 =Y 134413 =Y 

: 123النقطة   143196 =X : 124النقطة   143256 =X 
134388 =Y 134397 =Y 

: 125النقطة   143261 =X : 126النقطة   143196 =X 
134384 =Y 134339 =Y 

: 127النقطة   143150 =X : 128النقطة   143158 =X 
134242 =Y 134177 =Y 

: 129النقطة   143140 =X : 130النقطة   143160 =X 
134145 =Y 134126 =Y 

: 131النقطة   143104 =X : 132النقطة   143046 =X 
134058 =Y 134010 =Y 
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: 133النقطة   142989 =X : 134النقطة   142440 =X 
133867 =Y 133833 =Y 

: 135النقطة   142608 =X : 136النقطة   142554 =X 
133511 =Y 133257 =Y 

: 137النقطة   142301 =X : 138النقطة   142061 =X 
133071 =Y 132131 =Y 

: 139النقطة   142369 =X : 140النقطة   142339 =X 
131980 =Y 131917 =Y 

: 141النقطة   142371 =X : 142النقطة   142577 =X 
131883 =Y 132002 =Y 

: 143النقطة   142592 =X : 144النقطة   142606 =X 
131966 =Y 131762 =Y 

: 145النقطة   142938 =X : 146النقطة   142850 =X 
131311 =Y 130828 =Y 

: 147النقطة   142996 =X : 148النقطة   144711 =X 
130357 =Y 129513 =Y 

: 149 النقطة  144661 =X : 150النقطة   145436 =X 
128579 =Y 128619 =Y 

: 151النقطة   145440 =X : 152النقطة   144475 =X 
128353 =Y 128179 =Y 

: 153النقطة   144046 =X : 154النقطة   143550 =X 
127037 =Y 126189 =Y 

: 155النقطة   144814 =X : 156النقطة   144791 =X 
125763 =Y 123709 =Y 

: 157النقطة   146766 =X : 158النقطة   146544 =X 
123491 =Y 122795 =Y 

: 159النقطة   147748 =X : 160النقطة   147843 =X 
122637 =Y 122882 =Y 

: 161النقطة   147896 =X : 162النقطة   148217 =X 
122896 =Y 122725 =Y 

: 163النقطة   148363 =X : 164النقطة   148635 =X 
122685 =Y 122690 =Y 

: 165النقطة   148718 =X : 166النقطة   148765 =X 
122640 =Y 122622 =Y 
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: 167النقطة   148826 =X : 168النقطة   148907 =X 
122612 =Y 122616 =Y 

: 169النقطة   149002 =X : 170النقطة   149051 =X 
122603 =Y 122608 =Y 

: 171النقطة   149143 =X : 172النقطة   149400 =X 
122573 =Y 122502 =Y 

: 173النقطة   149488 =X : 174النقطة   149612 =X 
122505 =Y 122478 =Y 

: 175النقطة   149698 =X : 176النقطة   149713 =X 
122471 =Y 122640 =Y 

: 177النقطة   149711 =X : 178النقطة   149675 =X 
122796 =Y 122885 =Y 

: 179 النقطة  149829 =X : 180النقطة   150230 =X 
122795 =Y 122561 =Y 

: 181النقطة   150528 =X : 182النقطة   150651 =X 
122424 =Y 122379 =Y 

: 183النقطة   150789 =X : 184النقطة   149625 =X 
122246 =Y 121410 =Y 

: 185النقطة   148689 =X : 186النقطة   148694 =X 
121327 =Y 121292 =Y 

: 187النقطة   148591 =X : 188النقطة   148502 =X 
121239 =Y 121194 =Y 

: 189النقطة   148285 =X : 190النقطة   147926 =X 
121245 =Y 120511 =Y 

: 191النقطة   147705 =X : 192النقطة   147683 =X 
120059 =Y 120036 =Y 

: 193النقطة   147568 =X : 194النقطة   147476 =X 
119964 =Y 119845 =Y 

: 195النقطة   147411 =X : 196النقطة   147371 =X 
119795 =Y 119727 =Y 

: 197النقطة   147277 =X : 198النقطة   147220 =X 
119642 =Y 119602 =Y 

: 199النقطة   147055 =X : 200النقطة   147227 =X 
119450 =Y 119329 =Y 
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: 201النقطة   147153 =X : 202النقطة   147073 =X 
119210 =Y 119262 =Y 

: 203النقطة   147008 =X : 204النقطة   146541 =X 
119320 =Y 119600 =Y 

: 205النقطة   146471 =X : 206النقطة   146103 =X 
119724 =Y 120007 =Y 

: 207النقطة   145797 =X : 208النقطة   145719 =X 
120193 =Y 120207 =Y 

: 209 النقطة  145606 =X : 210النقطة   145528 =X 
120286 =Y 120310 =Y 

: 211النقطة   145016 =X : 212النقطة   144836 =X 
120270 =Y 120345 =Y 

: 213النقطة   144605 =X : 214النقطة   144465 =X 
120510 =Y 120748 =Y 

: 215النقطة   144374 =X : 216النقطة   144285 =X 
120877 =Y 120946 =Y 

: 217النقطة   144274 =X : 218النقطة   144289 =X 
120885 =Y 120810 =Y 

: 219النقطة   144307 =X : 220النقطة   144421 =X 
120778 =Y 120644 =Y 

: 221النقطة   144462 =X : 222النقطة   144459 =X 
120511 =Y 120440 =Y 

: 223النقطة   144399 =X : 224النقطة   144531 =X 
120293 =Y 120068 =Y 

: 225النقطة   144413 =X : 226النقطة   144314 =X 
120052 =Y 120018 =Y 

: 227النقطة   144031 =X : 228النقطة   143936 =X 
120000 =Y 119977 =Y 

: 229النقطة   143802 =X : 230النقطة   143643 =X 
119977 =Y 119836 =Y 

: 231النقطة   143515 =X : 232النقطة   143412 =X 
119758 =Y 119723 =Y 

: 233النقطة   143247 =X : 234النقطة   143058 =X 
119707 =Y 119729 =Y 
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: 235النقطة   143065 =X : 236النقطة   143028 =X 
119665 =Y 119546 =Y 

: 237النقطة   143026 =X : 238النقطة   142943 =X 
119420 =Y 119364 =Y 

: 239 النقطة  142835 =X : 240النقطة   142773 =X 
119366 =Y 119345 =Y 

: 241النقطة   142709 =X : 242النقطة   142099 =X 
119275 =Y 119235 =Y 

: 243النقطة   141644 =X : 244النقطة   141296 =X 
119466 =Y 119732 =Y 

: 245النقطة   141171 =X : 246النقطة   141067 =X 
119876 =Y 119947 =Y 

: 247النقطة   141017 =X : 248النقطة   141033 =X 
120296 =Y 120416 =Y 

: 249النقطة   141006 =X : 250النقطة   141067 =X 
120488 =Y 120671 =Y 

: 251النقطة   141055 =X : 252النقطة   141106 =X 
120699 =Y 120779 =Y 

: 253النقطة   141043 =X : 254النقطة   140985 =X 
120975 =Y 121172 =Y 

: 255النقطة   140934 =X : 256النقطة   140880 =X 
121229 =Y 121323 =Y 

: 257النقطة   140843 =X : 258النقطة   140855 =X 
121688 =Y 121743 =Y 

: 259النقطة   140332 =X : 260النقطة   139574 =X 
121636 =Y 121002 =Y 

: 261النقطة   139464 =X : 262النقطة   139452 =X 
121262 =Y 121640 =Y 

: 263النقطة   139435 =X : 264النقطة   139396 =X 
121695 =Y 121730 =Y 

: 265النقطة   139349 =X : 266النقطة   138961 =X 
121746 =Y 121811 =Y 

: 267النقطة   138532 =X : 268النقطة   138261 =X 
122057 =Y 122100 =Y 
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: 269 النقطة  138232 =X : 270النقطة   138254 =X 
122121 =Y 122261 =Y 

: 271النقطة   138240 =X : 272النقطة   138208 =X 
122429 =Y 122491 =Y 

: 273النقطة   138173 =X : 274النقطة   138129 =X 
122521 =Y 122542 =Y 

: 275النقطة   138031 =X : 276النقطة   137974 =X 
122548 =Y 122526 =Y 

: 277النقطة   137921 =X : 278النقطة   137877 =X 
122577 =Y 122605 =Y 

: 279النقطة   137824 =X : 280النقطة   137801 =X 
122623 =Y 122664 =Y 

: 281النقطة   137811 =X : 282النقطة   137856 =X 
122705 =Y 122781 =Y 

: 283النقطة   137830 =X : 284النقطة   137772 =X 
122827 =Y 122867 =Y 

: 285النقطة   137769 =X : 286النقطة   137799 =X 
122919 =Y 122992 =Y 

: 287النقطة   137796 =X : 288النقطة   137711 =X 
123069 =Y 123152 =Y 

: 289النقطة   137735 =X : 290النقطة   137728 =X 
123351 =Y 123641 =Y 

: 291النقطة   137540 =X : 292النقطة   137408 =X 
123624 =Y 123568 =Y 

: 293النقطة   137307 =X : 294النقطة   137237 =X 
123552 =Y 123582 =Y 

: 295النقطة   137221 =X : 296النقطة   137223 =X 
123614 =Y 123704 =Y 

: 297النقطة   137150 =X : 298النقطة   137000 =X 
123768 =Y 123841 =Y 

: 299 النقطة  136906 =X : 300النقطة   136876 =X 
123928 =Y 123985 =Y 

: 301النقطة   136810 =X : 302النقطة   136715 =X 
124015 =Y 124073 =Y 
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: 303النقطة   136883 =X : 304النقطة   136889 =X 
124256 =Y 124284 =Y 

: 305النقطة   136862 =X : 306النقطة   136804 =X 
124338 =Y 124270 =Y 

: 307النقطة   136690 =X : 308النقطة   136564 =X 
124204 =Y 124194 =Y 

: 309النقطة   136578 =X : 310النقطة   136529 =X 
124311 =Y 124506 =Y 

: 311النقطة   136398 =X : 312النقطة   136386 =X 
124700 =Y 124776 =Y 

: 313النقطة   136681 =X : 314النقطة   136902 =X 
124902 =Y 124973 =Y 

: 315النقطة   137067 =X : 316النقطة   137321 =X 
125187 =Y 125333 =Y 

: 317النقطة   137483 =X : 318النقطة   137691 =X 
125454 =Y 125669 =Y 

: 319النقطة   137826 =X : 320النقطة   137912 =X 
125893 =Y 126243 =Y 

: 321النقطة   137950 =X : 322النقطة   138003 =X 
126695 =Y 126902 =Y 

: 323النقطة   137961 =X : 324النقطة   137897 =X 
127010 =Y 127298 =Y 

: 325النقطة   137764 =X : 326النقطة   137753 =X 
127553 =Y 127612 =Y 

: 327النقطة   137717 =X : 328النقطة   137650 =X 
127604 =Y 127614 =Y 

: 329 النقطة  137574 =X : 330النقطة   137521 =X 
127560 =Y 127629 =Y 

: 331النقطة   137361 =X : 332النقطة   137181 =X 
127731 =Y 127746 =Y 

: 333النقطة   137134 =X : 334النقطة   137135 =X 
127769 =Y 127797 =Y 

: 335النقطة   137124 =X : 336النقطة   136890 =X 
127807 =Y 127811 =Y 
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: 337النقطة   136868 =X : 338النقطة   136875 =X 
127876 =Y 128031 =Y 

: 339النقطة   136824 =X : 340النقطة   136710 =X 
128125 =Y 128250 =Y 

: 341النقطة   136474 =X : 342النقطة   136344 =X 
128389 =Y 128531 =Y 

: 343النقطة   136793 =X : 344النقطة   137349 =X 
129044 =Y 129237 =Y 

: 345النقطة   137398 =X : 346النقطة   137451 =X 
129358 =Y 129437 =Y 

: 347النقطة   137458 =X : 348النقطة   137395 =X 
129533 =Y 129651 =Y 

: 349النقطة   137383 =X : 350النقطة   137247 =X 
129703 =Y 129733 =Y 

: 351النقطة   137088 =X : 352النقطة   137078 =X 
130060 =Y 130113 =Y 

: 353النقطة   137101 =X : 354النقطة   137147 =X 
130132 =Y 130257 =Y 

: 355النقطة   137151 =X : 356النقطة   137104 =X 
130315 =Y 130328 =Y 

: 357النقطة   137106 =X : 358النقطة   137088 =X 
130478 =Y 130518 =Y 

: 359 النقطة  137038 =X : 360النقطة   136956 =X 
130514 =Y 130533 =Y 

: 361النقطة   136891 =X : 362النقطة   136385 =X 
130566 =Y 130364 =Y 

: 363النقطة   135699 =X : 364النقطة   135927 =X 
131169 =Y 131417 =Y 

: 365النقطة   136344 =X : 366النقطة   136562 =X 
131260 =Y 131404 =Y 

: 367النقطة   136645 =X : 368النقطة   136681 =X 
131473 =Y 131553 =Y 

: 369النقطة   136730 =X : 370النقطة   136830 =X 
131603 =Y 131612 =Y 
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: 371النقطة   136894 =X : 372النقطة   136950 =X 
131574 =Y 131592 =Y 

: 373النقطة   136958 =X : 374النقطة   137058 =X 
131584 =Y 131648 =Y 

: 375النقطة   137077 =X : 376النقطة   137074 =X 
131646 =Y 131626 =Y 

: 377النقطة   137054 =X : 378النقطة   137388 =X 
131608 =Y 131572 =Y 

: 379النقطة   137555 =X : 380النقطة   137637 =X 
131478 =Y 131463 =Y 

: 381النقطة   137752 =X : 382النقطة   137767 =X 
131519 =Y 131606 =Y 

: 383النقطة   137831 =X : 384النقطة   137865 =X 
131662 =Y 131673 =Y 

: 385النقطة   137884 =X : 386النقطة   137889 =X 
131666 =Y 131693 =Y 

: 387النقطة   137870 =X : 388النقطة   137890 =X 
131757 =Y 131780 =Y 

: 389 النقطة  137887 =X : 390النقطة   137861 =X 
131927 =Y 132034 =Y 

: 391النقطة   137866 =X : 392النقطة   137849 =X 
132089 =Y 132108 =Y 

: 393النقطة   137725 =X : 394النقطة   137528 =X 
132145 =Y 132278 =Y 

: 395النقطة   137304 =X : 396النقطة   137264 =X 
132512 =Y 132588 =Y 

: 397النقطة   137084 =X : 398النقطة   136994 =X 
132743 =Y 132998 =Y 

: 399النقطة   137169 =X : 400النقطة   137234 =X 
133131 =Y 133321 =Y 

: 401النقطة   137314 =X : 402النقطة   137372 =X 
133424 =Y 133570 =Y 

: 403النقطة   137359 =X : 404النقطة   137448 =X 
133682 =Y 133824 =Y 
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: 405النقطة   137509 =X : 406النقطة   137586 =X 
133878 =Y 133867 =Y 

: 407النقطة   137625 =X : 408النقطة   137685 =X 
133874 =Y 133968 =Y 

: 409النقطة   137780 =X : 410النقطة   137834 =X 
134027 =Y 134149 =Y 

: 411النقطة   137782 =X : 412النقطة   137775 =X 
134161 =Y 134225 =Y 

: 413النقطة   137808 =X : 414النقطة   137801 =X 
134298 =Y 134324 =Y 

: 415النقطة   137718 =X : 416النقطة   137768 =X 
134385 =Y 134440 =Y 

: 417النقطة   137784 =X : 418النقطة   137898 =X 
134516 =Y 134618 =Y 

: 419 النقطة  137920 =X : 420النقطة   137841 =X 
134730 =Y 134805 =Y 

: 421النقطة   137909 =X : 422النقطة   137913 =X 
134893 =Y 135092 =Y 

: 423النقطة   137730 =X : 424النقطة   137672 =X 
135221 =Y 135391 =Y 

: 425النقطة   137569 =X : 426النقطة   137501 =X 
135763 =Y 135872 =Y 

: 427النقطة   137499 =X : 428النقطة   137548 =X 
135916 =Y 135931 =Y 

: 429النقطة   137592 =X : 430النقطة   137607 =X 
136030 =Y 136230 =Y 

: 431النقطة   137629 =X : 432النقطة   137625 =X 
136360 =Y 136523 =Y 
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).15)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكأوالدكرفجكالحببعةكإلقليمكالجديدة

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

كما هي) الحدود الترابية لجماعة أوالد فرج التابعة إلقليم الجديدة،) كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،) تعين،)

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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247299 ₌ X 247143 ₌ X
278862 ₌ Y 278793 ₌ Y
247142 ₌ X 248117 ₌ X
278208 ₌ Y 278238 ₌ Y
246729 ₌ X 247211 ₌ X
277046 ₌ Y 277730 ₌ Y
246725 ₌ X 247097 ₌ X
276114 ₌ Y 276892 ₌ Y
246806 ₌ X 246517 ₌ X
275651 ₌ Y 275836 ₌ Y
245916 ₌ X 246385 ₌ X
275051 ₌ Y 274962 ₌ Y
246194 ₌ X 246023 ₌ X
273673 ₌ Y 273833 ₌ Y
246317 ₌ X 246209 ₌ X
272977 ₌ Y 272924 ₌ Y
246434 ₌ X 246589 ₌ X
272413 ₌ Y 272586 ₌ Y
246299 ₌ X 246676 ₌ X
271948 ₌ Y 272021 ₌ Y
245347 ₌ X 246417 ₌ X
271090 ₌ Y 271586 ₌ Y
244992 ₌ X 245084 ₌ X
271149 ₌ Y 271473 ₌ Y
244808 ₌ X 244823 ₌ X
271220 ₌ Y 271122 ₌ Y
244601 ₌ X 244609 ₌ X
271087 ₌ Y 271192 ₌ Y
243836 ₌ X 243995 ₌ X
270780 ₌ Y 270885 ₌ Y
243535 ₌ X 243170 ₌ X
270157 ₌ Y 270502 ₌ Y
242509 ₌ X 242361 ₌ X
269048 ₌ Y 269271 ₌ Y
242513 ₌ X 242533 ₌ X
268391 ₌ Y 268771 ₌ Y
242367 ₌ X 242325 ₌ X
268005 ₌ Y 268299 ₌ Y
242788 ₌ X 242605 ₌ X
267362 ₌ Y 267740 ₌ Y
240358 ₌ X 242020 ₌ X
265818 ₌ Y 266705 ₌ Y
240181 ₌ X 240168 ₌ X
265995 ₌ Y 265878 ₌ Y
239178 ₌ X 239105 ₌ X
266933 ₌ Y 266612 ₌ Y

النقطة 

:26 النقطة :25 النقطة

:28

:18 النقطة :17 النقطة

:20 النقطة  :19 النقطة 

:24 النقطة  :23 النقطة 

:22 النقطة :21 النقطة

:14 النقطة :13 النقطة

:16 النقطة  :15 النقطة 

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة أوالد فرج  
التابعة إلقليم الجديدة كما يبينها الخط المضلع 
:الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية

:10 النقطة :9 النقطة

:12 النقطة  :11 النقطة 

:6 النقطة :5 النقطة

:8 النقطة  :7

:2 النقطة :1 النقطة

:4 النقطة  :3 النقطة 

:30 النقطة :29 النقطة

:32 النقطة  :31 النقطة 

النقطة  :27 النقطة 

:38 النقطة :37 النقطة

:40 النقطة  :39 النقطة 

:34 النقطة :33 النقطة

:36 النقطة  :35 النقطة 

:46 النقطة :45 النقطة

:42 النقطة :41 النقطة

:44 النقطة  :43 النقطة 



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية     5878

238732 ₌ X 238737 ₌ X
267369 ₌ Y 266959 ₌ Y
238162 ₌ X 238268 ₌ X
267465 ₌ Y 267149 ₌ Y
237683 ₌ X 237451 ₌ X
266627 ₌ Y 267058 ₌ Y
237454 ₌ X 237732 ₌ X
266189 ₌ Y 266284 ₌ Y
237766 ₌ X 237851 ₌ X
265550 ₌ Y 265807 ₌ Y
237489 ₌ X 237827 ₌ X
265107 ₌ Y 265415 ₌ Y
236696 ₌ X 237141 ₌ X
265018 ₌ Y 265350 ₌ Y
236097 ₌ X 236489 ₌ X
264755 ₌ Y 265018 ₌ Y
235530 ₌ X 235728 ₌ X
265478 ₌ Y 265032 ₌ Y
235100 ₌ X 235197 ₌ X
265571 ₌ Y 265374 ₌ Y
234708 ₌ X 234799 ₌ X
265585 ₌ Y 265490 ₌ Y
235268 ₌ X 234855 ₌ X
265967 ₌ Y 266123 ₌ Y
233799 ₌ X 233657 ₌ X
267708 ₌ Y 267368 ₌ Y
233963 ₌ X 234238 ₌ X
269294 ₌ Y 268878 ₌ Y
233968 ₌ X 234099 ₌ X
269767 ₌ Y 269422 ₌ Y
235596 ₌ X 234786 ₌ X
270891 ₌ Y 270154 ₌ Y
235811 ₌ X 235577 ₌ X
271408 ₌ Y 271218 ₌ Y
235828 ₌ X 235703 ₌ X
271730 ₌ Y 271574 ₌ Y
235604 ₌ X 235705 ₌ X
272209 ₌ Y 272221 ₌ Y
235409 ₌ X 235441 ₌ X
274783 ₌ Y 274373 ₌ Y
235873 ₌ X 235677 ₌ X
274726 ₌ Y 274978 ₌ Y
236332 ₌ X 236107 ₌ X
274106 ₌ Y 274017 ₌ Y
236512 ₌ X 236269 ₌ X
274399 ₌ Y 274223 ₌ Y
236815 ₌ X 236624 ₌ X
274342 ₌ Y 274268 ₌ Y
237197 ₌ X 236961 ₌ X
275647 ₌ Y 274187 ₌ Y

:48 النقطة  :47 النقطة 

:54 النقطة :53 النقطة

:56 النقطة  :55 النقطة 

:50 النقطة :49 النقطة

:52 النقطة  :51 النقطة 

:62 النقطة :61 النقطة

:64 النقطة  :63 النقطة 

:58 النقطة :57 النقطة

:60 النقطة  :59 النقطة 

:70 النقطة :69 النقطة

:72 النقطة  :71 النقطة 

:66 النقطة :65 النقطة

:68 النقطة  :67 النقطة 

:78 النقطة :77 النقطة

:80 النقطة  :79 النقطة 

:74 النقطة :73 النقطة

:76 النقطة  :75 النقطة 

:86 النقطة :85 النقطة

:88 النقطة  :87 النقطة 

:82 النقطة :81 النقطة

:84 النقطة  :83 النقطة 

:94 النقطة :93 النقطة

:96 النقطة  :95 النقطة 

:90 النقطة :89 النقطة

:92 النقطة  :91 النقطة 



5879الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

237294 ₌ X 237343 ₌ X
275766 ₌ Y 275689 ₌ Y
237647 ₌ X 237674 ₌ X
276064 ₌ Y 275979 ₌ Y
238341 ₌ X 237712 ₌ X
275523 ₌ Y 276100 ₌ Y
238622 ₌ X 238470 ₌ X
275334 ₌ Y 275592 ₌ Y
239090 ₌ X 238931 ₌ X
275491 ₌ Y 275513 ₌ Y
239526 ₌ X 239334 ₌ X
274909 ₌ Y 275294 ₌ Y
240189 ₌ X 239613 ₌ X
274167 ₌ Y 274966 ₌ Y
240919 ₌ X 240516 ₌ X
274606 ₌ Y 274430 ₌ Y
241051 ₌ X 240875 ₌ X
275020 ₌ Y 274764 ₌ Y
241694 ₌ X 240974 ₌ X
275560 ₌ Y 275132 ₌ Y
241842 ₌ X 241603 ₌ X
276086 ₌ Y 275953 ₌ Y
241750 ₌ X 242096 ₌ X
277088 ₌ Y 276377 ₌ Y
245583 ₌ X 244009 ₌ X
277819 ₌ Y 277721 ₌ Y
247249 ₌ X 246838 ₌ X
278660 ₌ Y 278381 ₌ Y

:102 النقطة :101 النقطة

:104 النقطة  :103 النقطة 

:98 النقطة :97 النقطة

:100 النقطة  :99 النقطة 

:110 النقطة :109 النقطة

:112 النقطة  :111 النقطة 

:106 النقطة :105 النقطة

:108 النقطة  :107 النقطة 

:118 النقطة :117 النقطة

:120 النقطة  :119 النقطة 

:114 النقطة :113 النقطة

:116 النقطة  :115 النقطة 

. ترتبط فيما بينها عبر مجرى الواد الفارغ11 إلى 1النقط من 
. ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى الواد الفارغ46 و45النقطتان 

.  ترتبط فيما بينها عبر مجرى الواد الفارغ61 و60 و59النقط 
.316 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الجهوية رقم 70 و69بين النقطتين 
.303 تتبع حدود الجماعة محور الطريق  الجهوية رقم 120 و119بين النقطتين 

 تتبع حدود الجماعة 1 و124 وبين النقطتين 124 و123 و122 و121 و120بين النقط 
.3412محور الطريق اإلقليمية رقم 

:122 النقطة :121 النقطة

:124 النقطة  :123 النقطة 



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية   ف588  

 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).16)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكزاويةكلقتاسمكالحببعةكإلقليمكالجديدة

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الجديدة، التابعة إلقليم  لقواسم  زاوية  لجماعة  الترابية  الحدود  القرار،) بهذا  امللحق  الجدول  في  مبين  كما هو   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



5881الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

219597 ₌ X 219495 ₌ X
267515 ₌ Y 267465 ₌ Y
221047 ₌ X 219601 ₌ X
268697 ₌ Y 267778 ₌ Y
222707 ₌ X 222244 ₌ X
266541 ₌ Y 267419 ₌ Y
223619 ₌ X 222577 ₌ X
265297 ₌ Y 266421 ₌ Y
225836 ₌ X 225196 ₌ X
266521 ₌ Y 267317 ₌ Y
225964 ₌ X 225667 ₌ X
265868 ₌ Y 266362 ₌ Y
226339 ₌ X 226110 ₌ X
265626 ₌ Y 265966 ₌ Y
226857 ₌ X 226643 ₌ X
267093 ₌ Y 266324 ₌ Y
227394 ₌ X 227004 ₌ X
266627 ₌ Y 266881 ₌ Y
228635 ₌ X 227934 ₌ X
266454 ₌ Y 266063 ₌ Y
230315 ₌ X 229786 ₌ X
267444 ₌ Y 267007 ₌ Y
231350 ₌ X 230904 ₌ X
266178 ₌ Y 266587 ₌ Y
233146 ₌ X 232293 ₌ X
266354 ₌ Y 266186 ₌ Y
232744 ₌ X 233327 ₌ X
267091 ₌ Y 266811 ₌ Y
233803 ₌ X 232695 ₌ X
267707 ₌ Y 267958 ₌ Y
234502 ₌ X 233636 ₌ X
266690 ₌ Y 267318 ₌ Y
234852 ₌ X 235221 ₌ X
266070 ₌ Y 265968 ₌ Y
234799 ₌ X 234708 ₌ X
265490 ₌ Y 265585 ₌ Y
235068 ₌ X 234951 ₌ X
265341 ₌ Y 265537 ₌ Y
234672 ₌ X 234780 ₌ X
265415 ₌ Y 265274 ₌ Y
234227 ₌ X 234123 ₌ X
265075 ₌ Y 265234 ₌ Y
234380 ₌ X 234466 ₌ X
264353 ₌ Y 264807 ₌ Y
234038 ₌ X 233975 ₌ X
263973 ₌ Y 264184 ₌ Y
234082 ₌ X 233929 ₌ X
263356 ₌ Y 263669 ₌ Y
234435 ₌ X 234396 ₌ X
262387 ₌ Y 263215 ₌ Y

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة زاوية لقواسم 
التابعة إلقليم الجديدة كما يبينها الخط المضلع 
:الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية

:6 النقطة :5 النقطة

:8 النقطة  :7 النقطة 

:2 النقطة :1 النقطة

:4 النقطة  :3 النقطة 

:14 النقطة :13 النقطة

:16 النقطة  :15 النقطة 

:10 النقطة :9 النقطة

:12 النقطة  :11 النقطة 

:22 النقطة :21 النقطة

:24 النقطة  :23 النقطة 

:18 النقطة :17 النقطة

:20 النقطة  :19 النقطة 

:30 النقطة :29 النقطة

:32 النقطة  :31 النقطة 

:26 النقطة :25 النقطة

:28 النقطة  :27 النقطة 

:38 النقطة :37 النقطة

:40 النقطة  :39 النقطة 

:34 النقطة :33 النقطة

:36 النقطة  :35 النقطة 

:46 النقطة :45 النقطة

:48 النقطة  :47 النقطة 

:42 النقطة :41 النقطة

:44 النقطة  :43 النقطة 

:50 النقطة :49 النقطة



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية     588(

235089 ₌ X 234205 ₌ X
261201 ₌ Y 262102 ₌ Y
235381 ₌ X 235010 ₌ X
259321 ₌ Y 260233 ₌ Y
235329 ₌ X 235214 ₌ X
258024 ₌ Y 258646 ₌ Y
236236 ₌ X 236156 ₌ X
256228 ₌ Y 258033 ₌ Y
235266 ₌ X 235391 ₌ X
257308 ₌ Y 256403 ₌ Y
233769 ₌ X 233652 ₌ X
256466 ₌ Y 257032 ₌ Y
232261 ₌ X 233324 ₌ X
255500 ₌ Y 256312 ₌ Y
231324 ₌ X 231750 ₌ X
255895 ₌ Y 256117 ₌ Y
231083 ₌ X 231228 ₌ X
255908 ₌ Y 255994 ₌ Y
230339 ₌ X 230899 ₌ X
255488 ₌ Y 256094 ₌ Y
229097 ₌ X 229956 ₌ X
255207 ₌ Y 255824 ₌ Y
228622 ₌ X 228541 ₌ X
256068 ₌ Y 255880 ₌ Y
228146 ₌ X 228361 ₌ X
257030 ₌ Y 256483 ₌ Y
227692 ₌ X 228189 ₌ X
257897 ₌ Y 257071 ₌ Y
227305 ₌ X 227564 ₌ X
258085 ₌ Y 257848 ₌ Y
227115 ₌ X 227028 ₌ X
257545 ₌ Y 257668 ₌ Y
226632 ₌ X 226906 ₌ X
257328 ₌ Y 257067 ₌ Y
225489 ₌ X 226232 ₌ X
258128 ₌ Y 257725 ₌ Y
224865 ₌ X 225636 ₌ X
258514 ₌ Y 258381 ₌ Y
223270 ₌ X 223807 ₌ X
256914 ₌ Y 257575 ₌ Y
223216 ₌ X 223187 ₌ X
257037 ₌ Y 256951 ₌ Y
222091 ₌ X 222715 ₌ X
257784 ₌ Y 257335 ₌ Y
221832 ₌ X 222048 ₌ X
257650 ₌ Y 257563 ₌ Y
221530 ₌ X 221450 ₌ X
257083 ₌ Y 257164 ₌ Y
221647 ₌ X 221388 ₌ X
256710 ₌ Y 256893 ₌ Y
220336 ₌ X 220991 ₌ X
256746 ₌ Y 256128 ₌ Y
218912 ₌ X 219134 ₌ X
258716 ₌ Y 258128 ₌ Y

:54 النقطة :53 النقطة

:56 النقطة  :55 النقطة 

:52 النقطة  :51 النقطة 

النقطة :61 النقطة

:64 النقطة  :63 النقطة 

:58 النقطة :57 النقطة

:60 النقطة  :59 النقطة 

:62

:69 النقطة

:72 النقطة  :71 النقطة 

:66 النقطة :65 النقطة

:68 النقطة  :67 النقطة 

:70 النقطة

:77 النقطة

:80 النقطة  :79 النقطة 

:74 النقطة :73 النقطة

:76 النقطة  :75 النقطة 

:78 النقطة

:85 النقطة

:88 النقطة  :87 النقطة 

:82 النقطة :81 النقطة

:84 النقطة  :83 النقطة 

:86 النقطة

:93 النقطة

:96 النقطة  :95 النقطة 

:90 النقطة :89 النقطة

:92 النقطة  :91 النقطة 

:94 النقطة

:101 النقطة

:104 النقطة  :103 النقطة 

:98 النقطة :97 النقطة

:100 النقطة  :99 النقطة 

:102 النقطة



5883الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

217706 ₌ X 218109 ₌ X
259639 ₌ Y 259202 ₌ Y
217631 ₌ X 217811 ₌ X
262759 ₌ Y 260404 ₌ Y
218056 ₌ X 217673 ₌ X
263950 ₌ Y 264035 ₌ Y
218782 ₌ X 218533 ₌ X
264702 ₌ Y 263655 ₌ Y
218224 ₌ X 218455 ₌ X
265543 ₌ Y 265059 ₌ Y
219140 ₌ X 218511 ₌ X
265934 ₌ Y 266016 ₌ Y
219407 ₌ X 219339 ₌ X
266881 ₌ Y 266785 ₌ Y

219080 ₌ X
267177 ₌ Y

:106 النقطة :105 النقطة

:108 النقطة  :107 النقطة 

:110 النقطة

:114 النقطة :113 النقطة

:116 النقطة  :115 النقطة 

:109 النقطة

:112 النقطة  :111 النقطة 

:118 النقطة :117 النقطة

:119 النقطة 

.3441 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم 9 و8النقطتان 

.316 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الجهوية رقم 28 و27النقطتان 

.303 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الجهوية رقم 37 و36النقطتان 

.303 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الجهوية رقم 41 و40النقطتان 

 ترتبط فيما بينها عبر محور الطريق اإلقليمية 56 و55 و54 و53 و52النقط 
.3457رقم 

.3453 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم 57 و56النقطتان 

.3457 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم 58 و57النقطتان 

 ترتبط فيما بينها عبر محور الطريق اإلقليمية رقم 106 و105 و104النقط 
3429.

.316 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الجهوية رقم 34 و33النقطتان 



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية     5883

 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).17)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةك�سيكاحسبينكبنكعبدكالفحمبنكالحببعةكإلقليمكالجديدة

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

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 �سي احساين بن عبد الرحمان التابعة إلقليم)

الجديدة،)كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



5885الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

241336 ₌ X 239782 ₌ X
288027 ₌ Y 286312 ₌ Y
243306 ₌ X 242750 ₌ X
289896 ₌ Y 288825 ₌ Y
248571 ₌ X 246788 ₌ X
281676 ₌ Y 288865 ₌ Y
248187 ₌ X 248807 ₌ X
278738 ₌ Y 278725 ₌ Y
247143 ₌ X 247525 ₌ X
278793 ₌ Y 279017 ₌ Y
245711 ₌ X 247244 ₌ X
277842 ₌ Y 278649 ₌ Y
241743 ₌ X 244009 ₌ X
277086 ₌ Y 277721 ₌ Y
241842 ₌ X 242096 ₌ X
276086 ₌ Y 276377 ₌ Y
241672 ₌ X 241603 ₌ X
275712 ₌ Y 275953 ₌ Y
241694 ₌ X 241635 ₌ X
275560 ₌ Y 275696 ₌ Y
241266 ₌ X 241248 ₌ X
275319 ₌ Y 275344 ₌ Y
241101 ₌ X 241117 ₌ X
275243 ₌ Y 275210 ₌ Y
241070 ₌ X 240968 ₌ X
274993 ₌ Y 275150 ₌ Y
240933 ₌ X 240884 ₌ X
274777 ₌ Y 274866 ₌ Y
240818 ₌ X 240816 ₌ X
274745 ₌ Y 274751 ₌ Y
240907 ₌ X 240845 ₌ X
274632 ₌ Y 274736 ₌ Y
240189 ₌ X 240564 ₌ X
274167 ₌ Y 274464 ₌ Y
239764 ₌ X 239750 ₌ X
274810 ₌ Y 274797 ₌ Y
239647 ₌ X 239677 ₌ X
274906 ₌ Y 274923 ₌ Y:38 النقطة :37 النقطة

:34 النقطة :33 النقطة

:36 النقطة  :35 النقطة 

:32 النقطة  :31 النقطة 

:26 النقطة :25 النقطة

:28 النقطة  :27 النقطة 

:24 النقطة  :23 النقطة 

:20 النقطة  :19 النقطة 

:30 النقطة :29 النقطة

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة سي احساين بن عبد الرحمان 
التابعة إلقليم الجديدة كما يبينها الخط المضلع 
:الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية

:14 النقطة :13 النقطة

:16 النقطة  :15 النقطة 

:6 النقطة :5 النقطة

:8 النقطة  :7 النقطة 

:22 النقطة :21

:2 النقطة :1 النقطة

:4 النقطة  :3 النقطة 

:10 النقطة :9 النقطة

:12 النقطة  :11 النقطة 

:18 النقطة :17 النقطة

النقطة
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239526 ₌ X 239613 ₌ X
274909 ₌ Y 274966 ₌ Y
239260 ₌ X 239329 ₌ X
275273 ₌ Y 275306 ₌ Y
239198 ₌ X 239235 ₌ X
275328 ₌ Y 275342 ₌ Y
239103 ₌ X 239163 ₌ X
275495 ₌ Y 275410 ₌ Y
238948 ₌ X 239024 ₌ X
275474 ₌ Y 275473 ₌ Y
238899 ₌ X 238914 ₌ X
275498 ₌ Y 275552 ₌ Y
238470 ₌ X 238622 ₌ X
275592 ₌ Y 275334 ₌ Y
238303 ₌ X 238341 ₌ X
275586 ₌ Y 275523 ₌ Y
237632 ₌ X 237712 ₌ X
276056 ₌ Y 276100 ₌ Y
237300 ₌ X 237674 ₌ X
275766 ₌ Y 275979 ₌ Y
237284 ₌ X 237343 ₌ X
275653 ₌ Y 275689 ₌ Y
237185 ₌ X 237267 ₌ X
275641 ₌ Y 275678 ₌ Y
236826 ₌ X 236961 ₌ X
274350 ₌ Y 274187 ₌ Y
236744 ₌ X 236769 ₌ X
274350 ₌ Y 274323 ₌ Y
236513 ₌ X 236624 ₌ X
274401 ₌ Y 274268 ₌ Y
236332 ₌ X 236255 ₌ X
274106 ₌ Y 274218 ₌ Y
235873 ₌ X 236107 ₌ X
274726 ₌ Y 274017 ₌ Y
235409 ₌ X 235678 ₌ X
274782 ₌ Y 274979 ₌ Y
235467 ₌ X 235500 ₌ X
277636 ₌ Y 276352 ₌ Y
234865 ₌ X 235345 ₌ X
277851 ₌ Y 278034 ₌ Y
235216 ₌ X 234375 ₌ X
278972 ₌ Y 278527 ₌ Y

:78 النقطة :77 النقطة

:80 النقطة  :79 النقطة 

:74 النقطة :73 النقطة

:76 النقطة  :75 النقطة 

:70 النقطة :69 النقطة

:72 النقطة  :71 النقطة 

:66 النقطة :65 النقطة

:68 النقطة  :67 النقطة 

:62 النقطة :61 النقطة

:64 النقطة  :63 النقطة 

:58 النقطة :57 النقطة

:60 النقطة  :59 النقطة 

:54 النقطة :53 النقطة

:56 النقطة  :55 النقطة 

:50 النقطة :49 النقطة

:52 النقطة  :51 النقطة 

:46 النقطة :45 النقطة

:48 النقطة  :47 النقطة 

:42 النقطة :41 النقطة

:44 النقطة  :43 النقطة 

:40 النقطة  :39 النقطة 
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235198 ₌ X 234810 ₌ X
279753 ₌ Y 279485 ₌ Y
235418 ₌ X 235303 ₌ X
279925 ₌ Y 279788 ₌ Y
235456 ₌ X 235364 ₌ X
280099 ₌ Y 280002 ₌ Y
235630 ₌ X 235476 ₌ X
280174 ₌ Y 280085 ₌ Y
234406 ₌ X 235235 ₌ X
282433 ₌ Y 281144 ₌ Y
235681 ₌ X 235845 ₌ X
283763 ₌ Y 283593 ₌ Y
235928 ₌ X 235774 ₌ X
283945 ₌ Y 283846 ₌ Y
236110 ₌ X 235942 ₌ X
284077 ₌ Y 283937 ₌ Y
236212 ₌ X 236081 ₌ X
284228 ₌ Y 284129 ₌ Y
236281 ₌ X 236199 ₌ X
284327 ₌ Y 284278 ₌ Y
236404 ₌ X 236322 ₌ X
284301 ₌ Y 284248 ₌ Y
236562 ₌ X 236414 ₌ X
284390 ₌ Y 284335 ₌ Y
237242 ₌ X 236631 ₌ X
284667 ₌ Y 284251 ₌ Y
238214 ₌ X 237483 ₌ X
285228 ₌ Y 285009 ₌ Y
238448 ₌ X 238289 ₌ X
284802 ₌ Y 284989 ₌ Y
240025 ₌ X 239029 ₌ X
285760 ₌ Y 285028 ₌ Y

:110 النقطة :109 النقطة

:112 النقطة  :111 النقطة 

:106 النقطة :105 النقطة

:108 النقطة  :107 النقطة 

:102 النقطة :101 النقطة

:104 النقطة  :103 النقطة 

:98 النقطة :97 النقطة

:100 النقطة  :99 النقطة 

:94 النقطة :93 النقطة

:96 النقطة  :95 النقطة 

:90 النقطة :89 النقطة

:92 النقطة  :91 النقطة 

:86 النقطة :85 النقطة

:88 النقطة  :87 النقطة 

:82 النقطة :81 النقطة

:84 النقطة  :83 النقطة 

.3449 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم 2 و1النقطتان 

. ترتبط فيما بينها عبر مجرى وادي أم الربيع7 و6 و5 و4النقط 

. ترتبط فيما بينها عبر مجرى الواد الفارغ10 و9 و8 و7النقط 

.3412 ترتبط فيما بينها عبر محور الطريق اإلقليمية رقم 14 و13 و12 و11 و10النقط 

.303 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق  الجهوية رقم 15 و14النقطتان 
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 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).18)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكبتلعتانكالحببعةكإلقليمكالجديدة

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

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 بولعوان التابعة إلقليم الجديدة،)كما هي مرسومة)

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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245030 ₌ X 244790 ₌ X
262770 ₌ Y 262772 ₌ Y
244838 ₌ X 245159 ₌ X
262788 ₌ Y 262781 ₌ Y
245308 ₌ X 245160 ₌ X
262794 ₌ Y 262781 ₌ Y
245327 ₌ X 245338 ₌ X
263062 ₌ Y 262805 ₌ Y
245702 ₌ X 245668 ₌ X
262880 ₌ Y 263105 ₌ Y
246721 ₌ X 246285 ₌ X
262988 ₌ Y 262926 ₌ Y
246747 ₌ X 246720 ₌ X
262939 ₌ Y 262939 ₌ Y
246823 ₌ X 246742 ₌ X
262874 ₌ Y 262867 ₌ Y
246862 ₌ X 246865 ₌ X
262853 ₌ Y 262872 ₌ Y
246919 ₌ X 246890 ₌ X
262891 ₌ Y 262841 ₌ Y
247005 ₌ X 246984 ₌ X
262903 ₌ Y 262855 ₌ Y
247050 ₌ X 247035 ₌ X
262894 ₌ Y 262881 ₌ Y
247099 ₌ X 247044 ₌ X
262933 ₌ Y 262906 ₌ Y
247220 ₌ X 247153 ₌ X
262793 ₌ Y 262882 ₌ Y
247350 ₌ X 247291 ₌ X
262685 ₌ Y 262733 ₌ Y
247423 ₌ X 247369 ₌ X
262532 ₌ Y 262685 ₌ Y
247693 ₌ X 247588 ₌ X
262642 ₌ Y 262603 ₌ Y
247680 ₌ X 247660 ₌ X
262733 ₌ Y 262724 ₌ Y
248319 ₌ X 247660 ₌ X
263071 ₌ Y 262785 ₌ Y
248628 ₌ X 248627 ₌ X
263130 ₌ Y 263117 ₌ Y
249359 ₌ X 248775 ₌ X
263208 ₌ Y 263132 ₌ Y
256648 ₌ X 253059 ₌ X
249524 ₌ Y 261065 ₌ Y

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

النقطة :37 النقطة

:30

:42 النقطة :41 النقطة

:44 النقطة  :43 النقطة 

:19 النقطة 

:26 النقطة :25 النقطة

:40 النقطة  :39 النقطة 

:33 النقطة

:36 النقطة  :35 النقطة 

النقطة :29 النقطة

:32 النقطة  :31 النقطة 

:38

النقطة :9 النقطة

:12 النقطة  :11 النقطة 

:14 النقطة :13 النقطة

:10

:16 النقطة  :15 النقطة 

النقطة  :23 النقطة 

:34 النقطة

:28 النقطة  :27 النقطة 

:22 النقطة :21 النقطة

:24

:18 النقطة :17 النقطة

:20 النقطة 

:6 النقطة :5 النقطة

:8 النقطة  :7 النقطة 

:1 النقطة

:4 النقطة  :3 النقطة 

:2 النقطة
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256611 ₌ X 256615 ₌ X
249378 ₌ Y 249440 ₌ Y
256358 ₌ X 256562 ₌ X
249265 ₌ Y 249258 ₌ Y
256070 ₌ X 256153 ₌ X
249154 ₌ Y 249166 ₌ Y
256020 ₌ X 256021 ₌ X
248996 ₌ Y 249055 ₌ Y
255885 ₌ X 255962 ₌ X
248858 ₌ Y 248946 ₌ Y
255745 ₌ X 255831 ₌ X
248841 ₌ Y 248885 ₌ Y
255477 ₌ X 255629 ₌ X
248824 ₌ Y 248852 ₌ Y
255098 ₌ X 255406 ₌ X
248739 ₌ Y 248784 ₌ Y
254935 ₌ X 255025 ₌ X
248533 ₌ Y 248615 ₌ Y
254632 ₌ X 254685 ₌ X
248363 ₌ Y 248438 ₌ Y
254457 ₌ X 254581 ₌ X
248218 ₌ Y 248262 ₌ Y
254059 ₌ X 254201 ₌ X
248002 ₌ Y 248056 ₌ Y
253927 ₌ X 253955 ₌ X
247937 ₌ Y 247935 ₌ Y
253891 ₌ X 253907 ₌ X
247940 ₌ Y 247938 ₌ Y
253771 ₌ X 253821 ₌ X
247813 ₌ Y 247884 ₌ Y
253387 ₌ X 253639 ₌ X
247745 ₌ Y 247774 ₌ Y
253443 ₌ X 253517 ₌ X
247665 ₌ Y 247706 ₌ Y
253258 ₌ X 253353 ₌ X
247564 ₌ Y 247617 ₌ Y
252922 ₌ X 253035 ₌ X
247343 ₌ Y 247384 ₌ Y
252783 ₌ X 252827 ₌ X
247194 ₌ Y 247237 ₌ Y
252570 ₌ X 252683 ₌ X
246981 ₌ Y 247093 ₌ Y
252117 ₌ X 252468 ₌ X
246479 ₌ Y 246880 ₌ Y
251830 ₌ X 251918 ₌ X
246208 ₌ Y 246300 ₌ Y

:70 النقطة

:71 النقطة

:77 78:النقطة النقطة

:76 النقطة

:79 النقطة

:85 النقطةالنقطة

:90 النقطة

:87 النقطة

:83 النقطة

:89 النقطة 

:88 النقطة 

:84 النقطة

:86

:80 النقطة

:75 النقطة

:82 النقطة  :81 النقطة 

:72 النقطة

:69 النقطة

:74 النقطة  :73 النقطة 

:66 النقطة :65 النقطة

:68 النقطة  :67 النقطة 

:62 النقطة :61 النقطة

:64 النقطة  :63 النقطة 

:58 النقطة :57 النقطة

:60 النقطة  :59 النقطة 

:54 النقطة :53 النقطة

:56 النقطة  :55 النقطة 

:50 النقطة :49 النقطة

:52 النقطة  :51 النقطة 

:45 النقطة

:48 النقطة  :47 النقطة 

:46 النقطة
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250973 ₌ X 251326 ₌ X
246305 ₌ Y 246320 ₌ Y
248899 ₌ X 249352 ₌ X
246803 ₌ Y 246748 ₌ Y
248708 ₌ X 248780 ₌ X
247129 ₌ Y 246830 ₌ Y
248545 ₌ X 248565 ₌ X
247109 ₌ Y 247105 ₌ Y
248546 ₌ X 248598 ₌ X
246880 ₌ Y 246859 ₌ Y
248403 ₌ X 248489 ₌ X
246884 ₌ Y 246891 ₌ Y
248349 ₌ X 248389 ₌ X
246883 ₌ Y 246893 ₌ Y
248247 ₌ X 248304 ₌ X
246867 ₌ Y 246884 ₌ Y
248199 ₌ X 248220 ₌ X
246853 ₌ Y 246850 ₌ Y
248054 ₌ X 248087 ₌ X
246816 ₌ Y 246814 ₌ Y
247976 ₌ X 248008 ₌ X
246815 ₌ Y 246811 ₌ Y
247051 ₌ X 247379 ₌ X
246389 ₌ Y 246542 ₌ Y
245865 ₌ X 246635 ₌ X
245608 ₌ Y 246293 ₌ Y
245234 ₌ X 245579 ₌ X
247645 ₌ Y 246682 ₌ Y
244494 ₌ X 245058 ₌ X
248160 ₌ Y 248146 ₌ Y
244080 ₌ X 244418 ₌ X
248323 ₌ Y 248410 ₌ Y
243279 ₌ X 243266 ₌ X
248535 ₌ Y 248385 ₌ Y
243061 ₌ X 243375 ₌ X
249065 ₌ Y 248549 ₌ Y
243427 ₌ X 243320 ₌ X
249268 ₌ Y 249191 ₌ Y
243799 ₌ X 243721 ₌ X
249896 ₌ Y 249836 ₌ Y
244208 ₌ X 244203 ₌ X
250074 ₌ Y 250049 ₌ Y
244260 ₌ X 244058 ₌ X
250495 ₌ Y 250478 ₌ Y
244574 ₌ X 244238 ₌ X
250817 ₌ Y 250699 ₌ Y :135 النقطة

:134 النقطة

:136 النقطة 

:131 النقطة

:130 النقطة

:133 النقطة 

:132 النقطة 

:127 النقطة

:126 النقطة

:129 النقطة 

:128 النقطة 

:123 النقطة

:122 النقطة

:125 النقطة 

:124 النقطة 

:119 النقطة

:118 النقطة

:121 النقطة 

:120 النقطة 

:115 النقطة

:114 النقطة

:117 النقطة 

:116 النقطة 

:111 النقطة

:110 النقطة

:113 النقطة 

:112 النقطة 

:107 النقطة

:106 النقطة

:109 النقطة 

:108 النقطة 

:103 النقطة

:102 النقطة

:105 النقطة 

:104 النقطة 

:99 النقطة

:98 النقطة

:101 النقطة 

:100 النقطة 

:95 النقطة

:94 النقطة

:97 النقطة 

:96 النقطة 

:91 النقطة

:93 النقطة 

:92 النقطة 
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244779 ₌ X 244746 ₌ X
251096 ₌ Y 251005 ₌ Y
245172 ₌ X 244801 ₌ X
251642 ₌ Y 251604 ₌ Y
245255 ₌ X 245165 ₌ X
251746 ₌ Y 251727 ₌ Y
245149 ₌ X 245117 ₌ X
252446 ₌ Y 252436 ₌ Y
244932 ₌ X 245026 ₌ X
252709 ₌ Y 252759 ₌ Y
244883 ₌ X 244942 ₌ X
252654 ₌ Y 252686 ₌ Y
244601 ₌ X 244719 ₌ X
253240 ₌ Y 252945 ₌ Y
244546 ₌ X 244531 ₌ X
253526 ₌ Y 253476 ₌ Y
244599 ₌ X 244542 ₌ X
253773 ₌ Y 253554 ₌ Y
244164 ₌ X 244320 ₌ X
253821 ₌ Y 253797 ₌ Y
244104 ₌ X 244148 ₌ X
254129 ₌ Y 254044 ₌ Y
243906 ₌ X 243968 ₌ X
254353 ₌ Y 254305 ₌ Y
243825 ₌ X 243877 ₌ X
254369 ₌ Y 254364 ₌ Y
243561 ₌ X 243796 ₌ X
254641 ₌ Y 254360 ₌ Y
243723 ₌ X 243418 ₌ X
255108 ₌ Y 254720 ₌ Y
243458 ₌ X 243539 ₌ X
255328 ₌ Y 255240 ₌ Y
243323 ₌ X 243303 ₌ X
255414 ₌ Y 255346 ₌ Y
243187 ₌ X 243285 ₌ X
255539 ₌ Y 255433 ₌ Y
243141 ₌ X 243206 ₌ X
255638 ₌ Y 255557 ₌ Y
243120 ₌ X 243170 ₌ X
255737 ₌ Y 255662 ₌ Y
243190 ₌ X 243121 ₌ X
255787 ₌ Y 255746 ₌ Y
243125 ₌ X 243139 ₌ X
255939 ₌ Y 255841 ₌ Y
243120 ₌ X 243135 ₌ X
256141 ₌ Y 256063 ₌ Y:182 النقطة

:179 النقطة

:178 النقطة

:181 النقطة 

:180 النقطة 

:175 النقطة

:174 النقطة

:177 النقطة 

:176 النقطة 

:171 النقطة

:170 النقطة

:173 النقطة 

:172 النقطة 

:167 النقطة

:166 النقطة

:169 النقطة 

:168 النقطة 

:163 النقطة

:162 النقطة

:165 النقطة 

:164 النقطة 

:159 النقطة

:158 النقطة

:161 النقطة 

:160 النقطة 

:155 النقطة

:154 النقطة

:157 النقطة 

:156 النقطة 

:151 النقطة

:150 النقطة

:153 النقطة 

:152 النقطة 

:147 النقطة

:146 النقطة

:149 النقطة 

:148 النقطة 

:143 النقطة

:142 النقطة

:145 النقطة 

:144 النقطة 

:139 النقطة

:138 النقطة

:141 النقطة 

:140 النقطة 

:137 النقطة 
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243630 ₌ X 243110 ₌ X
256076 ₌ Y 256153 ₌ Y
244210 ₌ X 243883 ₌ X
256327 ₌ Y 256214 ₌ Y
244886 ₌ X 244192 ₌ X
256690 ₌ Y 256427 ₌ Y
244833 ₌ X 244630 ₌ X
257138 ₌ Y 257057 ₌ Y
245006 ₌ X 244755 ₌ X
257391 ₌ Y 257359 ₌ Y
245420 ₌ X 245483 ₌ X
257911 ₌ Y 257510 ₌ Y
245186 ₌ X 245199 ₌ X
258129 ₌ Y 257919 ₌ Y
244943 ₌ X 244914 ₌ X
257911 ₌ Y 258113 ₌ Y
244187 ₌ X 244237 ₌ X
258049 ₌ Y 257835 ₌ Y
244071 ₌ X 244123 ₌ X
258325 ₌ Y 258232 ₌ Y
243748 ₌ X 243801 ₌ X
258412 ₌ Y 258341 ₌ Y
243700 ₌ X 243735 ₌ X
258450 ₌ Y 258402 ₌ Y
243639 ₌ X 243727 ₌ X
258596 ₌ Y 258485 ₌ Y
243786 ₌ X 243730 ₌ X
258708 ₌ Y 258672 ₌ Y
243889 ₌ X 243767 ₌ X
258796 ₌ Y 258747 ₌ Y
243953 ₌ X 243884 ₌ X
258869 ₌ Y 258853 ₌ Y
244016 ₌ X 243999 ₌ X
258941 ₌ Y 258871 ₌ Y
244336 ₌ X 244242 ₌ X
259241 ₌ Y 258899 ₌ Y
244409 ₌ X 244391 ₌ X
259660 ₌ Y 259607 ₌ Y
244687 ₌ X 244463 ₌ X
259918 ₌ Y 259757 ₌ Y
245077 ₌ X 244964 ₌ X
260095 ₌ Y 260046 ₌ Y
245302 ₌ X 245159 ₌ X
260350 ₌ Y 260160 ₌ Y
245011 ₌ X 245117 ₌ X
260691 ₌ Y 260583 ₌ Y :227 النقطة

:226 النقطة

:228 النقطة 

:223 النقطة

:222 النقطة

:225 النقطة 

:224 النقطة 

:219 النقطة

:218 النقطة

:221 النقطة 

:220 النقطة 

:215 النقطة

:214 النقطة

:217 النقطة 

:216 النقطة 

:211 النقطة

:210 النقطة

:213 النقطة 

:212 النقطة 

:207 النقطة

:206 النقطة

:209 النقطة 

:208 النقطة 

:203 النقطة

:202 النقطة

:205 النقطة 

:204 النقطة 

:199 النقطة

:198 النقطة

:201 النقطة 

:200 النقطة 

:195 النقطة

:194 النقطة

:197 النقطة 

:196 النقطة 

:191 النقطة

:190 النقطة

:193 النقطة 

:192 النقطة 

:187 النقطة

:186 النقطة

:189 النقطة 

:188 النقطة 

:183 النقطة

:185 النقطة 

:184 النقطة 
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244836 ₌ X 244917 ₌ X
260815 ₌ Y 260765 ₌ Y
244763 ₌ X 244721 ₌ X
260924 ₌ Y 260870 ₌ Y
244850 ₌ X 244823 ₌ X
260968 ₌ Y 260963 ₌ Y
245051 ₌ X 244979 ₌ X
261090 ₌ Y 261054 ₌ Y
245067 ₌ X 245068 ₌ X
261122 ₌ Y 261104 ₌ Y
245192 ₌ X 245152 ₌ X
261340 ₌ Y 261180 ₌ Y
245197 ₌ X 245214 ₌ X
261442 ₌ Y 261401 ₌ Y
245307 ₌ X 245203 ₌ X
261484 ₌ Y 261449 ₌ Y
245131 ₌ X 245244 ₌ X
261993 ₌ Y 261597 ₌ Y
245073 ₌ X 245101 ₌ X
262105 ₌ Y 262080 ₌ Y
245059 ₌ X 245067 ₌ X
262220 ₌ Y 262120 ₌ Y
244961 ₌ X 245012 ₌ X
262211 ₌ Y 262218 ₌ Y
244918 ₌ X 244941 ₌ X
262219 ₌ Y 262212 ₌ Y
244818 ₌ X 244844 ₌ X
262496 ₌ Y 262505 ₌ Y

. تتبع حدود الجماعة مجرى وادي أم الربيع44 و43 و42بين النقط 

. تتبع حدود الجماعة مجرى واد السواني58 إلى 44بين النقط من 

.316 ترتبط فيما بينها عبر محور الطريق الجهوية رقم 231 و230 و229 و228 و227 و226النقط 

.314 ترتبط فيما بينها عبر محور الطريق الجهوية رقم 60 و59 و58النقط 

. تتبع حدود الجماعة مجرى واد السواني82 إلى 60بين النقط من 

.3455 ترتبط فيما بينها عبر محور الطريق اإلقليمية رقم 119 و118 و117 و116النقط 

:255 النقطة

:254 النقطة

:256 النقطة 

:251 النقطة

:250 النقطة

:253 النقطة 

:252 النقطة 

:249 النقطة 

النقطة 

:243 النقطة

:242 النقطة

:245 النقطة 

:244 النقطة 

:247 النقطة

:246 النقطة

:248

:239 النقطة

:238 النقطة

:241 النقطة 

:240 النقطة 

:235 النقطة

:234 النقطة

:237 النقطة 

:236 النقطة 

:231 النقطة

:230 النقطة

:233 النقطة 

:232 النقطة 

:229 النقطة 



5895الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).19)كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكمكفسكالحببعةكإلقليمكالجديدة

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

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 مكرس التابعة إلقليم الجديدة،)كما هي مرسومة

في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية     5896

219252 ₌ X 219339 ₌ X
266251 ₌ Y 266785 ₌ Y
218511 ₌ X 219140 ₌ X
266016 ₌ Y 265934 ₌ Y
218782 ₌ X 218224 ₌ X
264702 ₌ Y 265543 ₌ Y
217673 ₌ X 218544 ₌ X
264035 ₌ Y 263696 ₌ Y
217682 ₌ X 217655 ₌ X
259715 ₌ Y 261984 ₌ Y
218972 ₌ X 218012 ₌ X
258651 ₌ Y 259317 ₌ Y
220336 ₌ X 219249 ₌ X
256746 ₌ Y 257944 ₌ Y
220257 ₌ X 220122 ₌ X
256478 ₌ Y 256622 ₌ Y
220210 ₌ X 219722 ₌ X
255596 ₌ Y 256132 ₌ Y
220117 ₌ X 219958 ₌ X
254837 ₌ Y 255399 ₌ Y
219687 ₌ X 219815 ₌ X
254489 ₌ Y 254401 ₌ Y
219524 ₌ X 219559 ₌ X
254535 ₌ Y 254414 ₌ Y
218714 ₌ X 219273 ₌ X
254682 ₌ Y 254315 ₌ Y
218363 ₌ X 218689 ₌ X
254339 ₌ Y 254449 ₌ Y
217652 ₌ X 217893 ₌ X
254051 ₌ Y 253879 ₌ Y
216939 ₌ X 217453 ₌ X
253753 ₌ Y 253975 ₌ Y
216551 ₌ X 216701 ₌ X
253021 ₌ Y 253107 ₌ Y
216351 ₌ X 216513 ₌ X
252843 ₌ Y 252817 ₌ Y
216354 ₌ X 216335 ₌ X
252804 ₌ Y 252809 ₌ Y
216296 ₌ X 216330 ₌ X
252684 ₌ Y 252682 ₌ Y
216360 ₌ X 216280 ₌ X
252590 ₌ Y 252611 ₌ Y
216482 ₌ X 216367 ₌ X
252572 ₌ Y 252605 ₌ Y
216524 ₌ X 216476 ₌ X
252492 ₌ Y 252502 ₌ Y
216485 ₌ X 216521 ₌ X
252458 ₌ Y 252455 ₌ Y

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

:46 النقطة :45 النقطة

:48 النقطة  :47 النقطة 

:42 النقطة :41 النقطة

:44 النقطة  :43 النقطة 

:38 النقطة :37 النقطة

:40 النقطة  :39 النقطة 

:34 النقطة :33 النقطة

:36 النقطة  :35 النقطة 

:30 النقطة :29 النقطة

:32 النقطة  :31 النقطة 

:26 النقطة :25 النقطة

:28 النقطة  :27 النقطة 

:22 النقطة :21 النقطة

:24 النقطة  :23 النقطة 

:18 النقطة :17 النقطة

:20 النقطة  :19 النقطة 

:14 النقطة :13 النقطة

:16 النقطة  :15 النقطة 

:12 النقطة  :11 النقطة 

:6 النقطة :5 النقطة

:8 النقطة  :7 النقطة 

:2 النقطة :1 النقطة

:4 النقطة  :3 النقطة 

:10 النقطة :9 النقطة



5897الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

216091 ₌ X 216342 ₌ X
250984 ₌ Y 251736 ₌ Y
216054 ₌ X 216004 ₌ X
250661 ₌ Y 250721 ₌ Y
216013 ₌ X 216000 ₌ X
250235 ₌ Y 250615 ₌ Y
215666 ₌ X 215643 ₌ X
250034 ₌ Y 250159 ₌ Y
215081 ₌ X 215289 ₌ X
249689 ₌ Y 249917 ₌ Y
214450 ₌ X 214687 ₌ X
249705 ₌ Y 249762 ₌ Y
214007 ₌ X 214311 ₌ X
249865 ₌ Y 249719 ₌ Y
213471 ₌ X 213763 ₌ X
249978 ₌ Y 249928 ₌ Y
213379 ₌ X 213315 ₌ X
250247 ₌ Y 250053 ₌ Y
213505 ₌ X 213565 ₌ X
250592 ₌ Y 250543 ₌ Y
213530 ₌ X 213529 ₌ X
250806 ₌ Y 250637 ₌ Y
213784 ₌ X 213565 ₌ X
251212 ₌ Y 250898 ₌ Y
213754 ₌ X 213743 ₌ X
251422 ₌ Y 251372 ₌ Y
214023 ₌ X 213972 ₌ X
251728 ₌ Y 251701 ₌ Y
214214 ₌ X 214064 ₌ X
252385 ₌ Y 251815 ₌ Y
214283 ₌ X 214270 ₌ X
252544 ₌ Y 252438 ₌ Y
214198 ₌ X 214201 ₌ X
252979 ₌ Y 252760 ₌ Y
212945 ₌ X 213660 ₌ X
253666 ₌ Y 253031 ₌ Y
212974 ₌ X 213106 ₌ X
253951 ₌ Y 253836 ₌ Y
213225 ₌ X 213045 ₌ X
254334 ₌ Y 254083 ₌ Y
213494 ₌ X 213373 ₌ X
254397 ₌ Y 254554 ₌ Y
213571 ₌ X 213496 ₌ X
254404 ₌ Y 254443 ₌ Y
213492 ₌ X 213595 ₌ X
254498 ₌ Y 254432 ₌ Y
213411 ₌ X 213460 ₌ X
254886 ₌ Y 254792 ₌ Y
213083 ₌ X 213194 ₌ X
254679 ₌ Y 254876 ₌ Y
211314 ₌ X 212835 ₌ X
256746 ₌ Y 254413 ₌ Y

:98 النقطة :97 النقطة

:100 النقطة  :99 النقطة 

:94 النقطة :93 النقطة

:96 النقطة  :95 النقطة 

:90 النقطة :89 النقطة

:92 النقطة  :91 النقطة 

:86 النقطة :85 النقطة

:88 النقطة  :87 النقطة 

:82 النقطة :81 النقطة

:84 النقطة  :83 النقطة 

:78 النقطة :77 النقطة

:80 النقطة  :79 النقطة 

:74 النقطة :73 النقطة

:76 النقطة  :75 النقطة 

:70 النقطة :69 النقطة

:72 النقطة  :71 النقطة 

:66 النقطة :65 النقطة

:68 النقطة  :67 النقطة 

:62 النقطة :61 النقطة

:64 النقطة  :63 النقطة 

:58 النقطة :57 النقطة

:60 النقطة  :59 النقطة 

:54 النقطة :53 النقطة

:56 النقطة  :55 النقطة 

:50 النقطة :49 النقطة

:52 النقطة  :51 النقطة 
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211351 ₌ X 211543 ₌ X
257044 ₌ Y 256891 ₌ Y
211347 ₌ X 211406 ₌ X
257178 ₌ Y 257118 ₌ Y
211522 ₌ X 211167 ₌ X
258335 ₌ Y 257280 ₌ Y
211570 ₌ X 211240 ₌ X
259493 ₌ Y 258426 ₌ Y
212292 ₌ X 212365 ₌ X
260411 ₌ Y 259970 ₌ Y
212606 ₌ X 212367 ₌ X
260646 ₌ Y 260702 ₌ Y
212677 ₌ X 212633 ₌ X
260761 ₌ Y 260762 ₌ Y
213072 ₌ X 212847 ₌ X
260530 ₌ Y 260588 ₌ Y
212796 ₌ X 213186 ₌ X
261535 ₌ Y 261340 ₌ Y
212982 ₌ X 212967 ₌ X
262422 ₌ Y 262033 ₌ Y
212585 ₌ X 213090 ₌ X
263388 ₌ Y 263065 ₌ Y
212003 ₌ X 212543 ₌ X
263834 ₌ Y 263348 ₌ Y
211607 ₌ X 211876 ₌ X
265905 ₌ Y 265577 ₌ Y
211926 ₌ X 211801 ₌ X
266205 ₌ Y 266063 ₌ Y
211275 ₌ X 211891 ₌ X
266833 ₌ Y 266340 ₌ Y
211527 ₌ X 211436 ₌ X
267242 ₌ Y 267029 ₌ Y
211247 ₌ X 211958 ₌ X
268321 ₌ Y 267671 ₌ Y
211585 ₌ X 211499 ₌ X
269966 ₌ Y 269462 ₌ Y
211808 ₌ X 211661 ₌ X
270317 ₌ Y 270141 ₌ Y
212038 ₌ X 211893 ₌ X
269701 ₌ Y 270286 ₌ Y
212202 ₌ X 212108 ₌ X
269687 ₌ Y 269666 ₌ Y
212538 ₌ X 212452 ₌ X
269633 ₌ Y 269657 ₌ Y
212963 ₌ X 212817 ₌ X
269533 ₌ Y 269602 ₌ Y
213087 ₌ X 213078 ₌ X
270527 ₌ Y 270186 ₌ Y
212958 ₌ X 212966 ₌ X
270846 ₌ Y 270610 ₌ Y
212559 ₌ X 212641 ₌ X
270897 ₌ Y 270852 ₌ Y

:150 النقطة :149 النقطة

:152 النقطة  :151 النقطة 

:146 النقطة :145 النقطة

:148 النقطة  :147 النقطة 

:142 النقطة :141 النقطة

:144 النقطة  :143 النقطة 

:138 النقطة :137 النقطة

:140 النقطة  :139 النقطة 

:134 النقطة :133 النقطة

:136 النقطة  :135 النقطة 

:130 النقطة :129 النقطة

:132 النقطة  :131 النقطة 

:126 النقطة :125 النقطة

:128 النقطة  :127 النقطة 

:122 النقطة :121 النقطة

:124 النقطة  :123 النقطة 

:118 النقطة :117 النقطة

:120 النقطة  :119 النقطة 

:114 النقطة :113 النقطة

:116 النقطة  :115 النقطة 

:110 النقطة :109 النقطة

:112 النقطة  :111 النقطة 

:106 النقطة :105 النقطة

:108 النقطة  :107 النقطة 

:102 النقطة :101 النقطة

:104 النقطة  :103 النقطة 
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212672 ₌ X 212290 ₌ X
272349 ₌ Y 271239 ₌ Y
213319 ₌ X 212967 ₌ X
272315 ₌ Y 272753 ₌ Y
213938 ₌ X 213757 ₌ X
271717 ₌ Y 271955 ₌ Y
213781 ₌ X 213867 ₌ X
271561 ₌ Y 271664 ₌ Y
213747 ₌ X 213867 ₌ X
271293 ₌ Y 271483 ₌ Y
213966 ₌ X 213892 ₌ X
271081 ₌ Y 271137 ₌ Y
214234 ₌ X 213989 ₌ X
271195 ₌ Y 271034 ₌ Y
213841 ₌ X 214408 ₌ X
270600 ₌ Y 271015 ₌ Y
215815 ₌ X 214907 ₌ X
268610 ₌ Y 269610 ₌ Y
216741 ₌ X 215929 ₌ X
267919 ₌ Y 268200 ₌ Y
218236 ₌ X 217812 ₌ X
267498 ₌ Y 267395 ₌ Y
218866 ₌ X 218469 ₌ X
266951 ₌ Y 267376 ₌ Y
219082 ₌ X 218912 ₌ X
266771 ₌ Y 266880 ₌ Y

.3429 ترتبط فيما بينها عبر محور الطريق اإلقليمية رقم 12 و11 و10النقط  

.303 رقم الجهوية الطريق محور عبر بينهما فيما ترتبطان 24و 23 النقطتان

.فليفل واد مجرى الجماعة حدود  تتبع 133و 132و 131و 130 النقط بين

:178 النقطة :177 النقطة

:174 النقطة :173 النقطة

:176 النقطة  :175 النقطة 

:170 النقطة :169 النقطة

:172 النقطة  :171 النقطة 

:166 النقطة :165 النقطة

:168 النقطة  :167 النقطة 

:162 النقطة :161 النقطة

:164 النقطة  :163 النقطة 

:158 النقطة :157 النقطة

:160 النقطة  :159 النقطة 

:154 النقطة :153 النقطة

:156 النقطة  :155 النقطة 



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية   فف59  

 قفاركلتزيفكالداخليةكرقمكف).ف))كصبدركفيكف1كجمبدىكاألولىك1331ك 6كينبيفكف)ف)(كبحعيينكالحدودكالترابية

لجمبعةكسيديكاسمبعيلكالحببعةكإلقليمكالجديدة

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27)يوليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم) 1436 )22)يونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الحدود الترابية لجماعة سيدي اسماعيل التابعة إلقليم الجديدة، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى األولى)1441 )6)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



1ف59الجريدة الرسمية عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020( 

203228 ₌ X 202251 ₌ X
268929 ₌ Y 268578 ₌ Y
204505 ₌ X 203583 ₌ X
269193 ₌ Y 268906 ₌ Y
205613 ₌ X 204708 ₌ X
269339 ₌ Y 269443 ₌ Y
206980 ₌ X 205726 ₌ X
271273 ₌ Y 270063 ₌ Y
207439 ₌ X 207126 ₌ X
269880 ₌ Y 271116 ₌ Y
208761 ₌ X 207946 ₌ X
268442 ₌ Y 269250 ₌ Y
208929 ₌ X 208898 ₌ X
268257 ₌ Y 268363 ₌ Y
210804 ₌ X 210404 ₌ X
268211 ₌ Y 268415 ₌ Y
211252 ₌ X 211011 ₌ X
268327 ₌ Y 267955 ₌ Y
211527 ₌ X 211958 ₌ X
267242 ₌ Y 267671 ₌ Y
211891 ₌ X 211275 ₌ X
266340 ₌ Y 266833 ₌ Y
211771 ₌ X 211926 ₌ X
266010 ₌ Y 266205 ₌ Y
211876 ₌ X 211621 ₌ X
265577 ₌ Y 265887 ₌ Y
212543 ₌ X 212003 ₌ X
263348 ₌ Y 263834 ₌ Y
212829 ₌ X 212585 ₌ X
263193 ₌ Y 263388 ₌ Y
212967 ₌ X 213089 ₌ X
262265 ₌ Y 263079 ₌ Y
212796 ₌ X 212933 ₌ X
261535 ₌ Y 261882 ₌ Y
213072 ₌ X 213186 ₌ X
260530 ₌ Y 261340 ₌ Y
212713 ₌ X 212871 ₌ X
260762 ₌ Y 260582 ₌ Y
212605 ₌ X 212633 ₌ X
260645 ₌ Y 260762 ₌ Y
212292 ₌ X 212367 ₌ X
260411 ₌ Y 260702 ₌ Y
211824 ₌ X 212365 ₌ X
259692 ₌ Y 259970 ₌ Y
211260 ₌ X 211570 ₌ X
258426 ₌ Y 259493 ₌ Y

جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة سيدي اسماعيل 
التابعة إلقليم الجديدة كما يبينها الخط المضلع 
:الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية
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211167 ₌ X 211522 ₌ X
257280 ₌ Y 258335 ₌ Y
211349 ₌ X 211406 ₌ X
257046 ₌ Y 257118 ₌ Y
211316 ₌ X 211543 ₌ X
256743 ₌ Y 256891 ₌ Y
213117 ₌ X 212835 ₌ X
254724 ₌ Y 254413 ₌ Y
213411 ₌ X 213197 ₌ X
254886 ₌ Y 254876 ₌ Y
213490 ₌ X 213460 ₌ X
254510 ₌ Y 254792 ₌ Y
213513 ₌ X 213595 ₌ X
254437 ₌ Y 254432 ₌ Y
213371 ₌ X 213494 ₌ X
254552 ₌ Y 254397 ₌ Y
213045 ₌ X 213269 ₌ X
254083 ₌ Y 254431 ₌ Y
213101 ₌ X 212974 ₌ X
253830 ₌ Y 253951 ₌ Y
213660 ₌ X 212945 ₌ X
253031 ₌ Y 253666 ₌ Y
214201 ₌ X 214198 ₌ X
252760 ₌ Y 252979 ₌ Y
213998 ₌ X 214203 ₌ X
251714 ₌ Y 252369 ₌ Y
213776 ₌ X 213743 ₌ X
251174 ₌ Y 251372 ₌ Y
213515 ₌ X 213530 ₌ X
250584 ₌ Y 250806 ₌ Y
213315 ₌ X 213565 ₌ X
250053 ₌ Y 250543 ₌ Y
214450 ₌ X 213905 ₌ X
249705 ₌ Y 249890 ₌ Y
212959 ₌ X 214467 ₌ X
248751 ₌ Y 249611 ₌ Y
212470 ₌ X 212488 ₌ X
248279 ₌ Y 248585 ₌ Y
210356 ₌ X 210445 ₌ X
248504 ₌ Y 248332 ₌ Y
209770 ₌ X 209850 ₌ X
247444 ₌ Y 247915 ₌ Y
208550 ₌ X 209220 ₌ X
246665 ₌ Y 247204 ₌ Y
208052 ₌ X 208513 ₌ X
246852 ₌ Y 246422 ₌ Y
207069 ₌ X 207551 ₌ X
246665 ₌ Y 245955 ₌ Y
206701 ₌ X 206791 ₌ X
246473 ₌ Y 246344 ₌ Y
206464 ₌ X 206552 ₌ X
246169 ₌ Y 246251 ₌ Y:98 النقطة :97 النقطة
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206000 ₌ X 205901 ₌ X
246835 ₌ Y 246752 ₌ Y
205748 ₌ X 205897 ₌ X
247026 ₌ Y 246941 ₌ Y
205461 ₌ X 206032 ₌ X
247782 ₌ Y 247291 ₌ Y
204764 ₌ X 205078 ₌ X
247940 ₌ Y 248346 ₌ Y
204550 ₌ X 204638 ₌ X
248140 ₌ Y 248145 ₌ Y
204257 ₌ X 204452 ₌ X
248460 ₌ Y 248546 ₌ Y
204261 ₌ X 203638 ₌ X
249835 ₌ Y 249567 ₌ Y
203825 ₌ X 204178 ₌ X
250431 ₌ Y 250006 ₌ Y
203311 ₌ X 204157 ₌ X
251768 ₌ Y 250588 ₌ Y
203465 ₌ X 203995 ₌ X
252979 ₌ Y 252256 ₌ Y
204502 ₌ X 204277 ₌ X
253198 ₌ Y 253528 ₌ Y
205003 ₌ X 204690 ₌ X
253720 ₌ Y 253326 ₌ Y
205717 ₌ X 205735 ₌ X
254396 ₌ Y 254379 ₌ Y
198932 ₌ X 206136 ₌ X
260802 ₌ Y 254727 ₌ Y
198743 ₌ X 198868 ₌ X
261976 ₌ Y 261762 ₌ Y
199799 ₌ X 198869 ₌ X
265900 ₌ Y 262337 ₌ Y

200118 ₌ X
265543 ₌ Y

. تتبع حدود الجماعة مجرى واد فليفل21 و20 و19بين النقط 
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 ترتبط فيما بينها عبر محور الطريق اإلقليمية رقم 14 و13 و12 و11النقط 
3429.

.3426 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم 85 و84النقطتان 

.7 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق الوطنية رقم 86 و85 النقطتان 

 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم 112 و111 النقطتان 
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 ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم 126 و125النقطتان 
3416.
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قفاركلتزيفكال الحةكوالصيدكالبحفيكوالحنميةكالقفويةكوامليبهكوالغبببت)

رقـم)ف).1ف16)صـبدركفي)8))منكشتال)1331) ف))يتنيتف)ف))

يحعلقكبح تيضكاملكحبكالتطنيكللسالمةكالصحيةكللمنحجبت)

هيئبت) إلىك الحيتانبتك وحفكبتك وتسجيلك وفقيمك الغذائيةك

عمتميةكأوكإلىكأشخبصكاعحببريينكخبضعينكللقبنتنكالخبص.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

الوطني) املكتب  بإحداث  القا�سي  (25.08 رقم) القانون  على  بناء)

الظهير) بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات  الصحية  للسالمة 

الشريف رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 )18)فبراير)2009(،)

وال سيما املادة)2)منه)؛

املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات) (28.07 وعلى القانون رقم)

بتاريخ) (1.10.08 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية 

26)من صفر)1431 )11)فبراير)2010(،)وال سيما املادة)14)منه)؛

 1432 شــــــــوال) (7 فـــــي) الصــــــادر  (2.10.473 رقــــم) املــــرســـــــوم  وعلــــى 

)6)سبتمبر)2011()بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم)28.07)املتعلق)

بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،)وال سيما املادة)85)منه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقـم)2021.15)الصادر)

في)24)من شعبان)1436 )12)يونيو)2015()بتحديـد الكيفيات التقنية)

والتنظيميـة للقيام بترقيم الحيوانـات وكذا الشروط املتعلقة بنقلها)

وتحركاتها)؛

الصادرة عن مجلس إدارة) (3 واعتبارا ملقتضيات التوصية رقم)

املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية املنعقد بتاريخ)

09)يناير)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

فوض،)تحت مراقبة املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات)
ُ
ت

املخصص) الحيوانات  تحركات  وتسجيل  ترقيم  أنشطة  الغذائية،)

إنتاجها لالستهالك البشري التي تدخل ضمن املهمة املنصوص عليها)

25.08،)إلى) 2)من القانون املشار إليه أعاله رقم) 3)من املادة) في البند)

هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص)

يعتمدهم لهذا الغرض.

املادة)2

تتمثل األنشطة املشار إليها في املادة األولى أعاله فيما يلي):

- عمليات ترقيم الحيوانات، املنصوص عليها في القرار املشار إليه 

أعاله رقم 2021.15 ؛

- عمليات ترقيم الحيوانات املخصص إنتاجها لالستهالك البشري، غير 

الحيوانات املنصوص عليها في القرار السالف ذكره رقم 2021.15 ؛

- تحيين منتظم للقاعدة الوطنية للبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات 

والوثائق املرافقة لها من خالل تسجيل تحركات الحيوانات مثل 

البيع والشراء والذبت والنفوق والتفويت.

يجب أن تنجز األنشطة املذكورة أعاله طبقا للشروط والكيفيات)

دفتر) وفي  (2021.15 رقم) ذكره  السالف  القرار  في  عليها  املنصوص 

التحمالت الذي يعده،)وفق النموذج املحدد في امللحق بهذا القرار،)كل)

من املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية والشخص)

املفوض إليه.

املادة)3

يجب على الشخص املفوض إليه أن يضمن ولوج املصالح املختصة)

التابعة للمكتب الوطني) التابعة لقطاع الفالحة واملصالح املختصة 

بصفة) املمارسين  والبياطرة  الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة 

السالف) القرار  من  (2 املادة) في  تعريفهم  تم  الذين  مين  ِ
ّ
َرق

ُ
وامل حرة 

إلى القاعدة الوطنية للبيانات الخاصة بترقيم) (2021.15 ذكره رقم)

الحيوانات.

املادة)4

االعتماد املعد حسب النموذج املسلم من) يجب أن يودع طلُب)

طرف املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مرفوقا)

بملف يتكون من دفتر التحمالت املذكور أعاله والوثائق املنصوص)

مقابل) عليها في ذات دفتر التحمالت يحمالن توقيع صاحب الطلب،)

للسالمة) الوطني  للمكتب  التابعة  املختصة  املصلحة  لدى  وصل،)

الصحية للمنتجات الغذائية.

املادة)5

قبل) من  االعتماد  ُيسلم  بالطلب،) املرفق  امللف  دراسة  بعد 

الغذائية للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب  العام   املدير 

أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض في أجل ال يتعدى ثالثين يوما)

عندما يتبين أن) من التاريخ املبين في الوصل،) يحتسب ابتداء) (،)30(

املطابقة، عدم  حالة  في  املطلوبة.) للشروط  مطابق  املذكور   امللف 

ال ُيسلم االعتماد ويسترجع صاحب الطلب ملفه مقابل وصل استالم)

أو يتم حفظه في األرشيف،)حسب الحالة.
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تحدد مدة صالحية االعتماد في خمس))5()سنوات تحتسب ابتداء)

من تاريخ تسليمه.)ويمكن تجديده ملدة مماثلة وفق نفس الشروط.

نقله ألي وال  تفويته  يمكن  ال  وثيقة شخصية،) االعتماد   يعتبر 

سبب كان.

املادة)6

خالل مدة صالحية االعتماد،)يخضع احترام بنود دفتر التحمالت)

ملراقبة منتظمة تقوم بها املصالح املختصة التابعة للمكتب الوطني)

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

معاينة حالة واحدة) خالل عمليات املراقبة املذكورة،) إذا تمت،)

أو أكثر من حاالت عدم املطابقة،)أمكن تعليق االعتماد قصد تمكين)

املستفيد منه من االمتثال،)مجددا،)لبنود دفتر التحمالت.

يشير مقرر تعليق االعتماد إلى حالة أو حاالت عدم املطابقة التي)

وكذا) ن من إصالحها،) ِ
ّ
َمك

ُ
وينص على املتطلبات التي ت تمت معاينتها،)

على املستفيد منه القيام بتصحيت حالة) األجل الذي يتعين،)خالله،)

أو حاالت عدم املطابقة املذكورة.)ويجب أال يقل هذا األجل عن شهر)

واحد))1()وأال يتجاوز ستة))6()أشهر يحتسب ابتداء)من تاريخ مقرر)

املذكور وفي حالة عدم تصحيت حالة انصرام األجل  بعد   التعليق.)

االعتماد. سحب  يتم  معاينتها،) تمت  التي  املطابقة  عدم  حاالت   أو 

وفي حالة العكس،)يتم إنهاء)العمل بإجراء)التعليق.

يمكن لكل مستفيد سحب منه االعتماد أن يتقدم بطلب للحصول)

على اعتماد جديد وفق الشروط املحددة في هذا القرار.

املادة)7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من شوال)1441 )20)يونيو2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *

ملحق

بقفاركوزيفكال الحةكوالصيدكالبحفيكوالحنميةكالقفويةكوامليبه)

 والغبببتكرقـم)ف).1ف16)الصـبدركفي)8))منكشتال)1331

  ف))يتنيتف)ف)()املحعلقكبح تيضكاملكحبكالتطنيكللسالمة

 الصحيةكللمنحجبتكالغذائيةكوفقيمكوتسجيلكوحفكبتكالحيتانبت

 إلىكهيئبتكعمتميةكأوكإلىكأشخبصكاعحببريينكخبضعين

للقبنتنكالخبص

نمتذجكدرتركالححمالتكالذيكيجبكأنكيفرقكبهكطلبكاالعحمبدكمن)

أجلكإنجبزكأنشطةكوفقيمكوتسجيلكوحفكبتكالحيتانبت

املادة األولى

يهدف دفتر التحمالت هذا إلى تحديد املتطلبات الواجب مراعاتها)

ترقيم) أنشطة  إنجاز  أجل  من  إليه«) املفوض  »الشخص  قبل) من 

وتسجيل تحركات الحيوانات.

املادة)2

يدخل دفتر التحمالت هذا حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ تسليم،)إلى)

الشخص املفوض إليه،)االعتماد املشار إليه في املادة األولى من قرار)

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة   وزير 

()2020 يونيو) (20(  1441 من شوال) (28 في) الصادر  (1601.20 رقـم)

املتعلق بتفويض املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية)

ترقيم وتسجيل تحركات الحيوانات إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص)

اعتباريين خاضعين للقانون الخاص.

املادة)3

من القرار) (2 من أجل القيام باألنشطة املنصوص عليها في املادة)

إليه) املفوض  الشخص  على  يجب  (،1601.20 رقـم) ذكره  السالف 

التحمالت) دفتر  ومتطلبات  املذكور  القرار  مقتضيات  وفق  القيام،)

هذا،)بما يلي):

إنتاجها) املخصص  الحيوانات  ترقيم  لعمليات  بالنسبة  (- (1

لالستهالك البشري):
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ْرط يطابق الخصائص)
ُ
ق في كل أذن من أذني الحيوان،) وضع،) أ()

التقنية املحددة من طرف املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات)
 2021.15 القرار رقم) في  إليها  املشار  للحيوانات  بالنسبة  الغذائية،)
الصادر في)24)من شعبان)1436 )12)يونيو)2015()بتحديـد الكيفيات)
التقنية والتنظيميـة للقيام بترقيم الحيوانـات وكذا الشروط املتعلقة)

بنقلها وتحركاتها)؛

ب()استعمال،)حسب متطلبات املكتب الوطني للسالمة الصحية)
للحيوان) مضبوط  ترقيم  من  تمكن  وسائل  الغذائية،) للمنتجات 

بالنسبة للحيوانات،)غير تلك املشار إليها في البند أ()أعاله)؛

ج()تسليم وثائق ترقيم ومرافقة الحيوان)؛

د()تسجيـل املعلومات الخاصة بالحيـوان املرقـم في القاعدة الوطنية)
للبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات)»SNIT«)؛

ه()تحيين سجل تربية املاشيـة.

2)-)بالنسبة لتسجيل تحركات الحيوانات وتحيين القاعدة الوطنية)
والوثائق املرافقة لها،) (»SNIT« للبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات)

القيام بما يلي):

الوطنية) القاعدة  الحيوانات وتحيين  تحركات  تتبع وتسجيل  أ()
والوثائق املرافقة لها،) (»SNIT« للبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات)

وذلك من خالل تسجيل تغيير مالك الحيوان أو نفوقه أو ذبحه)؛

ب()مراقبة وتحيين سجل تربية املاشيـة)؛

ج()الصيانة والتطوير املعلوماتي الضروري لتدبير ترقيم وتسجيل)
تحركات الحيوانات)؛

د()جمع أقراط الحيوانات وباقي وسائل ترقيم الحيوانات التي يتم)
ذبحها أو النافقة،)ال سيما على مستوى املجازر،)والوثائق املرافقة لها.

تحدد الكيفيات التقنية والتنظيمية للقيام بالعمليات املشار إليها)
أعاله من قبل املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية)
تسليمه) أثناء) إليه  إلى الشخص املفوض  ضمن دليل مساطر ُيسلم 
االعتبار) بعين  األخذ  بغية  املذكور  الدليل  تحيين  يمكن  االعتماد.)

التطورات الضرورية لتدبير ترقيم وتسجيل تحركات الحيوانات.

املادة)4

ألجل إنجاز العمليات املشار إليها في املادة)3)أعاله،)يمكن للشخص)
الغرض،) لهذا  تلقى،) مؤهل  بكل شخص  يستعين  أن  إليه  املفوض 
تكوينا من لدن املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية)
أو من لدن الشخص املفوض إليه نفسه تحت مراقبة املكتب املذكور.

يجب على الشخص املفوض إليه اقتناء،)حسب املتطلبات املحددة)
الغذائية،) للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب  طرف  من 
وتسجيل) ترقيم  عمليات  لإلنجاز  الضرورية  واملستلزمات  املعدات 

تحركات الحيوانات.

املادة)5

يلتزم الشخص املفوض إليه بما يلي):

التحمالت  دفتر  ولبنود  له  املسلم  االعتماد  ملقتضيات  االمتثال   -

هذا، وذلك طيلة مدة صالحية االعتماد املذكور ؛

العمل  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  للنصوص  االمتثال   -

وجميع الوثائق املسلمة له من طرف املصالح املختصة التابعة 

للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية املتعلقة 

باألنشطة املفوضة إليه، بما في ذلك دليل املساطر املشار إليه في 

املادة 3 أعاله ؛

- احترام سرية املعطيات التي يطلع عليها ؛

- احترام قواعد الحياد وتضارب املصالح ؛

 - ضمان التكوين املستمر لألشخاص املؤهلين املشار إليهم في املادة 4

أعاله، تحت مراقبة املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 

الغذائية ؛

- إخبار املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، فورا، 

بكل التغييرات التي قد تطرأ على أجهزته اإلدارية أو التدبيرية ؛

- الخضوع للمراقبة املنتظمة التي يقوم بها املكتب الوطني للسالمة 

لألعوان  يسمت  الغرض،  ولهذا  الغذائية.  للمنتجات  الصحية 

إلى املحالت  بالولوج  املذكور  املعينين من طرف مصالح املكتب 

واملنشآت وتمكينهم من الوثائق املتعلقة باألنشطة املفوضة إليه 

والضرورية للقيام باملراقبة املذكورة ؛

- اإلدالء، بطلب من املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 

الغذائية، بكل املعلومات الضرورية املرتبطة باألنشطة املفوضة 

إليه.

املادة)6

يجب على الشخص املفوض إليه،)أن يدلي،)تعزيزا لطلب االعتماد،)

بالوثائق اآلتية في حامل ورقي أو إلكتروني أو هما معا):

- دفتر التحمالت مع ملئ بياناته والتوقيع عليه من قبله ؛

وانخراط  الداخلي،  النظام  األسا�سي، ومن  القانون  - نسخة من 

وعند  االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  في  مستخدميه 

االقتضاء، من تقييده في السجل التجاري ومن الضريبة املهنية ؛

- نسخة من الهيكل التنظيمي.

وحرر في)..................)بتاريخ).................))............(.

توقيع صاحب الطلب وخاتمه.
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787.13 رقم) القفارك ووحميمك بحغييرك ف)ف)() سبحمبر) (7 (133( محفم) منك (18 في) صبدرك ف).3)3)) رقم) الصحةك لتزيفك  قفارك

الصبدركفي)7)جمبدىكاآلخفة)1335) 7)أبفيل)13ف)()بمفاجعةكأسعبركالبيعكللعمتمكلألدويةكاألصليةكوالجنيسةكواملمبثلة)

الحيتيةكاملستقةكفيكاملغفب.

وزير الصحة،

بناء)على املرسوم رقم)2.13.852)الصادر في)14)من صفر)1435 )18)ديسمبر)2013()املتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر)

بيع األدوية املصنعة محليا أو املستوردة للعموم،)وال سيما املواد)12و)14)و)15)منه)؛

2014()بمراجعة أسعار البيع للعموم) 1435 )7)أبريل) 7)جمادى اآلخرة) 787.14)الصادر في) وبعد االطالع على القرار رقم)

لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب،)كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له)؛

وبعد االطالع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم،)املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية)؛

وعلى طلبات املصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلة حيوية للعموم،)املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية)

املعنية)؛

واعتبارا لطلبات تخفيض أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة املشتركة ما بين الوزارات لألسعار،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدد في امللحق رقم)1)املرفق بهذا القرار أسعار بيع األدوية األصلية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله.

 2 يصادق على أسعار بيع األدوية الجنيسة واملماثلة الحيوية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله واملدرجة في امللحق رقم)

املرفق بهذا القرار.

املرفق بهذا القرار أسعار األدوية املدرجة في ملحق القرار املشار إليه أعاله) (3 تخفض وفق ما هو مبين في امللحق رقم)

رقم)787.14)كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من محرم)1442 )7)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*

*  *
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في) صبدرك ف).96))) رقم) للحقييسك املغفبيك املعهدك ملديفك مقفرك

القب�سيكببملصبدقة) ف)ف)() سبحمبر) (3 (133( منكمحفم) (13

علىكمتاص بتكقيبسيةكمغفاية.

مدير املعهد املغربي للتقييس،

بناء)على القانون رقم)12.06)املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة)

بتاريخ) (1.10.15 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واالعتماد 

15 و) (11 املواد) وال سيما  ()2010 فبراير) (11(  1431 من صفر) (26 

و32)منه)؛

10)الصادر) وعلى قرار مجلس إدارة املعهد املغربي للتقييس رقم)

املتعلق بتفويض سلطة) (،)2013 1435 )23)ديسمبر) 19)من صفر) في)

اإلعالن عن املصادقة على املواصفات القياسية املغربية وعن الشهادة)

باملطابقة لهذه املواصفات إلى))مدير معهد التقييس،

قرر ما يلي :)

املادة األولى

املواصفات) عليها  مصادق  مغربية  قياسية  مواصفات  تعتبر 
القياسية املبينة مراجعها في امللحق بهذا املقرر)1(..

املادة الثانية

توضع املواصفات القياسية املشار إليها في املادة األولى أعاله رهن)
تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقييس.

املادة الثالثة

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من محرم)1442 )3)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد الرحيم الطيبي.

________

)1()يراجع امللحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد)6922)بتاريخ)13)صفر)1442 

)فاتت أكتوبر)2020(.
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مفستمكرقم)8ف3.ف).))صبدركفي)6))منكمحفم))133) 15)سبحمبر)ف)ف)) 

الدولة) امللك) بينك بمعدلك عقبريةك مقبيضةك بإجفاء) ببإلذنك

والحعبون، والحنميةك للحضبمنك التربقك وجمعيةك  الغببتي()

آيتكوا مبركبجمبعةكواديكالص بء)بإقليمكاشحت ةكآيتكببهب.

رئيس الحكومة،

1335 من ذي الحجة) (20 في) على الظهير الشريف الصادر   بناء)

املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها كما) ()1917 أكتوبر) (10(

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه)؛

1438 شعبان) فاتت  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()في شأن اختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات)؛

بتاريخ) للتضامن والتنمية والتعاون  الوفاق  وعلى طلب جمعية 

14)مارس)2018)؛

بتاريخ) املنعقدة  للخبرة  اإلدارية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

2018)بمقر قيادة الصفاء)بإقليم اشتوكة آيت باها من أجل) 11)ماي)

تحديد القيمة التجارية للعقار الغابوي)؛

بتاريخ املنعقدة  للخبرة  اإلدارية  اللجنة  اجتماع  محضر   وعلى 

من أجل) بمقر دائرة الرماني بإقليم الخميسات،) (2019 أكتوبر) (31

تحديد القيمة التجارية للعقارين املقترحين للمقايضة العقارية)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 

وإصالح) واملالية  االقتصاد  وزير  استشارة  وبعد  والغابات  واملياه 

اإلدارة،

رسم ما يلي):

املادة األولى

مقايضة عقارية بمعدل للقطعة األرضية التابعة) يؤذن بإجراء)

الوزيري) القرار  بموجب  تحديدها  على  )املصادق  أدمين) لغابة 

و) (
ً
آرا (68 و) (

ً
هكتارا (65 والبالغ مساحتها) (،1931 مارس) (2 الصادر في)

آيت) اشتوكة  بإقليم  الصفاء) واد  بجماعة  والواقعة  (،
ً
سنتيارا (83

باها)،)مقابل قطعتين أرضيتين في ملكية الجمعية موضوع الرسمين)

)و)60)سنتيارا(،
ً
 العقاريين عدد)29/6376))مساحته هكتاران و)32)آرا

()
ً
سنتيارا (60 و) (

ً
آرا (20 و) (

ً
هكتارا (15 )مساحته) (29/6984 وعدد)

والواقعتين بجماعة أحد الغوالم بإقليم الخميسات.

وقد رسمت حدود القطع األرضية املذكورة أعاله في التصاميم)

التجزيئية املضافة إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

القيمة) بين  الفارق  يمثل  الذي  درهما  (19.930,50 مبلغ) يدفع 

التجارية للقطع األرضية املعنية باملقايضة العقارية من طرف جمعية)

الوفاق للتضامن والتنمية والتعاون إلى صندوق إعادة توظيف أمالك)

الدولة))سطر املياه والغابات().

املادة الثالثة

يحرر عقد إثبات هذه املقايضة استنادا إلى هذا املرسوم الذي)

ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من محرم)1442 )15)سبتمبر)2020().

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

مفستمكرقم)311.ف).))صبدركفي)6))منكمحفم))133) 15)سبحمبر)ف)ف)) 

الدولة) امللك) بينك بمعدلك عقبريةك مقبيضةك بإجفاء) ببإلذنك

الغببتي()وجمبعةكآيتكإكبسكبإقليمكوبرودانت.

رئيس الحكومة،

1335 من ذي الحجة) (20 في) على الظهير الشريف الصادر   بناء)

املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها كما) ()1917 أكتوبر) (10(

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه)؛

1438 شعبان) فاتت  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()في شأن اختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات)؛

بتاريخ) املنعقدة  للخبرة  اإلدارية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

16)سبتمبر)2019)بمقر قيادة افريجة بإقليم تارودانت من أجل تحديد)

القيمة التجارية للعقار الغابوي والعقار املقترح للمقايضة العقارية،

نصتصكخبصة
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رسم ما يلي):

املادة األولى

مقايضة عقارية بمعدل للقطعة األرضية التابعة) يؤذن بإجراء)

 39/34244 عدد) العقاري  الرسم  موضوع  السيفر«) »بن  لغابة)

والواقعة بجماعة آيت إكاس (،
ً
آرا (60 هكتارات و) (5  البالغ مساحتها)

بإقليم تارودانت،)مقابل القطعة األرضية املقترحة من طرف جماعة)

)و10)سنتيارات موضوع)
ً
)و)61)آرا

ً
آيت إكاس البالغ مساحتها)13)هكتارا

بإقليم) الجماعة  بنفس  والواقعة  (39/29386 العقاري عدد) الرسم 

تارودانت.

في) أعاله  املذكورتين  األرضيتين  القطعتين  حدود  رسمت  وقد 

التصميمين التجزيئيين املضافين إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

تدفع جماعة آيت إكاس املعدل املحدد في)425,00)درهما لصندوق)

إعادة توظيف أمالك الدولة))سطر املياه والغابات املخصص القتناء)

الغابوي) العقار  قيمتي  بين  الفارق  يمثل  والذي  للتشجير(،) أراض 

والعقار املقترح من طرف الجماعة.

املادة الثالثة

تتحمل جماعة آيت إكاس مصاريف تعويض السكان ذوي حقوق)

أعاله) األولى  املادة  في  املذكورة  الغابوية  بالقطعة األرضية  االنتفاع 

 املعترف بها لهم بمقت�سى الظهير الشريف الصادر في)8)شعبان)1343

)4)مارس)1925()املتعلق باملحافظة على غابات األركان.

املادة الرابعة

يحرر عقد إثبات هذه املقايضة استنادا إلى هذا املرسوم الذي)

ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من محرم)1442 )15)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ف)ف)) )133) 15)سبحمبر) 6))منكمحفم) 595.ف).))صبدركفي)  مفستمكرقم)

من ((9 في) الصبدرك 8ف18.3.)) رقم) املفستمك ووحميمك  بحغييرك

الحصميم) علىك ببملتارقةك 18ف)() مبي) (16 (1339 شعببن)

بنتر) لتهيئةكجمبعةكسيديك املتضتعينك بهك املحعلقك والنظبمك

بإقليمكسيديكبنتركوابإلعالنكأنكفيكذلككمن عةكعبمة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)

1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف   الظهير 

)17)يونيو)1992()كما وقع تتميمه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414

)14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار إليه أعاله)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

من (29 في) الصادر  (2.18.308 رقم) املرسوم  االطالع على   وبعد 

والنظام) التصميم  على  باملوافقة  ()2018 ماي) (16(  1439 شعبان)

املتعلق به املوضوعين لتهيئة جماعة سيدي بنور بإقليم سيدي بنور)

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة)؛

اجتماعها) خالل  املحلية  التقنية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

املنعقد بتاريخ)27)يونيو)2019)؛

من بنور  سيدي  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج   وعلى 

2)سبتمبر إلى)4)أكتوبر)2019)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة سيدي بنور املجتمع خالل دورته)

العادية بتاريخ)7)أكتوبر)2019)؛

املكلفة) اللجنة  من طرف  التهيئة  تصميم  دراسة مشروع  وبعد 

بتاريخ) املنعقدة  املجلس  واقتراحات  العموم  تعرضات  بدراسة 

3)أبريل)2020)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من املرسوم املشار إليه)

أعاله رقم)2.18.308)الصادر في)29)من شعبان)1439 )16)ماي)2018():

 04/AUEJSB/2019 رقم) التصميم  على  يوافق  (- األولى.) »املادة 

الغربية) الشمالية  املنطقة  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  »والنظام 

»لجماعة سيدي بنور بإقليم سيدي بنور وباإلعالن أن في ذلك منفعة)

»عامة.

»يبقى التصميم والنظام املتعلق به رقم)AUEJ/2017/1)املوضوعين)

»لتهيئة جماعة سيدي بنور،)واملوافق عليهما باملرسوم رقم)2.18.308 

املذكورة،) الجماعة  املفعول فيما يخص  ساريا  إليه أعاله،) »املشار 

»ماعدا املنطقة الشمالية الغربية،)املبينة في الفقرة األولى أعاله.«

املادة الثانية

في هذا) يسند إلى رئيس مجلس جماعة سيدي بنور تنفيذ ماجاء)

املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من محرم)1442 )15)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

مفستمكرقم)615.ف).))صبدركفي)6))منكمحفم))133) 15)سبحمبر)ف)ف)()بإعالنكأنكاملن عةكالعبمةكوق�سيكبإنجبزكمشفوعكالنقل)
الهيدروليكلل تس بطكمنكاملتقعكاملنجميكالكنحتركإلىكمتقعكآس يكوانزعكملكيةكالقطعكاألرضيةكالالزمةكلهذاكالغفض)

ل بئدةكاملجمعكالشفيفكلل تس بطكش.مكبإقليمكالفحبمنة.

رئيس الحكومة،

7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء)على القانون رقم)
رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

وعلى القانون رقم)46.07)القا�سي بتحويل املكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)
رقم)1.08.15)بتاريخ)18)من صفر)1429 )26)فبراير)2008()؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وعلى املرسوم رقم)2.08.252)الصادر في فاتت جمادى اآلخرة)1429 )5)يونيو)2008()بتطبيق القانون رقم)46.07)املشار إليه)
أعاله)؛

غاية إلى  أكتوبر  (9 من) الرحامنة  بإقليم  املول  أوالد  جماعة  بمقر  املباشر  اإلداري  البحث  ملف  على  االطالع   وبعد 
11)ديسمبر)2019)؛

وباقتراح من وزير الطاقة واملعادن والبيئة))وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بإنجاز مشروع النقل الهيدرولي للفوسفاط من املوقع املنجمي الكنتور إلى موقع آسفي بجماعة)
أوالد املول بإقليم الرحامنة.

املادة الثانية

في) ( على ما ذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض واملبينة في الجدول بعده واملعلم عليها بلون أحمر) تنزع بناء)
املخطط التجزيئي ذي املقياس)1/2000)امللحق بأصل هذا املرسوم):
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أرقبم
كالقطع
األرضية

كمسبحةكالقطع
األرضية
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املادة الثالثة.)-)يخول حق نزع امللكية إلى الرئيس املدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م.

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير الطاقة واملعادن والبيئة والرئيس املدير العام)
للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)26)من محرم)1442 )15)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

اإلمضاء : عزيز رباح.
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مفستمكرقمك617.ف).)كصبدركفيك6)كمنكمحفمك)133ك 15كسبحمبركف)ف)(كبإعالنكأنكاملن عةكالعبمةكوق�سيكبإحداثكمشبريعك

الحطهيركالسبئلكبجمبعةكوبزةكوانزعكملكيةكالقطعكاألرضيةكالالزمةكلهذاكالغفضكبإقليمكوبزة

رئيس الحكومة،

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

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وعلى املرسوم رقم)2.64.394)الصادر في)22)من جمادى األولى)1384 )29)سبتمبر)1964()املتعلق بالوكاالت الجماعية املتمتعة)

بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي)؛

وبعد االطالع على مقرري املجلس اإلداري للوكالة املستقلة لتوزيع املاء)والكهرباء)لتازة املتخذين خالل اجتماعيه املنعقدين)

بتاريخ)10)يونيو)2014)و)30)ديسمبر)2015)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)21)فبراير إلى)21)أبريل)2018)بجماعة تازة)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بإنجاز قناة لنقل املياه العادمة إلى محطة التطهير السائل ملدينة تازة.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ذلك،)ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض كما رسمت حدودها بحاشية ملونة في التصميم امللحق بأصل)

هذا املرسوم وعينت في الجدول التالي):
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 أرقبمكالقطع
 األرضيةكفي

الحصميم)-)إسمهب

 نتعيتهبكومفاجعهب

العقبرية

 مسبحتهبكببملتر
املفبع

19))م)

3)1)م)

79))م)

118)م)

)ف6)م)

117)م)

أسمبء)وعنبوينكاملالككامل ترضين

املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للوكالة املستقلة لتوزيع املاء)والكهرباء)بتازة.

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير الداخلية واملدير العام للوكالة املستقلة)
لتوزيع املاء)والكهرباء)بتازة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)26)من محرم)1442 )15)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 محطةكضخكامليبه
 العبدمةكرقم)1)بحي

امللحة

6

 امللككاملسمى
 "بالدكعالل"
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مفستمكرقمك9ف6.ف).)كصبدركفيك7)كمنكمحفمك)133ك ك16كسبحمبركف)ف)ك(كبإعالنكأنكاملن عةكالعبمةكوق�سيكبإحداثكإعداديةك

6كنتنبركبحيكالنهضةكبجمبعةكوبزةكوانزعكملكيةكالقطعةكاألرضيةكالالزمةكلهذاكالغفضكبإقليمكوبزة

رئيس الحكومة،

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

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)15)أغسطس إلى غاية)15)أكتوبر)2018)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بإحداث إعدادية)6)نونبر))بحي النهضة بجماعة تازة بإقليم تازة.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املبينة في الجدول أسفله واملرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم امللحق)

بأصل هذا املرسوم):

املسبحةكالحقفيبيةأسمبءكوعنبوينكاملالكتعيينكامللككومفاجعهكالعقبريةرقمكالقطعةكببلحصميمكالحجزيئي

امللك املسمى1

بييرا 4 ذي الرسم العقاري عدد F/2 123 )جزء(

- عزوز الورياغلي بن لحسن

الساكن بباب الزيتونة، تازة العليا

16051 م 2

املادة الثالثة.)-))يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) في هذا املرسوم،) يعهد بتنفيذ ماجاء) (- املادة الرابعة.)

اإلدارة ومدير أمالك الدولة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)27)من محرم)1442 ) 16)سبتمبر)2020)(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ف)ف)()بإعالنكأنكاملن عةكالعبمةكوق�سيكببلقيبمكبأشغبل) )133) 16)سبحمبر) 7))منكمحفم)) )59.ف).))صبدركفي) مفستمكرقم)

منكالخطكالحديديكالفابطكبينكالنتاصفكوالجففكاألص ف) ف9ف.ف5) قنطفةكعندكن.ك) وانبء) 3)فف1) حذفكاملمفكرقم)

وانزعكملكيةكالقطعكاألرضيةكالالزمةكلهذاكالغفضكبجمبعةكملهبرزةكالسبحلكبإقليمكالجديدة.

رئيس الحكومة،

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

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)20)يونيو إلى)20)أغسطس)2018)بمكاتب جماعة ملهارزة الساحل بإقليم الجديدة)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

من الخط الحديدي) (50.090 قنطرة عند ن.ك) 10024وبناء) يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بالقيام بأشغال حذف املمر رقم)

الرابط بين النواصر والجرف األصفر بجماعة ملهارزة الساحل بإقليم الجديدة).

املادة الثانية

على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها بلون أحمر في التصميم التجزيئي  تنزع بناء)

ذي املقياس)1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):

أرقبمككالقطع
األرضية

مسبحتهبأسمبءكوعنبوينكاملالككأوكامل فوضكأنهمكاملالككوعنبوينهممفاجعهبكالعقبرية

سآر

1

غير محفظة

0159ورثة بوشعيب الهاني جماعة ملهارزة الساحل، إقليم الجديدة

0208عبيد املكي، جماعة ملهارزة الساحل، إقليم الجديدة2

0088ورثة العميري أحمد جماعة ملهارزة الساحل، إقليم الجديدة3

املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)و املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)27)من محرم))1442 )16)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية     59((

مفستمكرقم)3ف6.ف).))صبدركفي)7))منكمحفم))133) )16)سبحمبر)ف)ف))()بإعالنكأنكاملن عةكالعبمةكوق�سيكبإنجبزكقنبةكلححتيل)

امليبهكانطالقبكمنكمحطةكامليبهكالعبدمةكبعينكالعتدةكلسقيكالكتلفكامللكيكداركالسالمكوانزعكملكيةكالقطعةكاألرضية)

الالزمةكلهذاكالغفضكبعمبلةكالصخيرات)-)ومبرة.

رئيس الحكومة،

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

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)2)أكتوبر إلى)2)ديسمبر)2019)بجماعة املنزه بعمالة الصخيرات)-)تمارة)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بإنجاز قناة لتحويل املياه انطالقا من محطة املياه العادمة بعين العودة لسقي الكولف امللكي)

دار السالم))جماعة املنزه().

املادة الثانية

على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املبينة في الجدول صحبته واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس) تنزع بناء)

1/1000)املضاف إلى أصل هذا املرسوم):

إنجبزكقنبةكلححتيلكامليبهكانطالقبكمنكمحطةكامليبهكالعبدمةكبعينكالعتدةكلسقيكالكتلفكامللكيكداركالسالم

رقمك

امللف
اسمكوعنتانكاملبلككأوكامل فوضكأنهكاملبلك

رقمك

القطعة
رقمكالحصميم

الفسمك

العقبري

نتعيةك

التربة

األغفاسكواملنشآتكالسطحيةاملسبحة

العددالنتعيةسآرهك

أصحاب الرسم العقاري عدد R/28468 وهم :1

امحمد الزهري بن أحمد )8/4(

كوثر الجوهري )8/1(

نادية الجوهري )8/1(

توفيق الجوهري )8/2(

1 - مشروع نزع امللكية املقيد بتاريخ 

21/03/2018

)سجل 129 عدد 671( إنجاز قناة لتحويل 

املياه انطالقا من محطة املياه العادمة لعين 

العودة لسقي الكولف امللكي دار السالم 

مساحتها 07 آر 82 س

2 - مشروع نزع امللكية املقيد بتاريخ 

21/02/2020 )سجل 155 عدد : 1728( 

لقطعة مساحتها 5 آر 8 س مشروع نزع ملكية 

جزئي إلنجاز قناة لتحويل املياه من محطة املياه 

العادمة بعين العودة لسقي الكولف امللكي 

دار السالم.

جماعة املنزه، قيادة املنزه، إقليم الصخيرات 

- تمارة

135T.28468/R000508حمري
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املادة الثالثة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)
واملاء.

وحرر بالرباط في)27)من محرم)1442 ) 16)سبتمبر)2020)(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

1331 صبدركفيكربوتكذيكالحجة) ف).18ف))  قفاركلتزيفكالصحةكرقم)

للقيبم) الفابطك العيتنك مصحةك ببعحمبدك ف)ف)() يتليت) ((( 

بعمليةكزرعكقفنيةكالعين.

وزير الصحة،

املتعلق بالتبرع باألعضاء)واألنسجة) (16.98 بناء)على القانون رقم)

الشـــــريــف) الظهيــــر  بتنفيــــذه  الصـــــادر  وزرعهــــا  وأخــــذها  البشــريـــــة 

رقم)1.99.208)بتاريخ)13)من جمادى األولى)1420 )25)أغسطس)1999()

كما تم تتميمه،)وال سيما املادتين)25)و)26)منه)؛

1423 شعبان) (2 في) الصادر  (2.01.1643 رقم) املرسوم   وعلى 

)9)أكتوبر)2002()بتطبيق القانون رقم)16.98)املتعلق بالتبرع باألعضاء)

واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها،)وال سيما املواد)6)و)9)و)10)منه)؛

من (26 في) الصادر  (2250.09 رقم) الصحة  وزيرة  قرار   وعلى 

إنجاز) حسن  قواعد  بتحديد  ()2009 أغسطس) (18(  1430 شعبان)

عمليات أخذ األعضاء)واألنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها)؛

وعلى قرار وزيرة الصحة رقم)163.11)الصادر في)13)من صفر)1432 

بتحديد نموذج طلب اعتماد املراكز االستشفائية) ()2011 يناير) (18(

الخاصة للقيام بزرع قرنية العين أو أعضاء)قابلة للخلفة بشكل طبيعي)

أو أنسجة بشرية)؛

)وباقتراح من الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء)؛

)وبعد استطالع رأي املجلس االستشاري لزرع األعضاء)البشرية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

شارع ابن) (،26 تعتمد مصحة العيون الرباط الكائن عنوانها في)

 خلدون)-الرباط)-)واملرخص لها من طرف األمانة العامة للحكومة بتاريخ

20)ديسمبر)2013،)للقيام بعملية زرع قرنية العين ملدة)5)سنوات قابلة)

للتجديد،)وذلك وفق الشروط املنصوص عليها في املرسوم املشار إليه)

أعاله رقم)2.01.1643.

املادة الثانية

البقالي،) محسن  الدكتور  مسؤولية  تحت  الزرع  عمليات  تجرى 

املتخصص في أمراض العيون واملسجل لدى الهيئة الوطنية للطبيبات)

واألطباء)-)القطاع الخاص)-)بالجهة الشمالية الغربية،)تحت رقم)3473.

املادة الثالثة

من تاريخ نشره بالجريدة) يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء)

الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتت ذي الحجة)1441 )22)يوليو)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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1331 13)منكذيكالحجة) ف).138))صبدركفي)  قفاركلتزيفكالصحةكرقم)

ببعحمبدكمصحةكاالخحصبصبتكالش بء) ف)ف)() أغسطس) (3 

للقيبمكببلزرعكالذاتيكللخاليبكالجذعيةكاملكتنةكللدم.

وزير الصحة،

بناء)على القانون رقم)16.98)املتعلق بالتبرع باألعضاء)واألنسجة)

الشـــــريــف) الظهيــــر  بتنفيــــذه  الصـــــادر  وزرعهــــا  وأخــــذها  البشــريـــــة 

رقم)1.99.208)بتاريخ)13)من جمادى األولى)1420 )25)أغسطس)1999(،)

وال سيما املادتين)25)و)26)منه)؛

 1423 شعبان) (2 في) الصادر  (2.01.1643 رقم) املرسوم  وعلى 

)9)أكتوبر)2002()بتطبيق القانون رقم)16.98)املتعلق بالتبرع باألعضاء)

واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها،)وال سيما املواد)6)و)9)و)10)منه)؛

من (26 في) الصادر  (2250.09 رقم) الصحة  وزيرة  قرار   وعلى 

إنجاز) حسن  قواعد  بتحديد  ()2009 أغسطس) (18(  1430 شعبان)

عمليات أخذ األعضاء)واألنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها)؛

وعلى قرار وزيرة الصحة رقم)163.11)الصادر في)13)من صفر)1432 

بتحديد نموذج طلب اعتماد املراكز االستشفائية) ()2011 يناير) (18(

الخاصة للقيام بزرع قرنية العين أو أعضاء)قابلة للخلفة بشكل طبيعي)

أو أنسجة بشرية)؛

وباقتراح من املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء)؛

وبعد استطالع رأي املجلس االستشاري لزرع األعضاء)البشرية،

قرر ما يلي):

املادة األولى

تعتمد مصحة االختصاصات الشفاء)الكائنة في زاوية زنقة الحسن)

العرجون ولفوزي))أمام مستشفى)20)غشت()الدار البيضاء)املرخصة)

القيام) (،2015 ديسمبر) (16 من طرف األمانة العامة للحكومة بتاريخ)

بالزرع الذاتي للخاليا الجذعية املكونة للدم وذلك ملدة)5)سنوات قابلة)

للتجديد وفق الشروط املنصوص عليها في املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.01.1643.

املادة الثانية

تجرى عمليات الزرع تحت مسؤولية الدكتور عز الدين محسن)

العلوي املتخصص في أمراض الدم السريرية واملسجل لدى الهيئة)

الوطنية للطبيبات واألطباء)-)القطاع الخاص)-)بعمالة مقاطعات عين)

السبع)-)الحي املحمدي تحت رقم)4041.

املادة الثالثة

من تاريخ نشره بالجريدة) يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء)

الرسمية.

وحرر بالرباط في)13)من ذي الحجة)1441 )3)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

قفاركمشترككلتزيفكال الحةكوالصيدكالبحفيكوالحنميةكالقفويةكوامليبه)

والغبببتكووزيفكاالقحصبدكواملبليةكوإصالحكاإلدارةكرقم)57.19)) 

ببلترخيص) ف)ف)() أغسطس) ((7 (133( محفم) (7 في) صبدرك

مزرعة) واسحغاللك بإنشبء) (»DKHILA sarl AU« لشف ة)

«Dkhila«)وانشفكمسحخفجكمن) البحفيةكتسمى) لتربيةكاألحيبء)

االو بقيةكاملحعلقةكبهب.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في

الصيد) بتنظيم  املتعلق  ()1973 نوفمبر) (23(1393 شوال) من  (27

البحري،)كما تم تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين)28)و)28-1)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في)13)من ذي الحجة)1429 

بتحديد شروط وكيفيات منت وتجديد رخص) ()2008 ديسمبر) (12(

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)1643.10)الصادر في

املتعلق بطلب رخصة) ()2010 1431 )26)ماي) 11)من جمادى اآلخرة)

إنشاء)واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية)

االمتياز ذات الصلة،)كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة)3)منه)؛
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الفالحة) ووزير  واملالية  االقتصاد  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 1435 محرم) (7 في) الصادر  (3151.13 رقم) البحري  والصيد 

السنوية) األتاوة  أداء) وكيفيات  مبالغ  بتحديد  ()2013 نوفمبر) (11(

البحرية كما) املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء)

تم تغييره وتتميمه)؛

واعتبارا التفاقية إنشاء)واستغالل مزرعة لتربية األحياء)البحرية)

1440 اآلخر) ربيع  من  (12 بتاريخ) املوقعة  (2018/DOE/016  رقم)

بين شركة)»DKHILA sarl AU«)ووزير الفالحة) ()2018 )20)ديسمبر)

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها)

من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يرخص لشركة)»DKHILA sarl AU«)املسجلة في السجل التجاري)

بالداخلة تحت رقم)663،)أن تقوم وفق الشروط املحددة في اتفاقية)

 2018/DOE/016(إنشاء)واستغالل مزرعة لتربية األحياء)البحرية رقم

()2018 ديسمبر) (20(  1440 اآلخر) ربيع  من  (12 بتاريخ) املوقعة 

والتنمية) البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين 

األحياء) لتربية  واستغالل مزرعة  بإنشاء) والغابات،) واملياه  القروية 

من) البحر  بوزروك/بلح  تربية  ألجل  (»Dkhila« تسمى) البحرية 

الصنفين)»Mytilus(galloprovincialis«)و)»Perna(perna«)في البحر.

املادة الثانية

7)من املرسوم املشار) تمنت هذه الرخصة،)طبقا ملقتضيات املادة)

إليه أعاله رقم)2.08.562،)ملدة عشر))10()سنوات تحتسب ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،)

بطلب من املستفيد منها،)وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت)

على أساسها.

من) (3 طبقا ملقتضيات املادة) يجب أن يودع طلب التجديد هذا،)

القرار املشار إليه أعاله رقم)1643.10،)لدى الوكالة الوطنية لتنمية)

أشهر قبل تاريخ) ()6( البحرية داخل أجل أقصاه ستة) تربية األحياء)

انتهاء)مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

من) (1-28 يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل)

من) (27 في) الصادر  (1.73.255 رقم) قانون  بمثابة  الشريف  الظهير 

تمسكه) الذي  أعاله،) إليه  املشار  ()1973 نوفمبر) (23( شوال)1393 

شركة)»DKHILA sarl AU«)جردا،)حسب الترتيب الزمني،)وتقسيما،)

من) البحر  بوزروك/بلح  وخروج  دخول  لعمليات  الصنف،) حسب 

اللذين) (»Perna( perna« و) (»Mytilus( galloprovincialis« ( الصنفين)

تتم تربيتهما.

املادة الرابعة

رقـــــــم) االتفـــــاقيــــــة  مـــــن  مستخـــــرج  املشتــــرك  القــــــرار  بهـــــذا  يلحــــق 

DOE/016/2018)املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)محرم)1442 )27)أغسطس)2020(.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*
*  *
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ملحقكببلقفاركاملشترككلتزيفكال الحةكوالصيدكالبحفيكوالحنميةكالقفويةكوامليبهكوالغبببتكووزيفكاالقحصبدكواملبلية)
 »DKHILA sarl AU«(وإصالحكاإلدارةكرقم)57.19)))الصبدركفي)7)محفم))133) 7))أغسطس)ف)ف)()ببلترخيصكلشف ة

بإنشبء)واسحغاللكمزرعةكلتربيةكاألحيبء)البحفيةكتسمى)«Dkhila«)وانشفكمسحخفجكمنكاالو بقيةكاملحعلقةكبهب

»DKHILA«(مسحخفجكمنكاو بقيةكإنشبء)واسحغاللكمزرعةكلتربيةكاألحيبء)البحفيةكتسمى 
 رقم)16ف/DOE/18ف))املتقعةكبحبريخ))1)منكرايعكاآلخف)ف133) ف))ديسمبر)18ف)()بينكشف ة

«DKHILA sarl AU«)ووزيفكال الحةكوالصيدكالبحفيكوالحنميةكالقفويةكوامليبهكوالغبببت 

))املادة)9)من املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في)13 من ذي الحجة)1429 )12)ديسمبر)2008((

شركة)»DKHILA sarl AU«)الكائن مقرها بشارع الوالء،)عمارة الهبة،)رقم)2،)الداخلة.اسمكاملسح يد

عشر)10()سنوات،)قابلة للتجديد.مدةكاالو بقية

في البحر،)عرض خليج الداخلة إقليم واد الذهب.مكبنكإنشبء)مزرعةكوفايةكاألحيبء)البحفية

عشرون))20()هكتارا.املسبحة

خطكالطتلخطكالعفضالحدودالحدودكالخبرجيةكملكبنكاملزرعة

قطعة 1

 B152,8446’11°16 غربا"44.5343’4°23 شماال"

B256,7859’11°16 غربا"39.1490’4°23 شماال"

B359,6962’11°16 غربا"40.9721’4°23 شماال"

B455,7549’11°16 غربا"46.3573’4°23 شماال"

قطعة 2

 B143,5455’11°16 غربا"48.5270’4°23 شماال"

B247,4868’11°16 غربا"43.1422’4°23 شماال"

B350,3970’11°16 غربا"44.9652’4°23 شماال"

B446,4557’11°16 غربا"50.3504’4°23 شماال"

قطعة 3

 B147,9184’11°16 غربا"51.2656’4°23 شماال"

B251,8597’11°16 غربا"45.8803’4°23 شماال"

B354,7696’11°16 غربا"47.7037’4°23 شماال"

B450,8286’11°16 غربا"53.0886’4°23 شماال"

قطعة 4

 B157,2114’11°16 غربا"47.2688’4°23 شماال"

B21,1524’12°16 غربا"41.8836’4°23 شماال"

B34,0626’12°16 غربا"43.7070’4°23 شماال"

B40,1217’11°16 غربا"49.0919’4°23 شماال"

قطعة 5

 B139,4022’11°16 غربا"36.7475’4°23 شماال"

B243,3435’11°16 غربا"31.3622’4°23 شماال"

B346,2538’11°16 غربا"33.1856’4°23 شماال"

B442,3125’11°16 غربا"38.5705’4°23 شماال"

قطعة 6

 B139,1787’11°16 غربا"45.7925’4°23 شماال"

B243,1200’11°16 غربا"40.4072’4°23 شماال"

B346,0302’11°16 غربا"42.2306’4°23 شماال"

B442,0889’11°16 غربا"47.6155’4°23 شماال"
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قطعة 7

 B152,2848’11°16 غربا"54.0001’4°23 شماال"

B256.2261'11°16 غربا"48.6152'4°23 شماال"

B359.1364'11°16 غربا"50.4383'4°23 شماال"

B455.1951'11°16 غربا"55.8235'4°23 شماال"

قطعة 8

 B148.4735'11°16 غربا"41.7983'4°23 شماال"

B252.4148'11°16 غربا"36.4134'4°23 شماال"

B355.3247'11°16 غربا"38.2364'4°23 شماال"

B451.3838'11°16 غربا"43.6217'4°23 شماال"

قطعة 9

 B144.1053'11°16 غربا"39.0612'4°23 شماال"

B248.0466'11°16 غربا"33.6760'4°23 شماال"

B350.9568'11°16 غربا"35.4994'4°23 شماال"

B447.0155'11°16 غربا"40.8842'4°23 شماال"

قطعة 10

 B134.4756'11°16 غربا"43.4788'4°23 شماال"

B238.4169'11°16 غربا"38.0935'4°23 شماال"

B3 41.3272'11°16 غربا"39.9169'4°23 شماال"

B437.3859'11°16 غربا"45.3018'4°23 شماال"

منطقةكحمبية

اإلشبراتكفيكالبحف

منطقة عرضها عشرة))10()أمتار تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء)البحرية.

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشبطكمزرعةكوفايةكاألحيبء)البحفية

الحقنيةكاملسحعملة

وسبئلكاالسحغالل

.»Perna(perna((«(و((»((Mytilus(galloprovincialis«(تربية بوزروك/بلح البحر من الصنفين

تقنية القوائم الخشبية.

سفن الخدمة.

املفاقبةكوالحتبعكالحقنيكوالعلمي

املفاقبةكالبيئية

ودبيركالن بيبت

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

الطمــر والتخزيــن فــي األماكــن املرخصــة لهــذا الغــرض طبقــا ملقتضيــات القانــون رقــم)28.00)املتعلــق بتدبير النفايات)

والتخلص منها.

مبلغكقبر:)عشرة آالف))10.000()درهم في السنة.مبلغكاألوبوةكاملسححقة

مبلغكمحغير:)واحد في األلف))1/1000()من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قفاركمشترككلتزيفكال الحةكوالصيدكالبحفيكوالحنميةكالقفويةكوامليبه)

والغبببتكووزيفكاالقحصبدكواملبليةكوإصالحكاإلدارةكرقم)67.19)) 

ببلترخيص) ف)ف)() أغسطس) ((7 (133( محفم) (7 في) صبدرك

لشف ة)»AQUA MOULES sarl)«)بإنشبء)واسحغاللكمزرعة)

وانشف) (»(Aqua Moules » تسمى) البحفيةك األحيبء) لتربيةك

مسحخفجكمنكاالو بقيةكاملحعلقةكبهب.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في

الصيد) بتنظيم  املتعلق  ()1973 نوفمبر) (23(1393 شوال) من  (27

البحري،)كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصلين)28)و)28-1)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في)13)من ذي الحجة)1429 

بتحديد شروط وكيفيات منت وتجديد رخص) ()2008 ديسمبر) (12(

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)1643.10)الصادر في

املتعلق بطلب رخصة) ()2010 1431 )26)ماي) 11)من جمادى اآلخرة)

إنشاء)واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية)

االمتياز ذات الصلة،)كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة)3)منه)؛

الفالحة) ووزير  واملالية  االقتصاد  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 1435 محرم) (7 في) الصادر  (3151.13 رقم) البحري  والصيد 

السنوية) األتاوة  أداء) وكيفيات  مبالغ  بتحديد  ()2013 نوفمبر) (11(

البحرية كما) املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء)

تم تغييره وتتميمه)؛

واعتبارا التفاقية إنشاء)واستغالل مزرعة لتربية األحياء)البحرية)

1440 19)من جمادى اآلخرة) املوقعة بتاريخ) (2019/SMA/007(رقم 

ووزير) (» (AQUA MOULES sarl« شركة) بين  ()2019 فبراير) (25(

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق)

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي):

املادة األولى

السجل) في  املسجلة  (» (AQUA MOULES sarl« يرخص لشركة)

الشروط) وفق  تقوم  أن  (،38631 رقم) تحت  بأكادير  التجاري 

البحرية) واستغالل مزرعة لتربية األحياء) املحددة في اتفاقية إنشاء)

1440 من جمادى اآلخرة) (19 املوقعة بتاريخ) (2019/SMA/007(رقم 

والصيد) الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين  ()2019 فبراير) (25(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،)بإنشاء)واستغالل مزرعة)

لتربية األحياء)البحرية تسمى)»Aqua Moules)«)ألجل تربية بوزروك/

 »Perna و) (»Mytilus( galloprovincialis« الصنفين) من  البحر  بلح 

»perna)في البحر.

املادة الثانية

7)من املرسوم املشار) تمنت هذه الرخصة،)طبقا ملقتضيات املادة)

إليه أعاله رقم)2.08.562،)ملدة عشر))10()سنوات تحتسب ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،)

بطلب من املستفيد منها،)وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت)

على أساسها.

من) (3 طبقا ملقتضيات املادة) يجب أن يودع طلب التجديد هذا،)

القرار املشار إليه أعاله رقم)1643.10،)لدى الوكالة الوطنية لتنمية)

أشهر قبل تاريخ) ()6( البحرية داخل أجل أقصاه ستة) تربية األحياء)

انتهاء)مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

من) (1-28 يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل)

من) (27 في) الصادر  (1.73.255 رقم) قانون  بمثابة  الشريف  الظهير 

تمسكه) الذي  أعاله،) إليه  املشار  ()1973 نوفمبر) (23( شوال)1393 

الزمني،) الترتيب  حسب  جردا،) (»AQUA( MOULES( sarl( « شركة)

بوزروك/بلح) وخروج  دخول  لعمليات  الصنف،) حسب  وتقسيما،)

(»Perna(perna«(و(»Mytilus(galloprovincialis«(البحر من الصنفين

اللذين تتم تربيتهما.

املادة الرابعة

رقـــــــم) االتفـــــاقيــــــة  مـــــن  مستخـــــرج  املشتــــرك  القــــــرار  بهـــــذا  يلحــــق 

SMA/007/2019)املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)محرم)1442 )27)أغسطس)2020(.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*
*  *
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 ملحقكببلقفاركاملشترككلتزيفكال الحةكوالصيدكالبحفيكوالحنميةكالقفويةكوامليبهكوالغبببتكووزيفكاالقحصبدكواملبليةكوإصالحكاإلدارة
)رقم)67.19)))الصبدركفي)7)محفم))133) 7))أغسطس)ف)ف)()ببلترخيصكلشف ة)»AQUA MOULES sarl)«)بإنشبء)واسحغاللكمزرعة)

لتربيةكاألحيبء)البحفيةكتسمى)« Aqua Moules«)وانشفكمسحخفجكمنكاالو بقيةكاملحعلقةكبهب

» Aqua Moules«(مسحخفجكمنكاو بقيةكإنشبء)واسحغاللكمزرعةكلتربيةكاألحيبء)البحفيةكتسمى 
 »AQUA(19ف))املتقعةكبحبريخ)19)منكجمبدىكاآلخفة)ف133) 5))ربرايف)19ف)()بينكشف ة/SMA/رقم)7فف

«MOULES sarl)ووزيفكال الحةكوالصيدكالبحفيكوالحنميةكالقفويةكوامليبهكوالغبببت

))املادة)9)من املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في)13 من ذي الحجة)1429 )12)ديسمبر)2008((

شركة)»AQUA MOULES sarl)«)الكائن مقرها بعمارة رقم)8،)شارع الحسن األول،)حي الداخلة،)أكادير.اسمكاملسح يد

عشر)10()سنوات،)قابلة للتجديد.مدةكاالو بقية

في البحر،)عرض أكادير،)عمارة أكادير)-)إداوتنان.مكبنكإنشبء)مزرعةكوفايةكاألحيبء)البحفية

خمسة عشر))15()هكتارااملسبحة

الحدودكالخبرجيةكملكبنكاملزرعة
خطكالطتلخطكالعفضالحدود

 B138,5219’49°9 غربا’’1,1207’36°30 شماال’’

B252,1962’49°9 غربا’’12,2551’36°30 شماال’’

B344,4760’49°9 غربا’’19,3496’36°30 شماال’’

B430,8017’49°9 غربا’’8,2148’36°30 شماال’’

منطقة عرضها مائة))100()متر تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء)البحرية.منطقةكحمبية

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.اإلشبراتكفيكالبحف

تربية بوزروك/بلح البحر من الصنفين)»Mytilus(galloprovincialis))«))و)»))Perna(perna«.نشبطكمزرعةكوفايةكاألحيبء)البحفية

- الحبال شبه السطحية.الحقنيةكاملسحعملة

سفن الخدمة.وسبئلكاالسحغالل

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.املفاقبةكوالحتبعكالحقنيكوالعلمي

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.املفاقبةكالبيئية

الطمــر والتخزيــن فــي األماكــن املرخصــة لهــذا الغــرض طبقــا ملقتضيــات القانــون رقــم)28.00)املتعلــق بتدبير النفايات)ودبيركالن بيبت

والتخلص منها.

مبلغكقبر:)سبعة آالف وخمسمائة))7500()درهم في السنة.مبلغكاألوبوةكاملسححقة

مبلغكمحغير:)واحد في األلف))1/1000()من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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القفوية) والحنميةك البحفيك والصيدك ال الحةك لتزيفك مشتركك قفارك

اإلدارة) وإصالحك واملبليةك االقحصبدك ووزيفك والغبببتك وامليبهك

ف)ف))  )133) 7))أغسطس) 7)محفم) 3997.19)صبدركفي) رقم)

واسحغالل) بإنشبء) (»RIO AQUA sarl« لشف ة) ببلترخيصك

وانشف) (»Rio Aqua» تسمى) البحفيةك األحيبء) لتربيةك مزرعةك

مسحخفجكمنكاالو بقيةكاملحعلقةكبهب.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في

الصيد) بتنظيم  املتعلق  ()1973 نوفمبر) (23(1393 شوال) من  (27

البحري،)كما تم تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين)28)و)28-1)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في)13)من ذي الحجة)1429 

بتحديد شروط وكيفيات منت وتجديد رخص) ()2008 ديسمبر) (12(

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)1643.10)الصادر في

املتعلق بطلب رخصة) ()2010 1431 )26)ماي) 11)من جمادى اآلخرة)

إنشاء)واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية)

االمتياز ذات الصلة،)كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة)3)منه)؛

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد)

()2013 نوفمبر) (11(  1435 محرم) (7 الصادر في) (3151.13 البحري رقم)

األتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات) بتحديد مبالغ وكيفيات أداء)

امتياز مزرعة تربية األحياء)البحرية كما تم تغييره وتتميمه)؛

األحياء) لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء) التفاقية  واعتبارا 

1440 رجب) (4 بتاريخ) املوقعة  (2018/DOE/075 رقم)  البحرية 

الفالحة) ووزير  (»RIO AQUA sarl« بين شركة) ()2019 مارس) (11(

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها)

من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

السجل) في  املسجلة  (»RIO AQUA sarl« لشركة) يرخص 

الشروط) وفق  تقوم  أن  (،1969 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري 

البحرية واستغالل مزرعة لتربية األحياء)  املحددة في اتفاقية إنشاء)

رقم)DOE/075/2018)املوقعة بتاريخ)4)رجب)1440 )11)مارس)2019(

بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية)

واملياه والغابات،)بإنشاء)واستغالل مزرعة لتربية األحياء)البحرية تسمى)

.»Crassostrea(gigas«(ألجل تربية املحار املقعر(»Rio Aqua«

املادة الثانية

7)من املرسوم املشار) تمنت هذه الرخصة،)طبقا ملقتضيات املادة)

إليه أعاله رقم)2.08.562،)ملدة عشر))10()سنوات تحتسب ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،)

بطلب من املستفيد منها،)وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت)

على أساسها.

من) (3 طبقا ملقتضيات املادة) يجب أن يودع طلب التجديد هذا،)

القرار املشار إليه أعاله رقم)1643.10،)لدى الوكالة الوطنية لتنمية)

أشهر قبل تاريخ) ()6( البحرية داخل أجل أقصاه ستة) تربية األحياء)

انتهاء)مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

من) (1-28 يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل)

من) (27 في) الصادر  (1.73.255 رقم) قانون  بمثابة  الشريف  الظهير 

تمسكه) الذي  أعاله،) إليه  املشار  ()1973 نوفمبر) (23( شوال)1393 

شركة)»RIO AQUA sarl«)جردا،)حسب الترتيب الزمني،)وتقسيما،)

 »Crassostrea(حسب الصنف،)لعمليات دخول وخروج املحار املقعر

»gigas)الذي تتم تربيته.

املادة الرابعة

 2018/DOE/075(يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)محرم)1442 )27)أغسطس)2020(.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*
*  *
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ملحقكببلقفاركاملشترككلتزيفكال الحةكوالصيدكالبحفيكوالحنميةكالقفويةكوامليبهكوالغبببتكووزيفكاالقحصبدكواملبلية)
 »RIO AQUA sarl«(وإصالحكاإلدارةكرقم)3997.19)الصبدركفي)7)محفم))133  7))أغسطس)ف)ف)()ببلترخيصكلشف ة

بإنشبء)واسحغاللكمزرعةكلتربيةكاألحيبء)البحفيةكتسمى)«Rio Aqua«)وانشفكمسحخفجكمنكاالو بقيةكاملحعلقةكبهب

»Rio Aqua«(مسحخفجكمنكاو بقيةكإنشبء)واسحغاللكمزرعةكلتربيةكاألحيبء)البحفيةكتسمى 
 رقم)75ف/DOE/18ف))املتقعةكبحبريخ)3)رجب)ف133) 11)مبرس)19ف)()بينكشف ة

«RIO AQUA sarl«)ووزيفكال الحةكوالصيدكالبحفيكوالحنميةكالقفويةكوامليبهكوالغبببت 

))املادة)9)من املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في)13 من ذي الحجة)1429 )12)ديسمبر)2008((

شركة)«RIO AQUA sarl«)الكائن مقرها باملسيرة)1)شارع محمد الرفاعي رقم)4)-)الداخلة.اسمكاملسح يد

عشر)10()سنوات،)قابلة للتجديد.مدةكاالو بقية

على مستوى خليج الداخلة إقليم واد الذهب.مكبنكإنشبء)مزرعةكوفايةكاألحيبء)البحفية

ستة))6()هكتارات.املسبحة

خطكالطتلخطكالعفضالحدودالحدودكالخبرجيةكملكبنكاملزرعة

قطعة 1

 B125,2095’49°15 غربا’’9.8287’51°23 شماال’’

B220,0539’49°15 غربا’’5.3806’51°23 شماال’’

B322,4720’49°15 غربا’’3.0100’51°23 شماال’’

B427,6280’49°15 غربا’’7.4581’51°23 شماال’’

قطعة 2

 B128,8372’49°15 غربا’’6.2712’51°23 شماال’’

B223,6813’49°15 غربا’’1.8234’51°23 شماال’’

B326,0998’49°15 غربا’’59.4524’50°23 شماال’’

B431,2557’49°15 غربا’’3.9006’51°23 شماال’’

قطعة 3

 B135,1419’49°15 غربا’’11.7878’51°23 شماال’’

B229,9860’49°15 غربا’’7.3397’51°23 شماال’’

B332,4044’49°15 غربا’’4.9691’51°23 شماال’’

B437,5604’49°15 غربا’’9.4172’51°23 شماال’’

منطقة عرضها عشرة))10()أمتار تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء)البحرية.منطقةكحمبية

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.اإلشبراتكفيكالبحف

تربية املحار املقعر)»Crassostrea(gigas«.نشبطكمزرعةكوفايةكاألحيبء)البحفية

استخدام الجيوب فوق طاوالت.الحقنيةكاملسحعملة

سفن الخدمة.وسبئلكاالسحغالل

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.املفاقبةكوالحتبعكالحقنيكوالعلمي

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.املفاقبةكالبيئية

الطمــر والتخزيــن فــي األماكــن املرخصــة لهــذا الغــرض طبقــا ملقتضيــات القانــون رقــم)28.00)املتعلــق بتدبير النفايات)ودبيركالن بيبت

والتخلص منها.

مبلغكقبر:)ستون))60()درهما في السنة.مبلغكاألوبوةكاملسححقة

مبلغكمحغير:)واحد في األلف))1/1000)()من قيمة األصناف التي يتم بيعها.



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية   593(

قفاركللتزيفكاملنحدبكلدىكوزيفكالتربيةكالتطنيةكوالحكتينكاملنهيكوالحعليم)
العبليكوالبحثكالعلميكاملكلفكببلحعليمكالعبليكوالبحثكالعلمي)
ف)ف))  مبي) ((8 (1331 شتال) (5 في) صبدرك ف).1369)  رقم)

جمبدى) منك ف)) في) الصبدرك ((797.95 رقم) القفارك بتحميمك
اآلخفة)1316) 13)نترمبر)1995()بححديدكقبئمةكالشهبداتكالتي)
تعبدلكشهبدةكمهندسكمعمبريكاملسلمةكمنكاملدرسةكالتطنية)

للهندسةكاملعمبرية.

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)
1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم)  العلمي 
)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)
كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

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

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)
الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)20)فبراير)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه) املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) أعاله 

)14)نوفمبر)1995():

تعادل) التي  الشهادات  قائمة  يلي  كما  تحدد  (- األولى.) »املادة 
للهندسة) الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  مهندس  »شهادة 
(،016.89 القانون رقم) الرابعة من  املادة  في  إليها  املشار  »املعمارية 
العلمية الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»)أو التقنية أو ما يعادلها):

».........................................................................................................

« – Qualification master degree program subject area 
« «architecture and town planning», educational and 
« professional program «architecture of buildings and 
« constructions», délivrée par O.M Beketov national 
« University of urban economy in Kharkiv - Ukraine - 
« le 31 mai 2019, assortie de la qualification bachelor 
« degree program subject area «architecture», délivrée 
«  par la même université - le 30 juin 2017 et d’une 
« attestation de validation du complément de formation, 
« délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قفاركللتزيفكاملنحدبكلدىكوزيفكالتربيةكالتطنيةكوالحكتينكاملنهيكوالحعليم)
العبليكوالبحثكالعلميكاملكلفكببلحعليمكالعبليكوالبحثكالعلمي)
ف)ف))  مبي) ((8 (1331 شتال) (5 في) صبدرك ف).ف137)  رقم)
جمبدى) منك ف)) في) الصبدرك ((797.95 رقم) القفارك بتحميمك
اآلخفة)1316) 13)نترمبر)1995()بححديدكقبئمةكالشهبداتكالتي)
تعبدلكشهبدةكمهندسكمعمبريكاملسلمةكمنكاملدرسةكالتطنية)

للهندسةكاملعمبرية.

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)
1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم)  العلمي 
)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)
كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

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

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)
الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)20)فبراير)2020،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه) املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) أعاله 

)14)نوفمبر)1995():

تعادل) التي  الشهادات  قائمة  يلي  كما  تحدد  األولى.-) »املادة 
للهندسة) الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  مهندس  »شهادة 
(،016.89 القانون رقم) الرابعة من  املادة  في  إليها  املشار  »املعمارية 
العلمية الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»)أو التقنية أو ما يعادلها):

».........................................................................................................

« – Qualification master degree program subject area 
« «architecture and town planning», study program 
« architecture of buildings and structures, délivrée 
« par Lviv polytechnic national University - Ukraine - 
«  le 31 décembre 2018, assortie de la qualification 
« bachelor degree field of study «architecture», délivrée 
«  par la même université - le 30 juin 2017 et d’une 
« attestation de validation du complément de formation, 
« délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قفاركللتزيفكاملنحدبكلدىكوزيفكالتربيةكالتطنيةكوالحكتينكاملنهيكوالحعليم)
العبليكوالبحثكالعلميكاملكلفكببلحعليمكالعبليكوالبحثكالعلمي)
ف)ف))  مبي) ((8 (1331 شتال) (5 في) صبدرك ف).1371)  رقم)

جمبدى) منك ف)) في) الصبدرك ((797.95 رقم) القفارك بتحميمك
اآلخفة)1316) 13)نترمبر)1995()بححديدكقبئمةكالشهبداتكالتي)
تعبدلكشهبدةكمهندسكمعمبريكاملسلمةكمنكاملدرسةكالتطنية)

للهندسةكاملعمبرية.

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)
1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم)  العلمي 
)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)
كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)20)فبراير)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه) املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) أعاله 

)14)نوفمبر)1995():

تعادل) التي  الشهادات  ( قائمة) يلي  كما  تحدد  (- األولى.) »املادة 

للهندسة) الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  مهندس  »شهادة 

(،016.89 القانون رقم) الرابعة من  املادة  في  إليها  املشار  »املعمارية 

العلمية الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»)أو التقنية أو ما يعادلها):

».........................................................................................................

«  –  Qualification de master architecture, délivrée 

«  par l’Université russe de l’Amitié des Peuples 

«  Moscou - Fédération de Russie - le 6 juin 

«  2018, assortie de la qualification de bachelor 

«  architecture, délivrée par la même université - 

« le 22 janvier 2015.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية   5933

قفاركللتزيفكاملنحدبكلدىكوزيفكالتربيةكالتطنيةكوالحكتينكاملنهيكوالحعليم)
العبليكوالبحثكالعلميكاملكلفكببلحعليمكالعبليكوالبحثكالعلمي)
ف)ف))  مبي) ((8 (1331 شتال) (5 في) صبدرك ف).)137)  رقم)
جمبدى) منك ف)) في) الصبدرك ((797.95 رقم) القفارك بتحميمك
اآلخفة)1316) 13)نترمبر)1995()بححديدكقبئمةكالشهبداتكالتي)
تعبدلكشهبدةكمهندسكمعمبريكاملسلمةكمنكاملدرسةكالتطنية)

للهندسةكاملعمبرية.

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)
1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم)  العلمي 
)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)
كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

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

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)
الوطنية)؛

والهندسة)) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)20)فبراير)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه) املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) أعاله 

)14)نوفمبر)1995():

تعادل) التي  الشهادات  ( قائمة) يلي  كما  تحدد  األولى.-) »املادة 
للهندسة) الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  مهندس  »شهادة 
(،016.89 القانون رقم) الرابعة من  املادة  في  إليها  املشار  »املعمارية 
العلمية الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»)أو التقنية أو ما يعادلها):

».........................................................................................................

«  –  Diplôme d’architecte DESA, délivré par l’Ecole 
« spéciale d’architecture - France - le 26 mai 2000.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قفاركللتزيفكاملنحدبكلدىكوزيفكالتربيةكالتطنيةكوالحكتينكاملنهيكوالحعليم)
العبليكوالبحثكالعلميكاملكلفكببلحعليمكالعبليكوالبحثكالعلمي)
ف)ف))  مبي) ((8 (1331 شتال) (5 في) صبدرك ف).1373)  رقم)

جمبدى) منك ف)) في) الصبدرك ((797.95 رقم) القفارك بتحميمك
اآلخفة)1316) 13)نترمبر)1995()بححديدكقبئمةكالشهبداتكالتي)
تعبدلكشهبدةكمهندسكمعمبريكاملسلمةكمنكاملدرسةكالتطنية)

للهندسةكاملعمبرية.

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)

1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم)  العلمي 

)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)20)فبراير)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه) املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) أعاله 

)14)نوفمبر)1995():
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تعادل) التي  الشهادات  ( قائمة) يلي  كما  تحدد  (- األولى.) »املادة 

للهندسة) الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  مهندس  »شهادة 

(،016.89 القانون رقم) الرابعة من  املادة  في  إليها  املشار  »املعمارية 

العلمية الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»)أو التقنية أو ما يعادلها):

».........................................................................................................

«  –  Qualification master degree program subject 

«  area architecture and town planning educational 

« program architecture of buildings and constructions, 

« professional qualification architect, délivrée par Kyiv 

« national University of construction and architecture - 

« Ukraine - le 20 juin 2019, assortie de la qualification 

« bachelor degree specialized in architecture, délivrée par 

« la même université - le 30 juin 2017 et d’une attestation 

« de validation du complément de formation, délivrée 

« par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قفاركللتزيفكاملنحدبكلدىكوزيفكالتربيةكالتطنيةكوالحكتينكاملنهيكوالحعليم)

العبليكوالبحثكالعلميكاملكلفكببلحعليمكالعبليكوالبحثكالعلمي)

ف)ف))  مبي) ((8 (1331 شتال) (5 في) صبدرك ف).1373)  رقم)

جمبدى) منك ف)) في) الصبدرك ((797.95 رقم) القفارك بتحميمك

اآلخفة)1316) 13)نترمبر)1995()بححديدكقبئمةكالشهبداتكالتي)

تعبدلكشهبدةكمهندسكمعمبريكاملسلمةكمنكاملدرسةكالتطنية)

للهندسةكاملعمبرية.

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)

1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم)  العلمي 

)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة)) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)20)فبراير)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه) املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) أعاله 

)14)نوفمبر)1995():

تعادل) التي  الشهادات  ( قائمة) يلي  كما  تحدد  (- األولى.) »املادة 

للهندسة) الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  مهندس  »شهادة 

(،016.89 القانون رقم) الرابعة من  املادة  في  إليها  املشار  »املعمارية 

العلمية الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»)أو التقنية أو ما يعادلها):

».........................................................................................................

« – Qualification master degree, program subject area 
«  «architecture and town planning», educational 
« program «architecture and town planning», professional 
« qualification «architect», délivrée par Kharkiv national 
« University of civil engineering and architecture - 
« Ukraine - le 30 juin 2019, assortie de la qualification 
« bachelor degree, program subject area «architecture», 
« délivrée par la même université - le 30 juin 2017 et d’une 
« attestation de validation du complément de formation, 
« délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قفاركللتزيفكاملنحدبكلدىكوزيفكالتربيةكالتطنيةكوالحكتينكاملنهيكوالحعليم)
العبليكوالبحثكالعلميكاملكلفكببلحعليمكالعبليكوالبحثكالعلمي)
ف)ف))  مبي) ((8 (1331 شتال) (5 في) صبدرك ف).1375)  رقم)
جمبدى) منك ف)) في) الصبدرك ((797.95 رقم) القفارك بتحميمك
اآلخفة)1316) 13)نترمبر)1995()بححديدكقبئمةكالشهبداتكالتي)
تعبدلكشهبدةكمهندسكمعمبريكاملسلمةكمنكاملدرسةكالتطنية)

للهندسةكاملعمبرية.

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)
1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم)  العلمي 
)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)
كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

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

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)
الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)20)فبراير)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه) املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) أعاله 

)14)نوفمبر)1995():

تعادل) التي  الشهادات  ( قائمة) يلي  كما  تحدد  (- األولى.) »املادة 
للهندسة) الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  مهندس  »شهادة 
(،016.89 القانون رقم) الرابعة من  املادة  في  إليها  املشار  »املعمارية 
العلمية الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»)أو التقنية أو ما يعادلها):

».........................................................................................................

« – Qualification master degree program subject area 
« «architecture and town planning», study program 

« «architecture of buildings and structures», délivrée 
« par Lviv polytechnic national University - Ukraine - le  
« 31 décembre 2018, assortie de la qualification bachelor 
« degree field of study «architecture», délivrée par la 
« même université - le 30 juin 2017 et d’une attestation de 
«  validation du complément de formation, délivrée par 
« l’Ecole nationale d’architecture de Rabat.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قفاركللتزيفكاملنحدبكلدىكوزيفكالتربيةكالتطنيةكوالحكتينكاملنهيكوالحعليم)

العبليكوالبحثكالعلميكاملكلفكببلحعليمكالعبليكوالبحثكالعلمي)
ف)ف))  مبي) ((8 (1331 شتال) (5 في) صبدرك ف).1376)  رقم)

جمبدى) منك ف)) في) الصبدرك ((797.95 رقم) القفارك بتحميمك

اآلخفة)1316) 13)نترمبر)1995()بححديدكقبئمةكالشهبداتكالتي)

تعبدلكشهبدةكمهندسكمعمبريكاملسلمةكمنكاملدرسةكالتطنية)

للهندسةكاملعمبرية.

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)

1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم)  العلمي 

)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)20)فبراير)2020،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه) املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) أعاله 

)14)نوفمبر)1995():

تعادل) التي  الشهادات  قائمة  يلي  كما  تحدد  (- األولى.) »املادة 
للهندسة) الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  مهندس  »شهادة 
(،016.89 القانون رقم) الرابعة من  املادة  في  إليها  املشار  »املعمارية 
العلمية الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»)أو التقنية أو ما يعادلها):

».........................................................................................................

«  –  Qualification master degree, program subject 
« area «architecture and town planning», educational 
«  program «architecture and town planning», 
« professional qualification «architect», délivrée par 
« Kharkiv national University of civil engineering and 
« architecture - Ukraine - le 30 juin 2019, assortie de  
«  la qualification bachelor degree, program subject 
« area «architecture», délivrée par la même université - 
« le 30 juin 2017.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قفاركللتزيفكاملنحدبكلدىكوزيفكالتربيةكالتطنيةكوالحكتينكاملنهيكوالحعليم)
العبليكوالبحثكالعلميكاملكلفكببلحعليمكالعبليكوالبحثكالعلمي)
ف)ف))  مبي) ((8 (1331 شتال) (5 في) صبدرك ف).1377)  رقم)

جمبدى) منك ف)) في) الصبدرك ((797.95 رقم) القفارك بتحميمك
اآلخفة)1316) 13)نترمبر)1995()بححديدكقبئمةكالشهبداتكالتي)
تعبدلكشهبدةكمهندسكمعمبريكاملسلمةكمنكاملدرسةكالتطنية)

للهندسةكاملعمبرية.

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)
1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم)  العلمي 
)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)
كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة)) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)20)فبراير)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه) املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) أعاله 

)14)نوفمبر)1995():

تعادل) التي  الشهادات  قائمة  يلي  كما  تحدد  (- األولى.) »املادة 

للهندسة) الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  مهندس  »شهادة 

(،016.89 القانون رقم) الرابعة من  املادة  في  إليها  املشار  »املعمارية 

العلمية الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»)أو التقنية أو ما يعادلها):

».........................................................................................................

« – Diplôme national d’architecte, délivré par l’Ecole 

« supérieure privée d’architecture, d’audiovisuel et de 

« design - Tunisie - le 19 novembre 2018.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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 1331 رمضبن) منك (13 في) صبدرك ف).63) رقم) »م.أ.ت.س.ب«) قفار)

 7)مبي)ف)ف)()القب�سيكبمنتكإذنكمنكأجلكبثكبفامجكإذاعية)

 »TANGER MED PORT شف ة) طففك منك محدودةك ملدةك

 .AUTHORITY SA«

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

املتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا) (11.15 على القانون رقم) بنـاء)

لالتصال السمعي البصري خصوصا املادة)4))املقطع)1()منه)؛

وعلى القانون رقم)77.03)املتعلق باالتصال السمعي البصري،)كما)

تم تغييره وتتميمه،)خصوصا املواد)5)و14)و29)؛

وعلى قرار رئيس الحكومة رقم)3.06.18)الصادر في)15)مارس)2018 

املتعلق باعتماد املخطط الوطني للترددات،)املنشور بالجريدة الرسمية)

عدد)6662)مكرر بتاريخ)6)أبريل)2018)؛

وعلى قرار وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي)

رقم)2045.18)الصادر في)20)يونيو)2018)بتحديد األتاوى عن تعيين)

 6692 املنشور بالجريدة الرسمية عدد) الترددات الراديو كهربائية،)

بتاريخ)19)يوليو)2018)؛

وعلى قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم)05.17 

املتعلقة املسطرة  باعتماد  القا�سي  (،2017 يناير) (25 في)  الصادر 

باألذون)؛

لبث) تردد  استغالل  أجل  من  محدودة  ملدة  إذن  طلب  وعلى 

»TANGER( MED( PORT شركة) به  تقدمت  الذي  إذاعية   برامج 

بتـاريخ) البصري  السمعي  لالتصال  العليا  للهيأة  (AUTHORITY SA«

27)فبراير)2020)؛

وعلى البالغ الصادر عن وزير الداخلية،)ووزير الشؤون الخارجية)

 والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،)ووزير الصحة،)بتاريخ

8)يوليو)2020،)واملتعلق بفتت الحدود الجوية والبحرية)؛

في املؤرخة  املواصالت  لتقنين  الوطنية  الوكالة  موافقة   وعلى 

14)يوليو)2020)املشروطة بالصيغة النهائية ملسطرة التنسيق الدولي)

بخصوص التردد الذي تم تعيينه)؛

وعلى ملف الدراسة الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي)

البصري)؛

وحيث إن فترة صالحية اإلذن املطلوب ال تصادف فترة إجراء)

حملة انتخابية)؛

 وعلى مداوالت املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،)بتاريخ

 »TANGER( MED لشركة) الترخيص  بمنت  القاضية  (2020 ماي) (7

»PORT(AUTHORITY(SA)شريطة رفع الحجر وفتت الحدود)؛

يقرر :

(»TANGER( MED( PORT( AUTHORITY( SA« يرخص لشركة) (- (1

االستغالل ملدة محدودة لتردد من أجل بث برامج إذاعية تشغل خصيصا)

واستثناء)لتغطية عمليات العودة إلى الوطن والعبور)؛

 »TANGER( MED يعين بصفة مؤقتة لهذا الغرض لشركة) (- (2

»طنجة) ميغاهرتز في محطة) (100 التردد) (PORT( AUTHORITY( SA«

الواجب استعماله وفقا للخصائص التقنية املحددة في ملحق) ميد«،)

هذا القرار)؛

كل التعديالت) بحق إجراء) في أي وقت،) وتحتفظ الهيأة العليا،)

الضرورية تبعا ملا تقتضيه املتطلبات الوطنية والدولية،)وخصوصا)

الراديو) للموارد  األمثل  واالستعمال  الترددات  بتنسيق  املتعلقة 

كهربائية)؛

يمنت هذا االذن لفترة العودة االستثنائية وعمليات العبور) (- (3

تاريخ) مدته  تتجاوز  أن  دون  الحكومية،) السلطات  قررته  ملا  وفقا 

5)نوفمبر)2020)؛

املجلسكاألعلىكلالوصبلكالسمعيكالبصفي
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يقرر بأن األتاوة املستحقة بشأن استعمال التردد موضوع) (- (4

)للنصوص التنظيمية)
ً
هذا القرار،)محددة في ملحق هذا القرار،)طبقا

الجاري بها العمل)؛

العمل بها  الجاري  التنظيمية  املقتضيات  على  يطرأ  تعديل   كل 

في هذا الشأن،)يترتب عليه تعديل تلقائي لقيمة األتاوى)؛

دون اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها في القانون يقرر،) (- (5 

تغييره) تم  كما  البصري،) السمعي  باالتصال  املتعلق  (77.03 رقم)

وتتميمه،)أن عدم احترام املقتضيات السالفة الذكر واملتعلقة):

 »TANGER( MED( PORT شركة) يعرض  (: البث) بمدة  أ()

()5.000,00( آالف) خمسة  بمبلغ  مالية  لغرامة  (AUTHORITY SA«

درهم عن كل يوم تجاوز في البث)؛

ب()بالبث لبرامج لها عالقة مباشرة بترويج الغرض من التظاهرة،)

والرامية إلى إخبار املسافرين بشأن أنشطة النقل بامليناء،)أو مرافقتهم)

إعادة في  الخصوص  على  تتمثل  قد  بمضامين  العبور   خالل عملية 

بث النشرات اإلخبارية للخدمات اإلذاعية التابعة للشركة الوطنية)

لإلذاعة والتلفزة)))SNRT()وشركة صورياد)SOREAD-2M(،)شريطة)

احترام النظام القانوني املتعلق بالحقوق املرتبطة بها):)يعرض شركة)

بمبلغ) مالية  لغرامة  (»TANGER( MED( PORT( AUTHORITY( SA«

عشرين ألف))20.000,00()درهم لكل إخالل)؛

يتعلق) فيما  خصوصا  املعينة،) الترددية  املوجة  باستعمال  ت()

في) املبينة  املواصفات  وفق  تغطيتها،) املزمع  الجغرافية  باملنطقة 

(»TANGER( MED( PORT( AUTHORITY( SA« امللحق:)يعرض شركة)

لغرامة مالية بمبلغ عشرين ألف))20.000,00()درهم لكل إخالل)؛

 »TANGER( MED( PORT يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة) (- (6

وإلى السلطة الحكومية املكلفة بقطاع االتصال) (AUTHORITY SA«

والوكالة الوطنية لتقنين املواصالت)؛

املوقع) وعلى  الرسمية  الجريدة  في  هذا  قراره  بنشر  يأمر  (- (7

اإللكتروني للهيأة العليا لالتصال السمعي البصري.

تم تداول هذا القرار من طرف املجلس األعلى لالتصال السمعي)

 1441 رمضان) من  (13 بتاريخ) املنعقدة  جلسته  خالل  البصري 

)7)ماي)2020(،)بحضور السيدة لطيفة أخرباش،)رئيسة،)والسيدات)

الحسني) البقالي  وعلي  الكنسو�سي  الرغاي وجعفر  نرجس  والسادة 

وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدري�سي)

وبديعة الرا�سي ومحمد املعزوز،)أعضاء.

عن املجلـس األعلـى لالتصال السمعي البصري):

الرئيسة،

اإلمضاء):)لطيفة أخرباش.

*
*  *
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 1331 الحجة) ذيك (7 في) صبدرك ف).63) رقم) »م.أ.ت.س.ب«) قفار)

الـــذي) املحلل«) »مـــعك ببرنبمج) املحعلـــقك ف)ف)() يتليت) ((8 

لشف ـــة) الحببعـــةك راديــــت«) »ميـــدك اإلذاعيـــة) الخـــدمـــةك وبثـــهك

.» Audiovisuelle Internationale »

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

العليا) الهيأة  تنظيم  بإعادة  القانون رقم)11.15)املتعلق  على  بناء)

)7 و) (4 و) (1 )املقطع) (3 خصوصا املواد)  لالتصال السمعي البصري،)

و)4))املقطع)9()و)7)و)22)منه)؛

وعلى القانون رقم)77.03)املتعلق باالتصال السمعي البصري،)كما)

تم تغييره وتتميمه،)خصوصا املواد)3)و)8)و)9)منه)؛

(»Audiovisuelle( Internationale(« شركة) تحمالت  دفتر  وعلى 

خصوصا املواد)1.8)و)9)و)2.34)منه)؛

وعلى قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم)07.17 

بخصوص) (،)2017 مارس) (2(  1438 اآلخرة) جمادى  (3 في) الصادر 

مسطرة الشكايات)؛

بها) املتوصل  حريات«) أوال  »جمعية  شكاية) على  االطالع  وبعد 

بتاريخ)30)يونيو)2020)بخصوص حلقة)13)يونيو)2020،)من برنامج)

»مع املحلل«)الذي تبثه الخدمة اإلذاعية)»ميد راديو«)التابعة لشركة)

»Audiovisuelle(Internationale«)؛

وبعد االطالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال)

 السمعي البصري بناء)على إحالة ذاتية بخصوص حلقة)13)يونيو)2020

راديو«) »ميد  اإلذاعية) الخدمة  تبثه  الذي  املحلل«) »مع  برنامج) من 

التابعة لشركة)»)Audiovisuelle(Internationale«)؛)

وبعد املداولة):

وحيث يستفاد من شكاية جمعية)»أوال حريات«)أن))...()»خطاب)

يحتقر كرامة النساء) (،2020 يونيو) (13 منشط البرنامج خالل حلقة)

يتضمن) الشباب باستعمال قاموس منحط وبذيء) وذكاءهن وذكاء)

()...(« أن) الشكاية  اعتبرت  كما  (،»)...( النساء) والتمييز ضد  العنف 

الخطاب يحط من كرامة النساء،)يحتقرهن ويعتبرهن أدوات جنسية)

ويقوم بتصنيفهن من خالل الحديث عن املرأة املطلقة على أنها تصلح)

للتجربة الجنسية فقط وليس لبناء)عالقة إنسانية/أسرية))...(«.

البصري الحلقة) السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  عاينت  وحيث 

الذي) البرنامج،) ومقّدم  متصلة  بين  حوارا  تضمنت  التي  املذكورة 

ل بصفته)»كاتبا وباحثا«):
ّ
يتدخ

- املتصلة : »)...( 58 سنة والولد دبا تقريبا 29 سنة، املهم الحمد 

هلل كيقرا مزيان. مشا للخارج وخدم وتدرج وجا خدم هنا. املهم 

بالنسبة لحياتو العملية، الحمد هلل ناجح فيها مزيان. دبا املشكل 

تعرف على �سي سيدة، فتاة، هي أكبر منو فالعمر، فايتا متزوجة 

وعندها ولد، مطلقة وعندها ولد. املهم غير كيلمت لينا وصافي، 

بحال يلى باغي يربط عالقة معاها )...(« ؛

- مقدم البرنامج : »)...( غادي تدوي معه فالنكاح. دابا هذا السيدة 

هو وإياها راه استهلكو النكاح )...(« ؛

- مقدم البرنامج : »)...( شتي آاللة دبا أنِت أمو وهو راه ولدك، خاصك 

تنك�سي ليه الدوارة.. الدوارة خاصها تنكس)...( « ؛

- مقدم البرنامج : »)...( قولي ليه أولدي سبقات ليك الشغل هاد 

السيدة، وأنت أوليدي على قد الحال، ما عمرك جربتي غادرتي 

ْنِويتي أولدي ترفعتي، دبا سير عفاك تمر، وسير عفا 
َ
ك

ْ
ت الشغل 

ولدي تبت ألن البالصة ديال اللعب لعب، والبالصة ديال املعقول 

لعب.  أنتما  بادينها  راكم  البالصة  أولدي هذا  ليه  معقول. قول 

ات ليك الشغل أولدي )...(« ؛
َ
سْبق

- مقدم البرنامج : »)...( بيني لولد راكي لبوؤة كتصيد، وعارفة الغيس 

وعارفة الوسخ وعارفة الويل. خصك تدوي معه اللغة ديال العرق، 

حيث هي عرقات معه األخرى. األخرى راه عرقات مع ولدك، راه 

شم لعرق ديالها وأنت خداما تتسعملي الكلمات. خصو من الكالم 

ديالك إشم، خصو يشم العرق العرق، راك كنتي كتخرقيه، راه 

كنتي كتهزي لو الخروج ديالو فيدك. خرجي لو فادو )...(« ؛

- مقدم البرنامج : »)...( قولي لو راني كنعرف الضميس ديال �سي 

ديال  البسطيلة  لو  دير  وأنت وهللا حتى  تضمسو  باش  عياالت. 

الحوت معمرة باللحم ديال الهدهد، بطبيعة الحال، هنا راه ما�سي 

غير يكلها ماكلة راه غا يكلها هي نيت. هي غتوضب له شغلها وتجي 

وتحط لو وترفعو ألن عارفاه مسيكين ما عمرو حيد سباطو ... 

قدام �سي مرا)...(« ؛

- مقدم البرنامج : »)...( ياهلل غيجاوب الراجل وهي تنطق الجدة : 

ونعنو...سيرو سولو املغاربة يكملو ليكم النكتة أنا حدي هنا... هنا 

أنا غنسكت سيرو سولو.. وراه هاد�سي اللي طرا لولد اللة فريدة 

)...(« ؛

- مقدم البرنامج : »)...( راه كلش الرجال خايبين وكل�سي الرجال 

مزيانين، وشوف أنت أش غتجني، راه املحلوبة حليب واملعصورة 

دم، ال تعرف تحلب، راه البقرة اللي تيبان ليك الضرع ديالها عامر 

وحلبتها غاتعطيك لحليب، وإلى تيبان ليك مرتك مفضية وأنت 

تتحلب راه غتعصر الدم )...(«.
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املتعلق باالتصال) (77.03 من القانون رقم) (3 وحيث تنص املادة)

السمعي البصري،)كما تم تغييره وتتميمه،)على أن):)»االتصال السمعي)

البصري حر.))...(

تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت اململكة والحريات والحقوق)

األساسية املنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام)

واألخالق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني))...(«)؛

املتعلق باالتصال) (77.03 من القانون رقم) (8 وحيث تنص املادة)

السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أنه):)»يجب على متعهدي)

االتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن،)والقطاع)

العمومي لالتصال السمعي البصري):)

احترام املواد 2 و3 و4 من القانون )...( ؛- 

تقديم األحداث بحياد وموضوعية ...ويجب أن تعكس البرامج، - 

بإنصاف، تعددها وتنوع اآلراء. )...( ؛

النهوض بثقافة املساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب) (

الجنس،)بما في ذلك الصور النمطية املذكورة والتي تحط من كرامة)

املرأة)؛))...(«)؛

املتعلق باالتصال) (77.03 من القانون رقم) (9 وحيث تنص املادة)

»دون اإلخالل) (: أنه) السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على 

العمل يجب أال تكون) بها  في النصوص الجاري  الواردة  بالعقوبات 

البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء)منها):)...(

أن تمس باألخالق العامة ؛ )...(« ؛- 

تمس بصورة املرأة وكرامتها ؛ )...(« ؛- 

 »(Audiovisuelle(وحيث تنص املادة)1.8)من دفتر التحمالت شركة

»Internationale)على أنه):)»)تعد كرامة اإلنسان إحدى عناصر النظام)

العام،)فال يمكن التنازل عنها بمقت�سى اتفاقات خاصة،)ولو بموافقة)

ولهذه الغاية يسهر املتعهد في برامجه على احترام) الشخص املعني.)

اإلنسان وكرامته وحماية حياته الخاصة.«)؛

بتاريخ البصري،) السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة   وحيث راسلت 

على بناء) (»Audiovisuelle( Internationale (« شركة) (،2020 يوليو) (8 

ما تم تسجيله من مالحظات،)دون التوصل بجواب)؛

وبمجرد طرح املتصلة) وحيث تضمنت الحلقة السالفة الذكر،)

لوقائع الحالة موضوع املكاملة،)ردا مباشرا وقطعيا،)دون أدنى نسبية،)

 وبنبرة تنفي أي وجه للشك أو إمكانية االختالف،)من لدن مقدم البرنامج):

دابا هذا السيدة هو وإياها راه استهلكو) »غادي تدوي معه فالنكاح.)

ظواهر) لتحليل  موجها  كان  وإن  تدخله،) يجعل  مما  (،»)...( النكاح)

تتسم بالتعقد والتداخل والتشابك وذات حساسية لفئة) ( مجتمعية)

لم يأخذ مسافة أو وقتا ليحيط بإشكاليات) عريضة من الجمهور،)

يحتاجه) وما  خصوصيتها  االعتبار  بعين  ويأخذ  املعروضة،) الحالة 

على) النفسية  سيما  ال  وآثارها،) ملسبباتها  وتفسير  تدقيق  من  ذلك 

اجتماعية) كظواهر  ومدخالتها  عموما،) املستمعين  وعلى  الطرفين 

معّقدة،)وبمرجعيات متعددة تختلف باختالفها املنهجيات واملقاربات)

واملخرجات،)السيما وأن طبيعة الحوار تندرج ضمن مجال االستشارة)

الكاتب) يقّدم بصفة  البرنامج  أن مقدم  علما  واملجتمعية،) النفسية 

والباحث ما يمنحه سلطة معنوية وعلمية لدى فئة من الجمهور،)مع)

ما يستتبعه ذلك من مسؤولية)؛)

(: عبارات من قبيل) وحيث تضمن خطاب مقدم البرنامج كذلك،)

بيني لولد راكي لبوؤة كتصيد،)وعارفة الغيس وعارفة الوسخ) ()...(«

وعارفة الويل...)خصك تدوي معه اللغة ديال العرق،)حيث هي عرقات)

معه األخرى.)األخرى راه عرقات مع ولدك،)راه شّم)لعرق ديالها وأنت)

خداما تتسعملي الكلمات)...(«)؛)»)...()قولي لو راني كنعرف الضميس)

باش تضمسو وأنت وهللا حتى دير لو البسطيلة) ديال �سي عياالت.)

راه) هنا  الحال،) بطبيعة  الهدهد،) باللحم ديال  الحوت معمرة  ديال 

ما�سي غير يكلها ماكلة راه غا يكلها هي نيت)...(«،)مما يجعل هذا النوع)

من التدخالت،)التي هي محض افتراض املنشط،)تكّرس نظرة دونية)

وإن كانت ال تزال شائعة لدى البعض،)عن) وتمييزية بل وتحقيرية،)

املرأة املطلقة،)وكذا تقزيم املرأة والحكم املسبق واملطلق على أخالقها)

وإنسانيتها تبعا لحالتها العائلية،)مع إلغاء)حريتها أو كينونتها خارج ذلك)؛

(: عبارات من قبيل) وحيث تضمن خطاب مقدم البرنامج كذلك،)

»)...()راه كل�سي الرجال خايبين وكل�سي الرجال مزيانين،)وشوف أنت)

أش غتجني،)راه املحلوبة حليب واملعصورة دم،)ال تعرف تحلب،)راه)

البقرة اللي تيبان ليك الضرع ديالها عامر وحلبتها غاتعطيك لحليب)

)...(«،)ما يجعل هذا النوع من التدخالت ينطوي على مقارنة تبخيسية)

وتشييء)جن�سي للمرأة،)ومسا بكرامتها)؛

وحيث إنه،)وبالنظر لتوقيت بث الحلقة والذي الذي يسجل نسب)

متابعة واستماع مهمة،)وكذا حساسية املواضيع املجتمعية التي تمت)

معالجتها،)فإن مجمل تدخالت مقدم البرنامج،)والتي استعملت ألفاظا)

تنطوي في بعض األحيان على أشكال خطاب عنيف ال تناسب مختلف)

االلتزام) واجب  تراعي  وال  منه،) النا�سئ  سيما  وال  الجمهور  شرائت 

بضمان تنشيط مسؤول ومتزن)؛
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وحيث سبق للمجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،)أن أنذر)
بشأن برنامج (»Audiovisuelle( Internationale («  عدة مرات شركة)

»مع املحلل«)؛

 »(Audiovisuelle(وحيث تنص املادة)2.34)من دفتر تحمالت شركة
بعض) أو  بمقت�سى  اإلخالل  حالة  »في  (: أنه) على  (Internationale«
اإلخالل) ودون  املتعهد،) على  أو  الخدمة  على  املطبقة  املقتضيات 
عالوة على) يمكن للهيأة العليا،) بالعقوبات املالية املشار إليها أعاله،)
باعتبار خطورة) أن تصدر في حق املتعهد،) قراراتها بتوجيه إعذار،)

املخالفة،)إحدى العقوبات التالية):

- إنذار ؛

- وقف بث الخدمة أو جزء من البرنامج ملدة شهر على األكثر )....( ؛

شركة حق  في  يلزم  ما  اتخاذ  لذلك،) تبعا  يتعين،) إنه   وحيث 
» Audiovisuelle(Internationale«)؛)

لهذه األسباب):

1.)يصرح أن املتعهد شركة)»)Audiovisuelle(Internationale«)لم)
يحترم املقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة ب):

- واجب االتزان واملوضوعية ؛

- واجب احترام الكرامة اإلنسانية، وخصوصا كرامة املرأة.

2.)يقرر وقف بث برنامج)»مع املحلل«)ملدة أسبوعين ويأمر شركة)
» Audiovisuelle(Internationale«)باتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ هذا)

القرار ابتداء)من تاريخ التبليغ)؛

البيان) ببث  (»Audiovisuelle( Internationale (« شركة) يأمر  (.3
طيلة مدة) »مع املحلل«،) لبرنامج) الوقت االعتيادي  بداية  في  التالي،)

العقوبة السالفة الذكر واملحددة في أسبوعين.

»بالغ بقرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم)64.20

خالل اجتماعه) قرر املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،)
ملدة) »مع املحلل«) وقف بث برنامج) (،2020 يوليو) (28 املنعقد بتاريخ)

أسبوعين مع تالوة البالغ التالي):

خالل حلقة)13)يونيو)2020)من برنامج)»مع املحلل«،)وظف مقدم)
عبارات وتصريحات تشكل وصما للمرأة وتكرس صورة) البرنامج،)
دونية وتمييزية تحط من القيمة اإلنسانية للمرأة عموما،) نمطية،)
العائلية) حالتها  بين  بالربط  وذلك  خصوصا،) املطلقة،) املرأة  ومن 
)متزوجة أم مطلقة()وسلوكها األخالقي.)كما اعتبر املجلس األعلى أن)
الخطاب املوظف في مجمله،)يقوم على مقارنات تبخيسية تنطوي على)
تشييء)جن�سي للمرأة،)مما من شأنه إلحاق ضرر نف�سي ومجتمعي بهذه)

الفئة من النساء.

اعتبر املجلس األعلى أن عرض مقدم البرنامج) من جهة أخرى،)

ال يتالءم ومتطلبات طبيعة) إلرشادات في صيغة مباشرة وقطعية،)

البرنامج الذي يندرج ضمن مجال االستشارة وتقديم الخبرة بشأن)

أخذ) رأسها  وعلى  مركبة،) طبيعة  ذات  ونفسية  اجتماعية  قضايا 

املسافة الكافية تجاه الحاالت املعروضة بشكل يتيت ملقدم البرنامج)

وآثارها،) دواعيها  في  والتدقيق  وخصوصيتها،) بمعطياتها  اإلحاطة 

وترتيب التفاعل املناسب إزاءها،)وفق منهجية علمية موضوعية.

وتبعا لذلك،)اعتبر املجلس األعلى أن املضمون السالف الذكر،)لم)

يحترم بشكل واضح املقتضيات القانونية والتنظيمية املؤطرة لحرية)

التعبير،)وال سيما تلك املتعلقة ب):

- )واجب االتزان واملوضوعية ؛

- )واجب احترام الكرامة اإلنسانية، وخصوصا كرامة املرأة.« ؛

(،»Audiovisuelle(Internationale(«(4.)تبليغ قراره هذا إلى شركة

وإلى الجهة املشتكية،)ونشره بالجريدة الرسمية.

لالتصال) األعلى  املجلس  طرف  من  القرار  هذا  تداول  تم 

 1441 ذي الحجة) (7 السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ)

رئيسة،) أخرباش،) لطيفة  السيدة  بحضور  (،)2020 يوليو) (28(

والسيدات والسادة نرجس الرغاي وجعفر الكنسو�سي وعلي البقالي)

الحسني وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي)

اإلدري�سي وبديعة الرا�سي ومحمد املعزوز،)أعضاء.))
عن املجلـس األعلـى لالتصال السمعي البصري)):

الرئيسة،

اإلمضاء)):)لطيفة أخرباش.

 1331 الحجة) ذيك (7 في) صبدرك ف).65) رقم) »م.أ.ت.س.ب«) قفار)

وبثه) الذيك واقع«) أشك (« ببرنبمج) املحعلقك ف)ف)() يتليت) ((8 

لشـف ـــــة الحـــببعـــةك إم«) إفك »إمك اإلذاعيـــة) الخدمـــبتك  شبكـــةك

»إمكإفكإمكإذاعةكوول زة«.

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

الهيأة) تنظيم  بإعادة  املتعلق  (11.15 رقم) القانون  على  بناء)

)1 )املقطع) (3 املواد) خصوصا  البصري،) السمعي  لالتصال   العليا 

و4))املقطع)9()و22)منه)؛

البصري، باالتصال السمعي  املتعلق  (77.03 القانون رقم)  وعلى 

كما تم تغييره وتتميمه،)خصوصا املادتين)3)و9)منه)؛

»إم إف إم إذاعة وتلفزة«،)خصوصا) وعلى دفتر تحمالت شركة)

املواد)6)و1.7)و2.34)منه)؛



عدد)6922 - 13)صفر)1442 )فاتت أكتوبر)2020(الجريدة الرسمية   5933

وبعد االطالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال)

السمعي البصري،)بخصوص حلقة)16)يونيو)2020،)من برنامج)»أش)

واقع«)الذي تبثه شبكة الخدمات اإلذاعية)»إم إف إم«)التابعة لشركة)

»إم إف إم إذاعة وتلفزة«)؛

وبعد املداولة):

وفي إطار تتبع البرامج التي تبثها الخدمات السمعية) وحيث إنه،)

بعض) البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  سجلت  البصرية،)

املالحظات بخصوص حلقة)16)يونيو)2020،)من برنامج)»أش واقع«)

التابعة لشركة)»إم) الذي تبثه شبكة الخدمات اإلذاعية)»إم إف إم«)

إف إم إذاعة وتلفزة«.

وحيث تبين من خالل املعاينة أن حلقة)16)يونيو)2020،)تضمنت)

عبارات جاءت على لسان ضيف البرنامج،)الذي قدم بصفته)»محلال)

سياسيا واقتصاديا إلذاعة إم إف إم«)من قبيل):

الفلوس، ماعندها بيها عندها غير  اللي خالعينا  اإلمارات   )...(«  - 

ال بنادم ال عسكر ال والو، غاملخازنية ديالنا يفركعو دين مها )...(«. 

باالتصال) رقم)77.03)املتعلق  القانون  املادة)3)من  تنص  وحيث 

السمعي البصري،)كما تم تغييره وتتميمه،)على أن):)»االتصال السمعي)

البصري حر.

تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت اململكة والحريات والحقوق)

األساسية املنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام)

واألخالق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني.))…(«)؛

املتعلق باالتصال) (77.03 من القانون رقم) (9 وحيث تنص املادة)

في) الواردة  بالعقوبات  اإلخالل  »دون  (: أنه) على  البصري  السمعي 

النصوص الجاري بها العمل يجب أال تكون البرامج وإعادة بث البرامج)

أو أجزاء)منها):

)...()؛	 

تحث على العنف أو الكراهية أو التمييز العنصري أو على)	 

اإلرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من األشخاص)

 بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى ساللة أو أمة

أو عرق أو ديانة معينة)؛

)...()؛	 

تحرض على نهج سلوك يضر بالصحة أو سالمة األشخاص)	 

واملمتلكات أو حماية البيئة)؛

 	.»)...(

»إم إف إم إذاعة) من دفتر تحمالت شركة) (6 وحيث تنص املادة)

وتلفزة«)على أنه):)»يلتزم املتعهد،)في جميع األحوال،)بالتحكم في البث)؛)

الضرورية) اإلجراءات  الداخلية  مراقبته  نظام  ضمن  ويتخذ 

في) عليها  املنصوص  والقواعد  للمبادئ  البرامج  احترام  لضمان 

املقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل«)؛

وحيث تنص املادة)1.7)من دفتر تحمالت شركة)»إم إف إم إذاعة)

وتلفزة«)على أنه):)»)...()عندما تعطى الكلمة لضيوف أو للجمهور يجب)

أن يحرص املتعهد على التوازن والجدية والصرامة في تناول الكلمة)

مع احترام تعددية التعبير عن مختلف اتجاهات الفكر والرأي))...(«)؛

بتاريخ البصري،) السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة   وحيث راسلت 

2020،)شركة)»إم إف إم إذاعة وتلفزة«)الستفسارها حول  8)يوليو)

ما تم تسجيله من مالحظات)؛

بتاريخ  وحيث توصلت الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري،)

2020،)برسالة من شركة)»إم إف إم إذاعة وتلفزة«)تعرض) 9)يوليو)

من خاللها مجموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة سلفا)؛

سياسيا) »محلال  بصفته) قدم  الذي  البرنامج  ضيف  إن  وحيث 

واقتصاديا إلذاعة إم إف إم«،)ما يمنحه سلطة معنوية وعلمية لدى)

بيها) اللي خالعينا  اإلمارات  ()...(« قبيل) وظف عبارات من  املستمع،)

عندها غير الفلوس،)ماعندها ال بنادم ال عسكر ال والو،)غاملخازنية)

الجدية والصرامة لم تحترم واجب  (،»)...( مها) يفركعو دين   ديالنا 

في تناول الكلمة،)ومن شأنها الحث ولو ضمنيا على العنف والكراهية)؛

وحيث إنه بالنظر للطبيعة اإلخبارية للبرنامج وخصوصا في غياب)

توفير آراء)متعددة ومختلفة تسمت بخلق توازن في الخبر الذي يتلقاه)

املستمع،)فإن الكيفية التي تحفظ بها منشط البرنامج على تصريحات)

آل�سي جمال،) ()...(« ومن خالل استعمال عبارات من قبيل) الضيف،)

ال�سي جمال واحد الشوية للتحكم فالبث،)شكرا ال�سي جمال براوي)

ل)Carte(blanche)لليوم،)شكرا للمستمعين الكرام،)شوية د االنفعال)

لالستجابة) بالنظر ملا قيل،) لم تكن بالصرامة الكافية،) (،”)...( ولكن.)

ملتطلبات التحكم في البث،)كما لم تتضمن تصويبا كافيا عقب ذلك،)

وفق ما يقتضيه واجب التنشيط املسؤول،)في إطار املبدأ العام القائم)

على املسؤولية التحريرية للمتعهد)؛
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وحيث تنص املادة)2.34)من دفتر تحمالت شركة)»إم إف إم إذاعة)

»)في حالة اإلخالل بمقت�سى أو بعض املقتضيات) (: على أنه) وتلفزة«)

املطبقة على الخدمة أو على املتعهد،)ودون اإلخالل بالعقوبات املالية)

عالوة على قراراتها بتوجيه) يمكن للهيأة العليا،) إليها أعاله،) املشار 

إحدى) باعتبار خطورة املخالفة،) أن تصدر في حق املتعهد،) إعذار،)

العقوبات التالية):

- إنذار ؛

- وقف بث الخدمة أو جزء من البرنامج ملدة شهر على األكثر )....(« ؛

وحيث إنه يتعين،)تبعا لذلك،)اتخاذ ما يلزم في حق شركة)»إم إف)

إم إذاعة وتلفزة«)؛

لهذه األسباب):

التي تقدم شبكة) »إم إف إم إذاعة وتلفزة«) يصّرح أن شركة) (.1

بها) الجاري  املقتضيات  تحترم  لم  إم«،) إف  »إم  اإلذاعية) الخدمات 

والتحكم التحريرية  باملسؤولية  املتعلقة  تلك  سيما  وال   العمل،)

في البث)؛)

2.)يقرر وقف بث برنامج)»أش واقع«)ملدة أسبوع ويأمر شركة)»)إم)

إف إم إذاعة وتلفزة)«)باتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ هذا القرار ابتداء)

من تاريخ التبليغ)؛

التالي، البيان  ببث  وتلفزة)«) إذاعة  إم  إف  إم  (« يأمر شركة) (.3 

في بداية الوقت االعتيادي لبرنامج)»أش واقع«)؛

»بالغ بقرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم)65.20 :

خالل اجتماعه) قرر املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،)
ملدة) »أش واقع«) وقف بث برنامج) (،2020 يوليو) (28 املنعقد بتاريخ)

أسبوع مع تالوة البيان التالي):

2020،)من برنامج)»أش واقع«)وظف أحد) 16)يونيو) خالل حلقة)
واقتصاديا«،) سياسيا  »محلال  بصفته) قدم  الذي  البرنامج  ضيوف 
حث) على  وتنطوي  واملسؤولية،) الجدية  واجب  تحترم  لم  عبارات 

ضمني على العنف والكراهية.

منشط) بها  تحفظ  التي  الكيفية  أن  األعلى،) املجلس  اعتبر  كما 
البرنامج على تصريحات الضيف،)لم تكن بالحزم الالزم،)لالستجابة)
ملتطلبات التحكم في البث،)كما لم تتضمن تصويبا كافيا عقب ذلك،)
وفق ما يقتضيه واجب التنشيط املسؤول،)في إطار املبدأ العام القائم)

على املسؤولية التحريرية لإلذاعة.)

وتبعا لذلك،)اعتبر املجلس األعلى أن املضمون السالف الذكر،)لم)
يحترم بشكل واضح املقتضيات القانونية والتنظيمية املؤطرة لحرية)
التعبير،)وال سيما تلك املتعلقة باملسؤولية التحريرية والتحكم في البث«))؛

»إم إف إم إذاعة وتلفزة«،) يقّرر تبليغ قراره هذا إلى شركة) (.4
ونشره بالجريدة الرسمية.)

لالتصال) األعلى  املجلس  طرف  من  القرار  هذا  تداول  تم 
1441 ذي الحجة) (7  السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ)
)28)يوليو)2020(،)بحضور السيدة لطيفة أخرباش،)رئيسة،)والسيدات)
الحسني البقالي  وعلي  الكنسو�سي  الرغاي وجعفر  نرجس   والسادة 
وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدري�سي)

وبديعة الرا�سي ومحمد املعزوز،)أعضاء.))
عن املجلـس األعلـى لالتصال السمعي البصري)):

الرئيسة،

اإلمضاء)):)لطيفة أخرباش.
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قفاركملجلسكاملنبرسةكعدد)55)/)ق)/)ف)ف))صبدركفي)11)منكمحفم))133 

 »Cooper Pharma(31)أغسطس)ف)ف)()املحعلقكبحتليكشف ة 

مملت ة) رفوعك لثمبنك الحصفيةك املفاقبةك (Répartition SA«

.»Cooper Pharma SA«(لشف ة

مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 على القانون رقم) بناء)

1435 رمضان) (2 بتاريخ) (1.14.117 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30)يونيو)2014()؛

واملنافسة) األسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  وعلى 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ)2)رمضان)1435

)30)يونيو)2014()؛

صفر1436 (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتت ديسمبر)

األسعار واملنافسة)؛

1436 من شعبان) (16 الصادر في) (2.15.109  وعلى املرسوم رقم)

)4)يونيو2015()بتطبيق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

وطبقا ملقتضيات املادة)14)من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس)

املنافسة)؛

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة)

27)من) 041/ع.ت.إ/2020،)بتاريخ) العامة ملجلس املنافسة تحت عدد)

 »Cooper شركة) بتولي  واملتعلق  (،)2020 )18يونيو)  1441 شوال)

»Pharma(Répartition(S.A)املراقبة الحصرية لثمان فروع متخصصة)

  »Cooper(في توزيع املنتجات الصيدالنية بالجملة مملوكة لشركتها األم

»Pharma(S.A)؛

املتعلق بحرية األسعار) (104.12 27)من القانون رقم) وعلى املادة)

واملنافسة والقاضية بتعيين املقرر العام مقررا في املوضوع بالقرار)

رقم)50/2020)بتاريخ)4)ذي القعدة1441 )24)يونيو)2020()؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)

بتاريخ الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،) اإللكتروني  املوقع   في 

 17)من ذي القعدة)1441 )7)يوليو)2020()والذي يمنت أجل عشرة))10(

عملية) مالحظاتهم حول مشروع  إبداء) املعنيين قصد  لألغيار  أيام 

التركيز أعاله)؛

املنتجات) توزيع  بمجال  املعنية  السوق  في  الفاعلين  إن  وحيث 

الصيدالنية بالجملة لم يبدوا أي مالحظة حول عملية التركيز هذه)؛

وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ)17)من ذي القعدة)1441 

)7)يوليو)2020()؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)

التبليغ بتاريخ)17)من ذي القعدة)1441 )7)يوليو)2020()؛

القانوني) النصاب  توفر  من  املنافسة  مجلس  رئيس  تأكد  وبعد 

النظام) من  (31 املادة) في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة  ألعضاء)

املنعقد) اجتماعها  في محضر  أسماؤهم  والواردة  للمجلس  الداخلي 

بتاريخ)11)من محرم)1442 )31)أغسطس)2020()؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية)

خالل) وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،) التركيز املذكورة،)

 1442 11)من محرم) اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ)

)31)أغسطس)2020()؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس)

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

104.12)املشار) 11)و12)من القانون رقم) املنصوص عليها في املادتين)

إليه أعاله)؛

11)تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة) وحيث إن املادة)

للتبليغ كالتالي):

1)-)حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة مسبقا)؛

2)-)حينما يقوم شخص أوعدة أشخاص،)يراقبون منشأة واحدة)

على األقل،)بتولي املراقبة،)بشكل مباشر أو غير مباشر،)على مجموع)

منشأة أخرى أو جزء)منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء)منها،)

سواء)بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء)األصول أو بواسطة)

عقد أو غيرها من الوسائل؛

أو غير) بشكل مباشر  أو عدة منشآت،) عندما تقوم منشأة  (- (3

مباشر،)بتولي املراقبة على مجموع منشأة أخرى أو جزء)منها أو على)

مجموع منشآت أخرى أو أجزاء)منها،)سواء)بواسطة املساهمة في رأس)

املال أو شراء)األصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل)؛

إحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان) (- (4

اقتصادي مستقل)؛

مجلسكاملنبرسة
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وحيث إن مشروع عملية التركيز هذا تمت املصادقة عليه في محضر)

املنعقد بتاريخ (»Cooper(Pharma(SA«  اجتماع مجلس إدارة شركة)

27)أكتوبر)2017)؛

 »Cooper(وحيث إن العملية تهدف الى إعادة هيكلة أنشطة شركة

التركيز على نشاطها الصناعي) وذلك بغرض من جهة،) (Pharma(SA«

طبقا ملدونة األدوية والصيدلة،)ومن جهة أخرى،)إحداث وتطوير قطب)

تناف�سي متخصص في نشاط التوزيع بالجملة للمنتجات الصيدالنية)

يعهد تسييره لفرع الشركة)»Cooper(Pharma(Répartition(SA«)؛

 »traité مساهمة) معاهدة  خالل  من  ستتم  العملية  إن  وحيث 

 »Cooper(يتم بموجبها تفويت أصول من طرف الشركة األم(d’apport«

»Cooper( Pharma( Répartition( SA« فرعها) لصالح  (Pharma( SA« 

اإلمكانات) إعطائه  بهدف  األخير  هذا  رأسمال  في  الزيادة  إطار  في 

والوسائل الالزمة للقيام باملهام املنوطة به.)هذه األصول تهم باألساس):

 »Cooper( Pharma( SA« لشركة  التجاري  األصل  من  جزء   -

املخصص لنشاط التوزيع بالجملة ؛

- ملكين عقاريين مخصصين لهذا النشاط ؛

- كامل مساهماتها في ثمان فروع لها نفس النشاط.

وحيث إن الزيادة في رأسمال الشركة املعنية سينتج عنه إصدار)

األم) للشركة  كاملة  ملكيتها  ستعود  جديدة  ألسهم  األخيرة  هذه 

»Cooper(Pharma(SA«)املقدمة لهذه األصول)؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هذه هي):

 »La(Société(Marocaine(de(1)-)الشركة املقدمة لألنصبة العينية

»Coopération(Pharmaceutique-Cooper(Pharma(SA)هي مؤسسة)

صيدالنية صناعية مغربية رائدة على الصعيد الوطني في إنتاج وبيع)

مقيدة) مساهمة  وهي شركة  بالجملة  الصيدالنية  املنتجات  وتوزيع 

بالسجل التجاري للدار البيضاء)تحت رقم)29.615.

الفرنسية) للشركة  سابق  فرع  هي  (»Cooper( Pharma« شركة)

املساهم الرئي�سي فيها) (»Mastoura« وتعد شركة) (»Cooper(Mulen«

تنشط الشركة كذلك في مجال توزيع) إلى جانب مساهمين آخرين.)

املنتجات الصيدالنية بالجملة وتتوفر على شبكة تضم ثمان فروع)

صيدلية موزعة على صعيد التراب الوطني.) (12000 جهوية لخدمة)

للشركة عدة فروع إلنتاج األدوية على الصعيد الوطني والدولي وهي)

نشيطة فيما يخص تصدير األدوية إلى دول غرب افريقيا.

هي) (»Cooper(Pharma(Répartition(SA« الشركة املستفيدة) (- (2

شركة مغربية مساهمة مقيدة بالسجل التجاري للدار البيضاء)تحت)

 »Cooper األم) للشركة  حصريا  مملوك  فرع  وهي  (196.635 رقم)

بالجملة.) الصيدالنية  املنتجات  توزيع  في  متخصص  (Pharma( SA«

أنشأت الشركة سنة)2009)لكنها لم تنل ترخيص مزاولة نشاطها من)

قبل األمانة العامة للحكومة إال بتاريخ)3)سبتمبر)2018)ولم تمارس أي)

نشاط تجاري من قبل.

 »Cooper( Pharma شركة) ستتولى  العملية،) بعد  إنه  وحيث 

»Répartition(SA)التابعة لشركة األم)»Cooper(Pharma(SA«)املراقبة)

الحصرية لفروع الشركة املتخصصة في توزيع املنتجات الصيدالنية)

بالجملة والتي ستجمع في إطار قطب متجانس يهم توزيع املنتجات)

ألنشطة) الجديدة  الهيكلة  بحسب  واملحدث  بالجملة  الصيدالنية 

املجموعة)؛

املراقبة) مستوى  على  تغيير  أي  عنها  ينتج  لن  العملية  إن  وحيث 

 »Cooper(Pharma(Répartition(SA«(الحصرية لهذه الفروع كون شركة

هي بدورها فرع مملوك كليا))%100()لشركة)»Cooper(Pharma(SA«)؛

وحيث إن عملية التفويت هذه تندرج في إطار إعادة هيكلة أنشطة)

املتخصصة فروعها  وتهم  (»Cooper( Pharma( SA« األم)  الشركة 

في توزيع املنتجات الصيدالنية بالجملة،)والخاضعة ملراقبتها الحصرية.)

وبالتالي،)فالعملية ال تستوفي شروط اعتبارها عملية تركيز اقتصادي)

بحرية) املتعلق  (104.12 رقم) القانون  من  (11 املادة) بحسب مدلول 

األسعار و املنافسة)؛

السالف) (104.12 رقم) القانون  من  (15 للمادة) إنه طبقا  وحيث 

الذكر،)يمكن ملجلس املنافسة أن يعتبر بقرار معلل أن العملية التي تم)

تبليغها إليه ال تندرج في مجال املادة)11)من هذا القانون،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أن ملف عملية التركيز االقتصادي املسجلة لدى األمانة العامة)

ملجلس املنافسة تحت عدد)041/ع.ت.إ/2020)بتاريخ)27)من شوال)1441 

)18يونيو)2020(،)يستوفي الشروط القانونية.
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املادة الثانية

موضوع تبليغ من طرف شركة) أن عملية التركيز االقتصادي،)
»Cooper(Pharma(Répartition(SA«)واملتعلق بتولي الشركة املراقبة)
(،»Cooper( Pharma( SA« لشركة) مملوكة  فروع  لثمان  الحصرية 

ال تخضع إللزامية التبليغ.

اإلمضاء : ادريس الݣراوي.

قفاركملجلسكاملنبرسةكعدد)56)/)ق/)ف)ف))صبدركفي)11)منكمحفم))133 
 31)أغسطس)ف)ف)()املحعلقكبطلبكالحصتلكعلىكاالسحثنبء)
القبنتن) منك (13 املبدة) منك (( ال قفة) فيك عليهك املنصتصك
من) املقدمك واملنبرسةك األسعبرك بحفيةك املحعلقك )3.1ف1) رقم)

.»Delfingen(Industries(SA«(طففكشف ة

مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 على القانون رقم) بناء)
 1435 رمضان) (2 بتاريخ) (1.14.117 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)30)يونيو)2014()؛

واملنافسة) األسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  وعلى 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ)2)رمضان)1435 

)30)يونيو)2014()؛

1436 صفـــــــر) (8 فــــي) الصـــــادر  (2.14.652 رقــــــم) املـــرســـــوم   وعلــــى 
املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتت ديسمبر)

األسعار واملنافسة)؛

 1436 من شعبان) (16 الصادر في) (2.15.109 وعلى املرسوم رقم)
)4)يونيو)2015()بتطبيق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

وطبقا ملقتضيات املادة)14)من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس)
املنافسة)؛

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي))املسجل لدى األمانة)
بتاريخ (2020/ ع.ت.إ) (/049 عدد) تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 
شــــركـــــة) بتــــولـــــي  املتعلــــق  (،)2020 يــوليـــــو) (27(  1441 الحجـــــة) ذي  (6
الخاضعة للقانون الفرن�سي للمراقبة) (»Delfingen( Industries( S.A«
الحصرية املباشرة وغير املباشرة على أسهم رأسمال كل من الشركات)
Schlemmer( Romania( S.r.l و) (Schlemmer( Iberica( S.A (:  التالية)

 Schlemmerو  Schlemmer( Italia( S.r.l و) (Schlemmer( Russlandو
من كل  وأصول  (Schlemmer( Tunisie( SARLو (Maroc SARL 

 Schlemmerو (Schlemmer( GmbHو (Schlemmer( Holding( GmbH
Münchingen(GmbH(&(Co(KG)؛

بتاريخ) للملف  الكامل  التبليغ  املنافسة  مجلس  استالم  وبعد 
5)محرم)1442 )24)أغسطس)2020()؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)

بتاريخ) للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

8)محرم)1442 )28)أغسطس)2020(.)والذي يمنت أجل)10)أيام لألغيار)

املعنيين قصد إبداء)مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله)؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)

التبليغ بتاريخ)11)من محرم)1442 )31)أغسطس)2020()؛

في) عليه  املنصوص  االستثناء) على  الحصول  طلب  على  وبناء)

بحرية) املتعلق  (104.12 رقم) القانون  من  (14 املادة) من  (2 الفقرة)

األسعار واملنافسة،)املسجل لدى األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت)

(،)2020 )3)أغسطس)  1441 13)من ذي الحجة) بتاريخ) عدد)20/149)

واملقدم من طرف شركة)Delfingen(Industries(SA)قصد الشروع في)

إنجاز عملية التركيز املبلغة العتبارات متعلقة بالصعوبات املالية التي)

تعرفها املجموعة املستهدفة،)موضوع مسطرة جماعية مفتوحة أمام)

املحاكم املختصة بأملانيا)؛

املتعلق بحرية األسعار) (104.12 27)من القانون رقم) وعلى املادة)

واملنافسة والقاضية بتعيين املقرر العام ملقررة في املوضوع بقرار)

رقم)2020/59)بتاريخ)13)من ذي الحجة)1441 )3)أغسطس)2020()؛

القانوني) النصاب  توفر  من  املنافسة  مجلس  رئيس  تأكد  وبعد 

النظام) من  (31 املادة) في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة  ألعضاء)

املنعقد) اجتماعها  في محضر  أسماؤهم  والواردة  للمجلس  الداخلي 

بتاريخ)11)من محرم))1442 )31)أغسطس)2020()؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقررة املوضوع للتقرير األولي املنجز في)

شأن))طلب االستثناء)املذكور)،)وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة)

عن دراسته،)خالل اجتماع اللجنة الدائمة ملجلس املنافسة املنعقد)

بتاريخ)11)من محرم))1442 )31)أغسطس)2020()؛

وحيث إن البت في طلب االستثناء)املذكور يستوجب قبل الشروع)

في دراسته التحقق من توفر الشروط املنصوص عليها في املواد)1)و)11 

و12)من القانون رقم)104.12)املشار إليه أعاله)؛
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 »Delfingen شركة) تولي  على  ينص  املبرم  االتفاق  إن  وحيث 
على) املباشرة  وغير  املباشرة  الحصرية  السيطرة  (Industries( S.A«
 Schlemmer( Iberica( S.A.( Schlemmer( Romania من) كل  أسهم 
 S.r.l.,(Schlemmer(Russland,(Schlemmer(Italia(S.r.l.,(Schlemmer
من))) كل  أصول  و  (Maroc( SARL( et( Schlemmer( Tunisie( SARL
 Schlemmer(و(Schlemmer(GmbH(و(Schlemmer(Holding(GmbH

Münchingen(GmbH(&(Co(KG)؛

 11 وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مقتضيات املادة)
104.12)والتي تنص على أنه يشكل تركيزا،)»عندما) من القانون رقم)
بتولي) مباشر،) غير  أو  مباشر  بشكل  منشآت،) أو عدة  منشأة  تقوم 
املراقبة على مجموع منشأة أخرى أو جزء)منها أو على مجموع منشآت)
أخرى أو أجزاء)منها،)سواء)بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء)

األصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل«؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ،)الستيفائها شرطين)
12)من القانون) من الشروط املنصوص عليهما بموجب أحكام املادة)
املعامالت) رقم  لتجاوز سقف  وذلك  الذكر  السالف  (104.12 رقم)
اإلجمالي العالمي وكذا رقم املعامالت اإلجمالي املنجز باملغرب ملجموع)

املنشآت واملحددين في املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652؛)

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي):

شركة) وهي  (،»Delfingen( Industries( S.A« املقتنية) الشركة 
مجهولة اإلسم خاضعة للقانون الفرن�سي،)مسعرة أسهمها بالبورصة،)
وهي شركة تنشط بشكل أسا�سي في مجال إنتاج و بيع مكونات صناعة)

السيارات؛

(،»Schlemmer »مجموعة) من) جزء) هي  و  املستهدفة  الشركة 
والخاضعة للسيطرة الحصرية لصندوق) خاضعة للقانون األملاني،)
Schlemmer( Iberica من) بكل  األمر  ويتعلق  (،»3i«  االستثمار)

 S.A.( Schlemmer( Romania( S.r.l.,( Schlemmer( Russland,
Schlemmer( Italia( S.r.l.,( Schlemmer( Maroc( SARL( et 
Schlemmer( Holding( GmbHو (Schlemmer( Tunisie( SARL 
(،Schlemmer(Münchingen(GmbH(&(Co(KGو(Schlemmer(GmbHو

واملتخصصة في مجال إنتاج و بيع مكونات صناعة السيارات)؛

وحيث إنه بعد االطالع على وثائق امللف،)وبناء)على ما راج أثناء)
مسطرة التحقيق،)فإن طلب االستفادة من االستثناء)املنصوص عليه)
من القانون املذكور يندرج في إطار حالة) (14 من املادة) (2 في الفقرة)
من) بطلب  املفتوحة  الجماعية  باملسطرة  املعللة  الخاصة  الضرورة 
)Schlemmer(Holding(GmbH(  الشركات الثالث التابعة ملجموعة)

 Schlemmer(Münchingen(GmbH(&(Co(KGو(Schlemmer(GmbHو
أمام املحاكم األملانية املختصة،)وذلك على خلفية الصعوبات املالية)

التي تواجهها مجموعةschlemmer)املستهدفة بعملية التركيز؛

املذكور) االستثناء) االستفادة من  إلى طلب  بالرجوع  إنه  وحيث 

على تصريحات ممثلي) وبناء) (،Delfingen املقدم من طرف مجموعة)

فإن التعليل القانوني للطابع االستعجالي لهذا الطلب) هذه األخيرة،)

يتجلى في ضرورة ضخ سيولة مالية في حسابات الشركات املستهدفة)

مع) املبرم  لالتفاق  طبقا  (2020 أغسطس) (31 أقصاه) أجل  في  وذلك 

وذلك) املجموعة،) وأسهم  أصول  بتسيير  املكلف  القضائي  الحارس 

ذلك) في  بما  الشركة  ومستخدمي  موردي  مستحقات  دفع  قصد 

تسعون مستخدما لدى الشركة الفرعية التابعة للمجموعة باملغرب.)

نقص حاد في السيولة ستعاني) ( وأن تجاوز هذا األجل سينتج عنه)

وهو (2020 أغسطس) شهر  نهاية  بحلول  املستهدفة  الشركات   منه 

ما لن يمكنها من الوفاء)بالتزاماتها اتجاه مورديها،)زبناءها ومستخدميها،)

األخيرة،) نشاط هذه  على  مما سيوثر سلبا  املجموعة،) دائني  وكذا 

وسيؤدي إلى توقف سلسلة اإلنتاج وانهيار في قيمة أصول شركات)

املجموعة)؛

وحيث إن الشركة املقتنية قد التزمت عبر ممثلها القانوني من)

 خالل التعهد الرسمي بعدم القيام بأي إجراء)يترتب عنه إعادة هيكلة

في أصول الشركات املستهدفة من العملية قبل صدور) ( أو تصرف)

القرار النهائي في املوضوع من لدن مجلس املنافسة بشأن هذه العملية؛

قرر ما يلي:

املــادة األولـــى

الفقرة) في  عليه  املنصوص  االستثناء) على  الحصول  طلب  أن 

األسعار) بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  من  (14 املادة) من  (2

(»Delfingen( Industries( S.A« من طرف شركة) املقدم  واملنافسة،)

 20/149 عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة  لدى  املسجل 

بتاريخ)13)من ذي الحجة)1441 )3)أغسطس)2020()يستوفي الشروط)

القانونية.

املــادة الثانية

ملقتضيات) وطبقا  استثنائية  بصفة  املنافسة،) مجلس  يرخص 

بحرية) املتعلق  (104.12 القانون) من  (14 املادة) من  الثانية  الفقرة 

بالشروع) (»Delfingen( Industries( S.A« لشركة) األسعار واملنافسة،)

في اإلنجاز الفعلي لجزء)من عملية التركيز املتعلقة باملراقبة الحصرية)

 S.A.(Schlemmer(Romania(املباشرة وغير املباشرة على أسهم كل من

 Schlemmer(Russland,( Schlemmerو (Schlemmer( Ibericaو (S.r.l.,

 Schlemmer( Tunisieو (Schlemmer( Maroc( SARLو (Italia( S.r.l.,

 Schlemmerو(Schlemmer(Holding(GmbH(وأصول كل من(SARL

GmbH)وSchlemmer(Münchingen(GmbH(&(Co(KG،)وذلك وفق)

الشركة) إخالل  ودون  القرار  هذا  في  املبينة  والكيفيات  الشروط 

بتعهداتها املقدمة إلى املجلس املنافسة و كذا باألوامر التالية):
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- االمتناع عن ممارسة حقوق التصويت املرتبطة بأصول وممتلكات 

الشركات املستهدفة باستثناء تلك الالزمة لضخ السيولة املالية 

والضرورية لضمان سير الشركات املستهدفة ؛

لشـــركــــات اململـــوكــــة  األصــــول  فــــي  التصــــرف  عـــن  االمتنــــاع   - 

 Schlemmer( Iberica( S.A. Schlemmer( Romania( S.r.l.,

 Schlemmer(Russland, Schlemmer(Italia(S.r.l., Schlemmer

 Maroc( SARL و Schlemmer( Tunisie( SARL, Schlemmer

 Schlemmerو  Schlemmer( GmbHو  Holding( GmbH

Münchingen(GmbH & Co(KG ؛

- االمتناع عن اتخاذ أي قرار أو إجراء قد ينتج عنه تنفيذ العملية  

تمنع أن  يمكن  اتفاقيات  في  الدخول  أو  فيها  رجعة  ال   بطريقة 

لألغيار املستهدفة  الشركات  أصول  بيع  الصعب  من  تجعل   أو 

في املوضوع  املنافسة  النهائي ملجلس  القرار  إذا كان  ما  في حالة 

يق�سي بحظر هذه العملية أو فرض تدابير بنيوية تهدف إلي بيع 

جزء من أصول الشركات املستهدفة ؛

- االمتناع عن اتخاذ أي قرار أو إجراء من شأنه تعديل هيكلة بنية 

املنافسة في السوق.

اإلمضاء : ادريس الݣراوي.


